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Met het coalitieakkoord heeft in eerste instantie de coalitie op 20 mei 2022 en vervolgens de raad op 21 juni 2022 een bestuurlijk programma voor de 
komende vier jaar neergelegd. Een programma vol ambities, 91 in totaal, ambities die alleen gerealiseerd worden als er ook acties aan verbonden worden 
en waarvoor vaak nog besluitvorming in college of raad nodig is. In dit document zijn de 91 ambities uit het coalitieakkoord onder elkaar gezet en vertaald 
naar acties. Dit document is bedoeld om de raad over de voortgang van de realisatie van het coalitieakkoord te informeren. Eventueel benodigde 
besluitvorming vindt niet plaats via dit document, maar via de reguliere P&C-producten of afzonderlijke college- en raadsvoorstellen.  
 
Dit document is geen statisch document. Op gezette tijden zal dit overzicht worden geactualiseerd en opnieuw ter informatie naar de raad worden 
gestuurd. De eerste keer dat dit document naar de raad komt, is het moment dat de begroting voor 2023 naar de raad wordt gestuurd. Dit is een natuurlijk 
moment omdat er een samenhang bestaat tussen de begroting en dit overzicht. Sinds 21 juni is er hard gewerkt om een groot aantal ambities al direct uit te 
voeren waar dit kon en in de begroting voor 2023 op te nemen waar dat nodig is. Echter gaat een coalitieakkoord over vier jaar, niet alle ambities hoeven en 
kunnen in 2023 direct worden gerealiseerd. Dit overzicht laat zien wanneer de ambities die niet in de begroting van 2023 zijn opgenomen, wel worden 
opgepakt.  
 
De ambities die al zijn uitgevoerd zijn groen gearceerd. De ambities die al zijn opgenomen in de begroting 2023 of al in uitvoering zijn genomen, zijn oranje 
gearceerd. De ambities die blauw zijn gearceerd, moeten eerst nader geduid worden door het college voordat duidelijk wordt welke acties hiervoor nodig 
zijn, daarvoor wordt nog dit jaar een bestuurlijk-ambtelijk overleg gehouden. 
 
 
Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

  Bestuur en ondersteuning     

1 3 We geven zelf het goede voorbeeld Het goede voorbeeld geven gaat zowel 

de ambtelijke organisatie als het college 

aan. Voor de ambtelijke organisatie is de 

nieuwe concernmanager dienstverlening 

gestart met het opstellen van een 

geactualiseerde visie dienstverlening. 

Daarnaast wordt sinds begin 2022 

uitvoering gegeven aan een nieuw 

organisatieplan waarop het 

coalitieakkoord goed aansluit. Een 

belangrijk onderdeel van het 

organisatieplan is de invoering van 

Ja Raadsbijeenkomst 

mondelinge 

toelichting tijdens   

voortgang 

bedrijfsvoering 

Tweejaa

rlijks 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

vakmanagers die dicht genoeg op de 

werkvloer zitten om goed te kunnen 

sturen op de gewenste cultuur.  

 

Voor het college geldt hier het credo 

‘gewoon doen’. Het college is direct 

gestart met het uitdragen van de door 

haar gewenste cultuur en het geven van 

het goede voorbeeld.  

2 3 De dienstverlening van de gemeente is 

belangrijk. Tijdige beantwoording, beter 

en sneller informeren over voortgang van 

een proces. Tweejaarlijks onafhankelijke 

kwalitatieve tevredenheidsmeting 

Naast het actualiseren van de 

dienstverlening, worden ook bestaande 

servicenormen herijkt en waar nodig 

bijgesteld. Het proces om daartoe te 

komen betekent dat dit samen met alle 

medewerkers goed doorleefd (waarom 

doen we het en wat is de daarbij 

gewenste cultuur) moet worden. Pas dan 

heb je een echt goede basis voor 

succesvolle toepassing en kun je 

afspraken maken over attitude en (bij) 

sturing daarop. In deze fase van de 

organisatieontwikkeling zijn de 

vakmanagers net begonnen en vanuit 

groei en ontwikkeling van de organisatie 

willen we hier minimaal een half jaar de 

tijd voor nemen. Niet eens zozeer vanuit 

de capaciteit gedacht, maar vooral vanuit 

de kans op echt succes en impact. Daar 

waar normen (consequent) niet gehaald 

worden, wordt het gesprek aan gegaan, 

gekeken wat de oorzaak daarvan is en 

worden vervolgens maatregelen 

getroffen om dit daarna beter te doen. 

Ja Raadsbijeenkomst 

mondelinge 

toelichting tijdens   

voortgang 

bedrijfsvoering 

Tweejaa

rlijks 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

3 3 Wet open overheid (1 mei 2022) 

Intern meer prioriteit aan 

informatiemanagement. Budget 

vrijmaken.  

Bij vjb 2022 zijn de voor de Woo 

benodigde middelen aangevraagd en 

inmiddels beschikbaar gesteld.  

Voor informatiemanagement zijn door de 

raad bij vjb 2021 ook middelen 

beschikbaar gesteld en worden bij de 

begroting 2023 aanvullende budgetten 

gevraagd 

Nee 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2023 

 

 

 

 

 

Q3 

2022 

4 3 Rekening houden met- en aandacht 

hebben voor kwetsbare groepen onder 

inwoners 

Voor een vertaling van deze ambitie naar 

acties en eventuele besluitvorming is 

eerst nadere duiding nodig. In het vierde 

kwartaal van 2022 vindt hierover een 

ambtelijk-bestuurlijk overleg plaats. 

Ntb Ntb Ntb 

5 3 Een centraal geleide organisatie met 

ruimte voor differentiatie in de kernen 

waar nodig. Ook bij sociale teams kijken 

of centraal werken ruimte biedt om 

capaciteitsproblemen op te vangen 

De sociale teams maken deel uit van het 

domein Mens & Maatschappij. Voor dit 

hele domein is in 2022 een plan gemaakt 

voor de ontwikkeling van het domein. De 

positionering van de sociale teams maakt 

onderdeel uit van de verdere uitwerking 

van dit plan in de laatste maanden van 

2022 en de eerste maanden van 2023 

 

Naar aanleiding van het coalitieakkoord 

is de lopende pilot ‘gebiedsgericht 

werken’ stop gezet. Vervolgens wordt er 

op dit moment gekeken naar een goede 

organisatiestructuur die past bij de 

ambitie om ruimte aan individuele 

kernen te geven. 

Nee Nvt Q2 

2023 

6 3 Bestaande dorpsraden beter faciliteren, 

bv door een zelf te besteden budget 

M&M plaatst dit onderwerp op haar 

beleidsagenda en er is incidenteel budget 

opgenomen in de begroting 2023. Er 

moet een heldere visie ontwikkeld 

Ja In ieder geval 

begroting 2023 en 

2024 

Q3 

2022 en 

Q3 

2023 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

worden over de positie, functie en 

afstemming van en met de dorpsraden. 

Vervolgens kan zo nodig structureel geld 

gevraagd worden in de begroting 2024.  
7 3 Participatiebeleid als basis. Onderdeel van 

besluitvorming, ieder besluitstuk wordt 

hierop beoordeeld (ook voor raad).  

Vanuit de bestuurlijke driehoek 

(burgemeester, griffier en 

gemeentesecretaris) wordt gewerkt aan 

een voorstel voor een nieuw format 

college- en raadsvoorstel, hierin wordt 

deze ambitie meegenomen. 

Ja Voorstel voor 

presidium en/of 

werkgroep VIP over 

nieuwe format 

raadsvoorstel 

Q4 

2022 

8 9 Participatie als woord blijven gebruiken 

echter duidelijker uitleggen wat hiermee 

bedoeld wordt.  

Dit gaat over het managen van 

verwachtingen. Het duidelijk aangeven 

wie wanneer en waarover mee kan 

denken en wat daarmee gebeurt. Dit zal 

onderdeel worden van het werkboek 

participatie. De kaders voor participatie 

zijn door de raad al vastgesteld, de 

uitvoering is aan het college en de 

organisatie. 

Nee Nvt Q4 

2022 

9 9 Experimenteren met vormen ter 

versterking van participatie, bv. 

burgerpanel of preferendum 

Participatie = maatwerk. Er zijn diverse 

instrumenten die binnen een 

participatieproces kunnen worden 

ingezet. Dit moet passen binnen de 

context waarbinnen het project of de 

beleidsontwikkeling plaats heeft. In het 

op te stellen werkboek komt de nadruk 

te liggen op het maken van een goede 

omgevingsanalyse, het benoemen van 

publieksgroepen en een 

participatieaanpak per publieksgroep. 

Het doel is een zo goed mogelijk 

participatieproces, het middel of 

instrument is volgend. 

Nee Nvt Q4 

2022 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

10 9 Jonge inwoners beter betrekken. Meer 

verbinden met jongerenraad en evt. 

kinderburgemeester 

Zie ook het punt hiervoor. 

 

Voor de jongerenraad is structureel € 

5.000 beschikbaar gesteld in de 

begroting 2023. 

Ja  Begroting 2023 Q3 

2022 

11 9 Beleidskaders ontwikkelen waarbinnen 

‘Right to challenge’ mogelijk is. Geldt niet 

voor vitale taken; continuïteit van 

gemeente staat voorop. 

We wachten met het opstellen van een 

beleidskader tot er een duidelijke richtlijn 

ligt van de VNG, deze wordt in 2023 

verwacht. 

Nee Nvt Q4 

2023  

12 9 Digitaal blijven doen wat digitaal kan. 

Raadsvergaderingen liefst fysiek i.v.m. 

debat 

Op dit moment wordt gewerkt aan een 

basisvoorziening/-standaard van ICT-

apparatuur. Hierdoor zijn we veel 

flexibeler in hoe en waar we werken. 

Anderzijds hangt veel af van de visie op 

(thuis)werken van de organisatie. Die 

visie zal in Q4 2022 meer inhoud krijgen. 

De raad maakt daar uiteraard haar eigen 

afweging in. 

Nee Nvt Q4 

2022 

 

 

 

 

13 9 Verbindende rol met de regio.  Ook hier geldt het credo ‘gewoon doen’. 

Hiermee is gestart door consequent bij 

regionale overleggen aanwezig te zijn, dit 

geldt zowel bestuurlijk als ambtelijk. In 

het verleden hebben we ons wel eens te 

gemakkelijk afgemeld voor deze 

overleggen. 

Nee Nvt Nvt 

14 9 Burger staat centraal, serieus en met 

verantwoording werk maken van 

burgerinitiatieven.  

Hier geldt hetzelfde als bij de eerste 

ambitie. 

Ja Raadsbijeenkomst 

mondelinge 

toelichting tijdens   

voortgang 

bedrijfsvoering 

Tweejaa

rlijks 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

  Veiligheid     

15 4 Buurtbemiddeling inzetten Bij collegebesluit van 12 juli 2022 

geregeld t/m 2026 

Nee Nvt Gereed 

16 4 Veiligheidsplan – uitvoering continueren 

Periode? 

Acties zoals opgenomen in het 

veiligheidsplan 

Nee Nvt In 

uitvoeri

ng 

17 4 Integraal samenwerken binnen de keten Er wordt nagegaan of dit voldoende is 

meegenomen in het vastgestelde 

beleidsplan. Wanneer dit niet het geval is 

wordt hier een aanvullend plan voor 

opgesteld. 

Nee Nvt Q2 

2023 

18 4 Onderzoeken capaciteit Boa’s   De incidentele uitbreiding is via 

‘Amendement 2021.21 Vellinga – 

Structurele dekking’ op de begroting 

2022 structureel gemaakt en wordt 

meegenomen in de begroting 2023. 

Nee Nvt Gereed 

19 4 Stageplaatsen BOA’s  De OR en HR zijn nieuw personeelsbeleid 

aan het opstellen waarin dit punt wordt 

meegenomen voor de hele organisatie. 

Dit personeelsbeleid komt medio 2023 

gereed. 

Nee Nvt Q2 

2023 

20 4 Aansluiten meld misdaad anoniem Het college heeft op 30 augustus 2022 

besloten om aan te sluiten bij MMA. 

Nee Nvt Gereed 

21 4 Woningtekort spoedzoekers Voorlopig geen apart project. Wordt eerst 

meegenomen in het voorstel voor lange 

termijnopvang Oekraïne en andere 

doelgroepen dat zomer 2022 is 

geschreven door de Projectgroep 

Oekraïne en najaar 2022 aan college is 

voorgelegd. Op dit moment wordt 

gewerkt aan een verdere uitwerking voor 

Ja Raadsvoorstel over 

overeenkomst 

opvang- en 

huisvestingslocatie 

brede doelgroepen 

PBH-terrein met 

ministerie 

Q4 

2022 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

een locatie op het PBH-terrein in 

samenwerking met het ministerie. 

22 4 Veiligheid LHBTQI+ inzichtelijk en 

verkenning beleid om acceptatie te 

bevorderen 

Inventarisatie en opstellen beleid, daar is 

op dit moment geen capaciteit en budget 

voor, in aanloop naar de begroting van 

2025 wordt een voorstel ingediend voor 

die begroting voor inventarisatie. In 

2025 wordt inventarisatie afgerond en op 

basis daarvan een voorstel voor beleid 

geschreven. 

Ja Begroting 2025 Q3 

2024 

       

  Mobiliteit     

23 5 Vries, Veenweg, veilige oversteek In laatste kwartaal 2022 en eerste 

kwartaal 2023 wordt 

ambtelijk/bestuurlijk geïnventariseerd 

welke onderwerpen we samen met de 

provincie willen oppakken. Dit integrale 

plan wordt na de provinciale 

formatieperiode in tweede kwartaal 2023 

zo snel mogelijk met de provincie 

besproken, eerst in een ambtelijk 

vooroverleg en vervolgens in een 

bestuurlijk overleg met de nieuwe 

gedeputeerde(n) om zodoende in 

aanloop naar de begroting voor 2024 te 

komen met een integrale agenda en 

eventuele budgetaanvragen. 

Ja  Begroting 2024 Q3 

2023 

24 5 Zuidlaren, Stationsweg beleefde 

verkeersveiligheid vergroten, evt. 

alternatieven doorgaand verkeer 

Is onderdeel van Project 

Centrumontwikkeling Zuidlaren. De raad 

is inmiddels geïnformeerd over de 

voortgang van dit project. 

Ntb Ntb Ntb 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

25 5 Veilige bermen van buitenwegen In de reguliere bedrijfsvoering wordt dit 

onderwerp standaard betrokken bij 

wegen waar werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Voor de ambitie uit het 

akkoord is een nieuw project inclusief 

projectleiding en budget nodig, in de 

huidige formatie is hiervoor deze 

collegeperiode geen ruimte. Zie ook 

FWK. 

Ntb Ntb Ntb 

26 5 Openbare verlichting – beleidsplan Het beleidsplan komt eind 2022 naar het 

college en vervolgens naar de raad. 

Ja Beleidsplan Q1 

2023 

27 5 FWK – knelpunten Voor 2022 stond uitvoering gepland van 

Midlaren, Hoofdweg, Esweg, verbinding 

Esweg-Legroweg en fietspad Oude 

Tolweg. Hiervoor is geld beschikbaar, 

maar geen personele en/of materiele 

capaciteit waardoor deze projecten dit 

jaar niet (volledig) kunnen worden 

uitgevoerd. De projecten uit het FWK die 

in 2022 niet uitgevoerd kunnen worden, 

schuiven door naar 2023. In aanloop 

naar de begroting voor 2024 wordt er 

een voorstel voorbereid voor 

meerjarenplanning FWK inclusief 

benodigde investeringsbedragen en 

personele capaciteit. In dit voorstel wordt 

ook de wens om te komen tot een 

integraal plan voor veilige bermen van 

buitenwegen opgenomen. 

Ja Begroting 2024 Q3 

2023 

28 5 Doorfietsroute Zlr-Haren Dit is een interprovinciaal project. 

Ambtelijk en bestuurlijk zijn we 

gesprekspartner van de provincie. Op dit 

Ntb Ntb Ntb 



10 
 

Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

moment is nog niet duidelijk welke 

besluitvorming hierover nodig is. 

29 5 Transferium Dit is een provinciaal project. Zowel 

ambtelijk als bestuurlijk worden hierover 

momenteel gesprekken gevoerd tussen 

gemeente en provincie. 

Ntb Ntb Ntb 

30 5 Kleine hubs langs provinciale wegen met 

ov aansluitingen 

In laatste kwartaal 2022 en eerste 

kwartaal 2023 wordt 

ambtelijk/bestuurlijk geïnventariseerd 

welke onderwerpen we samen met de 

provincie willen oppakken. Dit integrale 

plan wordt na de provinciale 

formatieperiode in tweede kwartaal 2023 

zo snel mogelijk met de provincie 

besproken, eerst in een ambtelijk 

vooroverleg en vervolgens in een 

bestuurlijk overleg met de nieuwe 

gedeputeerde(n) om zodoende in 

aanloop naar de begroting voor 2024 te 

komen met een integrale agenda en 

eventuele budgetaanvragen. 

Ntb Ntb Ntb 

       

 5 Openbaar Vervoer     

31 6 Kruising A28 dicht bij kleine carpoolplaats 

een stopplaats sneldienst. Herstel oost-

west verbinding 

In laatste kwartaal 2022 en eerste 

kwartaal 2023 wordt 

ambtelijk/bestuurlijk geïnventariseerd 

welke onderwerpen we samen met de 

provincie willen oppakken. Dit integrale 

plan wordt na de provinciale 

formatieperiode in tweede kwartaal 2023 

zo snel mogelijk met de provincie 

besproken, eerst in een ambtelijk 

Ntb Ntb Ntb 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

vooroverleg en vervolgens in een 

bestuurlijk overleg met de nieuwe 

gedeputeerde(n) om zodoende in 

aanloop naar de begroting voor 2024 te 

komen met een integrale agenda en 

eventuele budgetaanvragen. 

32 6 Fietsenstalling verbeteren OV-plekken Tweede helft 2022 en eerste helft 2023 

wordt het probleem geïnventariseerd 

zodat in aanloop nar de begroting voor 

2024 een voorstel kan worden ingediend. 

Ja Begroting 2024 Q3 

2023 

33 6 Uitbreiding laadpalen netwerk voor 

fietsers. Laadvisie 

De Laadvisie is najaar 2022 naar het 

college gekomen en vervolgens ter 

vaststelling naar de raad gegaan. Er 

wordt uiterlijk tweede kwartaal 2023 een 

plaatsingsbeleid vastgesteld. Op dit 

moment zijn deze visie en dit beleid 

uitsluitend gericht op laadpalen voor 

auto’s. Het college heeft via het 

raadsvoorstel over deze visie 

aangekondigd daarnaast een visie op 

laadpalen voor fietsen te willen. Daarover 

volgt in 2023 een apart raadsvoorstel. 

 

Op dit moment is de concessie voor het 

plaatsen van laadpalen verleend. Op het 

moment dat deze concessie opnieuw 

moet worden aanbesteed kan ervoor 

gekozen worden om hierin laadpalen 

voor fietsen mee te nemen. Daarvoor is 

nodig dat alle deelnemende gemeenten 

dat willen en hiervoor extra budget 

beschikbaar wordt gesteld. 

Ja Raadsvoorstel 

laadinfra fiets 

Q4 

2023 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

  Economie     

34 6 Inbreiden industrieterreinen, 

verduurzamen en revitaliseren 

Voor een vertaling van deze ambitie naar 

acties en eventuele besluitvorming is 

eerst nadere duiding nodig. In het vierde 

kwartaal van 2022 vindt hierover een 

ambtelijk-bestuurlijk overleg plaats. 

Ntb Ntb Ntb 

35 6 Vitale vakantieparken – continueren Extra inzet hierop is pas mogelijk als 

duidelijk is wat er gaat gebeuren met de 

huisvesting van spoedzoekers. 

Ntb Ntb Ntb 

36 6 Beleven landschappen – uitlichten 

regionale promotie 

Onze beleidsmedewerker natuur en 

landschap zetten we hier nadrukkelijker 

op in. 

Nee Nvt Gereed 

37 6 Verhogen aantrekkelijkheid voor toeristen 

– druk verdelen over de dorpen, verhogen 

toeristenbelasting daardoor blijven 

basisvoorzieningen in stand 

In 2021 is het nieuwe beleid 

vrijetijdseconomie vastgesteld. Dit 

beleidsplan loopt tot 2025. In 2025 wordt 

bij het opstellen van het volgende 

beleidsplan deze wens opgenomen. 

Ja Beleidsplan 

vrijetijdseconomie 

2026-2030 

Q4 

2025 

38 7 Toiletfaciliteiten – in gesprek met lokale 

horeca i.r.t. openbare toiletten  

Onze bedrijvencontactfunctionaris gaat in 

zijn contacten met horecagelegenheden 

dit onderwerp structureel aan de orde 

stellen en de horeca oproepen hun 

toiletfaciliteiten open te stellen. 

Nee Nvt Gereed 

39 7 Stimuleren netwerkbijeenkomsten 

(toeristische) ondernemers 

Sinds enkele jaren organiseert onze 

bedrijvencontactfunctionaris regelmatig 

netwerkbijeenkomsten voor 

ondernemers. Wij gaan vanaf 2023 ten 

minste één keer per jaar één van deze 

netwerkbijeenkomsten exclusief voor 

toeristische ondernemers organiseren. 

Nee Nvt Gereed 

40 7 Verbinding raad, organisatie en musea 

versterken (door meer te informeren en 

te organiseren). 

Dit punt wordt opgenomen in de 

cultuurvisie (zie verderop). 

Ja Cultuurvisie Q3 

2023 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

       

  Onderwijs     

41 7 Samenwerken op verschillende niveaus  

Bestuurlijk, schoolniveau en op 

kind/gezinsniveau 

In LEA meer aandacht schenken aan de 

afstemming jeugdzorg-onderwijs. Op 

schoolniveau via goede inzet van 

schoolmaatschappelijke werk, 

regisseursfunctie e.d. 

Nee Nvt LEA 

doorlop

end. 
Toegan

g 

dooront

wikkelin

g 2023. 
42 7 Continueren inzet kind/gezin niveau Continueren, geen extra actie. Nee Nvt Gereed 
43 7 Inzet preventie (optimale kansen bieden, 

programma vve) 

Nieuw beleidsplan VVE 2023-2026 wordt 

in 2023 opgesteld (zie ook begroting 

2023) 
 

Ja Beleidsplan VVE 

2023-2026 
Q2 

2023 

44 7 Overleg op bestuurlijk niveau St. Baasis 

(raad en college beter betrokken) 

In gesprekken tussen St. Baasis en de 

gemeente wordt ingezet op goede 

verbinding en betrokkenheid. Afhankelijk 

van hoe ontwikkelingen en gesprekken 

verlopen wordt de raad geïnformeerd. 

Ntb Ntb Doorlope
nd 

45 7 Schoolgebouwen – meer liberale 

opstelling 

Voor een vertaling van deze ambitie naar 

acties en eventuele besluitvorming is 

eerst nadere duiding nodig. In het vierde 

kwartaal van 2022 vindt hierover een 

ambtelijk-bestuurlijk overleg plaats. 

Ntb Ntb Ntb 

       

  Sport, Cultuur, Recreatie     

46 8 Financiering zwembaden – streven 

openhouden 3 zwembaden 

Voor een vertaling van deze ambitie naar 

acties en eventuele besluitvorming is 

eerst nadere duiding nodig. In het vierde 

kwartaal van 2022 vindt hierover een 

ambtelijk-bestuurlijk overleg plaats. 

Ntb Ntb Ntb 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

47 8 Investeringsplanning sportaccommodaties 

actualiseren 

In de begroting 2023 is het budget voor 

deze investeringsplanning verruimd. 

Daarnaast is aan de raad toegezegd dat 

voor de perspectievennota 2023 het 

sportbeleid zal worden herijkt. Daarnaast 

is gestart met de actualisatie van het 

gehele accommodatiebeleid, zie 

verderop. 

Ja  Begroting 2023 en 

Perspectievennota 

2023 

Q3 2022 
en Q2 
2023 

48 8 Cultuurvisie Het college heeft op 19 juli 2022 een 

nadere duiding op deze ambitie gegeven. 

De Cultuurvisie moet breed opgezet 

worden, dit gaat bijvoorbeeld ook om 

cultuurhistorisch erfgoed zoals brinken, 

zandpaden, gebouwen, organisaties zoals 

fanfare en evenementen zoals corso en 

Zuidlaardermarkt.  

Ja Cultuurvisie Q3 

2023 

49 8 Cultuurfonds inrichten Naar aanleiding van het coalitieakkoord 

is een verdubbeling van het bestaande 

cultuurfonds in de begroting 2023 

opgenomen.  

Ja Begroting 2023 Q3 2022 

50 8 Adviesraad om te adviseren over 

bestedingen vanuit het fonds 

Afwegingen mbt adviesraad meenemen 

in de cultuurvisie, nu niet al koppelen 

aan het fonds / de subsidieregeling 

(hangt ook samen met vorming 

subsidieloket waaraan op dit moment 

wordt gewerkt) 

Nee Nvt Ntb 

51 9 Onderscheid infrastructuur en activiteiten 

– infra vaste vergoedingen, activiteiten 

incidenteel 

Is een uitgangspunt van waaruit gekeken 

moet worden naar ons subsidiebeleid, 

accommodatiebeleid e.a. terreinen. 

Nee Nvt Nvt 

52 9 Subsidieloket inrichten – team Mens en 

maatschappij 

Maakt onderdeel uit van Vakmanschap in 

Mens & Maatschappij, het hele 

subsidieproces inclusief loket, monitoring 

Misschien Mogelijk nieuw 

algemene 

Q4 

2023 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

en verantwoording wordt opnieuw 

vormgegeven. Opdracht hiervoor is 

gegeven. Realisatie wordt eind 2023 

verwacht. 

subsidieverordenin

g 

53 9 Revitalisering museum de Buitenplaats 

beoordelen door nieuw college 

Voor een vertaling van deze ambitie naar 

acties en eventuele besluitvorming is 

eerst nadere duiding nodig. In het vierde 

kwartaal van 2022 vindt hierover een 

ambtelijk-bestuurlijk overleg plaats. 

Ntb Ntb Ntb 

54 9 Exploitatie radio Tynaarlo Lokaal vergoed 

vanuit Rijk – ruimte voor incidentele 

subsidies voor projecten 

Deze ambitie wordt meegenomen in de 

cultuurvisie, zie hierboven. 
Ja Cultuurvisie Q3 

2023 

55 9 Actualisatie accommodatiebeleid Er is een projectleider aangewezen voor 

het schrijven van een plan van aanpak 

voor deze ambitie. De realisatie van deze 

ambitie is een omvangrijk project. Het 

plan van aanpak wordt begin 2023 

verwacht waarna er meer duidelijkheid 

zal zijn over vervolgstappen en –planning 

Ja Accommodatiebelei

d 

Ntb 

56 9 Verbindende rol cultuur/kunst binnen 

scholen 

Deze ambitie wordt meegenomen in de 

cultuurvisie, zie hierboven. Daarnaast 

inzet van NPO-middelen voor cultuur, 

maar dat gebeurt al. 

Ja Cultuurvisie Q3 

2023 

       

  Sociaal Domein     

57 10 Continueren samenwerking NMD verband 

(inkoop) 

Continueren tot aan evaluatiemoment en 

dan een nieuwe afweging maken op basis 

van uitkomsten evaluatie. 

Ja Betrekken bij 

evaluatie en 

mogelijk 

besluitvorming over 

voortzetting 

Q4 

2024 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

58 10 Onderzoeken noodopvang met 

instellingen 

Gedoeld wordt op het organiseren van 

respijtzorg. Onderdeel van inkoop en 

deel verstevigen sociale basis. 

Nee Nvt 2023 

59 10 Inkoop – minder instellingen/aanbieders 

mogelijk? 

Maakt onderdeel uit van het strategisch 

plan NMD 
Ntb Ntb Ntb 

60 10 Eerlijke verdeling van de lasten – heldere 

kaders waarbinnen experimenten en 

vernieuwingen kunnen worden ingezet en 

getoetst.  

Gedoeld wordt op het abonnementstarief. 

We wachten wetgeving en landelijk 

beleid af op dit onderwerp, omdat dit in 

beweging lijkt te zijn en experimenten 

elders zijn teruggefloten vanwege 

bestaande wetgeving. Rijksbeleid kan op 

zich laten wachten tot 2025 

Ntb Ntb 2025 

61 10 Afbakening taken sociale teams Maakt onderdeel uit van Vakmanschap in 

M&M en transformatie Toegang 
Nee Nvt Nvt 

62 10 Ervaringsdeskundigen inzetten om 

mensen groepsgewijs te helpen het zelf 

weer te doen 

We starten met gericht verwijzen naar 

groepsgerichte interventies. Hiervoor is 

budget opgenomen in de begroting 2023 

Ja Begroting 2023 Q3 2022 

63 10 Invoering regisseursmodel; 1 gezin, 1 

plan, 1 regisseur van gemeente 

Maakt onderdeel uit van Vakmanschap in 

M&M en transformatie Toegang 
Nee Nvt Nvt 

64 10 Beweegparken (ook jeu-de-boules) – 

initiatiefnemers op gang helpen, 

faciliteren 

Hiervoor is budget opgenomen in de 

begroting 2023 
Ja Begroting 2023 Q3 2022 

65 10 Leerlingenvervoer is niet gratis als er 

voldoende goed onderwijs in de buurt is. 

Vervoer naar speciaal onderwijs is 

vanzelfsprekend. 

Er komt een nieuwe verordening 

Leerlingenvervoer. 
Ja Nieuwe verordening 

leerlingenvervoer 
Q2 

2023 

       

  Gezondheid, duurzaamheid en milieu     

66 11 Energie niet verbruiken is de basis. 

Vervolgens kiezen voor hernieuwbare 

energie. Uitgangspunten zonnelader 

leidend. Aanvragen aansluiting 

Voor einde 2022 wordt de 

Omgevingsvisie vastgesteld. In 2023 

worden op basis van deze visie kaders 

voor opwekken van zonne-energie in 

Ja Kaders opwekken 

zonne-energie 

Q3 

2023 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

energienet, voostellen kaders zon op 

land. 

onze gemeente opgesteld, deze komen 

rond de zomer 2023 naar het college en 

de raad. 

67 11 Helpdesk voor initiatieven uit de 

samenleving 

Voor een vertaling van deze ambitie naar 

acties en eventuele besluitvorming is 

eerst nadere duiding nodig. In het vierde 

kwartaal van 2022 vindt hierover een 

ambtelijk-bestuurlijk overleg plaats. 

Ntb Ntb Ntb 

68 11 Haalbaarheid onderzoeken sociaal 

zonnepark 

Dit wordt betrokken bij het opstellen van 

de kaders voor opwekken zonne-energie 

in eerste helft 2023. 

Ja Kaders opwekken 

zonne-energie 

Q3 

2023 

69 11 Programmacommunicatie versterken Voor een vertaling van deze ambitie naar 

acties en eventuele besluitvorming is 

eerst nadere duiding nodig. In het vierde 

kwartaal van 2022 vindt hierover een 

ambtelijk-bestuurlijk overleg plaats. 

Ntb Ntb Ntb 

70 11 Duurzaamheid bij 1 wethouder Dit is opgenomen in de 

portefeuilleverdeling. Wethouder Peters 

heeft het hele domein duurzaamheid in 

haar portefeuille. 

Nee Nvt Gereed 

71 11 Aansluiten SDG-gemeenten.  Consequenties uitzoeken richting 

begrotingsjaar 2024 en voor die 

begroting een voorstel indienen. 

Ja Begroting 2024 Q3 

2023 

72 11 Programma duurzaamheid structureel 

opnemen in onze begroting. Ieder stuk 

voor de raad wordt apart beoordeeld op 

het onderwerp duurzaamheid 

In de tweede helft 2022 en eerste helft 

2023 wordt de gehele P&C-cyclus, 

inclusief de begroting, opnieuw 

ontworpen. In dit proces wordt deze 

wens meegenomen. In dezelfde periode 

wordt het format voor raadsvoorstellen 

opnieuw ontworpen, in dit proces wordt 

de tweede wens meegenomen. 

Ja Informatie en 

eventueel 

besluitvorming over 

nieuwe P&C-cyclus 

en format 

raadsvoorstellen 

Q3 

2023 
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Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 
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73 11 Inzetten in opzetten lokale 

energiecorporaties 

Dit wordt betrokken bij het opstellen van 

de kaders voor opwekken zonne-energie 

in eerste helft 2023. 

Ja Kaders opwekken 

zonne-energie 

Q3 

2023 

74 12 Beleidsplan biodiversiteit en 

klimaatadaptatie maken. Budget 

reserveren 

Voor het onderdeel biodiversiteit is in 

2020 een beleidsplan vastgesteld voor de 

looptijd 2021 t/m 2024. In 2024 wordt 

een nieuw beleidsplan opgesteld voor de 

periode 2025 t/m 2028. Bij de 

behandeling van de begroting 2022 is via 

‘Amendement 2021.21 Vellinga – 

Structurele dekking’ het incidentele 

budget voor biodiversiteit structureel 

gemaakt. 

 

Voor het onderdeel klimaatadaptatie is 

een nieuwe medewerker aangenomen die 

uiterlijk tweede kwartaal 2023 met een 

beleidsplan voor klimaatadaptatie komt 

met de looptijd 2024 t/m 2027. 

Eventueel benodigd budget zal worden 

aangevraagd voor de begroting 2024. 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Beleidsplan 

biodiversiteit 2025 

t/m 2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 

klimaatadaptatie 

2024 t/m 2027 

 

Begroting 2024 

Q4 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3 

2023 

75 12 Verduurzamen gemeenschappelijke 

gebouwen 

Bij de begroting voor 2023 wordt de raad 

geïnformeerd over plan en planning. 

Ja  Informatie bij de 

begroting 2023 

Q3 

2022 

76 12 Duurzaamheid een pijler in gemeentelijk 

inkoopbeleid 

Onze inkoopadviseur krijgt de opdracht 

om hiervoor een richtlijn op te stellen. 

Ntb Ntb Ntb 

       

  Ruimtelijke ordening     

77 13 Ruimte bieden voor bouwen 450 

woningen in periode 2020/2025. Maken 

realistisch plan periode 2025/2030. 

Voor wat betreft de gemeentelijke 

locaties liggen voor de periode 

2020/2025 liggen de plannen klaar of 

zijn deze al in uitvoering. In 2023 wordt 

er een plan opgesteld voor de periode 

Ja o.a. 

Omgevingsvisie, 

woonvisie en 

begroting 2023 

Divers 
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In welke vorm?  

Informeren/ 
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daarna op basis van de omgevingsvisie 

en woonvisie die voor einde 2022 worden 

vastgesteld. In de begroting 2023 wordt 

budget gevraagd voor de versnelling van 

ruimtelijke ontwikkelingen op zowel 

gemeentelijke gronden als door 

particuliere initiatieven. 

78 13 Onderzoeken woningbouw kleinere kernen 

(vitaliteit versterken) 

Deze wens wordt meegenomen in de 

omgevingsvisie en woonvisie die voor 

einde 2022 worden vastgesteld. 

Ja Woonvisie Q4 

2022 

79 13 12 woonunits realiseren spoedzoekers Voorlopig geen apart project. Wordt eerst 

meegenomen in het voorstel voor lange 

termijnopvang Oekraïne en andere 

doelgroepen dat zomer 2022 is 

geschreven door de Projectgroep 

Oekraïne en najaar 2022 aan college is 

voorgelegd. Op dit moment wordt 

gewerkt aan een verdere uitwerking voor 

een locatie op het PBH-terrein in 

samenwerking met het ministerie. 

Ja Raadsvoorstel over 

overeenkomst 

opvang- en 

huisvestingslocatie 

brede doelgroepen 

PBH-terrein met 

ministerie 

Q4 

2022 

80 13 Via woningbouwcorporaties aantal sociale 

huurwoningen uitbreiden 

Dit wordt meegenomen in de 

onderhandelingen over 

prestatieafspraken tussen gemeenten en 

woningcorporaties. 

Ja Prestatieafspraken 

worden ter 

kennisgeving naar 

de raad gestuurd 

Q4 

2022 

81 13 Zoeken naar oplossingen voor starters om 

een woning te kopen of huren 

Voor een vertaling van deze ambitie naar 

acties en eventuele besluitvorming is 

eerst nadere duiding nodig. In het vierde 

kwartaal van 2022 vindt hierover een 

ambtelijk-bestuurlijk overleg plaats. 

Ntb Ntb Ntb 

82 13 Informatiebijeenkomst centrumplan 

Zuidlaren met raadsfracties organiseren 

De agenda van de raad zit erg vol. Om 

het project centrumontwikkeling 

Zuidlaren niet te veel vertraging te laten 

Nee Nvt Gereed 
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oplopen, is er voorlopig gekozen voor 

een brief over de voortgang naar de 

raad, deze is begin oktober naar de raad 

gestuurd. Uiteraard kan het presidium er 

altijd voor kiezen om een 

raadsbijeenkomst in te plannen over dit 

onderwerp, daar zal van harte 

medewerking aan worden verleend. 

83 13 Uitkomsten van cultuurhistorisch 

onderzoek is input om samen met alle 

grondeigenaren een plan te ontwikkelen 

voor revitalisering centrum Zuidlaren 

Is onderdeel van Project 

Centrumontwikkeling Zuidlaren. Begin 

oktober is hierover een voortgangsbrief 

naar de raad gestuurd. Besluitvorming in 

de raad wordt verwacht in Q2 2023 

Ja Centrumplan Q2 

2023 

84 13 Vasthouden aan afgesproken lijn en 

gemaakte afspraken irt Zuidlaren. In 

gesprek gaan met iedereen die wil 

meepraten of met ideeën/initiatieven 

komt 

Is onderdeel van Project 

Centrumontwikkeling Zuidlaren. Begin 

oktober is hierover een voortgangsbrief 

naar de raad gestuurd. Besluitvorming in 

de raad wordt verwacht in Q2 2023 

Ja Centrumplan Q2 

2023 

85 13 Optimaal communiceren over voortgang 

en betrekken belanghebbenden bij de 

ontwikkeling 

Is onderdeel van Project 

Centrumontwikkeling Zuidlaren. Begin 

oktober is hierover een voortgangsbrief 

naar de raad gestuurd. Besluitvorming in 

de raad wordt verwacht in Q2 2023 

Ja Centrumplan Q2 

2023 

86 13 Informatiebijeenkomst raadsfracties 

Eelde-Paterswolde  

Voor eind 2022 wordt een verzoek bij het 

presidium ingediend om een dergelijke 

bijeenkomst in te plannen voor 2023 

aangezien 2022 al erg vol is. 

Ja Raadsbijeenkomst Q1 

2023 

87 13 Uitkomsten cultuurhistorisch onderzoek 

input om samen met alle grondeigenaren 

een plan te ontwikkelen voor 

revitalisering van het centrum.  

Hiervoor moet een nieuw project 

Centrumontwikkeling Eelde worden 

gestart inclusief budget, personele 

capaciteit en projectleiding. Een voorstel 

Ja Begroting 2024 Q3 

2023 
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hiervoor wordt ingediend voor de 

begroting voor 2024. 

 

Daaraan voorafgaand vindt in het vierde 

kwartaal van 2022 een ambtelijk-

bestuurlijk overleg plaats over de 

precieze omvang van dit project. 

88 13 Onderzoek Internationaal 

klompenmuseum richting centrum Eelde 

en onderzoek combinatie functies 

Hiervoor moet een nieuw project 

Centrumontwikkeling Eelde worden 

gestart inclusief budget, personele 

capaciteit en projectleiding. Een voorstel 

hiervoor wordt ingediend voor de 

begroting voor 2024. 

Ja Begroting 2024 Q3 

2023 

89 13 Winkelzijde Hoofdweg samenhangend 

geheel binnen centrumplan passend bij de 

bijzondere omgeving.  

Hiervoor moet een nieuw project 

Centrumontwikkeling Eelde worden 

gestart inclusief budget, personele 

capaciteit en projectleiding. Een voorstel 

hiervoor wordt ingediend voor de 

begroting voor 2024. 

Ja Begroting 2024 Q3 

2023 

90 13 Plan maken Vries leefbaar en 

toekomstbestendig op basis van 

cultuurhistorisch onderzoek 

Hiervoor moet een nieuw project 

Centrumontwikkeling Vries worden 

gestart inclusief budget, personele 

capaciteit en projectleiding. Gezien de 

omvang van de gemeentelijke begroting 

en organisatie is het niet reëel om dit 

project tegelijkertijd te draaien met de 

projecten voor Centrumontwikkeling 

Zuidlaren en Eelde. Een voorstel hiervoor 

wordt daarom ingediend voor de 

begroting voor 2025. 

Ja Begroting 2025 Q3 

2024 

91 13 Parkeeroverlast centrum Vries is een 

aandachtspunt.  

Hiervoor moet een nieuw project 

Centrumontwikkeling Vries worden 

gestart inclusief budget, personele 

Ja Begroting 2025 Q3 

2024 



22 
 

Nr. Blz.  Actie Wat moet er gebeuren Naar  

raad? 

In welke vorm?  

Informeren/ 

besluiten/ 

controleren 

Planning 

capaciteit en projectleiding. Gezien de 

omvang van de gemeentelijke begroting 

en organisatie is het niet reëel om dit 

project tegelijkertijd te draaien met de 

projecten voor Centrumontwikkeling 

Zuidlaren en Eelde. Een voorstel hiervoor 

wordt daarom ingediend voor de 

begroting voor 2025. 

 


