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Een nieuwe coalitie: GBS en SGP
Op 24 november 2010 zijn verkiezingen gehouden in Scherpenzeel. Dat is bijzonder.
Het was namelijk de bedoeling dat dit verkiezingen zouden zijn voor de nieuwe
gemeente die zou zijn gevormd na de samenvoeging van Scherpenzeel met
Woudenberg en Renswoude. Door de val van het Kabinet en het controversieel
verklaren van het herindelingsvoorstel zijn voor de gemeenteraad van Scherpenzeel
verkiezingen gehouden.
De stem van de kiezer was duidelijk: GemeenteBelangen Scherpenzeel (hierna GBS)
mocht 4 zetels binnenhalen en de SGP kreeg er een zetel bij en komt daarmee op 3
zetels. Duidelijk is dat GBS de leidende partij mocht zijn bij het starten van de
coalitievorming. Deze verantwoordelijkheid heeft GBS op zich genomen en zij heeft
met alle in de raad vertegenwoordigde partijen gesproken. Na deze rondes is op een
open wijze en in goede sfeer door GBS en SGP verder gesproken en dit heeft tot
resultaten geleid.
Over en weer is vertrouwen om de komende collegeperiode vorm te geven aan onze
prachtige gemeente Scherpenzeel. Er is veel te doen en veel te bereiken. Met
gepaste trots presenteren wij ons coalitieakkoord. In dit akkoord geven wij aan wat
wij met ons dorp van plan zijn. Met deze inhoud willen we aan de slag. Daarop
mogen wij worden aangesproken en afgerekend. Verfrissend besturen, daar zetten
wij op in.
Wij hebben gekozen voor een compact coalitieakkoord: geen lappen tekst waarin alle
gemeentelijke beleidsterreinen worden uitgewerkt. Wij beperken ons tot de punten
waarvan wij expliciet willen aangeven dat iets zo moet blijven en wat er echt anders
moet. Dat doen we zo concreet mogelijk zodat direct duidelijk is wat we ermee
bedoelen.
Wat niet genoemd is, willen wij in eerste instantie zo houden. Wij gaan uit van reële
ambities. Het coalitieakkoord is opgebouwd overeenkomstig de programmastructuur
in de begroting. De nieuwe dan wel gewijzigde plannen worden verwerkt in de
Kadernota 2012.
Scherpenzeel, X januari 2011

Gemeentebelangen Scherpenzeel,

Staatkundig Gereformeerde Partij,
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Coalitieakkoord 2011-2014

Verfrissend besturen

Tijden veranderen. De samenleving stelt nu andere eisen aan het besturen van een
gemeente en aan de omgang met de inwoners. Een toegankelijke houding van
raads- en collegeleden is daarbij een belangrijk aspect. Wij willen daar actief op
inspelen en de kans benutten hierin verbetering aan te brengen.
Het gemeentebestuur van Scherpenzeel staat dicht bij haar inwoners. Dat biedt
uitstekende mogelijkheden onze speerpunten in te zetten. Hieronder worden de
diverse plannen in dit kader kort uitgewerkt.

Burgerparticipatie en interactieve beleidsontwikkeling

Onze inwoners en bedrijven worden in de toekomst eerder bij nieuwe ontwikkelingen
betrokken, op een moment dat nog niet alles vast staat en er sprake kan zijn van
een wezenlijke inbreng. Als bestuur en ambtelijke organisatie zoeken wij relevante
doelgroepen actief op en ontwikkelen instrumenten om dit op een laagdrempelige
manier te doen. Wij zien dat als wezenlijke inbreng voor de kwaliteit van onze
besluitvorming. Het college en de raad nemen de uiteindelijke beslissing. Dat blijft
zo. Investeren „aan de voorkant‟ voorkomt tijdrovend gedoe „aan de achterkant‟. Wij
zijn van mening dat dit per saldo geen extra tijd hoeft te kosten.

Communicatie en informatie: pro actief opereren richting inwoners

Als er in de praktijk wat mis gaat is communicatie (althans het gebrek daaraan) vaak
een belangrijke oorzaak. Voor ons daarom een belangrijk thema. Zeker in relatie met
onze ambities op het gebied van burgerparticipatie. Wij willen onze collegeperiode
inzetten met een actieve wijze van communicatie. Als college zoeken wij al in een
vroeg stadium de burger op door in de wijken te gaan praten, sowieso als daar
belangrijke thema‟s spelen. Voor deze „participatiebijeenkomsten‟ wordt de raad
uitgenodigd. Daarnaast komt er een spreekuur voor het college. Wij hanteren een
open stijl van communicatie: wij zijn niet terughoudend met het verstrekken van
informatie en het uitbrengen van persberichten.

Relatie met de gemeenteraad

De raad stelt vooraf duidelijke kaders. Het college voert vervolgens het programma
uit en wordt door de gemeenteraad hierop gecontroleerd. De huidige communicatie
tussen college en raad kan beter. Een professionele ambtelijke organisatie is daarbij
van groot belang. Wij hechten aan een goede relatie met de raad. Wij werken op
basis van vertrouwen. Daar wordt iedereen beter van. Daarbij hoort een actieve(re)
informatieplicht. Met name willen wij de informatievoorziening rond regionale
samenwerking (o.a. FoodValley) intensief aanpakken.
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Regeren is vooruitzien: planmatig besturen en bijsturen

Om goede keuzes te kunnen maken voor onze prioriteiten en de inzet van
menskracht en financiële middelen willen wij over een meerjarige agenda beschikken
met daarin opgenomen alle projecten, investeringen, plannen, etc…
Om als college adequaat te kunnen sturen, is het noodzakelijk dat er voor belangrijke
projecten een goede kostenbewaking is en gedurende het jaar voldoende
rapportagemomenten zijn. De gemeenteraad heeft ten aanzien van projecten en
investeringen een belangrijke controlerende rol. Uiteraard op een bij de raad passend
niveau: hoofdlijnen en kaders. Essentiële elementen voor de rapportage aan de raad
zijn: signaleren van afwijkingen in de planning, van budgetten en van risico‟s. Als
college stellen wij beheersmaatregelen voor. Wij willen de rapportagemomenten voor
de raad koppelen aan de bestaande planning en controlcyclus (Firap/Burap).
Wat gaan we doen?
Pro-actief communiceren
Spreekuur college
Burgers op een actieve manier tijdig betrekken in processen, zoals het
organiseren van participatiebijeenkomsten
De relatie met de gemeenteraad optimaliseren, mede door goed te
informeren
Zorgen voor voldoende sturingsinformatie voor belangrijke projecten

Wat stellen wij voor aan de gemeenteraad?
Besluitvormingscyclus

De doorlooptijden van de huidige besluitvormingscyclus (van ambtelijke deadlines tot
besluitvorming in de raad) is lang. Om als raad slagvaardig te kunnen opereren
moeten snel besluiten kunnen worden genomen. Wij willen daarom in samenspraak
met alle fracties binnen de gemeenteraad komen tot een nieuwe
vergadersystematiek.
Enkele belangrijke aspecten hierbij zijn:
Inwoners meer mogelijkheden geven om op een laagdrempelige wijze mee te
praten in de commissievergaderingen. Dus een andere invulling van de huidige
inspraakmogelijkheid.
Meer beslismomenten.

Vergaderstukken digitaal

De gemeente produceert elk jaar vele honderden kilo‟s papier. Dat kost veel tijd en
geld. Wij willen daarom de raad vragen te kijken naar de mogelijkheden om o.a. ereaders en i-pads in te zetten bij de vergaderingen. Ervaringen elders in het land
laten zien dat de bijbehorende investeringen in twee jaar kunnen zijn terugverdiend.
Uiteraard moet deze digitaliseringslag de gebruiksvriendelijkheid en
gebruikszekerheid garanderen.
Daarnaast kan de gemeente hiermee ten aanzien van het milieu het goede voorbeeld
geven.
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Wat gaan we doen?
In samenspraak met de raad de vergaderstructuur aanpassen
Bezien of het inzetten van o.a. e-readers en i-pads een goed alternatief
biedt voor de papieren vergaderstukken.
Visie:
Hieronder de kern van onze visie in acht punten:
1. Wij willen een gemeente met visie zijn: het college ontwikkelt beleid vanuit de
middellange termijnvisie met betrekking tot wonen, werken, verkeer en vooral
ook voorzieningen. Werken vanuit een visie brengt rust en maakt het mogelijk
goed afgewogen keuzes te maken.
2. Wij willen een open gemeente zijn: wij willen actief weten wat inwoners van onze
plannen vinden en ze de mogelijkheid geven hierop invloed uit te oefenen.
3. Wij willen een duidelijke gemeente zijn: wij vertellen helder wat wij gaan doen en
doen dat tijdig. Wij geven helder aan wat de burger kan verwachten door te
communiceren over de gemeentelijke afhandeltermijnen en wie je kunt
aanspreken bij vragen. Onze besluiten verwoorden wij duidelijk en laagdrempelig.
4. Wij willen een betrouwbare gemeente zijn: afspraken komen we na. Als dat
onverhoopt niet lukt dan hoort de burger dat.
5. Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn: wij gaan om met publiek geld.
Daarbij past een houding van „elke euro omdraaien‟ en de „tering naar de nering‟
zetten. Zeker in deze tijd van grote bezuinigingen. Het verhogen van de
lastendruk voor de burgers geldt alleen als laatste optie.
6. Wij willen een sociale gemeente zijn: vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn
belangrijke bouwstenen van onze lokale maatschappij. Daarnaast is de gemeente
een vangnet voor sociaal zwakkeren en voor mensen met een beperking. Dat
moet zo blijven en dat mag geld kosten.
7. Wij willen een gemeente zijn met burgers en organisaties die hun eigen
verantwoordelijkheid nemen: de overheid lost niet alles op en dat moeten we
ook niet willen. Eigen initiatieven dienen te worden gestimuleerd. Burgers en
organisaties binnen ons dorp dienen op hun eigen verantwoordelijkheid te
worden gewezen. Dat kan onze samenleving prima aan.
8. Wij willen een dienstverlenende gemeente zijn: Wij denken mee met de burger:
„nee zeggen‟ doen we pas als er echt geen alternatieven zijn. Bureaucratie ruimen
wij zoveel mogelijk uit de weg en ondernemers moeten niet onnodig belemmerd
worden in hun bedrijfsuitoefening.
Wat gaan we doen?
Opstellen van een middellange termijn visie voor ons dorp
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PROGRAMMA 1. WONEN

Woningbouw

Er dienen voldoende betaalbare woningen te zijn voor starters en daarnaast voor
specifieke doelgroepen zoals ouderen. Er moet meer ruimte komen voor “eigen
bouwers”. Daarnaast zijn wij voor een actievere grondpolitiek: de gemeente heeft zo
meer regie op woningbouw. Een woonwensenonderzoek dient daarbij als leidraad.
We werken met voortvarendheid aan de ontwikkeling van plan Zuid.
Wat gaan we doen?
De gemeente voert de regie op woningbouw
Inzetten woonwensenonderzoek bij woningbouwbeleid
Actiever gronden verwerven en uitgeven
Ontwikkelen plan Zuid

Ruimtelijke ordening

Om bureaucratie terug te dringen willen wij de mogelijkheden om welstandsvrij te
bouwen benutten, in de vorm van pilot(s).
Door te werken met goede beeldkwaliteitsplannen kunnen de welstandscriteria
worden geborgd.
Door gebruik te maken van gecertificeerde bureaus voor bouwaanvragen wordt de
doorlooptijd van aanvragen bekort.
De centrumroute is een belangrijke levensader van ons dorp. Een integrale visie is
nodig op wonen, winkelen, ondernemen, toerisme en verkeer in ons centrum. Deze
visie is nodig als basis voor herziening van het bestemmingsplan „Centrum‟ en om in
de toekomst ons dorp leefbaar te houden.
Wat gaan we doen?
Meer gebruik maken van beeldkwaliteitsplannen
Welstandsvrij bouwen mogelijk maken door middel van pilot(s)
Invoeren van “gecertificeerde” bouwaanvragen
Ontwikkelen integrale visie op alle functies voor het centrum
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PROGRAMMA 2. VERKEER

Verkeer

Een verkeersveilig dorp is een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden van
onze inwoners. Het toegenomen autoverkeer maakt het noodzakelijk dat
maatregelen worden genomen. Er dient daarom in 2011 een complete visie ten
aanzien van de verkeersstructuur te komen, waarbij extra aandacht is voor een
goede ontsluiting van nieuwbouwprojecten zoals Plan Zuid, Weijdelaer etc, en
ontwikkelingen in onze buurgemeenten. Daarnaast nemen wij als uitgangspunt dat
de Dorpsstraat open blijft voor autoverkeer en dat het sluipverkeer via deze route
wordt ontmoedigd.
De doelstellingen hierbij zijn:
het verhogen van de verkeersveiligheid in het centrum (met name voor
voetganger en fietser) en het verbeteren van het gebruiksgemak van trottoirs
voor ouderen en mensen met beperkingen
bereikbaarheid van de voorzieningen in het centrum behouden.
Toevoegen: Goede ontsluiting van nieuwe woningbouwlokaties
Wat gaan we doen?
Opstellen van een verkeersstructuurplan
Op korte termijn gevaarlijke situaties aanpakken met eenvoudige doelmatige
middelen zoals zebrapaden en het veranderen van gevaarlijke
verkeersremmende maatregelen
De Dorpsstraat open houden voor verkeer maar sluipverkeer ontmoedigen
Parkeren:
Het verbeteren van de parkeervoorzieningen in het centrum en het parkeren in
woonwijken verdient aandacht, waarbij parkeren in de openbare ruimte van het
centrum gratis is en blijft. De blauwe zone wordt geëvalueerd.
Particuliere initiatieven tot het bieden van parkeergelegenheid worden gestimuleerd.
Wat gaan we doen?
Evalueren blauwe zone waarbij overleg met gebruikers, de ondernemers en
aanwonenden wordt gevoerd
Aanpakken grote parkeerknelpunten in de wijken
Openbare verlichting
Ten aanzien van openbare verlichting gaan wij onderzoeken of de duurzaamheid van
onze openbare verlichting verbeterd kan worden door een ander type verlichting,
zoals LED. Dat is goed voor het milieu en wellicht ook voor onze portemonnee. We
vinden het belangrijk dat Scherpenzeel in het algemeen goed verlicht blijft. De
verlichting dient mede in het kader van het veiligheidsgevoel een warme uitstraling
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te hebben. De straatverlichting in de Dorpsstraat moet beter. Daar is het nu te
donker.
Wat gaan we doen?
Onderzoeken of onze straatverlichting duurzamer kan
Diverse verbeteringen aanbrengen in het niveau van straatverlichting
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PROGRAMMA 3. WERKEN

Ondernemen in Scherpenzeel

Een goede relatie tussen ondernemers en de gemeente vinden we belangrijk.
Ondernemers moeten in hun bedrijfsuitoefening gestimuleerd worden. Wij willen
daaraan een bijdrage leveren door het instellen van een ondernemersloket, waarin
een relatiemanager voor de ondernemers met raad en daad actief is. Daarnaast
willen wij actief dereguleren en de administratieve lasten zoveel mogelijk
terugdringen.
Kleinschalige bedrijvigheid willen wij bevorderen. We werken graag mee aan
initiatieven hiertoe. Het kan hierbij gaan om het creëren van bedrijfsruimten voor
kleine ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen. Dat kan door nieuwbouw maar
ook door het ombouwen van bestaande bedrijfspanden, waarmee tevens leegstand
wordt voorkomen.
We gaan lokale ondernemers bij gemeentelijke opdrachten, binnen de wettelijke
kaders, meer kansen geven.
Het aantal bedrijfsmatige activiteiten vanuit huis (aan huis gebonden beroepen) is de
laatste jaren sterk toegenomen. Het huidige gemeentelijke beleid willen we graag
evalueren.
Wat gaan we doen?
Introductie van een relatiemanager bedrijven
Stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid
Lokale ondernemers bij gemeentelijke opdrachten kansen bieden
Evalueren van het beleid voor aan huis gebonden beroepen
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PROGRAMMA 4. SPORT, RECREATIE EN CULTUUR

Kulturhus De Breehoek

Het is geen geheim dat de financiële baten en lasten niet naar wens zijn. Op korte
termijn zal een analyse van de problemen gemaakt worden met als doelstelling de
exploitatie te verbeteren. De Stichting dient een bedrijfsplan te overleggen.
Belangrijk element daarbij is samen met de Stichting te komen tot verdere
optimalisatie van de bedrijfsvoering.
Het bestemmingsplan wordt geëvalueerd waarbij oneerlijke concurrentie ten aanzien
van plaatselijke ondernemers voorkomen dient te worden.
Wat gaan we doen?
In samenwerking met de Stichting exploitatielasten verlagen.
Evaluatie bestemmingsplan

Verenigingen

Er is een grote diversiteit aan (sport)verenigingen in Scherpenzeel. Dit is belangrijk
voor de inwoners. Deze diversiteit moet blijven bestaan mits door de leden en het
bestuur voldoende inzet wordt getoond en de vereniging voldoende
levensvatbaarheid heeft. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is daarbij
zeer belangrijk. Om de exploitatiekosten van de facilitaire voorzieningen te drukken
wordt samenwerking gezocht bij het onderhoud van de voorzieningen met de
verenigingen die deze faciliteiten gebruiken. De huren en gebruiksvergoedingen van
de accommodaties dienen marktconform te zijn in relatie tot de kwaliteit van de
voorzieningen.
Wij hechten belang aan een open relatie met verenigingen waarbij relevante zaken
tijdig worden besproken en afspraken worden vastgelegd.
Deelname aan sport door de jeugd vinden wij belangrijk. In het subsidiebeleid wordt
extra aandacht besteed aan de jeugd.
Wat gaan we doen?:
Optimaal samenwerken met de verenigingen om onderhoudskosten zoveel
mogelijk te beperken.
Open communicatie en tijdige afspraken met verenigingen maken en
vastleggen
Extra aandacht voor de jeugd bij subsidiebeleid

Openbaar groen

Wij willen meer mogelijkheden bieden voor lokale ondernemers om een stuk
plantsoen of bijvoorbeeld een rotonde te adopteren in ruil voor het plaatsen van
acceptabele reclame-uitingen. Dit geeft ondernemers de mogelijkheid zich te
presenteren en de gemeente levert dit een besparing op het onderhoud op.
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Onderhoudsintensieve en incourante stukken openbaar groen (snippergroen) willen
wij zoveel mogelijk afstoten.
Wat gaan we doen?
Meer openbaar groen kan worden geadopteerd door lokale ondernemers
Incourant snippergroen verkopen
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PROGRAMMA 5. ONDERWIJS
De effectiviteit van het beleid ten aanzien van Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel
(JOS) willen wij in 2011 evalueren. Centrale vraag hierbij is: wat is het rendement
ten opzichte van de kosten.
Wat gaan we doen?
Evalueren van beleid JOS
Passend onderwijs
Het college speelt actief in op de ontwikkelingen met betrekking tot passend
onderwijs en vervult hierin een stimulerende rol.
Wat gaan we doen?
. Overleg met schoolbesturen
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PROGRAMMA 6. ZORG EN WELZIJN

Regiotaxi

De regiotaxi wordt georganiseerd binnen de Regio De Vallei. Bij een nieuwe
aanbesteding willen wij invloed hebben op de inhoud van het programma van eisen
en de organisatie van de klachtenregeling.
Wat gaan we doen?
Meepraten over de organisatie van de Regiotaxi bij een eerstvolgende
aanbesteding.

Ouderenzorg

Wij staan zeer positief tegenover de ontwikkeling van de woonzorgzone binnen plan
Weijdelaer. Wij willen een inhoudelijke bijdrage leveren aan vormgeving van concept
van de woonzorgzone en hierbij de regiefunctie vervullen.
Activiteiten ten behoeve van ouderen dragen wij een warm hart toe. De SOS,
mantelzorgers en vele anderen dragen hier in belangrijke mate in bij. Het college
steunt en stimuleert initiatieven hiervoor.
Wat gaan we doen?
De regierol vervullen bij de realisatie van Plan Weijdelaer
Stimuleren van activiteiten voor ouderenzorg

Palliatieve zorg

Wij zijn van mening dat in Scherpenzeel aanbod voor palliatieve zorg zou moeten
zijn. Wij willen onderzoek laten doen naar de behoefte van palliatieve zorg en naar
de mogelijkheid om dit in te passen in plan Weijdelaer.
Wat gaan we doen?
Onderzoek naar behoefte aan palliatieve zorg en de mogelijkheid van inpassing
binnen Plan Weijdelaer.

Ambulancezorg en AED

De aanrijdtijd van de ambulance heeft blijvende aandacht nodig. Elke seconde telt.
Wij willen als college hierover in gesprek blijven met Hulpverlening Gelderland
Midden om de aanrijdtijden te verbeteren. Mede in relatie hiermee hechten wij veel
waarde aan de First Responder. Wij willen het gebruik van de AED bevorderen door
cursussen voor onder andere verenigingen te organiseren om meer mensen
beschikbaar te hebben, die de AED kunnen gebruiken bij noodsituaties. Wij willen
ook de dekkingsgraad van AED‟s voor ons dorp verhogen door meer apparaten in de
openbare ruimte aan te brengen.
Wat gaan we doen?
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Gebruik en beschikbaarheid van AED bevorderen
Aanrijdtijden ambulance bewaken

Alcoholmatigingsbeleid

Het op steeds jongere leeftijd gebruiken van alcohol baart ons zorgen. Wij
onderstrepen het belang van het project FrisValley waarin wij als gemeente
participeren. Wij willen blijven inzetten op preventie en voorlichting, reeds vanaf de
basisschool, over de gevaren van alcoholconsumptie. Waar mogelijk zullen wij dat
intensiveren.
Ook voorlichting aan ouders en een appel op hun verantwoordelijkheid vinden wij
belangrijk. Daarnaast dient de plaatselijke horeca hierin ook zijn verantwoordelijkheid
te nemen.
Wat gaan we doen?
We gaan door met FrisValley en het blijvend inzetten op preventie.
Voorlichting aan ouders
In gesprek blijven met plaatselijke horeca
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PROGRAMMA 7. VOLKSGEZONDHEID

Duurzaamheid

Ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het milieu. Met name bij de
inrichting van onze leefomgeving kunnen wij daarop invloed uitoefenen. Binnen de
woningbouwontwikkeling van Plan Zuid willen wij daarom woningen realiseren met
gebruik van duurzame energiemaatregelen. Deze moeten wel praktisch en
bedrijfseconomisch verantwoord zijn.
Wat gaan we doen?
De mogelijkheden onderzoeken om binnen Plan Zuid duurzame woningen te
bouwen.

Schone straten en plantsoenen

Een schone leefomgeving wordt door iedereen gewaardeerd en zwerfvuil is een bron
van veel ergernis van inwoners. Er wordt in Scherpenzeel reeds het nodige gedaan
aan het opruimen van zwerfafval via de buitendienst. Wij willen dit intensiveren door
het organiseren van zwerfafvaldagen waarbij wij gebruik willen maken van de
maatschappelijke stages voor leerlingen van middelbare scholen en leden van
verenigingen. De ervaring leert dat leerlingen moeite hebben om een stageplek te
vinden. Met deze stages kan het verantwoordelijksheidsbesef van jongeren voor hun
leefomgeving worden gestimuleerd en worden de straten en plantsoenen schoner.
Wat gaan we doen?
Maatschappelijke stages inzetten voor het opruimen van zwerfafval
Plaatsen van blikvangers en extra afvalbakken

Begraven

In deze collegeperiode worden geen initiatieven genomen voor het ruimen van
graven. Het huidige beleid wordt gecontinueerd. Herbegraven moet in bepaalde
gevallen mogelijk zijn. De inrichting van de uitbreiding van de begraafplaats
Lambalgen is belangrijk. Wij willen invloed hebben op de uiteindelijke vormgeving
hiervan.
De huidige aula voldoet niet aan de eisen van de tijd, is te klein en er is te weinig
parkeergelegenheid. Wij ervaren vanuit de inwoners een duidelijke behoefte aan een
goed geoutilleerde aula. Samen met de eigenaar van de aula gaan wij bekijken wat
mogelijk is om de functionaliteit van de aula aanmerkelijk te verbeteren.
Wat gaan we doen?
We gaan niet over tot het ruimen van graven
Wij bekijken of de geplande inrichting van de begraafplaats aanpassing
behoeft.
We gaan de mogelijkheden om de aula aan te passen onderzoeken
Uitbreiding parkeergelegenheid bij begraafplaats en aula
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PROGRAMMA 8. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Cameratoezicht

Veel gemeenten beschikken naar tevredenheid over cameratoezicht. Cameratoezicht
heeft een preventieve werking en leidt tevens tot het vaker aanhouden van daders.
Wij willen de mogelijkheden hiervoor nader onderzoeken. Gedacht wordt aan
camera‟s in het centrum en op de bedrijventerreinen. De ondernemers worden
hierbij nadrukkelijk betrokken.
Wat gaan we doen?
Onderzoek doen naar de mogelijkheden om cameratoezicht toe te passen.

Overlast door hangjongeren en drugs

Ook ons dorp gaan de problemen door gebruik van drugs niet voorbij.
Overlast in de openbare ruimte tolereren wij niet en dient stevig te worden
aangepakt. Hier ligt een taak voor de politie en de BOA. Wij zullen erop toezien dat
problematiek slagvaardig wordt opgepakt. Daarnaast willen wij inzetten op preventie
en voorlichting op scholen ten aanzien van drugs.
Wat gaan we doen?
Aanpakken van overlast
Stimuleren van preventiemaatregelen.

Politie

De zichtbaarheid van de politie laat te wensen over. De beschikbaarheid van agenten
voor Scherpenzeel is (te) beperkt. De beschikbaarheid van meer politie is een
blijvend gespreksonderwerp met de politieleiding. Gekeken wordt of de
politieopleiding stageplaatsen voor Scherpenzeel kan opnemen.
De politiepost in Scherpenzeel heeft zeer beperkte openingstijden en is gesitueerd op
een niet toegankelijke plek (industrieterrein). Wij willen - in overleg met de politie dat er spreekuur in het gemeentehuis wordt gehouden, bij voorkeur op de
maandagavonden. Op die manier krijgt de politie in Scherpenzeel meer gezicht en is
zij op een meer toegankelijke plek beschikbaar voor vragen, meldingen en aangiftes.
Wat gaan we doen?
Blijvend aandacht vragen voor de beschikbaarheid van politie in Scherpenzeel
Verplaatsen van de politiepost naar het gemeentehuis

Buurtpreventie

Wij willen mede vanwege de beperkte beschikbaarheid van de politie
buurtpreventieprojecten stimuleren. Op die manier komen er op een goed
georganiseerde manier „ogen en oren‟ in de wijk waarmee burgers samen de
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veiligheid van hun buurt kunnen verbeteren. In twee wijken van Scherpenzeel wordt
hier al mee gewerkt.
Wat gaan we doen?
Buurtpreventie verder uitbouwen.

Hondenpoep

Wij willen de overlast van hondenpoep terugdringen door hiervoor maatregelen in te
voeren. Wij willen dat doen door inwoners uit te nodigen om met oplossingen
hiervoor te komen.
Wat gaan we doen?
Hondenpoepoverlast terug dringen.
Inwoners vragen hiervoor met ideeën en oplossingen te komen.

Brandweerzorg

Met de komst van de wet Veiligheidsregio (medio 2011) is het de verwachting dat
onze brandweerregio Gelderland Midden op een stringentere wijze te maken krijgt
met regionalisering van de brandweertaken. Hoe en in welke mate is nog niet
duidelijk. Wij staan niet negatief ten opzichte van een initiatief tot regionalisering.
Wij benoemen hierbij als uitgangspunt dat het huidige niveau van brandweerzorg in
stand blijft en dat de waardevolle en goed lopende vrijwillige brandweer behouden
wordt.
Wat gaan we doen?
Het op peil houden van onze lokale brandweerzorg
De inzet van de vrijwillige brandweer continueren
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PROGRAMMA 9. BESTUUR

Herindeling: RSW

Het college voert de besluitvorming van de gemeenteraad over de fusie van
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg na bekrachtiging door de Rijksoverheid
met volle overtuiging uit. Behoud van de 3 vitale dorpskernen met hun specifieke
karakter en voorzieningen is daarbij van grote betekenis.
Wij hechten groot belang aan een tijdige, zorgvuldige en adequate voorbereiding en
inrichting van de nieuwe bestuurlijke en ambtelijke organisatie op basis van een
gelijkwaardige samenwerking tussen de gemeenten Renswoude, Woudenberg en
Scherpenzeel. Wij zetten ons actief in voor een verbetering van de bestuurlijke
verhoudingen tussen de fusiepartners.
Indien RSW als gevolg van besluitvorming door het Kabinet en/of het Parlement
onverhoopt niet doorgaat, oriënteert het college zich in samenspraak met de
gemeenteraad op de bestuurlijke toekomst van de gemeente.
De inwoners van de gemeente worden bij dit proces betrokken en actief
geïnformeerd.
Wat gaan we doen?
Als de fusie doorgaat besluiten uitvoeren en zorgen voor een tijdige adequate
voorbereiding.
Een actieve bijdrage leveren aan een positieve verstandhouding met onze
fusiepartners.
Actief betrekken van onze inwoners bij het proces van herindeling en/of
toekomstperspectief.

Regionale samenwerking / FoodValley

Wij vinden het van belang om samen te werken met andere overheden. Dit maakt
–zeker een kleine- gemeente sterker: kwaliteit kan worden geborgd en in de kosten
kan worden bespaard. Wij zullen mogelijkheden tot samenwerking zo optimaal
mogelijk benutten.
Scherpenzeel moet deelnemen aan FoodValley. Dit is een belangrijk initiatief voor de
kwaliteit van de regio waarvan wij deel uit maken. Rijk en provincies focussen steeds
meer op regio‟s. Op die manier worden gelden beschikbaar gesteld en beleid
afgestemd. Wij willen hierin actief participeren, echter wel binnen financiële grenzen.
Wij vinden het van belang dat de kosten voor deelname aan de regio in de greep
worden gehouden en zullen kostenstijgingen niet automatisch accepteren.
Wat gaan we doen?
Kansen voor samenwerking benutten
Blijven participeren binnen FoodValley
De kosten van regionale samenwerking in de greep houden.
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Zondagsrust

Wij zijn ons bewust van het feit dat veel inwoners van de gemeente hechten aan de
zondag als rustdag. Wij realiseren ons dat er ook inwoners zijn, die op zondag
behoefte hebben aan faciliteiten voor sport en ontspanning. De huidige situatie
betreffende de zondagsopenstelling van enkele sportaccommodaties en van
horecagelegenheden is een bestuurlijke en maatschappelijke realiteit. Het college
neemt geen initiatieven en verleent geen medewerking aan initiatieven, gericht op
uitbreiding dan wel inperking van de huidige sportactiviteiten, culturele activiteiten,
commerciële activiteiten en evenementen op zondag.
Wat gaan we doen?
We handhaven de status quo.

Dienstverlening

Wij krijgen als college de beschikking over een goed ambtenarenkorps. Hierin
hebben wij vertrouwen. Samen staan we voor hetzelfde doel: goede dienstverlening
aan de burger en het halen van onze beleidsdoelstellingen. Als college zijn wij
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeentelijke organisatie. Wij
willen graag dat:
Inwoners de gemeente makkelijk kunnen bereiken en vriendelijk en duidelijk
te woord worden gestaan.
Inwoners binnen de afgesproken termijnen antwoord krijgen op hun E-mails
en brieven. En dat op een heldere leesbare manier.
Toezeggingen worden nagekomen.
Klachten snel en adequaat worden afgehandeld
Inwoners goed en actief geïnformeerd worden over de stand van zaken
rond hun aanvraag, e.d.
We professionele ambtenaren hebben en houden:
o Die fungeren als adviseur. Geen simpel “nee”, maar kijken wat
er dan wel mogelijk is.
o Die goed met elkaar samenwerken.
o Bij elke aanvraag is er één persoon verantwoordelijk voor het
proces. Dit is bij de aanvrager bekend zodat deze altijd weet wie
zijn of haar aanspreekpunt is.
Inhuur van externen is vaak een dure oplossing waarmee tevens de opgebouwde
kennis en ervaring na verloop van tijd de organisatie weer verlaat. Wij geven de
voorkeur aan vast personeel.
Wat gaan we doen?
Blijven investeren in de kwaliteit en professionaliteit van onze ambtelijke
organisatie
Het treffen van diverse maatregelen om de kwaliteit van de dienstverlening
te verbeteren
Externe inhuur zoveel mogelijk beperken
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PROGRAMMA 10 + 11. DE GEMEENTELIJKE FINANCIËN

Bezuinigen noodzakelijk

Gemeenten verkeren in financieel zwaar weer. Wij starten wat dat betreft op een
ongunstig tijdstip: forse bezuinigingen staan voor de deur. Wij nemen hierin onze
verantwoordelijkheid er zorgen ervoor dat de financiën van onze gemeente op orde
komen. Wij komen met een aanvullend pakket aan bezuinigingen. Bij de
begrotingsbehandeling van 2011 is reeds een pakket maatregelen vastgesteld. Dat is
echter onvoldoende om een duurzaam sluitende begroting voor 2012 en verder te
kunnen presenteren. Dat laatste is een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe
coalitie. Er moet financieel evenwicht zijn. Verder kunnen als uitgangspunten voor de
gemeentelijke financiën worden benoemd:
Structurele lasten dienen structureel te worden gedekt
Bij tekorten eerst bezuinigen, niet potverteren ten laste van het vermogen
Er moet ruimte zijn om tegenvallers op te kunnen vangen
Belastingverhogingen alleen als laatste maatregel
Gebruikers van accommodaties dienen marktconforme tarieven te betalen
Beleggen van gemeenschapsgeld dient met minimaal risico plaats te vinden,
het minimaliseren van risico‟s gaat voor rendement
Waarop willen we niet bezuinigen?
o de sociale vangnetfunctie van de gemeente
o de kosten voor de inzet van vrijwilligers, zoals voor ouderen,
mantelzorg, etc…
o veiligheid in de breedste zin van het woord: openbare orde,
verkeersveiligheid, etc…
Wat gaan we doen?
Zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting
Uitwerken van nadere voorstellen voor ombuigingen voor de jaren 2012 en
verder.
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