AB/013450 Z/025574

Collegeprogramma
2014 - 2018

Gastvrij en Actief

1

AB/013450 Z/025574

2

Inhoud
1.

Inleiding .......................................................................................................................... 3

2.

Speerpunten................................................................................................................... 4

3.

Collegeprogramma in relatie tot lopende visies .............................................................. 7

4.

Het collegeprogramma ................................................................................................... 8

5.

Het collegeprogramma in relatie tot capaciteit ...............................................................14

AB/013450 Z/025574

3

Inleiding
Voor u ligt het collegeprogramma 2014 – 2018. Middels dit programma geeft het college
concreet aan welke resultaten men wil behalen voor de komende bestuursperiode. Het
coalitieakkoord 2014 – 2018 dat door de raad is vastgesteld op 15 mei 2014 vormt de basis
van dit collegeprogramma.
De gemeente Boekel wil graag een regiegemeente zijn. Zoals zelfstandig zijn geen doel op
zich is, is ook het zijn van een regiegemeente geen doel op zichzelf. Het zijn instrumenten,
hulpmiddelen om als lokale overheid de juiste voorzieningen, de geschikte producten en de
meest adequate diensten te realiseren voor de inwoners. Als regiegemeente durft dit
collegebestuur terug te treden en los te laten. De verantwoordelijkheid wordt zoveel mogelijk
bij de burger en hun maatschappelijke verbanden neergelegd. Dit college beseft dat de
kracht van de gemeente Boekel ligt in de participatie van burgers binnen de gemeente. Juist
de bijdragen van de vele partners zoals de inwoners, ondernemers, maatschappelijke
verbanden, onderwijs- en zorgpartners bepalen de kwaliteit van wonen, werken en leven in
de gemeente Boekel. Deze ontwikkeling wordt door het college ondersteund en gefaciliteerd.
Het college constateert dat de coalitie de ingezette koers wil voortzetten. De ingezette
hoofdlijnen blijven daardoor intact. Richtlijn van het college blijft de strategische visie 2025.
Hierdoor wordt duidelijkheid gecreëerd voor de burger. Dit geeft vertrouwen.
Door de financiële positie van de gemeente is het nodig om behoedzaam op te treden. Dit
betekent dat we ons in eerste instantie gaan richten op de dingen die we moeten doen. Deze
taken willen we op een voldoende niveau invullen. Daarnaast zal de focus met name liggen
op het verbeteren van de financiële positie van de gemeente. Dit zorgt voor een stabiele en
duurzame basis waarmee de gemeente ook in de toekomst gegarandeerd is van een
kwalitatief goede dienstverlening tegen een betaalbaar niveau.
Dit collegeprogramma is een afgeleide van het coalitieakkoord. In dit collegeprogramma zijn
dus geen forse koerswijzigingen te verwachten. Wel worden in dit collegeprogramma de
accenten op uitvoeringsniveau bepaald.
In hoofdstuk 2 zijn de speerpunten van beleid voor de komende bestuursperiode benoemd.
In hoofdstuk 3 wordt het collegeprogramma beschouwd vanuit de lopende visie.
In hoofdstuk 4 komt het collegeprogramma aan bod. Dit programma vormt het handvat voor
de organisatie en wordt gebruikt om de menskracht en middelen in te zetten op de zaken die
prioriteit hebben.
Hoofdstuk 5 geeft ten slotte aan wat het collegeprogramma betekent voor de beschikbare
capaciteit van mens en middelen. Doelstelling is om zo veel mogelijk met de beschikbare
middelen het programma uit te voeren.
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1. Speerpunten
Het coalitieakkoord is opgebouwd volgens de thema’s wonen, werken en leven zoals
benoemd in de strategische visie. De strategische visie Boekel 2025 vormt de lange termijn
visie voor de gemeente Boekel. Deze visie vormt de kapstok van de gemeente en haar
organisatie. In de strategische visie zijn daarbij de volgende speerpunten benoemd:
Regievoerende organisatie

Woningbouw
Leefbaarheid

Sociale- economische ontwikkeling

Integrale beleidsvorming

Het beleid is gericht op de eigen
verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de
bewoners. De gemeente Boekel faciliteert en
ondersteunt haar burgers daar waar dat nodig is.
Deregulering is een speerpunt.
Er worden voldoende en duurzame woningen
gebouwd, met name voor ouderen en starters.
Om de gemeente Boekel leefbaar te houden
wordt het voorzieningenniveau op peil gehouden
en de voorzieningen gecentraliseerd.
Vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen
worden actief ondersteund.
Het agrarische karakter wordt behouden en
verder ontwikkeld. Tevens wordt ingezet op de
ontwikkeling van alternatieve sectoren zoals
toerisme en recreatie, zorg en dienstverlening.
Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid zal tijdig
gezorgd worden voor voldoende ruimte.
De gemeente Boekel zet in op integrale
beleidsvorming, zoals de sluitende jeugdketen.
Hiermee worden de effectiviteit en kwaliteit van
haar dienstverlening verbeterd. Integrale
beleidsvorming vindt o.a. plaats op de gebieden
jeugd, zorg en veiligheid.

Voor het college zijn (naast bovengenoemde) de speerpunten voor de volgende periode:
1.

Burgerparticipatie
De kracht van de gemeente Boekel is haar actieve en betrokken gemeenschap. Deze
gemeenschap hebben we en willen we nog verder uitbouwen door haar zo goed
mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. De gemeente treedt waar mogelijk terug en
durft los te laten. Daar waar mogelijk worden aan burgers en haar maatschappelijke
verbanden verantwoordelijkheden gegeven en taken overgedragen. Dit draagt bij aan
een beter gedragen besluitvorming. Ook wordt er gekeken waar deregulering mogelijk is.
De organisatieopzet is gebaseerd op deze gedachte. Dit betekent dat we een
regievoerende organisatie zijn. Aangezien we een kleine gemeente zijn is het niet
mogelijk voor ieder taakveld een specialist in huis te hebben. Dit is ook niet nodig. Daar
waar de kwaliteit in het gedrang komt zal samen met externen worden samengewerkt
waarbij we zelf aan het stuur zitten. Wanneer die externe kennis binnen de gemeente
aanwezig is zullen in de lijn van de gedachte rond burgerparticipatie onze eigen burgers
worden betrokken.
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2. Duurzaam Buitengebied Boekel
De huidige dynamiek rondom het buitengebied vraagt continue om aandacht. Tijdens de
komende bestuursperiode ligt op het vlak van de ruimtelijke ordening de nadruk met
name op het buitengebied. Het college vat dit samen onder het speerpunt “Duurzaam
Buitengebied Boekel”. Via dit speerpunt wordt invulling gegeven aan de revitalisering
van het buitengebied, waarbij de focus komt de liggen op de kansen die er liggen in het
buitengebied. Veelal zijn dit lopende ontwikkelingen die binnen dit speerpunt integraal
worden opgepakt. Middels dit speerpunt willen we programma’s ten uitvoer brengen
waarmee we in het buitengebied een nieuwe duurzame kwaliteitsimpuls kunnen
realiseren.
3. Duurzame ontwikkeling
Het collegeprogramma is net als het coalitieprogramma gericht op een duurzame en
gezonde ontwikkeling van de gemeente Boekel. Dit wordt nagestreefd door het
gelijktijdig verbeteren van het sociaal-cultureel, het ecologisch en het economisch
kapitaal zoals beschreven in de telos-driehoek. Deze waarden vertegenwoordigen
respectievelijk de bekende termen People, Planet en Profit. Daarbij worden ook de
waarde Proud en Pleasure toegevoegd. Daarmee streeft het college er naar dat haar
inwoners trots blijven op hun gemeente en er met plezier kunnen werken, wonen en
leven.

Figuur 1: Telosdriehoek

4. Financieel gezond
In de vorige raadsperiode is uitvoering gegeven aan de opdracht om tot een reëel
sluitende begroting 2013 te komen met de daarbij behorende ombuigingen. Deze
beschreven ambitie is realistisch gebleken. Met hetzelfde gezonde verstand kijkt dit
college vooruit naar de periode 2014 – 2018. Ook in deze periode moeten er
ombuigingen worden gerealiseerd. Daarnaast krijgt de gemeente een verzwaring van
verantwoordelijkheden, door de transities in het sociale domein: Jeugdwet, AWBZ-WMO
en Participatiewet, met een openeindfinanciering.
In de vorige periode zijn deze ombuigingen grotendeels gerealiseerd middels goed
financieel beleid en kostenbeheersing. Hierop kunnen we verder bouwen. Echter is het
niet realistisch te veronderstellen dat de komende ombuigingen alleen via dezelfde
aanpak te realiseren zijn. We ontkomen er dus niet meer aan om echte keuzes te
maken. We kunnen daarbij niet alleen leunen op de kaasschaafmethode.
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Deze keuzes houden in dat we of sommige dingen niet meer kunnen doen, of dat de
inwoners van Boekel meer moeten betalen om de huidige voorzieningen in stand te
houden.
Bij het maken van deze keuzes zal het uitgangspunt: de genieter, gebruiker en/of
vervuiler betaalt, in deze collegeperiode nadrukkelijker afgezet gaan worden tegen de
afweging om voor realisatie van de gemeenschappelijke doelen de lasten over iedereen
te spreiden (solidariteit).
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2. Collegeprogramma in relatie tot lopende visies
In dit hoofdstuk wordt het collegeprogramma kort langs de lopende visies gehouden.
Bedoeling is dat we kort weergeven waar conflicten optreden en aangeven waar aanpassing
van deze visies gewenst is.

Strategische visie
De strategische visie is het kompas van de organisatie. Het vormt daarmee tevens de
kapstok voor de overige visies. In deze visie wordt beschouwd hoe Boekel er in 2025 uit
moet zien vanuit de gedachte dat het prettig wonen, werken en leven moet zijn in Boekel.
Het coalitieakkoord en het collegeprogramma sluit goed aan bij deze strategische visie. In
navolging van het coalitieakkoord wordt het accent met name op duurzaamheid gelegd.

Structuurvisie
De structuurvisie geeft vorm aan de toekomst voor wat betreft ruimtelijke en stedelijke
ontwikkelingen. De structuurvisie wordt integraal benaderd via “Duurzaam Buitengebied
Boekel”. In deze bestuursperiode wordt aan deze structuurvisie verder uitvoering gegeven. In
het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie zijn diverse projecten opgenomen waar het
college zich op zal focussen voor de periode 2014 – 2018. Hierbij wordt in ieder geval het
bestemmingsplan Buitengebied herzien. Ook voor de komplannen worden de
voorbereidingen opgestart. Daarnaast wordt er in de komende bestuursperiode voldoende
aandacht gegeven aan de toeristische en recreatieve ontwikkeling van Boekel.

Woonvisie
De woonvisie sluit op hoofdlijnen aan bij het collegeprogramma. De komende
bestuursperiode staat vooral in het teken van het uitvoeren van de woonvisie. Een duurzame
benadering maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast wordt het accent met name ook gelegd
bij de realisatie van voldoende sociale huurwoningen. Hiervoor moeten onder andere
prestatieafspraken worden gemaakt met derden.

Centrumvisie
In 2010 is de centrumvisie Boekel opgesteld. Deze visie is tot stand gekomen in
samenwerking met de bewoners van Boekel, de ondernemersvereniging Boekel en de
Kamer van Koophandel. Deze integrale centrumvisie dient als toetsingskader voor
toekomstige ontwikkelingen en als basis voor concrete acties. Aan dit actieprogramma moet
in de komende bestuursperiode verdere invulling gegeven worden.

Visie op samenwerking c.q. uitbesteding
Deze visie is opgesteld en is in lijn met het collegeprogramma. Accent in dit
collegeprogramma ligt op de evaluatie van de huidige samenwerkingsverbanden in relatie tot
deze visie. Voor de samenwerkingsverbanden wordt daarbij de vraag beantwoord of het
samenwerkingsverband voldoende strategische, financiële en / of maatschappelijke
voordelen heeft.
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3. Het collegeprogramma
Dit hoofdstuk behandelt het feitelijke collegeprogramma. In dit programma staan alle
projecten die tijdens deze collegeperiode met voorrang worden opgepakt. Dat betekent niet
dat andere zaken niet aan de orde komen, het dagelijkse werk loopt gewoon door. Indien
echter keuzes gemaakt moeten worden dan krijgen de genoemde zaken prioriteit. Aan de
hand van dit programma worden de beschikbare middelen van mens en geld effectief en
efficiënt ingezet om het programma daadwerkelijk te financieren.
Het collegeprogramma is gericht op een duurzame ontwikkeling van Boekel. Daarbij is het
programma onderverdeeld in 4 terreinen:
1.
2.
3.
4.

Visies
Strategische ontwikkelingen
Bedrijfsvoering
Uitvoering

De opzet is per terrein prioritair van karakter. Wat in de kolom tijdsbestek als eerste op de
planning staat heeft in principe de hoogste prioriteit om op korte termijn te worden opgepakt.
In de kolom onderdelen is benoemd welke concrete onderdelen opgenomen zijn in het
betreffende onderwerp. In de kolom ‘binnen regulier budget’ is aangegeven of de plannen
binnen regulier budget (brb) moeten worden uitgevoerd of dat de afweging om middelen
beschikbaar te stellen nog gemaakt moet worden (--). In de kolom ‘tijdsplanning’ is
aangegeven wanneer het betreffende onderwerp ter besluitvorming aan de raad wordt
voorgelegd of in uitvoeringszaken wanneer het daadwerkelijk gereed is.
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Visies
Onderwerp

Onderdelen / omschrijving

Duurzaam
Buitengebied Boekel
2014 - 2018

Algemeen: De dynamiek in het
buitengebied is groot. Aanpassingen in
Rijksbeleid, Provinciaal beleid en
gemeentelijk beleid vragen om een
integrale visie. Op dit moment is de
dynamiek te groot om een compleet
uitgewerkte integrale aanpak voor te
leggen. In de loop van deze
collegeperiode willen we dat wel doen.
In elk geval worden daarin de
volgende separate ontwikkelingen
integraal neergezet.






Sociaal beleid

Tijdsplanning
2014 – 2018

(brb)
(brb)
(brb)
(brb)
(brb)

2015
2015
2014 – 2018
2015
2016

Algemeen: Het sociale beleid van de
gemeente Boekel wordt de komende
jaren ingevuld middels maatwerk
binnen de overkoepelende transities in
het sociale domein. Daarbinnen zullen
we waar mogelijk onze lokale wensen
inbrengen.




Gemeentelijk
vastgoedbeleid

Duurzaamheid
Gezondheid
Innovatiekracht
Stoppers- c.q. saneringsbeleid
Lokale invulling BZV

Binnen
regulier
budget

Transitie Participatie:
Harmonisatie sociaal beleid met
lokale accenten met het oog op
de transities.
Transitie Jeugdzorg
Transitie WMO

(brb)

2014 – 2016

(brb)
(brb)

2014 – 2018
2014 – 2018

Algemeen: Het gemeentelijk
vastgoedbeheer is onderwerp van
discussie. We streven naar een zo
gelijk mogelijke behandeling van
gebruikers. Ook de daadwerkelijke
implementatie van de Wet Markt en
Overheid vraagt om een duidelijke
visie. Die gaan we geven met de
volgende producten.




Onderzoek naar efficiënt gebruik
van gemeentelijke
accommodaties
Onderzoek naar harmonisatie van
het gebruik van gemeentelijke
accommodaties.
Gemeentelijk vastgoedbeleid

(brb)

2014

(brb)

2014

(brb)

2015 – 2016
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Strategische ontwikkeling
Onderwerp

Faciliteren van
burgers en
bedrijfsleven

Onderdelen / omschrijving

Tijdsplanning



Deregulering; het
verdergaand kijken naar
afschaffen van onnodige
regelgeving en
vereenvoudigen van
procedures.

(brb)

2015



Zelfvoorzienend maken en
houden van de gemeenschap
Initiatieven ‘van onder op’
ondersteunen en faciliteren.
Alliantiemanagement
Burgers meer
verantwoordelijkheid geven
en taken overlaten aan
burgers en hun
maatschappelijke verbanden.

(brb)

2014 – 2018

(bzb)

2015 – 2018





Centrumontwikkeling

Binnen
regulier
budget

Algemeen: Uit de opgestelde
centrumvisie volgen een aantal
maatregelen Deels zijn deze fysiek,
deels zijn deze faciliterend.


Verder faciliteren en
meedenken aan
ontwikkelingen gericht op een
levendig centrum

Te dekken
via
bijdragen
derden.
Eigen
inbreng
reeds
opgenomen
in begroting



Fase 1 centrumontwikkeling:
(Buskensstraat)



Fase 2: centrumontwikkeling
(Zuidwand)

Bereikbaarheid en
toegankelijkheid van
Boekel



Realisatie planvorming
randweg



Een adequaat openbaar
vervoer dan wel alternatieven.

(brb)

2014 – 2018

Sociale
huurwoningen



(brb)

2015

Integraal Kind
Centrum



Realisatie voldoende sociale
huurwoningen via
prestatieafspraken met
derden.
Implementatie van visie
rondom aanpak en
samenwerking voor kinderen
van 0 – 12 jaar en
onderwijsachterstandenbeleid.

(brb)

2015

Passende
onderwijshuisvesting
realiseren.

(--)

2018



(brb)

2015

2016 – 2017

2017
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Bedrijfsvoering
Onderwerp

Onderdelen / omschrijving

Begroting



Bezuinigingen



Gevolgen transities



Digitalisering
overheid





Binnen regulier
budget

Tijdsplanning

Door urgentie van
reservepositie streven naar
een sluitende begroting in
2016.
Het borgen van een
voldoende kwalitatieve
dienstverlening richting
burgers ondanks mogelijke
bezuinigingen
De transities borgen in de
bedrijfsvoering

n.v.t.

2015

n.v.t.

2015

(brb / PM)
We streven naar
een budgettair
neutrale
uitvoering. Door
onzekerheden kan
het voorkomen dat
dit project niet
budgettair neutraal
verloopt.

2014 – 2018

Digitale dienstverlening
richting burgers versterken
INUP
Beveiliging waarborgen

(brb / PM)
We streven naar
een budgettair
neutrale
uitvoering.. Door
onzekerheden kan
het voorkomen dat
dit project niet
budgettair neutraal
verloopt.

2015

AB/013450 Z/025574 12

Uitvoering
Onderwerp

Onderdelen / omschrijving

Bestemmingsplan
Buitengebied



Afronding LOG
project



Evaluatie / herijking
beleid




Herzien bestemmingsplan
buitengebied met integrale
opname structuurvisie en
Beleidsvisie Vitaal
Buitengebied Boekel en
opname Verordening
Ruimte (VR) 2014).
Financiële en juridische
afronding van het LOG
project.
Herijking
standplaatsenbeleid
Evaluatie
evenementenbeleid

Veiligheid

Tijdsplanning
gereed

(--)

2016

(brb)

2015

(brb)

2014

(brb)

2015



Evaluatie kunst- en
cultuurnota

(brb)

2016



Evaluatie minimabeleid

(brb)

2017

Evaluatie
communicatiebeleid
Uitvoering geven aan woonvisie
 Flexibel,
levensfasebestendig
bouwen.
 Ondersteunen CPO, MPO,
clusterwoonvormen.
 Stimuleren duurzaam
bouwen.
 Woon en leefklimaat in de
wijken versterken met
aandacht voor speel- en
groenvoorzieningen.
 Buurtpreventie: verder
stimuleren en uitrollen.

(brb)

2018

(brb)
via grondbedrijf

2014 – 2018

(brb)

2014 – 2018



Woonvisie

Binnen
bestaand
budget



Brandveiligheid: inzetten op
preventie en educatie
betreffende het versterken
van de zelfredzaamheid.

(brb)

2014 – 2018



Uitvoering geven aan het
convenant rondom
verkeersveiligheid “Maak
van Nul een Punt”.

(brb)

2014 – 2018
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Digitaal Dorpsplein
Transities

Doorontwikkeling
bedrijventerreinen
Samenwerkingsvisie

Onderwijs / educatie

Toerisme en
recreatie

Duurzaamheidsagenda
Handhavingsbeleid



Het faciliteren van het
initiatief digitaal dorpsplein.
Uitrollen transities
 Realiseren uitgangspunt
“één gezin, één plan, één
regisseur.
 Ondersteunen steunpunten
om de zorguitvoerende
taak op de overgang van
de 0-de naar de eerste lijn
te versterken.
 Inrichten en waarborgen
signaleringsplatform.
 Opzetten van een
toegankelijk wijkteam.
 De Vlonder, Kraaijendonk,
De Driedaagse.
 Huidige
samenwerkingsverbanden
toetsen aan de
samenwerkingsvisie.
 Herijking van beleid
rondom voor- en
vroegschoolse educatie.

Verder versterken toeristische
en recreatieve ontwikkeling door
de onderstaande initiatieven te
faciliteren.
 Wandel- fietsnetwerk
 Bed en Breakfast
 Groene Ladder


Ontwikkeling Boekels Ven



Uitvoering geven aan
duurzaamheidsagenda.
Opstellen nieuw
handhavingsbeleid.



(brb)

2015

(brb - PM)
Binnen sociaal
deelfonds,
uitgangspunt
budgettair
neutraal, wel
openeinderegeling

2014 – 2015

2014 – 2018

2014 – 2015
2014
(brb) binnen
grondbedrijf
(brb)

2014 – 2018

(ok) t/m 2015
doeluitkering
beschikbaar.
Daarna nieuwe
besluitvorming
rijk
(brb)

2015 – 2016

2017

2014 – 2018
2014 – 2018
2014 – 2018
2017
(brb)

2014 – 2018

(brb)

2014
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5. Het collegeprogramma in relatie tot capaciteit
Via het collegeprogramma geeft het college aan welke resultaten zij wil behalen in de
komende bestuursperiode. Om het realiteitsgehalte te toetsen is gekeken naar de financiële
haalbaarheid en is gekeken of de beschreven doelen qua organisatie (ambtelijke capaciteit)
reëel zijn. Dit is een repeterend proces.

Organisatie
Op hoofdlijnen zal het programma dat nu voorligt met de beschikbare ambtelijke capaciteit
te realiseren zijn. Dat kan door de genoemde punten prioriteit te geven. Dat betekent wel dat
niet genoemde onderdelen altijd een lagere prioriteit hebben en mogelijk in de tijd naar
achteren worden geschoven. Met de keuze voor een regie organisatie en een continue
zoeken naar een maximaal slanke organisatie ligt het gevaar van een te hoge werkdruk
- zeker bij nieuwe ontwikkelingen - altijd op de loer. Door slimme keuzes te maken, tijdig
externe deskundigheid in te huren en de goede prioriteiten te stellen geven we daar invulling
aan.
De laatste jaren en ook in de komende jaren worden meer en meer taken van het rijk naar de
gemeenten opgelegd / verlegt. Daarbij kan gedacht worden aan de transities en de diverse
basisregistraties. Vaak gaat dit ook gepaard met minder budget, terwijl deze taken wel veel
capaciteit en specifieke kennis vragen. Door structureel te kiezen voor een regie organisatie
en het - waar nodig - inhuren van specialistische kennis gaan wij deze opdracht klaren.
Voor nieuwe taken is het lastig vooraf in te schatten hoeveel capaciteit nodig is. Daar waar
nodig zal capaciteit ingeleend worden. Is deze in te huren capaciteit niet opgenomen in de
begroting maar toch noodzakelijk dan zullen we daar tijdig een aanvraag voor doen.

Financiën
We streven naar een sluitende begroting in 2016. Consequentie van deze doelstelling is dat
we keuzes moeten maken. We moeten daarom slim en verstandig omgaan met de middelen
die we hebben. Het uitgangspunt voor het collegeprogramma is dat de onderdelen binnen
het reguliere budget worden uitgevoerd.
Voor sommige onderdelen uit het collegeprogramma is het vooraf lastig in te schatten hoe de
kosten hiervan in de praktijk uitpakken. Enkele onderdelen kennen bijvoorbeeld een
openeinderegeling. Ook bij nieuwe taken kunnen kosten in de praktijk anders uitpakken. Dit
vormt een risico voor de gemeente. Alleen als het echt niet anders kan zullen er extra
middelen beschikbaar moeten worden gesteld.
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Conclusie
Via dit collegeprogramma heeft het college inzicht gegeven in welke ambities zij heeft en
welke resultaten zij wanneer wil boeken in de komende collegeperiode. Het college vertrouwt
erop dat deze resultaten ervoor zorgen dat het huidige woon-, werk- en leefklimaat in Boekel
in stand wordt gehouden en waar mogelijk wordt verbetert.
Onder de voorwaarden zoals hier benoemd gaan wij er vanuit dat we dit collegeprogramma
kunnen uitvoeren tegen de bestaande middelen. Het college geeft op deze manier invulling
aan haar ambities en gelijktijdig zorgt ze voor een financieel gezonde uitgangspositie voor de
komende bestuursperioden.

