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Samenvatting
Door de coalitie zijn de kaders uitgezet voor de nieuwe bestuursperiode 2018 – 2022 via het
coalitieakkoord 2018 – 2022. Het college heeft de taak uitvoering te geven aan dit akkoord. Die
uitvoering is door het college uitgewerkt in een concreet collegeprogramma. Daarin zijn de
speerpunten van het beleid opgenomen en ook de concrete projecten die met prioriteit worden
opgepakt. Daarnaast wordt in het programma de relatie gelegd met de beschikbare middelen en
capaciteit.
Voorgesteld besluit :
Kennis nemen van het collegeprogramma 2018 – 2022.
Inleiding/probleemstelling:
Het coalitieakkoord 2018 – 2022 dat door de raad is behandeld op 17 mei 2018 vormt de basis
voor het collegeprogramma. Het college constateert dat de coalitie de ingezette koers wil
voortzetten. Richtlijn van handelen blijft de strategische visie 2030. Hierdoor wordt duidelijkheid
gecreëerd voor de burger. Dit geeft vertrouwen.
Middels het collegeprogramma geeft het college concreet aan welke resultaten men wil behalen
voor de komende bestuursperiode. De accenten op uitvoeringsniveau worden bepaald.
In onze ogen geeft dit collegeprogramma een concrete vertaling van het coalitieakkoord. Wij
vragen u middels dit raadsvoorstel kennis te nemen van het collegeprogramma.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het collegeprogramma komt voort uit het coalitieakkoord 2018-2022.
Beoogd resultaat:
Helderheid bieden over de speerpunten van het beleid en concrete projecten die de komende
beleidsperiode worden uitgevoerd. Het kan worden gezien als het kompas van de organisatie op
korte termijn.
Argumenten:
Zie collegeprogramma.
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Financiële gevolgen en dekking:
Het merendeel van dit programma past binnen de bestaande begroting. Daar waar middelen
ontbreken is dat expliciet aangegeven. Middels afzonderlijke bestuurlijke voorstellen zullen de
onderdelen waar dekking voor ontbreekt aan het bestuur worden voorgelegd. Dat doen we met de
bekende instrumenten voorjaarsnota en begroting.
Risico’s:
In de afzonderlijke onderdelen van het collegeprogramma zitten mogelijk risico’s. Aan het
programma zelf zijn geen risico’s verbonden.
Communicatie:
In de media zal aandacht gevraagd worden voor dit programma. Onder andere op de website,
gemeentelijke pagina’s en het persgesprek.
Voorstel:
Kennis nemen van het collegeprogramma 2018 – 2022.
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