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COLLEGEPROGRAMMA 2014-2018 

Voor de bestuursperiode 2014 – 2018 is een coalitie gevormd door de partijen CDA, D66, Groen Links en SP. Het college is samengesteld uit vier wethouders 

en de burgemeester, te weten Jean van der Hoeven, Gabriëlle Bekhuis, Laura Bromet, Jacob Kes en Luzette Wagenaar-Kroon.  

 

Het college werkt vanuit de basis van het coalitieakkoord “Samen aan de slag voor een mooi Waterland”. In het coalitieakkoord wordt de ambitie waarop 

partijen elkaar gevonden hebben geschetst aan de hand van de onderwerpen: 

 Ruimte en Landschap 

 Economie en Toerisme 

 Duurzaamheid 

 Samenleving 

 Algemeen 

 

In een begrotingswijziging in de 1
e
 IBU zijn middelen gereserveerd om de ambities te kunnen waarmaken. Het coalitieakkoord is voor de organisatie te 

raadplegen in Corsa IT14.05007 en bijlage IT14.05008. 

 

De cultuur van deze coalitie en van het college van burgemeester en wethouders kenmerkt zich door het zoeken naar binding en draagvlak, het willen 

samenwerken met een open oog naar de toekomst, een Waterland dat met het gezicht naar de omgeving staat en het stellen van haalbare doelen. Beter een 

aantal beleidsaccenten goed aanpakken dan een veelvoud half doen.   

 

Het collegeprogramma heeft als doel voor het college, management en medewerkers doel en basis te geven voor de komende bestuursperiode. Het is 

uitdrukkelijk geen herhaling van het coalitieakkoord en dient dus in samenhang daarmee te worden gelezen.  

Het collegeprogramma geeft de drijfveren en prioriteiten van het college aan, gekoppeld aan een planning en benodigde middelen. Het collegeprogramma 

richt zich op nieuwe ontwikkelingen, waarbij de “going concern” taken integraal worden meegenomen. Het programma wordt verder uitgewerkt in 

jaarsegmenten in organisatieplan en afdelingsplannen.  

 

Dit collegeprogramma geeft de ambities weer van het college van Waterland. Natuurlijk kan het collegeprogramma niet volledig zijn. De dynamiek van het 

dagelijks bestaan maakt dat het collegeprogramma niet meer en niet minder is dan het met overtuiging uitspreken van ambities om koers en duidelijkheid te 

geven aan bestuur en organisatie. In de komende jaren zal in afstemming tussen college, raad en organisatie aanpassing plaatsvinden aan ontwikkelingen daar 

waar nodig en gewenst.  

In het collegeprogramma worden ambities en drijfveren benoemd voor de verschillende portefeuilles. 
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Ruimte en Landschap: 

Het college werkt en investeert structureel in visieontwikkeling, met daarbij een kaderstellende rol voor de raad en betrokkenheid van de inwoners. Deze 

visies worden vertaald naar haalbare uitvoeringsplannen. De visies die de gemeente ontwikkelt zijn nadrukkelijk niet in beton gegoten en geven ruimte voor 

bijsturing. 

 

Kenmerkend voor Waterland is het open en groene landschap. Dat willen we graag zo houden en waar kansen liggen verbeteren. We zijn tegen grootschalige 

ontwikkelingen in het groen, maar we zijn ook niet bij voorbaat overal op tegen. We willen Waterland niet op slot. Voor bouwen buiten het bestaande 

bebouwde gebied telt het adagium „nee, tenzij‟.  
 

Structuurvisie 

Onze gemeente beschikt over een prachtig landschappelijk en waardevol gebied met kleine historische kernen, dat voor de toekomst behouden en versterkt 

moet worden. Wij vinden het daarom belangrijk dat majeure ruimtelijke projecten in dat gebied alleen in samenhang met andere beleidsterreinen en vanuit een 

door de bewoners gedragen visie worden ontwikkeld. De structuurvisie bevat de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen, ruimtelijke ordening, 

agrarische ontwikkeling, economische ontwikkeling en toerisme en geeft daarmee richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Waterland. Aan de 

structuurvisie wordt een uitvoeringsparagraaf gekoppeld met daarin een fasering voor projecten voor de korte, middellange en lange termijn.  

 

Regie op onze ruimte: 

Besluiten op het gebied van ruimtelijke plannen worden vanuit een visie en in samenhang met elkaar genomen. De gemeenteraad stelt daarom in een 

vroegtijdig stadium de ruimtelijke / stedenbouwkundige kaders voor een majeur project in de gemeente Waterland. De regierol vanuit de gemeente op 

ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Waterland wordt weer herpakt. 

Ten aanzien van lopende projecten wordt een prioritering gemaakt en deze wordt uitgezet in een realistisch tijdpad.  

 

Handhaving: 

Bij het hebben van regie op de ruimte hoort ook een adequate handhaving. Wij willen inzetten op duidelijke handhaving, die voldoende frequent wordt 

uitgevoerd om effectief te zijn.  

 

Water 

Water is meer dan de naamgever van onze gemeente. Verantwoord en duurzaam omgaan met water moet speerpunt zijn. Denk aan het tegengaan van 

“verstening”, de inzet op gescheiden riolering, uitvoering van ons waterplan en het waterakkoord, en dijkversterkingen zoveel mogelijk in lijn met de wensen 

van onze inwoners en de uitvoering van zogenaamde meekoppelprojecten.  
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De dijkversterkingen vragen in de komende jaren veel van onze organisatie. Naarmate de uitvoering dichterbij komt, zullen we zelf ook sterk moeten blijven 

sturen op de ruimtelijke kwalitatieve aspecten hiervan. De versterkingen zelf zullen een behoorlijke impact en overlast voor onze inwoners met zich 

meebrengen. Een goede samenwerking met de betrokken medeoverheden en een strakke controle zijn hiervoor essentieel. 

Waterland blijft een belangrijke speler in alles wat in het Markermeergebied gebeurt, gezien de grote impact hiervan op onze gemeente en haar inwoners en 

bedrijven.  

Ook waterbewustzijn zal in samenhang met medeoverheden beter bij de inwoners moeten landen. Immers we leven onder de zeespiegel en de werkzaamheden 

aan onze dijken onderstrepen dit. De herdenking 1916 zal mede vormgegeven worden door een monument, waarbij in elk geval de 16 Markerslachtoffers 

worden herdacht met de overige slachtoffers. We proberen dit moment te markeren in de nationale herdenking rond 13/14 januari 2016. Bij de overige 

ontwikkelingen in het Markermeer en IJsselmeergebied zullen wij actief betrokken zijn, gezien de grote betekenis van dit water op het gebied van landschap, 

natuur, recreatie, economie en beleving. Daar waar nodig zullen wij via onze netwerken en lobby zoveel mogelijk meepraten en meesturen. 

 

Het waterplan wordt in de komende periode in uitvoering gebracht. Ook hier hebben wij slimme samenwerkingsconstructies met het waterschap en 

buurgemeenten om tot efficiëntere uitvoering te komen.  

Waterbeleving speelt een belangrijke rol in Waterland. Of het nu zwemwater, vaarwater of genieten langs de waterkant is, wij zullen water (en de kwaliteit 

daarvan) in onze plannen een centrale rol geven. Water is ook gezond. Vandaar dat we proberen op centrale punten in onze gemeente watertappunten te 

realiseren. 

 

Economie en toerisme: 

 

“Waterland, de groene parel van de Metropool” 

De gemeente Waterland kenmerkt zich door de scherpe scheiding van de stad Amsterdam en het uitgestrekte veenweidegebied. Het unieke landschap met 

onze historische kernen trekt veel toeristen. Voor onze gemeente is recreatie en toerisme een van onze economische pijlers.  

Wij willen hiervoor het karakteristieke landschap met onze historische kernen benutten.  Wij nodigen toeristen en recreanten uit om hier te fietsen, wandelen, 

varen en te verblijven. We zetten bewust in op kwaliteitstoerisme in plaats van massatoerisme. De inzet zal ook gericht zijn op het verbeteren van de 

toeristische infrastructuur voor het fietsen, wandelen en varen. 

Dit kunnen wij als gemeente niet alleen. Om Waterland als toeristische trekpleister op de kaart zetten, zoeken wij de samenwerking met onze partners zoals de 

lokale ondernemers, SPW, de Stadsregio, Provincie en omringende gemeenten. Deze samenwerking biedt een aantrekkelijk pakket van recreatie en toerisme, 

waardoor toeristen en recreanten graag in onze gemeente verblijven. Dit brengen wij via citymarketing en branding aan de man. 

De combinatie van prettig wonen en een samenhangend aanbod van recreatie en toerisme zorgt ervoor dat Waterland de groene parel  blijft. 
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Toeristische visie:  

Het college stelt een toeristische visie op, die onderdeel wordt van de structuurvisie. 

 

“100 jaar watersnood; cultuur, educatie toerisme komen bij elkaar” 

In 2016 is het 100 jaar geleden dat het water ons gebied trof. Een belangrijke gebeurtenis die wij  willen  vieren en herdenken.   In samenwerking met de 

Stichting Dijk van een Kust wordt er vanuit de samenleving een programma van culturele en educatieve activiteiten samengesteld. Wij willen  deze 

initiatieven  faciliteren en ondersteunen.  

 

Economische vitaliteit: 

De economische visie van de gemeente Waterland zal onderdeel zijn van de structuurvisie en geeft antwoord op de vraag hoe Waterland economisch vitaal 

kan blijven, hoe het beleid kan bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de bewoners van Waterland en daarmee aan de kwaliteit van de samenleving in 

Waterland. De gemeente stelt de ondernemers centraal en stelt zich proactief op. De gemeente optimaliseert het vestigingsklimaat voor ondernemers en 

faciliteert en stimuleert ondernemers, en bekijkt hoe de regeldruk kan worden verminderd. In gezamenlijk overleg met alle ondernemers en betrokken 

maatschappelijke organisaties wordt een economische visie ontwikkeld. De visie geeft inzicht in de vraag waar de werkgelegenheid en de verdiencapaciteit in 

Waterland aanwezig is. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag wat de ondernemers in Waterland nodig hebben om hun (economische) positie te behouden 

en/of te versterken. Het college richt zich op het behoud en versterking van het landschappelijk gebied, versterkt de positie van Waterland op het gebied van 

toerisme en recreatie en werkt aan een bruisende stad en vitale dorpen in Waterland, waar het wonen, werken en recreëren aantrekkelijk is en blijft. De visie 

leidt tot een praktische vertaling in concrete projecten. 

 

Samenleving: 

 

Zorg voor elkaar: 

Wij willen werken vanuit het besef dat zorg voor elkaar het cement is van de Waterlandse samenleving. De gemeente kan dat faciliteren, stimuleren, een 

helpende hand bieden waar nodig. De gemeente kan dat echter nooit overnemen. Het stimuleren van zorg voor elkaar staat centraal in ons beleid.   

In Waterland zijn op tal van terreinen vrijwilligers actief. Onze drijfveer is om voor deze vrijwilligers optimale randvoorwaarden te organiseren. Dat doen we 

bijvoorbeeld door het verbinden van vrijwilligers aan professionele werkers. Welzijnswerk, sport en cultuur dienen als ruggengraat voor de sociale taken van 

de gemeente. Met de middelen die beschikbaar zijn voor welzijnswerk worden meer inwoners bereikt, meer ontwikkeling, meer ontmoeting, minder 

eenzaamheid, grotere participatie en minder overlast gerealiseerd. Kortom de lat moet omhoog. 
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Welzijnswerk 

Veel zaken worden in Waterland al door vrijwilligers georganiseerd; dat is goed en dat moeten we zo zien te houden. Maar niet alle taken kunnen door 

vrijwilligers worden gedaan, soms is een meer professionele aanpak noodzakelijk, of ontbreken de vrijwilligers. Dan is een goede welzijnsorganisatie 

noodzakelijk.  

Omdat de gemeente er meer taken bij krijgt, wordt het ook belangrijk om opnieuw het welzijnswerk te bekijken. De gemeente zoekt samenwerking met onze 

welzijnspartners om te bezien hoe die taken zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd en ze (nog) beter aan te laten sluiten op de nieuwe taken. Een 

combinatie van verschillende al bestaande taken komt het samenwerken ook ten goede. 

De doelstelling is dat er binnen deze bestuursperiode een volwaardige welzijnsinstelling is in Waterland. 

 

WMO en Jeugd 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Waterland verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en extra taken bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die 

voorheen waren ondergebracht bij de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Deze taken komen naar de gemeente toe, gelijk met een behoorlijke 

bezuiniging die moet worden opgevangen. Door een budget te reserveren kan in de eerste twee jaar een optimale vorm gekozen worden om deze zorgtaken zo 

goed mogelijk uit te voeren. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we niemand laten vallen. 

Om dit mede mogelijk te maken zoekt de gemeente nadrukkelijk ook contact met andere belangrijke partijen in Waterland. Dit zijn de huisartsen, ouderen- en 

jongerenorganisaties, WonenPlus, etc. Belangrijke indicaties die de gemeente gaat stellen worden in overleg met professionals in het zogenaamde „kernteam‟ 
met professionals genomen. Zo kan de gemeente de hoogste kwaliteit nastreven. 

 

Werk en inkomen: 

In 2015 zal de Participatiewet worden ingevoerd. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de samenleving. Voorop staat 

daarbij betaald werk, maar wanneer dit niet mogelijk is, is vrijwilligerswerk of mantelzorg ook een goede manier om actief te blijven. De gemeente Waterland 

zal ook mensen met een arbeidshandicap aan het werk gaan helpen. De gemeente heeft als een van de grootste werkgevers in Waterland ook een eigen 

verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten. De gemeente is in gesprek met ondernemers in de gemeente en in de regio om 

tot een zo groot mogelijk aanbod van potentiële arbeidsplaatsen te komen. Daarnaast zal bij contracten met derden gewerkt worden aan het vergroten van de 

'social return'. 

 

“Sport = een kwestie van bewegen” 

Sport en bewegen is belangrijk om fit te blijven. Sport en bewegen is een middel om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze inwoners te 

verbeteren.  
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We worden steeds ouder en onze behoeften aan sport en bewegen zijn dynamisch. Wij vinden het van belang dat vraag en aanbod van onze 

sportvoorzieningen in evenwicht zijn. De sportnota uit 2011 wordt geëvalueerd en onze sportaccommodaties worden onder de loep genomen in relatie tot de 

structuurvisie.  

 

Duurzaamheid: 

 

Een belangrijke quote in de mondiale klimaat discussie stelt dat ”onze generatie de eerste zal zijn die last heeft van de klimaatverandering, maar ook de laatste 

generatie is die er iets aan kan doen”. Het college wil vanuit dit urgentiebesef werken. Daarnaast kijkt het college verder dan de dag van morgen alleen. Ook 

voor de generaties na ons zal Waterland mooi en leefbaar moeten zijn. Daarom kiezen wij  ervoor een Duurzaamheidsagenda op te stellen. Hierin zullen 

maatregelen staan die de gemeente Waterland grondig zullen verduurzamen. De unieke omgeving van Waterland wordt als inspiratiebron gezien om op talloze  

terreinen en afdelingen forse stappen vooruit te zetten op het thema duurzaamheid . In de openbare ruimte kan het o.a. gaan om zuinigere straatverlichting, 

minder gif en meer bloemen. Bij het gemeentelijk gebouwenbeheer zoals scholen gaat het om terugdringing van energiegebruik. Bij afspraken met 

woningcorporaties is isolatie van woningen en energieopwekking onderwerp van gesprek en bij de gemeentelijke inkoop gaat het om mens- en 

milieuvriendelijke criteria bij inkoop. Vanaf 1 januari 2015 zal de nieuwe medewerker duurzaamheid behulpzaam zijn bij de verduurzaming op al deze 

terreinen.  

De Duurzaamheidsagenda is een levende agenda. De agenda is gevuld met praktische plannen en data waarop ze uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast zal de 

agenda aangevuld kunnen worden als zich verdere kansen voor verduurzaming voordoen. Bij het opstellen van onze agenda zullen ook burgers en 

burgerinitiatieven worden betrokken; dit alles in de context van gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de loop van de collegeperiode zullen steeds meer 

plannen klaar zijn en ook weer nieuwe plannen worden geformuleerd. Ten aanzien van de uitvoering van onze agenda hebben we een „hands-on‟-mentaliteit. 

Mouwen opstropen en realiseren!  

De navolgende onderwerpen zullen hierin onder andere een plek kunnen krijgen: 

- duurzame scholen  

- maaiplan (geen gif) 

- beheerplan openbare verlichting (led/dimmen) 

- grasbeleid 

- inrichten tijdelijke natuur 

- gebouwbeheer van de gemeente 

- prestatieafspraken met woningcorporaties 

- elektrische dienstauto‟s en fietsen 

- duurzame inkoop 

- bedrijven stimuleren tot maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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Algemeen: 

 

Openbare orde en veiligheid 

Er wordt begin 2015 een integraal veiligheidsplan opgeleverd. De processen om te komen tot deze integraliteit zijn al een belangrijk doel. Het moet de 

samenhang en afstemming bevorderen, per veiligheidsterrein en tussen de diverse onderdelen, waarbij er natuurlijk ook aandacht zal zijn voor onderdelen als 

jeugd, alcohol en drugs. Waterland kent een relatief veilige woon- en leefomgeving en dit willen wij graag zo houden of versterken. Zaken als burgernet, 'ogen 

en oren' projecten, inzet buurtauto en inbraakpreventieavonden zullen hier deel van uitmaken. Verder zullen wij doorgaan met het horecaconvenant in nauw 

overleg met de politie en horecaondernemers.  

 

Regeldruk 

De raad van Waterland heeft opgeroepen tot een meldpunt onnodige regels. Wij zullen de meldingen beoordelen en daarnaast ook zelf nagaan of er minder 

regeldruk en versoepeling van procedures voor onze inwoners en bedrijven kan plaatsvinden. Achter de “meldknop” op de website wordt georganiseerd dat er 

daadwerkelijk met verminderde regeldruk aan de gang wordt gegaan. Een interactieve sessie met de raad rond de APV kan hiervoor als voorbeeld dienen. 

Uitgangspunt is dat regels begrijpelijk moeten zijn, een duidelijk doel moeten dienen en draagvlak hebben in de Waterlandse samenleving.  

 

Participatie: 

Het college kiest voor meer participatie van de gemeenteraad en van inwoners van de gemeente Waterland in een vroegtijdig stadium.  

Met de gemeenteraad wil het college investeren in visieontwikkeling, opdat een gezamenlijk kader ontstaat voor de ontwikkeling van Waterland. Voor 

lopende trajecten wil het college betrokkenheid en draagvlak organiseren waar dat nog nodig is. Onderzocht wordt of bestaande werkprocessen hierop moeten 

worden aangepast. 

Inwoners wil het college uitdrukkelijk uitnodigen om initiatieven te ontwikkelen en aan te dragen bij de gemeente. Waar dat mogelijk is wil de gemeente deze 

initiatieven ondersteunen en faciliteren.  

Versterken van participatie ontstaat niet zomaar; het college wil daar hard aan werken en de randvoorwaarden scheppen die daarvoor nodig zijn. 

Onderdeel van die randvoorwaarden is in ieder geval het nog meer stimuleren van medewerkers en bestuurders om regelmatige contacten te onderhouden met 

inwoners en groepen van inwoners. Weten we wel voldoende wat er leeft? Onderdeel is ook om in een vroeg stadium naar inwoners duidelijk te maken wat de 

gemeente kan doen om initiatieven de faciliteren, en ook over wat de gemeente niet kan doen. Er zijn immers altijd kaders vanuit algemeen belang, wettelijke 

vereisten, financieel belang of politiek bestuurlijke wensen.  
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Communicatie: 

Wij willen graag een goede verstandhouding met de burgers van Waterland, de gemeenteraad en de gemeenten om ons heen. Daarbij past een open 

communicatie waarin niet alleen 'zenden' centraal staat maar nadrukkelijk ook 'ontvangen'. Wij zetten in op betere communicatie, met soms nieuwe 

communicatiemiddelen. Wij houden daarbij rekening met alle groepen burgers.  

We willen het zogenaamde omgevingsbewustzijn van bestuurders en medewerkers vergroten. We bedoelen daarmee dat we voelhorens moeten hebben voor 

alles wat leeft in Waterland. We realiseren ons dat dat veel beter kan.  

 

Visieontwikkeling: 

Waterland heeft achterstand opgelopen in het ontwikkelen van visie voor de langere termijn. Het college wil hierin een inhaalslag maken. Daarbij wordt 

gedacht aan heldere visies met praktische kaders, op grond waarvan keuzes in de uitvoering kunnen worden gemaakt. Visies zijn niet in beton gegoten en laten 

ruimte voor beweging. Met een heldere visie en praktische kaders kunnen inwoners van de gemeente bijvoorbeeld beter weten welke keuzes zij wel en niet 

kunnen maken. Voor de gemeentelijke organisatie is de visie een werkkader van waaruit bestuurders en medewerkers gefundeerde keuzes kunnen maken. De 

besluitvorming en communicatie naar burgers kan hierdoor worden versneld.  

Onderdeel van iedere visie is een uitvoeringsparagraaf en een tijdfasering.  

Het college heeft visieontwikkeling gepland op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie.  

 

Samenwerking: 

Waterland wil een solide partner zijn in samenwerkingsrelaties. Wij zijn een fijne en betrouwbare partner om mee samen te werken. We stralen een sfeer uit 

die ertoe leidt dat er een gunfactor ontstaat dan wel wordt versterkt. We streven naar een wisselwerking waarin we een win-win situatie creëren voor alle 

samenwerkingspartners. Wij hebben daarbij vooral oog voor partners die samen met ons belang hechten aan het in standhouden van het unieke gebied van 

Waterland en omgeving.  

 

Bestuurskrachtonderzoek: 

Het college heeft opdracht gegeven om een bestuurskrachtonderzoek uit te voeren. We staan open in dit bestuurskrachtonderzoek en kijken nieuwsgierig naar 

de resultaten. In het verlengde van het bestuurskrachtonderzoek beraden wij ons op mogelijkheden en opties die zichtbaar worden of ontstaan (van handhaven 

van de huidige situatie tot een bestuurlijke fusie). Daarbij betrekken wij alle bewegingen op het gebied van samenwerking in de regio. Wij nemen daarin 

besluiten in afstemming met de gemeenteraad. Ons doel is het dienen van het belang van Waterland op de lange termijn.  

 

Werkgever in het kader van participatie: 

We zitten in de top 3 van werkgevers in Waterland en laten in die hoedanigheid zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het bieden van 

kansen voor mensen met een beperking ten aanzien van de arbeidsmarkt.  
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Dit zal o.a. tot uitdrukking komen door de, daar waar mogelijk, verder doorgevoerde eis van social return bij het afsluiten van contracten met derden en het 

verder intensiveren van de afname van diensten van Baanstede.  

Als werkgever vullen wij in ieder geval het quotum in van 2015 1,6 fte en 2016 3,6 fte, waarmee wordt bedoeld de arbeidsplaatsen die wij gaan invullen 

vanuit de doelgroep. 

 

Organisatie en personeel 

Waterland wil een organisatie zijn waar men van buiten naar binnen haalt wat nodig is voor het 'dienstbaar zijn aan de burgers', maar waar men ook van 

binnen naar buiten brengt. Dat betekent helder communiceren wat je doet en waarom je het doet.  

Integraal werken is een, zo niet 'het' middel om snellere en soepelere procedures te creëren.  

Waterland is een aantrekkelijke organisatie om voor te werken, met modern personeelsbeleid , waarbij creatieve ontplooiing en innovatie door de hele 

organisatie wordt gestimuleerd. Een middel om dit te bereiken is bijvoorbeeld flexwerken. In de nieuwe tijdsgeest werken onze ambtenaren ook veel meer 

samen met onze inwoners op allerlei gebied. Burgerparticipatie krijgt een nieuwe dimensie. Dat betekent dat wij waar nodig medewerkers vragen te 

veranderen met ondersteuning van training.  

De 'Waterlandse weg' wordt door de organisatie verder uitgewerkt en versterkt. Er is een gezonde wisselwerking en samenwerking tussen organisatie en 

bestuur op het gebied van ambities, aanspreken en elkaar versterken. 

 

Goede besteding van middelen: 

De gemeente Waterland staat er in de boekhouding goed voor. Dat is een positief gegeven waar we zuinig mee om moeten gaan. Niet alleen de harde euro‟s 

tellen, maar ook de voorzieningen die we onze inwoners kunnen bieden. Daarom is het continue balans zoeken tussen een gezonde boekhouding en een 

gemeenschap waarin we iedereen betrekken bij onze samenleving. Dit kan door te blijven investeren in onze talrijke stichtingen, verenigingen en bibliotheek 

in onze gemeente. Deze voorzieningen moeten voor eenieder bereikbaar zijn. 

De begroting van de gemeente moet op orde zijn. Zaken moeten niet doorgeschoven worden naar de toekomst, maar gelijk aangepakt worden. Problemen uit 

het verleden moeten worden opgelost. Er moeten geen inkomsten ingeboekt worden voor komende jaren, die allerminst zeker zijn. Kortom: het college staat 

voor een evenwichtig begrotingsbeleid.  
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Ambities vanuit het coalitie akkoord vertaald in een actiepuntenlijst:  

 

Onderwerp Ambitie Gereed  Effect / resultaat Extra budget Afd./pfh./ 

contactpers. 

Structuurvisie Structuurvisie algemeen. 2014-2018 

Q1.2016 

Een samenhangende visie  op de 

ontwikkeling van Waterland. 

Een uitvoeringsparagraaf met daarin 

benoemd concrete projecten (korte, 

middellange en lange termijn).  

 

€ 125.000 VROM/JvdH/

RK 

Economie 

 

 

 

 

 

 

 

Het college heeft in de economische visie de 

gewenste ontwikkeling geëxpliciteerd. 

Q4.2015 Van de toekomstige economische 

ontwikkelingen is helder wat, wanneer, 

waar en hoe gerealiseerd kan worden.  

Aan de visie wordt een praktische 

uitvoeringsparagraaf gekoppeld. 

 

 VROM/GB/ 

LD 

Bij de ontwikkeling van jachthaven de 

Zeilhoek wordt ingezet op de 

bewonersvariant. 

 

Q2.2015   VROM/JvdH/ 

HK 

De komende vier jaar zetten wij in  op een 

geleidelijke en passende  ontwikkeling van 

het terrein Galgeriet. Huidige eigenaren 

worden gestimuleerd in ontwikkeling en 

krijgen ruimte  voor verbeterplannen.   

 

2014-2018 

Afhankelijk 

van 

initiatieven 

Leegstaande panden moeten (tijdelijk) 

gebruikt kunnen worden door winkels, 

bedrijven en kunstenaars.   

 VROM/JvdH/ 

? 

Waterland zet in op het uitrollen van een 

glasvezelnet en faciliteert daarmee burgers en 

bedrijven (zzp-ers). 

 

Q4.2015 

 

 

Q4.2017 

Procesvoorstel over hoe aansluitingen 

te realiseren in (deel)gebieden waar 

nog geen aansluitingen zijn.  

Op zoveel mogelijk (deel) gebieden 

een glasvezelnet gerealiseerd.  

 

 

 

 

 OW/LB/ 

HB 
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Onderwerp Ambitie Gereed  Effect / resultaat Extra budget Afd./pfh./ 

contactpers. 

Visie toerisme 

 

 

 

 

 

 

 

Waterland ontwikkelt een toeristische visie. Q4.2015  Recreatie en toerisme zijn de 

economische pijlers van de gemeente 

waarbij balans tussen 

recreatie/toerisme/leefbaarheid 

zichtbaar is in de visie. Kernraden en 

stakeholders worden betrok-ken bij de 

ontwikkeling.  

Aan de visie wordt een praktische 

uitvoerings-paragraaf gekoppeld. 

 

€ 25.000 VROM/GB/ 

LD 

Projecten Bestaande lijst ruimtelijke ordening projecten 

worden geprioriteerd.  

De planning wordt voorzien van een 

realistisch tijdpad.  

Dit leidt tot:  opschoning van de projectenlijst;  mogelijk stopzetten van projecten;  dan wel herontwikkeling;  concrete stappen voor uitvoering. 

 

Q3.2015 Resultaat is een lijst met haalbare en 

realistische projecten, met een 

acceptabele kostencompo-nent. 

 VROM/JvdH/ 

GR 

Kostendekkend-

heid bouwleges 

 

 

Besluitvormings-

trajecten 

We zetten in het kostendekkend maken van 

bouwleges (ook door vereenvoudiging van 

procedures en deregulering). 

 

Het college komt met een voorstel voor 

werkafspraken met de raad over een 

stroomlijning en versnelling van 

besluitvormingstrajecten.  

 

 

 

 

Q4.2015 

 

 

 

Q3 2015 

Een transparante onderbouwing van de 

in rekening te brengen bouwleges. 

 

 

Heldere, efficiënte en afgewogen 

besluiten. 

 

 

 

 VROM/FIN/ 

JK/FS 

 

 

AJZ/LW/ 

NH 
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Onderwerp Ambitie Gereed  Effect / resultaat Extra budget Afd./pfh./ 

contactpers. 

Onderwijs De Brede School Monnickendam moet in 

gebruik worden genomen in 2016. 

De Brede School Broek in Waterland moet in 

gebruik worden genomen in 2018. 

Een planning over het tijdpad brede school 

broek  

 

Q4.2016 

 

Q4.2018 

 

 

Q2 2015 

Oplevering Brede School 

 

Oplevering Brede School 

 VROM/JvdH/ 

JK 

Welzijnswerk Doel: over vier jaar heeft Waterland een 

volwaardige welzijnsinstelling voor heel 

Waterland. 

 

 

Q4.2017 

 

Een volwaardige welzijnsinstelling 

voor heel Waterland. 

 Z&W/GB/ 

AV 

Update sportnota De vraag naar sportaccommodaties en het 

aanbod zijn met elkaar in evenwicht 

(zwembad, velden, binnensport). T.a.v. 

vrijkomende locaties/accommodaties wordt 

een relatie gelegd met de structuurvisie.  

 

Q2.2015 Update sportnota is medio 2015 

gereed. 

 Z&W/GB/ 

AV 

100 jaar 

watersnood 

De herdenking van 100 jaar watersnood 

wordt opgepakt en benut om toerisme en 

recreatie te bevorderen. Cultuur, educatie en 

toerisme komen bij elkaar.  

 

Er komt een monument ter herdenking van 

de slachtoffers watersnood.  

De nationale herdenking kent de start in 

Waterland. 

 

 

 

 

 

 

Q4.2016 

 

 

 

 

Q1 2016 

 

Q1 2016 

 

  

 

€ 25.000 VROM/GB/ 

LD 
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Onderwerp Ambitie Gereed  Effect / resultaat Extra budget Afd./pfh./ 

contactpers. 

Duurzaamheids-

agenda 

Inzet medewerker duurzaamheid voor 

ontwikkeling en inbedding duurzaamheid. 

 

Vaststellen duurzaamheidsagenda  

 

 

Q1.2015- 

2018 

 

Q2-2015 

 

 

Duurzaamheidsagenda wordt 

vastgesteld.  

Afdelingen/medewerkers worden 

ondersteund in de inbedding van 

duurzaamheid in de organisatie. 

 

€ 75.000 VROM/LB / 

RKw 

Veiligheid De gemeente Waterland heeft een integraal 

veiligheidsplan. 

 

Q2 2015   AJZ/LW/ 

NH 

 Er komt een inventarisatie veiligheid 

oversteekplaatsen 

 

Voor diverse oversteekplaatsen die als 

onveilig worden gezien worden concrete 

praktische maatregelen getroffen om de 

situatie te verbeteren.  

 

Q2-2015 

 

 

Q4-2015 

  OW/LB/ 

NZ 

Bestuurskracht Het bestuurskrachtonderzoek leidt tot een 

rapport met aanbevelingen.  

Naar aanleiding daarvan beraden wij ons op 

maatregelen.  

 

Q1.2015 Resultaten van het onderzoek worden 

met de raad besproken in de maanden 

februari en maart 2015. 

 College 

Personeelsbeleid Waterland realiseert garantiebanen in  

2015 (1,16 fte)  en  

2016 (3,48 fte).  

 

 

2015  

2016  

  P&O/LW/ 

MvH 
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