
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  14 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  R.P.G. Janssen, Concernstaf  

Onderwerp:  Evaluatie collegeprogramma 2010-2014 

 

1. Aanleiding 

In april 2010 hebben CDA en VVD een coalitieakkoord gesloten onder de titel: “Duurzaam, 

ambitieus, ondernemend, betrokken”. Het akkoord vormde de basis voor het in september 

2010 vastgestelde collegeprogramma, dat het karakter heeft van een actiegericht uitvoerings-

programma voor de daarop volgende vier jaren. Het collegeprogramma geeft ook een vertaling 

van de streefbeelden uit de toekomstvisie “Hof van Twente, Zicht op 2030”, die in 2010 is 

vastgesteld door de gemeenteraad. 

Nu het einde van de huidige collegeperiode nadert is het collegeprogramma geëvalueerd. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In juli 2011 is voor het eerst geïnventariseerd hoe de stand van zaken is aangaande de 

realisatie van alle actiepunten uit het collegeprogramma. In de thans, als bijlage toegevoegde, 

evaluatie wordt daarop voortgeborduurd. Kortheidshalve wordt inhoudelijk verwezen naar die 

bijlage “Evaluatie collegeprogramma 2010-2014: De nieuwe gemeente 2.0”. Daarin staat bij 

alle 48 actiepunten (als cursieve tekst) verwoord welke ontwikkelingen zich hebben voorge-

daan en welke resultaten zijn geboekt. In een kleurentabel is dit nog eens in een beknopte 

vorm weergegeven. 

 

De komende maanden wordt inzet gepleegd om verdere voortgang te boeken op een aantal 

actiepunten die nog niet geheel zijn uitgevoerd. De realiteit gebiedt echter te zeggen, dat een 

aantal van die actiepunten ook pas later in 2014 een vervolg zal krijgen.  
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De hiervoor bedoelde onderwerpen zijn onder andere:  

 De Plattelandsontwikkeling 2014-2017 vorm geven; 

 Een Erfgoedverordening opstellen ter bescherming van monumenten; 

 De kaveluitgifte in de Marke III te Hengevelde starten; 

 Op basis van de Integrale beheervisie openbare ruimte (Ibor) en het bijbehorende 
kwaliteitskader Beheer op beeldkwaliteit (Bob) het wegenbeheerplan vaststellen en 
uitvoeren; 

 Het gemeentelijk afvalbeleid herijken op basis van het regionaal voorstel Afvalloos Twente; 

 De aanleg van glasvezel in het  buitengebied stimuleren; 

 Projecten scholenbouw, Kunstwerk en zwembad. 
 
Daarnaast wordt geconstateerd dat als gevolg van het gevoerde beleid tijdens de huidige 
college-periode of door nieuwe ontwikkelingen ook aan de volgende nieuwe onderwerpen 
het komende jaar uitvoering gegeven zal worden: 

 De reorganisatie effectueren; 

 Een onderzoek, op verzoek van de gemeenteraad, doen naar de mogelijkheden van 
grensoverschrijdende samenwerking, eventueel met een partnergemeente, met als doel 
om in Euregioverband subsidies te kunnen benutten die anders niet benut kunnen 
worden; 

 Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid uitvoeren; 

 Een herziening van het Bestemmingsplan buitengebied doorvoeren; 

 Op basis van de Integrale beheervisie openbare ruimte een systematiek integraal beheer 
openbare ruimte introduceren; 

 Bij het bedrijventerrein Zenkeldamshoek krijgt naast de financiële afronding ook 
acquisitie topprioriteit; 

 Het Plan van aanpak Transities (jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet) opstellen; 

 Het Accommodatiebeleid en de accommodatievisie uitvoeren; 

 Feitelijk starten met de buurtsportcoaches; 

 Uitvoeringsagenda scholenvisie; 

 Lokaal gezondheidsbeleid; 
 

Tevens wordt medegedeeld, dat inmiddels gestart is met de voorbereiding op de overdracht 
van de diverse dossiers van het huidige college aan het in het voorjaar 2014 nieuw te 
vormen college. Ook wordt momenteel gewerkt aan een position-paper,  inclusief een 
financiële kaderbrief, waarin op hoofdlijnen de ontwikkelingen worden geschetst welke 
mogelijk van invloed kunnen zijn op het toekomstige beleid van onze gemeente. Deze 
position-paper, inclusief de financiële kaderbrief, wordt u naar verwachting in de eerste 
maanden van 2014 aangeboden. 

3. Conclusie 

Uit de evaluatie blijkt dat slechts een beperkt aantal actiepunten nog niet geheel is afgerond of 

ten gevolge van nieuwe inzichten niet is uitgevoerd. Daar staat tegenover dat aan de meeste 

actiepunten die in het collegeprogramma zijn verwoord succesvol uitvoering is gegeven.   

De komende periode wordt (verdere) uitvoering gegeven aan de in voorgaande paragraaf 

genoemde onderwerpen.  

 

 


