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Vaststellen van de college agenda 2018 - 2022
1 Wat is de aanleiding?
Het coalitieakkoord ‘Rheden geeft energie’, dat in mei dit jaar door de coalitiepartijen is opgesteld,
geeft richting aan onze gemeente voor de komende vier jaren. In het coalitieakkoord zijn op de
belangrijke onderwerpen de opgaven en doelstellingen bepaald. De college agenda geeft verdere
invulling aan de gekozen koers. In de agenda worden de vragen beantwoord: hoe gaan we de
doelstellingen bereiken en wanneer worden de doelstellingen gerealiseerd.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Het Coalitieakkoord ‘Rheden geeft energie’.
3 Wat willen wij bereiken?
- Inzicht in de wijze waarop de doelstellingen van het college worden bereikt;
- een haalbare planning voor het bereiken van de doelstellingen.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
De activiteiten uit de college agenda voeren we samen uit met onze lokale en regionale partners,
de waterschappen, provincie Gelderland en het rijk. De financiële uitwerking van de agenda vindt
plaats in de programmabegroting.
5 Wat gaat het kosten?
Bij het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de extra doelstellingen die de
coalitie voor de komende vier jaar heeft gesteld.
6 Wat zijn de risico’s?
De kans bestaat dat de ambitie, vertaald in de college agenda, per jaar niet exact en op ieder
onderwerp met de huidige middelen en fte’s zijn uit te voeren. Dit is mede afhankelijk van de
nadere afstemming over de mate waarin de ambitie wordt opgepakt en in hoeverre andere
partners daarbij ook een rol spelen. Door herprioritering moet dan worden bezien of er ruimte is
voor de uitvoering van de activiteiten volgens de planning. In onderlinge samenhang zal de
komende jaren een monitoring plaatsvinden van de uitvoering en is het niet ondenkbaar dat er
voor de verdere vertaling expliciet vooraf beleidsinitiatieven worden voorbereid.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De college agenda is door de gemeentelijke organisatie en het college gezamenlijk opgesteld.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De college agenda gaat gelijktijdig met de Programmabegroting naar de raad.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Jaarlijks verantwoorden wij over de doelen, plannen en financiële begrenzingen van de college
agenda. Daarbij wordt inzicht gegeven in de wijze waarop wordt toegewerkt naar het realiseren
van de doelstellingen.

