Dichterbij
Coalitieakkoord 2018-2022

1. Voorwoord
Een coalitieakkoord dat past in de tijd waarin wij leven. Een tijd
waarin inwoners, raad, college en medewerkers van de
gemeente op gelijke voet met elkaar praten en naar elkaar
luisteren. Een tijd die vraagt om een nieuwe bestuurscultuur. En
een tijd die vraagt om een nieuwe rol voor de gemeenteraad.
Daarom is er gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen,

Een dorp dat in beweging blijft,
de starheid met plezier verdrijft
is altijd klaar voor nieuwe tijden,
het laat niet los wat ertoe doet,
bewaart wat het bewaren moet
zonder verandering te mijden.

waarin wel doelen staan, maar waarvoor de weg ernaartoe nog
open ligt.
Het is de opzet om in samenspraak met inwoners, organisaties
en verenigingen deze weg af te leggen om zo te komen tot een

Wat blijft is groen, vitaal en zorgzaam
voor wie de straten eens doorkruist.
Hoor het verhaal en weet dan zeker,
in Ermelo voel je je thuis.

maatschappelijk raadsprogramma. Samen bepalen zij de weg
om te komen tot hun doel, daarbij rekening houdend met de

Laatste regels Dorpslied Ermelo, Fiet van Beek 2017

financiële mogelijkheden die de gemeente Ermelo heeft.
Uitgangspunt bij alle te nemen besluiten zal zijn, dat het bijdraagt aan een goede leefomgeving; iedereen telt
mee. Duurzaamheid, betrokkenheid, veiligheid en zorgzaamheid voor mens en natuur staan op de eerste
plaats.
Een nieuwe coalitie in een nieuwe tijd, op een nieuwe manier tot stand gekomen. Maar vooral ook een raad
en college die dichtbij haar inwoners staan.

2. Inleiding
Het coalitieakkoord is de lijm die de fracties Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD verbindt
op drie onderdelen:


de voorjaarsonderwerpen. Dit zijn actueel spelende onderwerpen waarover een standpunt ingenomen
moet worden om te zorgen dat bestaande processen en plannen zo snel mogelijk doorgang kunnen
vinden;



de ambities voor Ermelo. Het woord zegt het al: dit zijn de ambities met betrekking tot de meest
belangrijke opgaven de komende raadsperiode;



het opstellen van een maatschappelijk raadsprogramma met gehele gemeenteraad.

3. Samenspel raad en college
De samenleving verandert snel: van verticaal naar horizontaal, van een klassieke zuilensamenleving naar een
netwerksamenleving. Lokale ontwikkelingen ontstaan niet meer op basis van centraal gezag, maar door
verbindingen van mensen (in organisaties). De klassieke uitoefening van macht vanuit één plaats wordt in
hoog tempo ingeruild voor het georganiseerd delen van kennis en energie en verbindingen vanuit alle
hoeken van de Ermelose samenleving. Wij typeren de beoogde bestuursstijl van het college van burgemeester
en wethouders dan ook als besturen in een netwerker- en verbinderstijl. Een team dat inspeelt op, en als
partner samenwerkt en meedenkt met inwoners, ondernemers, gemeenschappen, maatschappelijke
organisaties en instellingen, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. In strikt bestuurlijke termen is
het college de uitvoerder van de opvattingen van de gemeenteraad en zo willen we dat ook dagelijks doen.
Dat vraagt van ons dat we open en gelijkwaardig samenwerken met alle 21 raadsleden en alle 5 collegeleden.
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Wat willen we?







Een sterke raad, in positie als beleidsbepaler
Een college dat inspireert en dienend is aan de raad en de inwoners van
Ermelo
Bewoners aan het woord
Respectvolle behandeling van inwoners en organisaties in directe contacten
Snellere besluitvormingsprocessen, door meer keuzes/ verantwoordelijkheid
over te dragen aan inwoners
Een goed toegankelijke, open en zichtbare overheid

4. Voorjaarsonderwerpen1, we verbinden ons op:


We kiezen voor een zwemvoorziening gericht op doelgroep zwemmen en de mogelijkheid tot recreatie.
Het belang van zwemlessen en gezond bewegen voor zowel kinderen als ouderen staat voorop. De
huidige plannen worden omgebogen: het recreatieve deel zal niet de boventoon voeren en er worden
geen speelse voorzieningen aangebracht. Dit omdat de financiële onderbouwing te onzeker is en de
geraamde exploitatiekosten een te groot beslag leggen op de gemeentebegroting die de komende tijd
steeds meer onder druk komt te staan.



We gaan allerlei vormen van bewegingsonderwijs opwaarderen. De specifieke vorm wordt in overleg met
de scholen bepaald. Schoolzwemmen is een nadrukkelijk onderdeel van het keuzepakket. Dit omdat
werken aan een gezonde levensstijl letterlijk en figuurlijk zorgt voor een sterkere en energiekere
samenleving, een preventieve werking heeft en zorgt voor sportieve binding tussen mensen.



De Dialoog kent als kerngebruikers Welzijn Ermelo, Vuvera (Volksuniversiteit), de bibliotheek, theater De
Dialoog en Cultuurkust. Wij kijken er naar vanuit een drieluik:


als een open en toegankelijk gebouw waarin ruimtes gedeeld kunnen worden. Bij de
planontwikkeling zien we kansen voor gedeeltelijke nieuwbouw en een combinatie met
woningbouw. Dit als visueel aantrekkelijke rand voor het Raadhuisplein;



als een gevarieerd programma voor ontmoeting, leren, ontspanning en ontwikkeling;



als een samenwerkingspodium voor Ermelose organisaties en instellingen en inwoners die elkaar
versterken. Dit levert schaalvoordelen op, zoals winst in beheerpersoneel en flexibiliteit in
programmeren. De samenwerking met verschillende organisaties leidt tot een meerwaarde voor de
individuele organisatie. Belangrijker nog: samenwerking levert een meerwaarde voor de bezoekers
en de hele gemeenschap. De vitaliteit van deze dragers van cultuur en welzijn zijn van belang voor
de eigenheid van Ermelo. We streven naar balans tussen de maatschappelijke functie en het
ondernemerschap dat nodig is om de exploitatie op peil te houden of te brengen. De gemeente
heeft een rol als co-financier voor instellingen en programma’s. De investering in het gebouw zal
gericht zijn op slimme functionaliteit, mogelijk ook door intensivering van ruimtegebruik in het
aangrenzende gemeentehuis zodat met minimale kostprijs een maximale maatschappelijke
opbrengst wordt gegenereerd.

1

Dit zijn onderwerpen die nog in de zomer 2018, en vooruitlopend op het maatschappelijke raadsprogramma, kunnen
spelen.
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Verkeersdruk wegen


We respecteren de aankomende uitspraak van de rechter t.a.v. de openstelling van de Prins
Hendriklaan. Bij rechterlijke keuze tot afsluiting wordt dat uitgevoerd. Bij een uitspraak die
openstelling mogelijk maakt, zal in overleg met de buurt (Noord en Trefpunt) en direct betrokkenen
gewerkt worden aan een oplossing voor de gehele verkeersdruk in dit gebied. De beslissing vindt
plaats binnen de context van het toekomstig GVVP.



Snelheidsmaatregelen voor diverse wegen worden ingepast in het GVVP.



Maatregelen voor de Oude Telgterweg moeten afgewogen worden in combinatie met de plannen
voor het zwembad/sporthal.



We leggen veel nadruk op het snel actualiseren van het GVVP. Dit om een integrale gebiedsafweging
te kunnen maken want verkeersmaatregelen gaan gepaard met herverdelen van druk. Het GVVP
moet als een co-creatieproces en vooruitlopend op de toekomstige modellen van de Omgevingsvisie
(verplichte invoering 2021) tot stand komen in samenspraak met inwoners.



We vinden het Pretoriusplein een ongewenste plek voor woningbouw, het gebied is druk. We creëren
graag ruimte voor groenkwaliteit en spelen. We ontwikkelen deze plannen als gemeente samen met de
bewoners. Doel is om de bestaande parkeerdruk te verlichten, meer speelruimte mogelijk te maken voor
kinderen en het weinige groen niet alleen te behouden maar aanmerkelijk te versterken.

5. Ambities voor Ermelo
Duurzaamheid
Ermelo zet de energietransitie versneld door. Ermelo is in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal.
We weten nu al dat dit een ingrijpende opgave is met grote consequenties voor beleid en investeringen en
ook enorm zal steunen op initiatieven uit de samenleving. De gemeente zal er alles aan doen deze
initiatieven te ondersteunen en de financierbaarheid mogelijk te maken. In deze bestuursperiode wordt
daarvoor de eerste aanzet gegeven. De doelen voor de periode 2018-2022 zijn gericht op:


energiebesparing per huishouden en bij bedrijven, organisaties en instellingen;



CO2 reductie;



meer eigen energieopwekking ten behoeve van Ermelo in samenwerking met de regio;



afbouw gasaansluitingen en 100% gasloos bij alle nieuwbouw;



klimaatadaptief ontwerpen, bouwen en beheren.

Wonen
Ermelo verhoogt de omvang en bouwtempo voor woningen. Variatie in vorm, prijs en het bedienen van
verschillende groepen inwoners is daarbij belangrijker dan een hoge bouwproductie voor gemiddelde
kopers/huurders. Wij kiezen voor het ‘ongemiddelde’ en hebben als doel om vooral jongeren aan Ermelo te
binden: voor starters en jongeren willen we minimaal 240 woningen realiseren die financieel passend zijn.
Ook seniorenappartementen en woonvoorzieningen voor inwoners met een zorgvraag, mensen met een
urgentie en tijdelijke woningzoekenden. Dit ‘maatwerkwonen’ wordt ondersteund met een starterslening en
blijverslening.
We kiezen voor een aanpak gericht op doorstroming van de vastzittende c.q. ‘scheefwonende‘ Ermelose
woonmarkt, door voor potentiële doorstromers meer uitnodigend en passend te bouwen. We gaan voor
ongewone oplossingen. Zoals herbestemmen van bedrijfspanden, winkelpanden of recreatiewoningen,
opsplitsen van woningen of bouwen van tiny houses. Met woningcorporaties maken we termijngebonden
prestatieafspraken voor jongerenhuisvesting. De woonontwikkelingen op de recreatieterreinen voegen wij in
als onderdeel van ons woonbeleid. Wij zien vastgoed en grond in gemeentehanden als publiek goed. Daarbij
willen we de regie van woningbouwontwikkelingen in handen van de gemeente, kiezen we voor actieve
grondaankoop voor woningbouw en stimuleren wij maatschappelijke initiatieven (bijvoorbeeld CPO,
zelfbouwprojecten, woonwerkzorginitiatieven, meergeneratiewoningen) om zelf woningen te (ver)bouwen en
te beheren.
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Landschap en groen
We beschermen het landschap, de bijbehorende plattelandscultuur en ecologische waarden die Ermelo
kenmerken. We willen het landschappelijke karakter accentueren zonder nieuwe planontwikkelingen stil te
leggen. We bouwen groeninclusief en natuurinclusief; uitbreiding van recreatieparken in kwetsbare natuur
past daar niet in. Landschapsbeheer wordt zoveel mogelijk met lokale partners en eigenaren uitgevoerd. We
willen de verscheidenheid van levensvormen van planten en dieren binnen en rond Ermelo tenminste in stand
houden c.q. verbeteren.
Recreatieparken
We willen vitale, attractieve en hoogwaardige vakantieparken, passend bij de gebiedsopgave ‘De Veluwe op
één!’. Matige of niet functionerende vakantieparken willen we ofwel verbeteren of omvormen tot passende
woongebieden. Het programma Vitale Vakantieparken maakt dat mogelijk.
Woonomgeving
In Ermelo is de dagelijkse woon-en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers veilig,
volwaardig, goed en prettig. We zien dat de komende jaren terug door:


onderhoud woonomgeving op ‘Ermelo’s niveau’(B-norm), samen met de buurt in te vullen;



meer picknickplekken, speelplekken en bankjes, samen met de buurt in te vullen;



vernieuwing en onderhoud voet- en fietspaden;



invoeren van meer 30km zones binnen de bebouwde kom.

Centrum
Het centrum van Ermelo moet voor inwoners en toeristen een aantrekkelijke plek zijn om te komen en te
verblijven. Dat vraagt bij de verdere planontwikkeling om kwaliteit op het gebied van vergroening van
pleinen, omgevingskunst, bloemen en perken en ontmoetingsvoorzieningen.
We willen deze levendigheid en aantrekkelijkheid ook terugzien op de lijn tussen De Verbinding en het
kernwinkelgebied. De recreatieve functies die Ermelo heeft mogen merkbaarder terug te vinden zijn in het
centrum. We willen de verblijfsaantrekkelijkheid verhogen door het fiets- en voetgangersvriendelijker te
maken.
Jeugd en kansen
We gaan de deelname van de Ermelose jeugd aan het maatschappelijke leven vergroten en daarmee ook het
startkapitaal van deze groep. We doen dat door:


het opwaarderen van het bewegingsonderwijs. De specifieke vorm wordt in overleg door de scholen
bepaald. Meer schoolzwemmen is onderdeel van het keuzepakket;



het aanbieden van op kinderen gerichte sport, spel, educatie en cultuur. Plus steunmaatregelen gericht op
het wegnemen van die belemmeringen tot meedoen (bijvoorbeeld armoede) in de weg staan verminderen;



het samen met jongeren organiseren van een variatie aan voorzieningen voor jongere en oudere jeugd.

Sociaal
Ermelo wil een inclusieve samenleving zijn. Iedereen heeft iets bij te dragen en iedereen telt mee. Iedere
vraag of bijdrage van inwoners wordt op maat van de inwoner opgepakt als voorliggende algemene
voorzieningen tekort schieten. Dat betekent dat hulp bij preventie-, groei,- en zorgvragen van inwoners uit
gaat van keuzes van de inwoners zelf. Maatschappelijke organisaties vormen zich -per situatie- gericht op de
vraag van de inwoner, zodat er sprake is van eigen regie, met één plan en één passend (ontschot) budget. Er
dient een sterke ketenintegratie van formele en informele zorg – en welzijnspartijen te zijn. Samen met
Ermelose verenigingen en preventiewerkers ontwikkelen we een doorlopende gezondheidslijn (0 -18 jaar).
Hoe moeilijk het ook zal zijn, we doen ons uiterste best om wachtlijsten op het gebied van zorg en welzijn te
voorkomen. Uitgangspunt van werken is dat passende zorg en ondersteuning leidend is, en financiën
volgend.
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Bestuurlijke Vernieuwing
We gaan afhankelijk van het onderwerp vóór het maken van plannen overleggen met inwoners, ondernemers
en organisaties. We gaan de communicatie met de inwoners interactief en ronduit aantrekkelijk maken. Het
gezamenlijk opstellen van een maatschappelijk raadsprogramma is daar een voorbeeld van. We zoeken naar
vernieuwende en vergaande vormen van inwonersparticipatie en overheidsparticipatie. We vernieuwen de
besluitvormingsprocessen waarbij de invloed van ‘de samenleving’ versterkt wordt. Dit vereist duidelijke
kaders en een daadkrachtig bestuur.
De Omgevingswet willen we ontwikkelen als een sturingsinstrument dat de Ermelose samenleving uitnodigt
tot het (mee)maken en mee bepalen van plannen. Een ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ houding past daar
goed in. We willen uitnodigend en open in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en organisaties. Onder
andere door maandelijks maatschappelijke tafels te organiseren. Een tafel waar gepraat wordt, een kleine
hap gegeten, waar een concreet actueel onderwerp centraal staat of soms een open agenda. Natuurlijk niet in
het gemeentehuis, maar op locatie.
We voeren het ‘Starten vóór de Start’-principe in, dat wil zeggen dat we eerst met inwoners, ondernemers en
organisaties gaan praten voordat we de eerste kaders of pennenstreken voor een plan of beleid op papier
zetten. Om de positie van de raad te versterken willen we in het voorbereidende werk van het college voor de
raad, vaker met keuzescenario’s komen in plaats van met één oplossingsvariant.
De bestuurlijke vernieuwing en de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie versterken elkaar. De
ambtelijke organisatie moet daartoe kwantitatief en kwalitatief voldoende zijn toegerust.
Economie
We willen van het centrum een aantrekkelijker winkelgebied maken door met de ondernemers te werken aan
een gevarieerder winkelaanbod en dit te concentreren rond het centrumwinkelgebied. Onze invloed op grote
economische processen is beperkt, toch zullen we met de mogelijkheden die we als gemeente hebben, ons
richten op het behouden en faciliteren van bestaande bedrijven. We willen meedenken met nieuwe bedrijven
die zich willen vestigen en zo de werkgelegenheid op peil houden. De al jarenlange aanwezigheid van diverse
zorginstellingen biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid rond kennisontwikkeling en innovatie in de zorg. We
willen dit aanmoedigen en hier een voortrekkersrol in spelen. Defensie is ook van groot belang voor Ermelo
en het voorzieningenniveau. Veldzicht is vrijwel vol. De vraag hoe we bedrijven in Ermelo gaan vestigen moet
beantwoord worden. Er zal geen vrijstelling gegeven worden om een koopzondag voor winkels en bedrijven
in te voeren. Dit uit respect voor de grote groep inwoners in de gemeente voor wie de zondag een rustdag is.
Omvormen Kerkdennen
We willen de verkleuring van Kerkdennen doorzetten, naar een bedrijventerrein voor lichte bedrijvigheid. Een
plek waar een balans is tussen een aantal grotere bedrijven en veel nieuw ondernemerschap voor duurzame
initiatieven op gebied van arbeid en energie. We gaan werken aan een oplossing voor het lang parkeren van
vrachtwagens.
Veldwijk
We zien de herontwikkeling als beloftevol en tegelijkertijd ingrijpend door de verschuiving van zorg naar
wonen en bedrijvigheid. We willen ruimte geven voor initiatieven op het gebied van wonen, leren en werken
en vooral voor de ontwikkeling van een kennis-en innovatiecentrum voor zorg. De landschappelijke waarde
van de omgeving moet behouden blijven en geïntegreerd worden in de plannen. De Woonvisie Ermelo en de
bijbehorende uitkomsten van de evaluatie gelden ook voor Veldwijk.
Ontwikkeling Calluna/Zanderij
De komst van een nieuw sportcentrum Calluna is een belangrijke kans voor een open sportpark met een
functie voor de wijk West.
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Strand Horst
Strand Horst moet zich kunnen door ontwikkelen tot een recreatieve trekker voor de regio. De gemeente is
hierin een steunende partner, zorgt voor tempo in het proces en werkt aan snelle behandeling van
vergunningen. Strand Horst is een openbaar strand, zodat het ook een strand blijft voor alle inwoners van
Ermelo. Het gebied en de routes ernaartoe moeten sociaal veilig zijn. We streven naar een recreatief fietswandelpad wat zoveel mogelijk langs het strand loopt.

6. Financiën
We hebben ambities en zoeken daarvoor financiële ruimte in de begroting en tegelijkertijd stevenen we in
diezelfde begroting af op een structureel tekort van 2,8 miljoen aan het eind van de raadsperiode. Omdat we
willen werken vanuit een solide begroting vraagt dat van ons een ander, meer gedegen financieel beleid. Bij
een hoog ambitieniveau hoort een langjarige financiële visie op investeringen. Door in financiële
investeringsperioden van 5 tot 10 jaar te denken hopen we enerzijds de lastendruk te beheersen. en
anderzijds de ontwikkelingen van de financiën beter onder controle te krijgen. Verder gaan we uit van het
principe van kostendekkendheid. Politiek gaat primair over het verdelingsvraagstuk, en dat gaat in
meerderheid over aanvullende keuzes op niet kostendekkende voorzieningen. Het verhogen of verlagen van
gemeentelijke inkomsten, zoals bijvoorbeeld de OZB voor niet-eigenaren, toeristenbelasting, mogelijk een
doelbelasting, of het al dan niet vasthouden aan de hondenbelasting wordt gewogen vanuit het principe van
kostendekkendheid. We kiezen voor de variant met de minste kosten/meeste opbrengst voor de inwoner. We
willen zo snel mogelijk een eerste financiële vertaling van onze ambities opstellen.

7. Opstellen maatschappelijk raadsprogramma
Een maatschappelijk raadsprogramma is een raadsbreed akkoord op inhoud, waaraan alle fracties hebben
meegewerkt en dat door alle fracties is vastgesteld. Er is in de uitwerking geen sprake van coalitie en
oppositie. Daarnaast is het akkoord tot stand gekomen met de actieve inbreng van de samenleving in al haar
geledingen. Doel is om een akkoord tussen politiek bestuur en samenleving op te stellen, over de ambities
voor Ermelo. Hiermee heeft de raad sturing op de eigen agenda. De mate waarin het maatschappelijk
raadsprogramma zich richt op inhoudelijke onderwerpen, procesafspraken en een strategische agenda wordt
in overleg met de raad bepaald. De inhoudelijke onderwerpen voor de maatschappelijk raadsprogramma
worden aangedragen door alle raadsfracties. Rond –door de raad bepaalde- onderwerpen met grote
maatschappelijke impact zullen interactieve gespreksronden plaatsvinden tussen raad en samenleving. Alle
andere onderwerpen voor het maatschappelijk raadsprogramma worden door de consultatief besproken met
inwoners, ondernemers en organisaties. De politieke uitkomst van deze gesprekken wordt bepaald door de
gehele raad en vindt zijn beslag in het maatschappelijk raadsprogramma.

Ermelo, 12 april 2014.
Namens Progressief Ermelo,
A.A. Knoppert-Ruiter

A.L. Klappe

Namens BurgerBelangen Ermelo,
B. van der Knaap

W. Vogelsang

Namens SGP,
L.A. van der Velden

P.W. Stam

Namens VVD,
H. van der Weide-van ’t Hof

J.A. de Haan
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