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Inleiding 

Na de verkiezingsuitslag en de verkennende gesprekken gericht op een te vormen coalitie, zijn wij, 
vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU, PvdA en GroenLinks, met elkaar in gesprek 
gegaan om tot een inhoudelijk akkoord te komen: afspraken op hoofdlijnen over de zaken waar we 
ons specifiek op willen richten in deze bestuursperiode. Het voorliggende coalitieakkoord is het 
resultaat van een open, constructief en voortvarend overleg. We zien het als een document dat de 
partijen verbindt, dat aangeeft wat je gezamenlijk met elkaar hebt. Het bevat voor elke coalitiepartner 
herkenbare thema's, speerpunten van beleid en prestatieafspraken. 

"Samen zorgen voor elkaar!" 
Het motto voor deze bestuursperiode is "Samen zorgen voor elkaar!". Onze ambitie is in drie 
hoofdlijnen samen te vatten. 
o "Goede zorg en ondersteuning" 

We krijgen door de drie decentralisaties in het sociale domein een groot aantal taken van het rijk. 
Het gaat daarbij om taken op het gebied van jeugdzorg, op het gebied van zorg en ondersteuning 
en op het gebied van sociale zaken en de sociale werkvoorziening. Ons is er alles aan gelegen 
om deze taken op een goede en adequate wijze in te vullen en te organiseren voor onze 
inwoners. 

o "Toekomstgericht" 
We willen met volle energie werken aan de toekomst van onze gemeente. Daarvoor liggen actuele 
visies gereed die de richting aangeven, zoals de toekomstvisie, de woonvisie, de profielen voor 
duurzaamheid en toerisme. Ook de Sociale Agenda hoort daar bij. Toekomstgerichtheid staat bij 
ons hoog in het vaandel. Adequaat en flexibel blijven reageren op ontwikkelingen en 
maatschappelijke opgaven die op ons afkomen, 

o "Financieel solide" 
We willen financieel een solide gemeente blijven. De uitbreiding en wijziging van gemeentelijke 
taken, vragen extra aandacht. We zijn alert en blijven anticiperen op de ontwikkelingen. 

De uitdagingen 

Zorg en ondersteuning 
Er komen grote uitdagingen op ons af als gemeente. Het vormgeven van de drie decentralisaties, de 
rijkstaken die we overgeheveld krijgen, is de meest in het oog springende. We zien dit als de 
belangrijkste ontwikkeling voor de komende jaren. De voorbereidingen op de invoering lopen al, want 
2015 is het verwachte ingangsjaar. Welke effecten en consequenties deze drie decentralisaties exact 
hebben zijn op voorhand nog niet helemaal in te schatten. Wel weten we dat het voor een groep 
mensen in onze samenleving die zorg en ondersteuning krijgen spannende en onzekere tijden zijn. 
Overkomende nieuwe taken met minder financiële middelen van het rijk doen een beroep op creatief 
en innovatief denken van ons allemaal (inwoners, verenigingen, organisaties en gemeente) om de 
veranderingen goed in te vullen. 

Toekomstgerichte ontwikkeling 
In 2013 zijn een groot aantal visiedocumenten vastgesteld die richting geven aan de ontwikkeling van 
onze gemeente voor de komende periode. Deze willen we verder gaan uitwerken. In de 
Toekomstvisie Epe 2030 is de hoofdkoers neergelegd: "Duurzaam voortbouwen op kwaliteit". Voor 
ons van belang het volgende nog eens te onderstrepen. We gaan uit van een beheerste ontwikkeling 
ingegeven door de unieke omgeving (natuur en landschap) waarin Epe ligt, het willen behouden en 
versterken van de identiteit en eigenheid van de dorpen, buurtschappen en de omgeving en het willen 
bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Bij keuzes in ontwikkelrichtingen 
voor onze gemeente kijken we ook naar samenhang en/of afstemming met regionale ontwikkelingen 
en initiatieven. 
De uitwerking van deze hoofdkoers vindt onder meer plaats in de woonvisie. We willen verder invulling 
gaan geven aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Aandacht is er voor wonen voor jongeren, 
wonen met zorg, voorzieningen in de wijken en dorpen. Vanuit het duurzaamheidprofiel willen we een 
duurzame ontwikkeling in onze gemeente stimuleren en daar samen met inwoners en partners 
invulling aan geven. 
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Met het toeristisch profiel zijn er lijnen uitgezet om Epe goed op de kaart te zetten voor toeristen. 
Een lokale organisatie neemt daarin het voortouw waarbij wij als gemeente willen faciliteren. 
Een gezonde lokale economie vinden wij belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. 
Daar willen wij aan bijdragen door te werken aan een vriendelijk ondernemersklimaat met een 
proactieve houding naar ondernemers/MKB. 

Financieel gezond blijven 
Financieel zijn de zaken op orde. Nu aan ons de uitdaging om, gelet op de vele ontwikkelingen die op 
ons af komen, ook financieel gezond te blijven. We blijven kritisch op de huidige taakuitvoering en we 
blijven anticiperen op de ontwikkelingen met ons financieel beleid. 

Betrokken overheid 
De gemeentelijke rol in de samenleving verandert. De keuze is gemaakt om een regisserende 
gemeente te willen zijn. Deze ontwikkeling willen we verder voortzetten, waarbij we uitgaan van een 
zelfstandige regisserende gemeente die samenwerkt met omliggende gemeenten en in regioverband. 
Een van de kernmerken in dit model is dat uitvoerende taken voor een groot deel over gelaten worden 
aan inwoners en partners. Voor de gemeente vinden we van belang dat die partijen met elkaar 
verbindt en samenbrengt. Toepassen van burgerparticipatie hoort daar ook bij. We hechten aan een 
goede en kwalitatieve dienstverlening met een goede communicatie naar inwoners, organisaties en 
bedrijven. Dicht bij de burger staan en een goede en passende communicatie vinden wij een 
belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. 

Epe en omgeving 
Onze gemeente is uniek vanwege natuur, landschap en cultuurhistorie en heeft vier dorpskernen met 
ieder een eigen identiteit. Iets wat we willen behouden en daar waar mogelijk willen versterken. 
Epe is en blijft een krachtige en vitale gemeente. Daartoe pakt Epe de maatschappelijke opgaven op 
in samenwerking met zowel de gemeenten in de Regio Stedendriehoek als met buurgemeenten. 
Een sterke regio is aantrekkelijk voor bedrijven en bewoners om zich in die regio te vestigen. En een 
sterke regio straalt ook af op de gemeenten die de regio vormen. Aandachtspunten voor een regionale 
aanpak liggen in het realiseren van voldoende woonmogelijkheden, aantrekken van werkgelegenheid, 
voldoende geschoolde arbeidskrachten, voldoende onderwijsmogelijkheden lokaal/regionaal. 

Heldere keuzes 
De uitdagingen hebben we hiervoor geschetst. Het is een omvangrijk geheel, dat beseffen we. 
Het vraagt heldere keuzes ten aanzien van de beleidsinhoud, de gemeentelijke inzet en de inzet van 
inwoners en maatschappelijke organisaties op diverse terreinen. Ook op de wijze waarop die inzet 
plaatsvindt. 

Onze inzet 
Het geheel van onze ambities en de geschetste uitdagingen heeft ons geleid tot een keuze van zeven 
thema's waar we ons in deze bestuursperiode specifiek op willen richten. Deze thema's zijn in dit 
akkoord verder uitgewerkt. 
o Investeren in zorg 
o Voorzieningen in dorpen en wijken 
o Meedoen aan de samenleving 
o Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
o Duurzame gemeente 
o Perspectief voor bedrijvigheid en toerisme 
o Betrokken overheid 

De mate van realisatie van onze speerpunten is de komende jaren mede afhankelijk van rijks- en 
provinciaal beleid en de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente. 

Voor de vele uitdagingen en ontwikkelingen die op ons afkomen, vinden we versterking van de 
bestuurskracht noodzakelijk en een goed toegeruste organisatie om daaraan invulling te geven. 
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Tot slot 
Na beoordeling van dit coalitieakkoord heeft de fractie Gemeentebelangen Epe aangegeven dit 
akkoord mede te willen ondertekenen. 

We willen eindigen met het volgende. 
Een attractieve, zelfstandige gemeente zijn en blijven: sociaal, krachtig en vitaal. Voor de mensen die 
hier al wonen, voor de toekomstige inwoners en voor onze bezoekers willen we een gemeente die 
aantrekkelijk is om in te wonen, te werken, te recreëren en te verblijven. 
Daar gaan we gezamenlijk aan werken met als motto "Samen zorgen voor elkaar!". 

Namens de fracties van: 
Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU, PvdA, GroenLinks, Gemeentebelangen Epe, 

R. de Vries, mw. A.E.H. Looman-van Breen, 
fractie Nieuwe Lijn fractie CDA 

J. Spijkerboer, mw. L. Boer-Bruin, 
fractie SGP/CU fractie PvdA 

J. de Graaf, F. P.W.J. Surink 
fractie GroenLinks fractie Gemeentebelangen Epe 
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Coalitieakkoord 2014-2018 

Opbouw coalitieakkoord 2014-2018 
De kern van het coalitieakkoord bestaat uit een zevental thema's waar we ons deze bestuursperiode 
specifiek op willen richten. Bij elk thema hebben we speerpunten van beleid geformuleerd met een 
aantal prestatieafspraken die we in 2018 gerealiseerd willen hebben. 
Het akkoord bevat verder een kader voor financieel - en belastingbeleid waarin we de hoofdlijnen op 
die twee beleidsterreinen voor deze bestuursperiode hebben opgenomen en een portefeuilleverdeling 
op hoofdlijnen. 

Het college van B&W concretiseert dit akkoord verder naar beoogde resultaten/activiteiten in het 
collegeprogramma en vervolgens naar de programma's in de programmabegroting. 
Door de verbinding coalitieakkoord, collegeprogramma en programmabegroting te nemen blijft er 
samenhang in de sturingsinstrumenten van de raad en het college. Steeds staat centraal: "wat willen 
we bereiken", "wat gaan we daarvoor doen" en "wat mag het kosten". De activiteiten die moeten leiden 
tot realisatie van het collegeprogramma worden opgenomen in de programmabegroting. Via de 
perspectiefnota vindt, zo nodig, de nadere richtingbepaling door de raad plaats op inhoud en 
financiën. 
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Thema: Investeren in zorg 

Inleiding 
We krijgen als gemeente per 2015 een uitbreiding van taken in het sociale domein op het gebied 
van jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor een groep inwoners betekent dit 
een grote verandering. We willen de invulling op een goede wijze voor onze inwoners gaan 
invullen met een innovatieve houding. Daarbij houden we ook rekening met de verandering van 
de samenstelling van de bevolking: toenemend aantal ouderen en afnemend aantal jongeren. 

Welke ontwikkelingen spelen er? 
De uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket betreft onder meer het gebied van zorg en 
ondersteuning. Het gaat om alle vormen van jeugdzorg. Vanuit de AWBZ komen er taken onder 
de noemer begeleiding (woonbegeleiding, vormen van dagbesteding en dagopvang). Overdracht 
van deze taken gaat gepaard met een efficiencykorting op de budgetten van 15Vo bij de jeugdzorg 
en 2507o op de AWBZ-taken. Daarnaast 40oZo minder op het budget voor huishoudelijke hulp. 
Bij het nieuwe jeugdzorgstelstel ligt een accent op het bieden van preventieve ondersteuning waar 
mogelijk met hulp van de sociale omgeving. Het invullen van de nieuwe taken vindt op lokaal en 
regionaal niveau plaats in samenwerking met andere gemeenten. 
De invulling van de overkomende taken uit de AWBZ en de huishoudelijke hulp vragen door de 
budgettaire beperking een andere opzet dan de bestaande. De gemeenten dienen passende 
ondersteuning te bieden, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de eigen 
mogelijkheden en het netwerk van mensen. Het recht op zorg vanuit de AWBZ vervalt. Ook op dit 
terrein werken gemeenten samen op regionaal niveau om onder meer diensten in te kopen. 

Speerpunten van beleid: 

1. Goede zorg en ondersteuning 
Oudere inwoners blijven langer zelfstandig 
wonen en dienen daarbij passende en goede 
ondersteuning te krijgen. Dit kan met 
ondersteuning en inzet van vrijwilligers, familie 
en buurt, vormen van "buurtzorg" en passende 
huisvesting. 

2. Kansen voor jeugd 
Volop kansen en mogelijkheden bieden voor 
jeugd om zich te ontwikkelen. Voorzieningen op 
het terrein van onderwijs/educatie, welzijn, 
sport en cultuur dragen daar aan bij. Daar waar 
nodig is er goede ondersteuning en zorg voor 
jeugd die risico loopt en voor gezinnen met 
kinderen. 

Prestatieafspraak 2018 
1.1 In dorpen en wijken zijn kleinschalige 

vormen van zorg en ondersteuning 
opgezet. 

1.2 Er is een adequaat aanbod aan 
ondersteuning voor mantelzorgers en 
vrijwilligers in de zorg. 

2.1 Er zijn voldoende mogelijkheden voor 
ontmoeting en er is een divers aanbod aan 
sport- en cultuuractiviteiten. 

2.2 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is 
goed bekend en biedt een toegankelijk, 
laagdrempelig en breed aanbod aan 
ondersteuning en begeleiding. 

2.3 Er is een samenhangend preventief 
ondersteuningsaanbod vanuit scholen, 
welzijns- en zorgorganisaties en CJG. 

Specifieke aandachtspunten: 
o De verschillende regio-indelingen voor primair en voortgezet onderwijs en jeugdzorg vragen 

aandacht bij de opzet voor een samenhangend preventief ondersteuningsaanbod bij 
prestatieafspraak 2.3. 

o De gemeente waarborgt de keuzevrijheid van zorgvragers door bij de inkoop ook identiteits
gebonden aanbieders te contracteren mits deze voldoen aan de gemeentelijke 
aanbestedingscriteria. 

Financiële middelen: 
Bekostiging vindt plaats binnen bestaande middelen. Voor beleidsintensivering en/of vorming van 
aanvullende buffers zullen middelen worden vrijgemaakt door herprioritering van taken en het 
vaststellen van een minimaal basisvoorzieningenniveau. 



Thema: Voorzieningen in dorpen en wijken 

Inleiding 
We willen een prettige en veilige leefomgeving in Epe voor jong en oud. Dat vraagt naast een 
aantrekkelijke woonomgeving ook een goed voorzieningenaanbod. Daarbij houden we rekening 
met de veranderende samenstelling van de bevolking de komende periode, een toename van het 
aantal oudere inwoners en een afname van het aantal jongeren. 

Welke ontwikkelingen spelen er? 
Voor een goed leefklimaat in de dorpen leveren voorzieningen als onderwijs, welzijn, zorg, sport 
en cultuur een belangrijke bijdrage. Het is een geheel van vrijwilligers- en professionele 
organisaties samen met adequate en multifunctionele accommodaties. Vanuit de toekomstvisie is 
de richting om een basisvoorzieningenniveau te realiseren dat afgestemd is op de 
bevolkingssamenstelling en voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. De dorpen Epe en Vaassen 
krijgen dan naast de dorpsgerichte voorzieningen evenals Ernst en Oene, de meer specifieke 
voorzieningen zoals een gebundeld zorgaanbod. Een afwegingskader ondersteunt een 
keuzebepaling. Met wijkgericht werken wordt ingezet op het actief betrekken van de bewoners bij 
hun directe woon- en leefomgeving om zo onder meer de leefbaarheid te bevorderen. 
Samenwerking vindt plaats tussen inwoners, maatschappelijke partners en gemeente. Het gaat 
om zowel de sociale als de fysieke insteek. Vanuit de decentralisaties, maar ook vanuit de lokale 
Sociale Agenda is het uitgangspunt dat inwoners zoveel mogelijk zelf hun eigen leven 
organiseren. Lukt dat niet goed, dan is er eerst ondersteuning vanuit netwerken en collectieve 
welzijnsdiensten in de buurt en tot slot individuele zorg. Een inzet op preventie dus. 

Speerpunten van beleid: 

1. Uitbouwen wijkgericht werken 
Met wijkgericht werken wordt van inwoners een 
actieve bijdrage gevraagd in hun woon- en 
leefomgeving. Het gaat naast de inzet op een 
omgeving die schoon, heel en veilig is ook om 
ontmoeting met, ondersteuning aan en zorg 
voor elkaar. Bewoners, verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties worden daarin 
gefaciliteerd. 

2. Goede basisvoorzieningen 
Om bewoners, verenigingen en vrijwilligers
organisaties te faciliteren zijn goede (multi
functionele) accommodaties nodig en ook 
ondersteuning door professionele organisaties. 
Dit geheel stimuleert de ontmoeting tussen 
mensen en de zorg voor elkaar. 

Prestatieafspraak 2018 
1.1 Het wijkgericht werken is voor de hele 

gemeente ingevoerd en uitgebreid met de 
sociale component (zorg en 
ondersteuning). 

1.2 De ondersteuning van vrijwilligers en 
verenigingen is verder versterkt. 

2.1 Inzichtelijk is welke basisvoorzieningen 
minimaal in de dorpen en de gemeente zijn 
(onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur). 

2.2 De accommodatieknelpunten zijn in beeld 
en er is een keuze gemaakt inzake de op 
te lossen problematiek en het daarbij 
horende financieel kader. 

2.3 Treffen van financiële voorzieningen voor 
Dorpshuis De Hezebrink in Ernst ter 
ondersteuning van het initiatief een goed 
toegeruste accommodatie te realiseren. 

Specifieke aandachtspunten: 
o Sociale wijkteams (voor zorg en ondersteuning) maken deel uit van wijkgericht werken. 

Financiële middelen: 
Bekostiging vindt plaats binnen bestaande middelen. Voor beleidsintensiveringen zullen middelen 
worden vrijgemaakt door het vaststellen van een minimaal basisvoorzieningenniveau. 
Voor financiële voorzieningen ter ondersteuning van het realiseren van accommodatie-initiatieven 
zal gespaard worden en/of worden incidentele middelen vrijgemaakt. 
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Thema: Meedoen aan de samenleving 

Inleiding 
We vinden dat iedereen meetelt en mee moet doen aan de samenleving. Van belang voor de 
persoon zelf, maar ook voor de gemeenschap. Tijdelijke tegenslag mag er niet toe leiden dat 
mensen aan de kant staan voor kortere danwel langere tijd. 

Welke ontwikkelingen spelen er? 
De Participatiewet die in 2015 van kracht wordt, leidt tot één regeling waarin opgaan de bijstand, 
sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong (voor jonggehandicpaten). Eén regeling 
waarmee het rijk wil bereiken dat meer mensen meedoen, een gerichtere en effectievere inzet van 
budgetten en komen tot kostenbesparingen. Het betekent meer vrijheid voor gemeenten bij de 
inzet van middelen. In het oog springend is de sociale werkvoorziening waarvoor de toegang 
beperkt wordt. Meer afstemming en samenwerking tussen gemeenten en de arbeidsmarkt moet 
tot werkgelegenheid voor deze doelgroep leiden. Aan de andere kant vraagt de beperking in de 
budgetten tot verbinding en afstemming met onder meer jeugdzorg en AWBZ/WMO. 

Speerpunten van beleid: 

1. ledereen doet mee 
Werk is de beste vorm van sociale zekerheid. 
Het biedt volop de mogelijkheden tot meedoen. 
Het hebben, houden en krijgen van werk staat 
centraal. Mocht dat niet direct lukken dan zijn 
andere activiteiten van belang, zoals 
vrijwilligerswerk of scholing/training, die zorgen 
dat mensen betrokken blijven bij de 
samenleving. 

2. Tegengaan armoede 
Meedoen is soms lastig door een beperkt 
inkomen en/of schulden. Voorkomen moet 
worden dat mensen verder in de problemen 
komen of uit huis worden gezet. Het vinden van 
oplossingen ligt eerst bij eigen inzet van 
mensen, maar daarnaast zijn er ter 
ondersteuning ook specifieke maatregelen 
zoals minimabeleid. 

Prestatieafspraak 2018 
1.1 Mensen blijvend activeren via werk, 

opleiding, vrijwilligerswerk of andere 
maatschappelijke activiteiten. 

1.2 Met het lokale bedrijfsleven en maatschap
pelijke organisaties zijn afspraken gemaakt 
over de inzet van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

2.1 Huidig niveau van minimabeleid en 
schuldhulpverlening is gehandhaafd. 

2.2 Zo nodig zijn er aanvullende financiële 
"maatwerkvoorzieningen" opgezet erop 
gericht dat mensen mee kunnen (blijven) 
doen. 

Specifieke aandachtspunten: 
o De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld bij het in dienst nemen van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
o Gezinnen met kinderen hebben bijzondere aandacht in het armoedebeleid. 

Financiële middelen: 
Bekostiging vindt plaats binnen bestaande middelen. Voor beleidsintensivering en/of vorming van 
aanvullende buffers zullen middelen worden vrijgemaakt door herprioritering van taken en het 
vaststellen van een minimaal basisvoorzieningenniveau. 
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Thema: Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

Inleiding 
We willen een goed leefklimaat in onze dorpen. Belangrijke factoren daarin zijn werkgelegenheid, 
diversiteit in woonmogelijkheden en een aantrekkelijke leefomgeving met een goed 
voorzieningenniveau. Ook bij dit thema speelt dat we willen anticiperen op een veranderende 
bevolkingssamenstelling (o.a. vergrijzing). 

Welke ontwikkelingen spelen er? 
De unieke omgeving waarin Epe ligt, bepaalt in belangrijke mate de ontwikkelingsmogelijkheden. 
Behouden en versterken van de identiteit en eigenheid van de dorpen is belangrijk, naast een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat om hier te wonen, te werken en te recreëren. 
Met de woonvisie is richting gegeven aan het aantal te bouwen woningen en de soort. In de 
woonvisie is aansluiting gezocht met wonen voor jongeren, wonen met zorg, voorzieningen in de 
wijken en duurzaam wonen. De provincie bespreekt op regionaal niveau de invulling van de 
woonagenda voor de regio voor een nieuwe periode vanaf 2015. 
In Epe en Vaassen lopen diverse activiteiten in de ontwikkeling van de dorpscentra. 
Belangrijke verblijfsplekken in de gemeente. Met de Agenda Stedendriehoek is in regionaal 
verband het vestigingsklimaat centraal gesteld. Werken, wonen en voorzieningen zijn belangrijke 
voorwaarden voor mensen en bedrijven om zich hier of in de regio te vestigen o f te blijven. De 
provincie heeft de verantwoordelijkheid voor natuur en landschap gekregen, maar voert hier geen 
actieve rol in de uitvoering. Voor landschapsontwikkeling vraagt deze opstelling meer inzet van de 
gemeenten. 

Speerpunten van beleid: 

1. Passend en duurzaam wonen 
Diversiteit in woonmogelijkheden voor jong en 
oud moet leiden tot een breed aanbod. 
Daarmee wordt ingespeeld op een toenemend 
aantal ouderen en ligt er een combinatie met 
zorg en welzijnsvoorzieningen. Maar ook 
mogelijkheden bieden voor jongeren en jonge 
gezinnen. Een belangrijke inzet is het 
vormgeven aan duurzaam wonen. 

2. Behoud karakter groen en landelijk 
Natuur en landschap zijn bepalende elementen 
en een belangrijk onderdeel van onze identiteit. 
Het buitengebied is in ontwikkeling en vraagt 
aandacht in de verhouding natuur en economie. 
In deze veranderingen is er speciale aandacht 
voor de positie van de agrarische bedrijvigheid. 

Prestatieafspraak 2018 
1.1 Realiseren van een voldoende en divers 

aanbod aan woningen, voor onder meer 
starters en ouderen, volgens de lijn van de 
woonvisie. 

1.2 De starterslening is geëvalueerd en het 
vervolg bepaald. 

1.3 Er zijn mogelijkheden gecreëerd voor 
stimulering van burgerinitiatieven voor 
duurzaamheidmaatregelen bij wonen. 

2.1 Binnen de geldende kaders is er ruimte 
voor (een beheerste) ontwikkeling van 
bedrijvigheid in het buitengebied. 

2.2 De kwaliteitsverbetering van de 
dorpscentra is voortgezet in lijn met het 
dorpse karakter van onze gemeente. 

Specifieke aandachtspunten: 
o De gemeente heeft een actieve opstelling naar marktpartijen bij het zoeken naar oplossingen 

om leegstand van panden tegen te gaan. 
o Bij een aantrekkelijke woon- en leefomgeving wordt ook uitgegaan van een gezonde 

leefomgeving. 
o Streven om de kwaliteitsverbetering van de dorpscentra Epe en Vaassen af te ronden 

inclusief zaken rond verkeer en parkeren, 
o Streven is een gefaseerde kwaliteitsverbetering van wegen in het buitengebied naar niveau 

basis. 

Financiële middelen: 
Bekostiging vindt plaats binnen bestaande middelen en de inzet van co-financiering. 



Thema: Duurzame gemeente 

Inleiding 
We willen een duurzame gemeente zijn en daar met inwoners en partners aan werken. 
Het streven is een balans te vinden tussen menselijk welzijn, natuur-milieu en economie. Een 
brede insteek dus. We houden wel rekening met de grenzen van onze mogelijkheden als 
gemeente. 

Welke ontwikkelingen spelen er? 
Het Eper duurzaamheidprofiel is richtinggevend voor de ontwikkeling op dit terrein. Samengevat 
betekent dit: maatregelen naar mogelijkheden op lokaal niveau; een praktische invulling; geef zelf 
het goede voorbeeld; ondersteun actief initiatieven uit de samenleving. Dit is vertaald naar de 
uitvoering van vijf speerpunten, te weten: energiebesparing bestaande woningen, energie neutrale 
nieuwbouw, duurzame bedrijven, bevorderen duurzame energie opwekking en de gemeente geeft 
het goede voorbeeld en schept randvoorwaarden. Het blijft van belang in te spelen op de 
provinciale- en rijks initiatieven en hierin zo mogelijk met andere gemeenten gezamenlijk op te 
trekken. Binnen de Regio Stedendriehoek hebben de samenwerkende ondernemers, onderwijs en 
overheden het begrip Cleantech (schone technologie) gekozen als verbindend thema voor de 
regio. Het is gericht op ondersteuning van bedrijven en inwoners om duurzaam te produceren en 
te consumeren. Het sluit aan bij het doel om te komen tot een energie neutrale regio. 

Speerpunten van beleid: 

1. Bevorderen duurzame ontwikkeling 
Steeds meer inwoners en bedrijven zijn zich 
bewust van het belang van duurzaamheid. 
Lokaal en regionaal beleid blijft nodig om onze 
leefomgeving schoon en gezond te houden 
voor de huidige en toekomstige generaties. 
Met het duurzaamheidprofiel zijn er 
speerpunten benoemd voor een meer 
specifieke uitwerking van duurzaamheidbeleid. 

2. Stimuleren lokale initiatieven 
Een duurzame gemeente kan alleen tot stand 
komen als alle partijen daar een bijdrage aan 
leveren. De gemeente kan daarin een 
stimulerende rol vervullen naar inwoners, 
organisaties en bedrijfsleven. 

Prestatieafspraak 2018 
1.1 Het bestaande afvalbeleid is geactualiseerd 

rekening houdend met de uitgangspunten 
meer afvalscheiding en minder restafval. 

1.2 Er zijn maatregelen opgesteld om het 
(duurzaam) fietsgebruik te stimuleren. 

1.3 De gemeente geeft het goede voorbeeld 
met efficiënt energiebeheer van eigen 
gebouwen, duurzame inkoop en duurzaam 
beheer van de openbare ruimte. 

2.1 Blijvend duurzame initiatieven uit de 
samenleving stimuleren/faciliteren (wonen, 
energie, mobiliteit, afval). 

2.2 Op een lokale conferentie met bedrijven, 
organisaties en bewonersinitiatieven een 
convenant sluiten voor een aanpak tot 
energiebesparing en verdere duurzame 
ontwikkeling. 

Specifieke aandachtspunten: 
o De mogelijkheden voor het ondersteunen van initiatieven zijn begrensd door de beschikbare 

budgetten. Actief wordt gezocht naar externe financieringsmogelijkheden. Ook het vormen 
van een lokaal fonds voor duurzaamheidontwikkeling is een aandachtspunt. 

Financiële middelen: 
Bekostiging vindt plaats binnen bestaande middelen en de inzet van co-financiering. Vrijkomende 
middelen zullen geïnvesteerd worden in een "revolving fund". 
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Thema: Perspectief voor bedrijvigheid en toerisme 

Inleiding 
We vinden een gezonde lokale economie belangrijk voor de leefbaarheid in onze dorpen. 
Het zorgt voor een grote verscheidenheid aan werkgelegenheid. Mede met de regionale inzet op 
economische ontwikkeling kunnen we een aantrekkelijke vestigingsgemeente zijn om te werken 
en te wonen. Wel zijn we ons bewust van de natuurlijke omgeving waarin de gemeente ligt. 

Welke ontwikkelingen spelen er? 
Het economisch beleid heeft een lokale en een regionale component. Lokaal is de inzet onder 
meer gericht op het realiseren van voldoende vestigingsmogelijkheden, herstructurering van de 
dorpscentra van Epe en Vaassen, activiteiten voor behoud van vitaal platteland en op toerisme. 
Met het toeristisch profiel is richting gegeven om het Eper toeristisch product goed in de markt te 
zetten. Toerisme is een belangrijke pijler onder de lokale economie. Samen met het lokale 
bedrijfsleven is nagedacht over de richting. Voor de promotie, informatievoorziening en marketing 
is een nieuwe organisatie opgericht die aan deze activiteiten verder invulling gaat geven. 
De economie in onze gemeente staat niet op zichzelf, maar maakt ook deel uit van een regionale 
inzet (Regio Stedendriehoek). De Agenda Stedendriehoek is de leidraad en heeft als doelstelling 
het versterken van de kwaliteit van het vestigingsklimaat in brede zin. Vier opgaven staan centraal 
in deze agenda, namelijk: innovatie krachtig maken (versterken economie); sociaal kapitaal beter 
benutten (vergroten deelname mensen aan arbeidsmarkt en samenleving); blijven werken aan 
bereikbaarheid (van en in de regio); leefomgeving met kwaliteit versterken. De uitwerking vindt 
plaats in een samenwerking tussen partners en gemeenten in de regio. 

Speerpunten van beleid: 

1. Versterken lokale economie 
Lokale bedrijvigheid is van belang voor de 
leefbaarheid in onze dorpen. Succesvol 
ondernemen kan door daarvoor de ruimte te 
bieden, wel onder heldere randvoorwaarden. 
Epe beschikt, evenals de regio, over een grote 
verscheidenheid aan werkgelegenheid. 
Specifieke aandacht is er voor de groeisectoren 
zorg en toerisme met aandacht voor aansluiting 
arbeidsmarkt-onderwijs. 

2. Versterken toeristisch profiel gemeente 
Toerisme is van groot belang voor de lokale 
economie. Een sterk profiel van de gemeente 
moet zorgen dat Epe onder de aandacht van de 
toeristen blijft en uitnodigend werkt. Binnen de 
ruimtelijke kaders ruimte bieden voor verdere 
ontwikkeling van de toeristische sector. 

Prestatieafspraak 2018 
1.1 Een toekomstgerichte brede lokale visie op 

de economische ontwikkeling, "de 
Economische Agenda van Epe", is 
opgesteld. 

1.2 Er zijn adequate overlegvormen met het 
bedrijfsleven en organisaties, gericht op het 
stimuleren van bedrijvigheid. 

2.1 Faciliteren van de lokale (gemeentebrede) 
organisatie voor informatievoorziening, 
promotie en marketing in de uitwerking van 
het toeristisch profiel. 

2.2 Periodiek monitoren van de economische 
effecten van de lokale inzet op toerisme. 

Specifieke aandachtspunten: 
o Een proactieve houding naar ondernemers/MKB gericht op een vriendelijk 

ondernemersklimaat. 
o In deze bestuursperiode komen er geen voorstellen voor zondagopenstelling van winkels. 

Financiële middelen: 
Bekostiging vindt plaats binnen bestaande middelen en de inzet van co-financiering. 
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Thema: Betrokken overheid 

Inleiding 
We willen er zijn voor al onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Onze inzet is 
een goede dienstverlening leveren en met de samenleving invulling geven aan de komende 
uitdagingen. Ter ondersteuning daarvan willen we een moderne gemeentelijke organisatie die 
slagvaardig opereert. 

Welke ontwikkelingen spelen er? 
Als gevolg van de veranderende rol van de gemeentelijke overheid in de samenleving wordt 
invulling gegeven aan de "regisserende gemeente". Dit mede in het licht gezien van de uitbreiding 
van het takenpakket in het sociale domein. De regisserende gemeente richt zich meer op sturen-
leiden-coördineren en laat de uitvoering van taken zoveel mogelijk over aan inwoners en partners. 
Verbinden en samenbrengen van partijen en toepassen van burgerparticipatie horen daar ook bij. 
Samenwerken neemt een centrale plek in en vindt plaats met inwoners, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven, regio-Zbuurgemeenten en/of andere overheden. Per situatie vindt de 
invulling daarvan plaats. Een samenhangende notitie over de (verdere) ontwikkeling naar de 
regisserende gemeente is opgesteld met daarin de visie en een agenda met activiteiten. 
De ontwikkeling van een nieuw dienstverleningsconcept (digitale overheid) is mede gebaseerd op 
de insteek vanuit de rijksoverheid die een aantal eisen op dat gebied stelt. Het geheel is erop 
gericht om de dienstverlening sneller, beter en efficiënter te maken. Het Klant Contact Centrum 
wordt het loket voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om toegang te krijgen 
tot producten en diensten van de gemeente. Dit kan via post, balie, telefoon en digitaal. 
De ambitie van het rijk is dat alle dienstverleningsprocessen digitaal kunnen worden afgehandeld. 

Speerpunten van beleid: 

3. Goede dienstverlening 
De gemeentelijke dienstverlening dient goed, 
modern en afgestemd te zijn op de inwoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. 
Dit alles in een juiste prijs-kwaliteit verhouding. 
Er is een open houding t.o.v. initiatieven en het 
oplossen van problemen, waarover het gesprek 
wordt aangegaan. 

4. Zelfstandige regisserende gemeente 
De ingezette ontwikkeling naar een 
regisserende gemeente wordt voortgezet. Het 
richt zich op een kleine en slagvaardige 
organisatie met kwaliteit en efficiënt werkend. 
Samenwerken met inwoners en partners neemt 
daarin een belangrijke plaats in. 
Het uitgangspunt is een zelfstandige gemeente, 
samenwerkend met omliggende gemeenten en 
in regioverband. 

Prestatieafspraak 2018 
1.1 Een Klant Contact Centrum is opgezet met 

een goede bereikbaarheid (post, balie, 
telefoon, digitaal) en een goede 
communicatie met inwoners, organisaties 
en bedrijven. 

1.2 Naast digitale dienstverlening is ook dienst
verlening aan huis en op afspraak mogelijk. 

2.1 Een vastgestelde visie op de regisserende 
gemeente met de voorgestane werkwijze 
en de hoofdlijn voor samenwerking met 
inwoners, partners en omliggende 
gemeenten. 

2.2 De gemeentelijke organisatie werkt volgens 
de opzet en principes van "de regisserende 
gemeente Epe". 

2.3 Blijvende inzet van burgerparticipatie bij het 
ontwikkelen en uitwerken van gemeentelijk 
beleid. 

Specifieke aandachtspunten: 
o Als inwoners, organisaties en bedrijven contact opnemen met de gemeente onder meer met 

vragen of verzoeken, vindt een passende terugkoppeling plaats over de voortgang en/of 
afhandeling daarvan. 

Financiële middelen: 
Bekostiging vindt plaats binnen bestaande middelen. Uitbreiding en nieuwe initiatieven zullen 
bekostigd worden door een financiële doorlichting van de begroting en herschikking/herprioritering 
van bestaande budgetten. 



Kader financieel- en belastingbeleid 

Inleiding 
De uitkomsten van de financiële verkenningen 2014-2018 vormen het vertrekpunt voor het te voeren 
financieel- en belastingbeleid voor de nieuwe bestuursperiode. Het anticiperend en risicomijdend 
financieel beleid uit de voorgaande bestuursperiode wordt gecontinueerd en op een aantal onderdelen 
aangevuld. Daarnaast wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen als de wet HOF (Houdbare 
Overheid Financiën) en de drie decentralisaties. De uitvoering van het beleid zal plaatsvinden op 
basis van een kritische houding gericht op vernieuwing, doelmatigheid en effectiviteit van het 
voorzieningenniveau. 

Financieel beleid/kader 
- Een structureel sluitende begroting/meerjarenbegroting. 
- Bij gemeentelijke besluitvorming worden altijd (indien van toepassing) de financiële effecten in 

beeld gebracht. Bij deze beoordeling is aandacht voor de effecten op de korte, middellange en 
lange termijn. Voor deze effecten wordt een passende dekking aangewezen. Er mag geen sprake 
zijn van een verschuiving van lasten naar de toekomst. 

- Besluitvorming over nieuwe uitgaven en/of uitbreiding van bestaande uitgaven vindt in principe 
plaats in het kader van de integrale afweging bij de perspectief nota en de begroting/ 
meerjarenbegroting. 

- Een structurele raming van maximaal C 220.000, - voor onderuitputting van de gemeentelijke 
uitgaven. Een structurele raming van maximaal C 167.000, - voor onderuitputting van de 
inkomstenraming algemene uitkering gemeentefonds. 

- Bij de uitvoering van de gemeentebegroting worden geen aanvullende/nieuwe risico's aangegaan. 
Voor onvermijdelijke risico's worden tijdig incidentele en/of structurele buffers geraamd. 

- De beschikbaarheid over een reserve cofinanciering waarmee samen met "derden" voorzieningen 
gerealiseerd kunnen worden passend binnen de beleidsdoelen van het gemeentebestuur. 

- Uitvoering van gemeentelijke taken vindt plaats binnen het vooraf vastgestelde budget. Bij een 
(dreigende) overschrijding wordt in principe/in eerste instantie het beleid ter zake aangepast. 
Indien mogelijk worden open einde regelingen niet aangegaan. 

- Externe financiering verminderen en interne financiering/reserves versterken. 
- Positieve rekeningsaldi worden in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve. 

Een surplus op de gemeentelijke reserves wordt in eerste instantie aangewend voor vervroegde 
afschrijving of voor dekking/sparen voor grote toekomstige investeringen. 

- De gemeente verstrekt in principe geen geldleningen en/of garanties voor door derden aangegane 
leningen. Bij de bepaling van de rentekosten voor interne en externe financiering wordt uitgegaan 
van de rentevisie van de Nederlandse Bank verhoogd met een risico marge. 

- De uitvoering van het traject "ombuigen met visie" wordt afgerond (2015: nog een bezuiniging van 
C 50.000, - op gemeentelijke organisatie en nog een geplande OZB verhoging van circa 3Vo in 
2015). 

- Uitbreidingen en vernieuwingen m.b.t. de gemeentelijke interne bedrijfsvoering, worden in principe 
opgevangen binnen de hiervoor geraamde budgetten/apparaatskosten door herschikking van 
budgetten en/of efficiency maatregelen. 

- Door het rijk/provincie ontvangen extra middelen voor beleidsintensiveringen worden in eerste 
instantie "geparkeerd" voor het betreffende beleidsterrein en vervolgens integraal afgewogen in 
het kader van de begrotingsvoorbereiding. 

- De.uitvoering van de 3 decentralisaties vindt in principe plaats binnen de hiervoor door het Rijk 
beschikbaar gestelde (gekorte) budgetten. 

- Voor opvang van de financiële risico's in het kader van de 3 decentralisaties wordt een specifieke 
structurele buffer en een egalisatiereserve gevormd. 

- De rijkskortingen in het kader van de 3 decentralisaties zullen in eerste instantie opgevangen 
moeten worden door vernieuwing, efficiency en samenwerking in de uitvoering. 
Het gemeentelijk risicobeleid wordt verder ontwikkeld en geborgd in de gemeentelijke organisatie 
en taakuitvoering. 

- Om een structurele kostenverlaging te realiseren zal het beleid gericht zijn op een, op termijn, 
schuldenvrije gemeente. Hiervoor zullen diverse financiële instrumenten ingezet worden (beleid 
m.b.t. afschrijving, financiering, reserves, eenmalige uitgaven en eenmalige middelen). 

- De uitwerking/consequentie van de wet HOF kan rechtvaardigen dat voor de realisatie van 
maatschappelijke investeringen, de gemeente t.b.v. instellingen garant staat voor de rente en 
aflossing van geldleningen. 
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- Gelet op de verwachte geringe financiële ruimte in het meerjarenperspectief is het aantal nieuwe 
beleidsinitiatieven beperkt; concentratie op een aantal vooraf aangewezen prestatieafspraken. 
Uitbreidingen of nieuwe initiatieven die niet vallen binnen het collegeakkoord worden in principe 
niet gehonoreerd. 

- Voor de realisatie van nieuwe beleidsinitiatieven uit het collegeakkoord en/of dekking van 
dreigende structurele tekorten in de gemeentelijke meerjarenbegroting, kunnen gerichte 
ombuigingstaakstellingen op specifieke beleidsterreinen worden aangewezen. Hierop zal tijdig 
geanticipeerd worden door te starten met ambtelijke vooronderzoeken (o.a. een financiële 
doorlichting). De keuzes ten aanzien van het basisvoorzieningenniveau (zie rapportage ter zake) 
zullen hierin een leidraad zijn. 

- Voor de realisatie van energiebesparende-Zduurzaamheidmaatregelen zal de haalbaarheid van 
een "revolving fund" onderzocht worden (gerealiseerde besparingen worden ingezet voor 
bekostiging van nieuwe initiatieven). 

Belastingbeleid/kader 

- De gemeentelijke belastingen, leges en rechten worden "waarde vast" gehouden door de tarieven 
minimaal te verhogen met het inflatiepercentage. 

- Bij de bepaling van de hoogte van de leges en rechten wordt in principe het uitgangspunt 
gehanteerd van KW/o kostendekking. 

- Bij de taken riolering en afval zullen (financieel technische) maatregelen getroffen worden 
waarmee structurele tariefverlagingen gerealiseerd kunnen worden. 

- De ontwikkeling van de WOZ-waarde binnen de algemene uitkering heeft geen effect op de 
jaarlijkse tarief bepaling (betreft de afwijking van de waarde ontwikkeling ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde). 

- Ontwikkelingen in de WOZ-waarde, als gevolg van de jaarlijkse waardering, worden 
gecompenseerd met een evenredige tariefstijging of-daling bij de OZB om een gelijke 
gemeentelijke opbrengst te behouden. De areaalontwikkeling (uitbreiding of inkrimping van het 
aantal panden) wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. 

- Voor bekostiging van extra uitgaven op het gebied van recreatie en toerisme wordt de 
toeristenbelasting verhoogd. Een geplande verhoging van de toeristenbelasting wordt vooraf tijdig 
aangekondigd. De jaarlijkse verhoging op basis van het inflatiepercentage wordt periodiek (bij het 
bereiken van een verhoging van C 0,05) toegepast. 

- Toeristen- en hondenbelasting zijn doelbelastingen. 
- Toepassen van het profijtbeginsel. 
- Het beleid is gericht op een woonlastenontwikkeling (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) 

onder het landelijk gemiddelde. 
- Uitgangspunt is een OZB-verhoging gelijk aan het inflatiepercentage; een verhoging boven dit 

percentage kan noodzakelijk zijn voor bekostiging van beleidsintensiveringen op basis van het 
coalitieakkoord en/of ter dekking van dreigende tekorten in de meerjarenbegroting. 

- Onderzoek naar "vergroening" heffingen. 
- Het principe van 100o7o kostendekking bij vooraf aangewezen leges en rechten loslaten; 

bijvoorbeeld: bouwleges, collectevergunningen e.d. 
- Onderzoek naar afschaffing van specifieke belastingen, rechten en leges waarbij sprake is van 

relatief hoge uitvoeringskosten; bijvoorbeeld precario, hondenbelasting e.d. 
- Onderzoek naar vereenvoudiging op het huidige gemeentelijke belastinggebied; bijvoorbeeld 

minder differentiatie in tarieven, vereenvoudiging kostentoerekening, andere heffingsgrondslag 
rioolheffing. 
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Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2014-2018 

Burgemeester H. van der Hoeve 
o Algemeen bestuurlijke zaken 
o Openbare orde en veiligheid 
o Integrale veiligheid 
o Internationale contacten 
o Communicatie 
o Dienstverlening, informatiebeleid, ICT 
o Regionale samenwerking 

R.A.J. Scholten 
o Financiën en belastingen 
o Recreatie en toerisme 
o Verkeer en vervoer (incl. grijs, wegbeheer) 
o Toezicht en handhaving 
o Sport 

o Personeel en Organisatieontwikkeling 

E. Visser 
o Jeugd en Jeugdzorg 
o Economie en arbeidsmarkt 
o Participatie 
o Onderwijs (waaronder kinderopvang, peuterspeelzalen, BSO) 
D. van Norel (part-time/60%) 
o Zorg (waaronder WMO, gehandicaptenbeleid) 
o Ouderen 
o Volksgezondheid 

J.N. van Nuijs (part-time/60%) 
o Ruimtelijke Ordening 
o Volkshuisvesting 
o Wijkgericht werken 

B.J. Aalbers (part-time/60%) 
o Natuur en landschap 
o Milieu (waaronder duurzaamheid) 
o Groen (incl. bomenbeleid, bosbedrijf, LOP) en Water 
o Kunst en cultuur (incl. cultuurhistorie) 
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