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Nr Prio- 

riteit 

Onderwerp Behandeling 

2015 

1.   1 Actualiseren van het veiligheidsbeleidsplan 

(waarin o.a. fietsroutes, inbraakpreventie 

en uitgaansgelegenheden) 

College bereidt, in interactie met de inwoners, geactualiseerd veiligheidsbeleidsplan 

voor. 

 

Vaststelling nieuw veiligheidsbeleidsplan door de raad. 

 

2.   2 Bevorderen van participatie door en 

versterking van de communicatie van raad, 

college en ambtelijke organisatie met 

inwoners, instellingen en bedrijven 

College inventariseert verbeterpunten in huidige participatie en communicatie en 

informeert de raad. 

 

College onderzoekt mogelijkheden om wijk- en buurtnetwerken op te zetten en 

informeert de raad. 

 

3.   2 Evaluatie subsidieverlening en verbonden 

partijen 

College legt evaluatie aan de raad voor met als uitgangspunt “terug naar de kerntaak”. 

4.   2 Ontwikkelen van een compact en 

aantrekkelijk centrum 

Raad legt de aanzetten voor aan de inwoners, bedrijfsleven en organisaties. 

 

Na dit participatietraject stelt raad startnota vast. 

 

College bereidt concrete plannen voor op basis van startnota. 

 

5.   2 Ontwikkeling Jozefpark en terrein 

Jozefschool 

College informeert de raad na afronding onderzoek over mogelijkheden om terrein 

Jozefschool bij ontwikkeling Jozefpark te betrekken. 

 

6.  6 Sociale en gedifferentieerde woningbouw Raad stelt Woonvisie vast waarin zijn opgenomen 

- aandacht voor sociale woningbouw; 

- gedifferentieerd bouwen (voor starters, jongeren en ouderen, levensloopbestendig 

bouwen en woonvormen die wonen en zorg combineren). 

 

7.  7 Bevorderen duurzaamheid College bereidt met Omgevingsdienst West-Holland evaluatie van de 

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 voor. 

 

8.  8 Behoud bollencultuur College inventariseert mogelijkheden voor de gemeente om behoud bollencultuur in 

de regio te bevorderen, informeert de raad en legt hiertoe eventueel voorstellen voor. 
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9.  9 Decentralisaties sociaal domein College en raad beoordelen voorstellen van 3D-projectorganisatie op efficiënte 

besteding van middelen en op effecten op sociale infrastructuur, die behouden moet 

blijven. 

Zo nodig doet college voorstellen ter ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers. 

 

10.  9 Onderwijs Notitie Onderwijshuisvesting basisscholen 2011-2016 wordt uitgevoerd. 

 

College onderzoekt mogelijkheden om platform Onderwijs & Bedrijfsleven te 

versterken en informeert de raad. 

 

11.  9 Groenbeleid College legt voorstel met dekkingsplan voor over de groenvoorziening, met aandacht 

voor gevarieerd groen en bomen en veiligheidsaspecten. 

 

12.  12 Financiën Raad is alert op lastenverzwaring voor inwoners. 

 

 


