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Inleiding
cherpenzeel is een zelfstandige gemeente waar het goed wonen, werken en recreéren
is. GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS), ChristenUnie (CU) en PRO Scherpenzeel
(PRO) zetten zich de komende jaren in voor een sociale, duurzame en ondcrnentende sa-

menleving waarin iedereen meedoet en zich veilig en geaccepteerd voelt.
GBS, CU en PRO tonen bestuurskracht en daadkracht naar inwoners, maar zeker ook naar de

"buitenwereld" , zoals omliggende gemeenten, de regio en de provincie Gelderland.
Mede om dat mogelijk te maken, is gekozen voor drie wethouders en versterking van de organisatie op het punt van strategische advisering en bestuurlijke ondersteuning.
De partijen werken meer dan ooit nauw samen met inwoners, maatschappelijke organisaties,
ondernemers, de regio en andere overheden. Dat past goed bij de veranderende rol van de
overheid: niet langer beleidsbepaler of regisseur, maar één van de netwerkpartijen om samen
met anderen beleid te maken en uit te voeren.
GBS, CU en PRO Scherpenzeel vinden het belangrijk dat inwoners, organisaties en onderne-

mers vertrouwen hebben in de gemeentelijke overheid die open en transparant is en - meer
nog dan nu - duidelijk, klantgericht, betrouwbaar, verbindend en tijdig met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers communiceert.
Dienstuerlening

De gemeente Scherpenzeel is er eerst en vooral voor haar inwoners, organisaties en ondernemers; die houding bepaalt de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat er om dat we met elkaar denken in kansen en mogelijkheden. Samen geven we Scherpenzeel vorm. Samen werken we aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreéren is.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 "Sociaal, Duurzaam en Ondernemend" bevat een groot aantal voornemens dat wij de komende jaren - in een constructieve samenwerking met de hele
gemeenteraad én de samenleving - willen uitvoeren. Wij kunnen en mogen op deze manier
een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Scherpenzeel in het algemeen,
en aan het welzijn van onze inwoners in het bijzonder.

Scherpenzeel, 7 mei 2018

M.f. van de Beek-Lindhout

W.A. Schuur

ChristenUnie

PRO Scherpenzeel

Hoofdstuk 1 € Wonen
Ambitie
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gemeente Scherpenzeel ontwikkelt zich de komende jaren tot een gemeente met meer
dan 10.000 inwoners. We vinden het belangrijk dat op het gebied van woningbouw

vraag en aanbod goed op elkaar (blijven) aansluiten; we hebben daarbij met name ook oog
voor kwetsbare groepen. We zetten in op het behoud en, waar mogelijk, versterking van de
kwaliteit en veiligheid van de woon- en leefomgeving; dat zorgt immers voor woonplezier
en een gevoel van veiligheid bij onze inwoners.

Huisvesting
We onderzoeken of deWoonaisie Scherpenzeel 20L3-2020 voldoende actueel is. We nemen
daarbij de volgende aandachtspunten mee:
- Het realiseren van meer goedkope koop- en sociale huurwoningen;
- Het ontwikkelen van meer begeleid wonen, meer zelfstandige woonplekken, meer wo-

-

ningen voor kleinere huishoudens (bijvoorbeeld de ontwikkelingvan tiny lnuses) en generatiewoningen;
De mogelijkheid om jongeren, die bijvoorbeeld vanwege studie tijdetijk Scherpenzeel
hebben verlaten, bij de toewijzing van woningen tóch in aanmerking te kunnen laten komen;

-

Het herintroduceren vÍIn en actief communiceren over de starterslening;
De wens om, bijvoorbeeld bij aanbestedingstrajecten, lokale ondernemers maximaal in
aanmerking te laten komen en social return te bevorderen.

Wat betreft de duurzaamheidsaspecten ten aanzien van bestaande en nieuwbouwwoningen
verwiizen wii naar Hoofdstuk 5 Duurzaamheid.

Omgevingsvisie
We starten dit jaar - met het oog op de invoering van de Omgevingswet - voortvarend met
het opstellen van een lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving.
Inwoners, bedrijven, actoren in de regio én de gemeenteraad (als de vaststeller van de visie)
worden vroegtijdig in het proces betrokken. Hiervoor wordt zo spoedig mogelijk een projectopdracht opgesteld waarin ook de communicatieaanpak in beeld wordt gebracht.
De uitkomsten van de "Haalbaarheidsstudie lntegraal Plan Scherpenzeel" worden, voor zover
deze door de gemeenteraad worden onderschreven, meegenomen in de Omgevingsvisie
Scherpenzeel.

Woon- & leefomgeving
We verbeteren de (groen)kwaliteit van de woon- en leefomgeving. We onderzoeken of inwoners en ondernemers bepaalde taken en zakenvan de gemeente kunnen overnemen als dat
beter en goedkoper kNr ("Right to Clmllenge"). We voeren in dat verband de app Buiten Beter
in waarmee verbeterpunten in de woon- en leefomgeving met de smartphone direct aan de
gemeente kunnen worden doorgegeven.
We herstellen de natuurwerk- en boomplantdag weer in ere.

Veiligheid
De gemeente Scherpenzeel heeft een verantwoordelijke taak op het gebied van de openbare
orde en de veiligheid.
We doen dit niet alleen, maar werken daarvoor nauw samen met onze veiligheidspartners,
zoals de politie, de brandweer, de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

(VGGM) én met onze inwoners en ondernemers.
We stellen een nieuw lntegraal Veiligheidsprogrnntnw Scherpenzeel2019-2022 op waarin wij met
name inzetten op de aanpak vanhighimpact crimes (in het bijzonder woninginbraken en on-

dermijning (de vermenging van onder- en bovenwereld)), oaerlast woon- en leefontgeuing en
drank- en drugsgebruik en -ooerlast.
P olitie

€t Buitengewoon Opspoingsambtenaar (BOA)

De politie en de BOA's zijnnhet dorp én in het buitengebied zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar aanwezig (dus niet alleen surveillerend in de auto).
Brandweer

We zijn trots op onze vrijwillige (ieugd)brandweer.
We monitoren of het regionale dekkingsplan, waarbij inzet over provinciegrenzen heen
wordt gepleegd, daadwerkelijk wordt geimplementeerd en in de praktijk wordt gebracht.
We zijn benieuwd naar de uitkomsten van de pilot FRB+ (waarbij de brandweer eerste hulp
bij ongelukken verleent). Mochten de uitkomsten positief zijn, dan stimuleren wij dat dit

wordt voortgezet.
AED en Bur gerlrulpaerleners
Als iedere seconde telt... dan is het goed als voldoende automatische externe defibrillatoren
(aed's) beschikbaar zijn en burgerhulpverleners om deze aed's te kunnen bedienen.
We zetten het in gang gezette traject voor het werven, opleiden én opgeleid houden van burgerhulpverleners (samen met de EHBO Renswoude-Scherpenzeel) voort.
Wijkpl atforn s

I

Whnt s App groep en

We waarderen de inzet van de wijkplaffornu en willen dat zij, meer dan nu, worden betrokken bij enf of geraadpleegd over het opstellen en uitvoeren van het beleid. Het is belangrijk
dat zij daarvoor met voldoende 'kennis en kunde' zijn toegerust.
De gemeente Scherpenzeel heeft de afgelopen jaren geinvesteerd in een bijna dekkend net-

werk van \iVhatsAppgroepen. Het is belangrijk dat de komende periode steeds meer wijkbewoners zich aansluiten bijhun WhatsAppgroep.
Camera's

We breiden waar nodig/op strategische plekken het cameratoezicht uit.

Toerisme en recreatie
Scherpenzeel heeft toeristen, juist vanwege de centrale liggrng in de Gelderse Vallei en op
relatief korte afstand van steden als Amersfoort, Utrecht en Amhem, veel te bieden.

We zetten de promotiecampagne Heerlijk Scherpenzeel voort. We versterken de Klankbordgroep Heerlijk Scherpenzeel als hét toeristische platform dat zich, samen met anderen , bezighoudt met de promotie van het'heerlijke' wonen, werken en verblijven in Scherpenzeel. We
maken hiervoor gebruik van eigentijdse communicatiemiddelen, zoals een te ontwikkelen
Scherpenzeel App.

Wij stimuleren - in het verlengde daarvan - het gebruik van en de communicatie over
streekproducten, zoals bijvoorbeeld Coóperatie't Boerenhart.
We onderzoeken de mogelijkheden of het toeristische voorzieningenniveau moet worden
uitgebreid met camperplaatsen.
Verkeer en vervoer
We vinden het belangrijk dat Scherpenzeel goed bereikbaar is en blijft en dat alle verkeersdeelnemers op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen. We zetten daarom in
op:

-

Het werken aan toekomstbestendige ov-verbindingen;
Het verbeteren van het parkeren in (oudere) woonwijken;
Het, samen met bewoners en andere belanghebbenden, in kaart brengen van mogelijkheden om - in combinatie met rioleringswerkzaamheden - de kwaliteit en verkeersveiligheid van de Eikenlaan te verbeteren;
Het creèren van een extra in- en uitrit bij Begraafplaats Lambalgen;
Het aanpakken van de kruising Oosteinde/Ringbaan.

Park Huize Scherpenzeel & Landgoed Scherpenzeel
We zijn trots op de ligging van het Park Huize Scherpenzeel. Dat verrijkt het centrum van
Scherpenzeel.

We waarderen de initiatieven die Landgoed Scherpenzeel ontplooit om het bijzondere gebied duurzaam te verbeteren.
Wij staan, in principe, positief tegenover het door het landgoed opgestelde masterplan en
overleggen hoe wij elkaar, als gemeente en landgoed, kunnen versterken, bijvoorbeeld op het
gebied van wetgeving en het verruimen v€u:r exploitatiemogelijkheden (evenementen, ruim-

telijke ontwikkelingen).

Monumenten
We stellen in 2018 de Erfgoedverordening, conform het beleid van de afgelopen jaren, vast.
We bekijken of het financièle plafond van het subsidiefonds voor monumenteneigenaren kan
worden verhoogd.

Hoofdstuk 2 g Werken
Ambitie
gemeente Scherpenzeel is een ondernemende en dynamische gemeente. We zetten in
op het versterken van de relatie tussen gemeente en ondernemers, bijvoorbeeld door
de vormgeving van een Ondernemersloket Scherpenzeel; één aanspreekpunt waar mét on-
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dernemers wordt meegedacht in kansen en mogelijkheden.

Centrumvisie Scherpenzeel
De vastgestelde Centrumvisie Scherpenzeel vormt een goede basis voor het versterken van
de kwaliteit van het centrum van Scherpenzee! zowel voor inwoners en ondernemers óls
voor hen die er te gast zijn.
We werken het eerste schetsontwerp uit tot een toekomstgericht plan dat kan rekenen op een
zo groot mogelijk draagvlak en dat de komende vljf jaar wordt uitgevoerd. Het gaat, wat ons
betreft niet om slechts een "cosmetische opknapbeurt", maar om het écht kwalitatief versterken van het kernwinkelgebied.
We werken aan een optimale infrastructuur voor automobilisten, fietsers en voetgangers, het
behoud van het huidige aantal centrumparkeerplaatsen en een multifunctioneel gebruik van
het Plein 1940 (sfeervoller én waarop in ieder geval de weekmarkt moet worden geconcentreerd). Daarnaast wordt in het plan rekening gehouden met het dón te actualiseren standplaatsenbeleid.
PInn Weij delaer/Ontwikkellocaties

We stimuleren, waar mogelijk, een versnelde ontwikkeling van de derde fase van Plan Weijdelaer (hoek Dorpsstraat/Vijverlaan) waarbij wij het belangrijk vinden dat de gemeente (niet
alleen ten aanzien van déze locatie, maar altijd) regie heeft en houdt als het gaat om de verwerving van (strategische) ontwikkellocaties. We stimuleren dat partijen met elkaar om tafel
gaan om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Bedrijventerrein't Zwarte Land
We verlenen, onder voorwaarden, medewerking aan de realisering van een nieuw bedrijventerrein ten westen van de Stationsweg. Dat is goed voor de werkgelegenheid én voor het accommoderen van grote(re) én kleinere bedrijven. Het is daarbij van groot belang da! juist
vanwege de entreelocatie, wordt gelet op een goede landschappelijke inpassing én (extra)
aandacht wordt besteed aan beeldkwaliteit, duurzaamheid en infrastructuur.

Wij zetten tegelijkertijd (en in samenhang met de uitbreidingsplannen) in op het verbeteren
van het bestaande bedrijventerrein't Zwarte Land. Dat versterkt de kwaliteit en de aantrekkelijke uitstraling ('schoon, heel en veilig') van het gebied en biedt mogelijkheden voor het
treffen van duurzaamheidsmaatregelen. We doen dit samen met ondernemers en andere belanghebbenden.

Internet
De gemeente Scherpmzeel stimuleert de aanlegvan snel en breed inbrnet (bijvoorbeeld
glawezel), zowel op de bedriivenbrreinen als in de bebouwde kom en het buitengebied.

Handhaving
We stimuleren bedriivm om energiemaatregelenb treffen (zie ook Hoofdstuk 5 Duurzaamheid). We zien daarbii een centrale rol voor de Orrgevingsdimst de Vallei (OddV) om bedrii
ven prfunair te adviseren over de mogelijkheden. Pas daama kan worden overgegaan tot
eventuele handhavingsacties met betrekking tot de wetteliik verplichte energiemaatregelen.

Hoofdstuk 3

I

Samenleven

Ambitie

f A f" vinden het belangrijk dat iedereen in Scherpenzeel kan en mag meedoen aan onze
Y Y rurr,"r,leving, zich ontplooit en, naar vermogen, meedoet. Eeninclusieue snmenlaning;
we bedoelen daarmee dat we samen lruen, naar elknar luisteren en er ooor elkaar zijn, ook al verschillen we van elkaar. Verschillen hoeven niet te vervreemden, maar kunnen ook verrijken.
Veel inwoners zijn zelfredzaam of doen daarvoor een beroep op het netwerk om hen heen
(familie, vrienden, buren, kerk, etc.); voor wie dat niet is of kan zijn, is de gemeente het vangnet.

Sociaal Domein
We maken de komende jaren, op het gebied van dit domein, in ieder geval werk van
het centraliseren van de sociale basisinfrastructuur in "De Inloop", waardoor dit hét centrale informatie- en adviespunt op het gebied van sociale voorzieningen wordg
- het stimuleren van arbeidsparticipatie bij lokale ondernemers waarbij de gemeente ook

-

-

zelf een belangrijke voorbeeldfunctie heef|
het creéren van een integraal aanbod van werk, met name ook voor lichamelijk beperkte

-

of anders begaafde inwoners;
het verminderen van laaggeletterdheid (in nauwe samenwerking met de Bibliotheek
Scherpenzeel);

-

de transformatie van het zorgaanbod (rekening houdend met de zorginhoudelijke ver-

nieuwing).

-

het handhaven het Mantelzorgcomplimen!
het ontwikkelen van een digitale Sociale Kaart Scherpenzeel;
het voortzetten van de ondersteuning van mensen door de gezamenlijke kerken (zoals

bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpsanering) en andere maatschappelijke organisaties (zoals de Voedselbank Woudenberg/ Scherpenzeel);
het ontwikkelen van beleid om kinderen die in armoede opgroeien, te ondersteunen,
waaronder het bieden van de mogelijkheid deel te kunnen nemen aan sportieve- en culturele activiteiten;
het overleggen met zorgorganisaties over het realiseren van Tijdelijke Opvang Plaatsen

(roP).
Participatie

We vinden het belangrijk dat iedereen kan en mag meedoen aan onze samenleving. We sti-

muleren de participatie door
- het creèren van leer- en werkplekken bij lokale ondernemers voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook statushouders) waarbij de gemeente zélf een
voorbeeldfunctie heeft;
- het onderzoeken van de mogelijkheden tot het geven van prikkels, zoals regelvrije bijstand, om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten als opstap naar betaald werk;
- het uitvoeren van het Manifest Waardig Ouder Worden waarbij we met name aandacht
vragen voor het tegengaan van eenzaamheid.

kerlingenaerooer
We hechten, in het belang van de kwetsbaarheid van de doelgroep, aan een optimale kwali-

teit van het leerlingenvervoer.

Voorzieningen
Kulturhus De Breehoek
We waarderen de inspanningen van het bestuur en, in het bijzonder, de directie van Kulturhus De Breehoek om de exploitatie te verbeteren. Het is belangrijk dat De Breehoek duidelijkheid krijgt als het gaat om de langere termijn; we denken hierbij aan een periode van
tenminste 10 jaar.
We zijn bereid de financièle bijdrage voor Kulturhus De Breehoek structureel te verhogen op
basis van een meerjarenbeleids- en onderhoudsplan. In dit plan wordt in ieder geval aandacht besteed aan het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en het uitbreiden van de (commercièle) verhuur van De Breehoek.

Zwembad'tWillaer

Openluchtzwembad't Willaer is een van de belangrijkste sportieve (en toeristische) voorzieningen van Scherpenzeel. We zijn trots op het zwembad én de vele vrijwilligers die zich met
hart en ziel voor het zwembad inzetten. We staan positief tegenover het investeringsplan dat
door het bestuur van het zwembad is gepresenteerd. We geven mee dat voor een sluitende
exploitatie van dat toekomstplan, naast een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, ook
naar mede-investeerders moet worden gezocht.
Locatiestudie Sportpark De Bree

We stellen voor het gebied van Sportpark De Bree een locatiestudie op voor het definitief
kunnen huisvesten van
1) Scouting Scherpenzeel en omstreken;
2) het volkstuinencomplex en

3)

Platteland Anders.

Kinderboerdeij
We onderzoeken de mogelijkheid om, bijvoorbeeld als onderdeel van Landgoed Scherpenzeel, een kinderboerderij te realiseren die wordt beheerd en geèxploiteerd door inwoners
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover worden nadere afspraken met het landgoed,
met scholen én met zorginstellingen gemaakt.

fongeren
We ontwikkelen een veilige ontmoetingsplek voor jongeren én investeren - samen met de
jongerenwerker en JOS - in een programma om talenten van jongeren verder te ontplooien.
We stellen een jeugdlintje in waarmee wij onze waardering uitspreken voor jongeren die zich
op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor onze samenleving.
We zetten de contacten tussen het onderr,r'ijs en de gemeente voorf bijvoorbeeld door ieder
jaar een jeugdraadsvergadering te organiseren.

Horeca-, evenementenbeleid en zondagssluiting
We staan positief tegenover het verruimen van de weekendopeningstijden van de horeca
(02.00 uur tap dichg 02.30 uur sluiting) en handhaven de huidige zondagssluiting van winkels.
We staan open voor nieuwe evenementery waarbij we wel rekening houden met de gevolgen

daarvan voor de omgeving (niet alle evenementen kunnen immers op elke willekeurige locatie). We passen het evenementenbeleid aan op het punt van de sluitingstijden; voor evenementen geldt op vrijdag- en zaterdagnacht 02.00 uur tap dicht, muziek uit en licht aan en

uur sluiting). Uiteraard geldt voor evenementen dat, afhankelijk van de grootte ervan,
melding wordt gemaakt of een evenementenvergunning wordt aangevraagd en verleend.
03.00

Subsidiebeleid
We herijken, indachtig de knelpunten die bij verschillende verenigingen worden ervaten, het
subsidiebeleid en de daarbij behorende subsidiebedragen.

Volksgezondheid
We werken op verschillende manieren aan en stimuleren activiteiten die zijn gericht op de
volksgezondheid:
- We zetten onze bijdrage aan het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley voorU
- We vinden het belangrijk dat jongeren zo laat mogelijk in aanraking komen met roken en
zijn bijvoorbeeld voorstander van rookvrije sportterreinen;
- We pakken de handel in (en het gebruik van) soft- en harddrugs aan;
- We blijven betrokken bij het Manifest van Salentein, waarin afspraken staan met betrekking tot een gezonde(re) leefomgeving (bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak uitstoot
fijnstof).

Hoofdstuk 4 g Bestuur & Dienstverlening
Ambitie
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gemeente Scherpenzeel is voor inwoners en ondernemers een proactieve, toeganketiit<e organisatie die open en transparant werkt, duidelijk en helder communiceert en

van buiten naar binnen denkt. Meer dan ooit worden inwoners, organisaties en ondernemers
betrokken bij het opstellen en (in sommige gevallen mede) uitvoeren van het beleid. Het financièle huishoudboekje van Scherpenzeel is op orde; het uitgangspunt is dat de gemeentelijke belastingen niet hoeven te worden verhoogd; we gebruiken de opbrengsten van grondexploitaties óf een deel van de algemene reserve om investeringen financieel mogelijk te maken.

Communicatie
We vinden het belangrijk dat de gemeente Scherpenzeel inwoners, organisaties en ondernemers vertelt "wat we doen en wat dit voor hen betekent". De kernbegrippen van het proactieve communicatiebeleid van Scherpenzeel zijn: duidelijk, klantgericht, betrouwbaar/ verbindend en tijdig.
Burgerparticipatie: van beleidsbepaler naar netwerkpartner
De rol van de gemeentelijke overheid verandert; we zljn niet langer'beleidsmaker' of 'beleidsregisseur', maar we ontwikkelen ons, voor het opstellen en uitvoeren van beleid, tot één
van de netwerkpartners. Dit kan ook gevolgen hebben voor de (huisvesting van de) gemeentelijke organisatie (zie ook hieronder blj Diensfuerlening en huisuesting). We zetten met name
in op verantwoordelijkheid en eigenaarschap, op oplossingsgericht en integraal werken, het
van buiten naar binnen denken én creativiteit en ondernemerschap.

Zelfstandigheid
De gemeente Scherpenzeel is en blijft een zelfstandige gemeente. We vinden het belangrijk
met elkaar te bepalen hoe wij onze toekomst zien. We stellen daarom samen met inwoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers een Toekomstuisie Scherpenzeel op.

Samenwerking
De gemeente Scherpenzeel voert veel taken op een uitstekende manier uit. Willen we zelfstandig blijven, dan moeten we (vanwege de toename van het aantal taken) blijven investeren in bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Om hierin keuzes te vergemakkelijken, bepalen we in 2018 met welke overheden en andere partners we deze samenwerking vormgeven.

Dienstverlening en huisvesting
Wij investeren in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie - met name op strategisch niveau en (op korte termijn) ten aanzien van ruimtelijke- en bouwzaken.
De openstelling van het gemeentehuis op maandagavond blijft gehandhaafd. We breiden de
gemeentelijke dienstverlening uit met bijvoorbeeld het werken op afspraak, keukentafelgesprekken en verdere digitalisering van de dienstverlening.

We ontwikkelen - in hetverlengde van de Toekomstvisie Scherpenzeel en de regionale visiebepaling - een visie op de gemeentelijke dienstverlening. We sluiten niet uit dat dit gevolgen
heeft voor de huisvesting van de organisatie en dat wordt onderzocht of en hoe het gemeentehuis, dan wel de lokeffuncties, in het centrum kan worden gehuisvest. Hierbij behoort ook
een knelpuntenanalyse en em programma van eisen.

Financièn
De gemeente Scherpenzeel beschikt over een behoorlijke reserve. We nemen ons voor de Rewij in gesprek met zorgverleners om

serve Sociaal Domein te verhogen. Tegelijkertijd blijven

hun declaraties sneller bij de gemeente in te dienen.
We bekijken of het mogelijk is een deel van de algemene reserve te gebruiken voor waardevolle en duurzame investeringen ten gunste van de gehele bevolking van Scherpenzeel.
We wenden (een gedeelte van) de opbrengsten uit de grondexploitatie aan voor duurzaamheid (bijvoorbeeld het verduurzamen van de bestaande woningen of het verstrekken van
duurzaamheidsleningen).
We werken met een realistische begroting; het uitgangspunt is dat structurele uitgaven moeten worden gedekt door structurele inkomsten.
We streven er naar de gemeentelijke belastingen in deze raadsperiode alleen trendmatig te
laten stijgen (onvoorziene omstandigheden daargelaten).
We bekijken of het de kornende jaren mogelijk is een éénmalige lastenverlichting door te
voeren.
We trekken de OddVJeges gelijk met de tarieven die in de andere OddV-gemeenten worden
geheven.

Hoofdstuk 5 É Duurzaamheid
Ambitie

Tì"
lJ

gemeente Scherpenzeel wil en moet op een planmatige wijze werk maken van energiebesparing en duurzaamheid. Het is belangrijk dat dit samen met inwoners, organi-

saties en ondernemers gestalte krijgt.

We spreken de ambitie uit om in 2050 energieneutraal te zijn.
We zetten in op energiebesparing én een gevarieerde energiemix (waaronder het stimuleren
van zorìnepanelen op daken). Draagvlak én medebetrokkenheid (eigenaarschap) met betrek-

king tot deze initiatieven zijn belangrijk.
Daamaast letten wij op de klimaatgevolgen (onder andere de opwarming van de aarde en
overvloediger regenval) en wat dit betekent voor onze woon- en leefomgeving (de zogenoemde klimaatadaptatie).

Energievisie Scherpenzeel
We besteden de komende jaren extra aandacht aan energiebesparing, klimaatadaptatie (het
tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering) en duurzaamheid. We stellen in het
verlengde van de Regionale Energievisie een Energieuisie Sclrcrpenzeel op.ln deze energievisie
wordt, in ieder geval, aandacht gegeven aan
- het energieneutraal maken van Sportpark De Bree (we overleggen in 2018 met alle sportverenigingen wat we moeten doen om deze ambitie te halen);
- het energieneutraal bouwen van nieuwbouwwoningen en het verkennen van de mogelijkheden om te stimuleren dat bestaande woningen energieneutraler worden (in ieder
geval het woningbezit van woningcorporaties);
- het beschikbaar stellen van daken van openbare gebouwen voor zonnepanelen;
- het enthousiasmeren van bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te treffen;
- het faciliteren van laadpalen voor elektrische auto's en fietsen in het openbare gebied;
- het investeren in maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, bijvoorbeeld door verhardingen in de openbare ruimte en (in) tuinen open te breken (Operatie Steenbreek) en het vergroenen van daken te stimuleren;
- het bij gemeentelijke aanbestedingstrajecten rekening houden met duurzaamheidsaspec-

-

ten.
het uitbreiden van de ambtelijke capaciteit op het gebied van energie en duurzaamheid;
het gedeeltelijk subsidiéren van energieadvies aan particulieren en ondernemers.

AfvaI
We voeren het door de gemeenteraad vastgestelde Afvalbeleid Scherpenzeel volgens het
principe van diftar uit (waarbij mensen betalen voor de hoeveelheid aangeboden restafval

zonder dat dit leidt tot onbedoelde neveneffecten als afualtoerisme en zwerfafval).
We zetten in op een transparante en eerlijke communicatie, want inwoners moeten weten dat
- de gemeente voor verschillende gescheiden afualstromen subsidie ontvang!

-

het scheiden van afual goed is voor het milieu en de gemeente (dus ook inwoners) geld
oplevert bijvoorbeeld als het gaat om het apart inzamelen van PMD-afual;
dat de verwerkingskosten van restafual hoog zijn en dat we er met elkaar voor moeten
zorgen dat de hoeveelheid restafual afneemt.
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Financièn en Belastingen
Sociaal Domein (incl. WMO)
Jeugdzorg
Gezondheidszorg

Onderwijs en Educatie
Ouderenbeleid
Openbare werken en Groenvoorzieningen
Begraafplaats (incl. aula)
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Project Centrumvisie
Markt
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Regio De Vallei

Ruimtelijke ordening
Project Zuid
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Grondexploitatie
Monumentenzorg
Volkshuisvesting
Sport (incl. binnensport)
Sporlpark De Bree (incl. Zwembad't Willaer)
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Duurzaamheid
Economie
Regio FoodValley (Portefeuillehoudersoverleg)
InformatieenAutomatisering
Publieke dimstverlening (ind. KCC)
Bedriifsvoering (incl. huisvesting)
Verkeer envervoer
Recreatie en toerisme
OpenbareBibliotheek
Cultuur
Kulturhus De Breehoek

