
Gemeente 
Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: ļ | ~-M—^O Į 
Nummer: 18INT02362 Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

ť Onderwerp: B&W-advies: Collegeprogramma 2018-2022 

Advies: 
1. Kennis nemen van en instemmen met bijgaand Collegeprogramma 2018-2022 . 
2. Het Collegeprogramma 2018-2022 aanbieden aan de raad. 

BesluitB en W: GtUjfòůļfr kļuì[ Ifc. Uu\aŷt 
Korte samenvatting: 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart j l . is een coalitieakkoord opgesteld. Het college heeft dit vertaald 
naar en uitgewerkt in een Collegeprogramma 2018-2022 . De beleidsaccenten, doelen en acties in het 
collegeprogramma zijn de uitgangspunten voor ons beleid en speerpunten in de begrotingen van 2019-2022. We 
stellen voor het bijgaande collegeprogramma aan te bieden aan de raad. 

Aanleiding: 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is een coalitie gevormd. Deze coalitie heeft een 
coalitieakkoord opgesteld met de titel "Duurzaam, durven, doen". Het coalitieakkoord is een akkoord op 
hoofdlijnen. Aanleiding voor deze nota is om vanuit het coalitieakkoord een collegeprogramma 2018-2022 op te 
stellen waarbij de hoofdlijnen van het coalitieakkoord zijn vertaald in beleidsaccenten voor dit college. Bij de 
beleidsaccenten zijn doelen en acties geformuleerd. Naast de accenten die het college wil leggen met dit 
programma spelen overige beleidszaken. Dit zijn meer 'going concern' beleidstaken. Ook daarbij horen doelen en 
acties. Deze taken, doelen en acties komen jaarlijks terug in de begroting. 

Relevante eerdere besluiten: 
N.v.t. 

Doelstelling: 
Het coalitieakkoord "Duurzaam, durven, doen" uitwerken in een collegeprogramma met accenten voor de jaren 
2018-2022. 

Oplossing: 
De hoofdlijnen uit het coalitieakkoord zijn vertaald beleidsaccenten voor dit college. Bij de beleidsaccenten zijn 
doelen en acties geformuleerd. Naast de accenten die het college wil leggen met dit programma, spelen overige 
beleidszaken. Dit zijn de meer 'going concern' beleidstaken. Ook daarbij horen doelen en acties. Deze taken, 
doelen en acties komen jaarlijks terug in de begroting. De indeling van het collegeprogramma sluit aan bij de 
programma indeling die de raad heeft vastgesteld. 

Het coalitieakkoord spreekt veel over duurzaamheid, burgerparticipatie en het betrekken van inwoners en 
organisaties bij beleid en bij de uitvoering. Wij willen hen ook nadrukkelijk betrekken bij de forse opgaven en de, 
soms ingrijpende, keuzes die we de komende jaren maken. Bijvoorbeeld bij: Sociaal domein, De Nieuwe 
Verbindingen, duurzaamheid, Omgevingswet, bezuinigingen etc. Het akkoord maar ook het collegeprogramma 
heten niet voor niets "Duurzaam, durven, doen". 

Pagina 3 



Effecten: 
De beleidsaccenten, doelen en acties in het collegeprogramma zijn de uitgangspunten voor ons beleid en komen 
terug in de begrotingen van 2019-2022. 

Planning: 
Behandeling van deze nota en het Collegeprogramma 2018-2022 is gepland voor B&W op 11 september 2018. 
Na besluit door B&W mailen we het collegeprogramma naar de raadsleden. 

Financiële consequenties: 
N.v.t. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Participatieladder/code: 

We vragen maatschappelijke organisaties en inwoners om aanvullingen en suggesties op het collegeprogramma. 

Communicatie: 
We mailen het Collegeprogramma 2018-2022 naar de raadsleden en plaatsen het collegeprogramma op onze 
website. We bieden dit aan aan inwoners en maatschappelijke organisaties en vragen hen om aanvullingen. 
Overige consequenties: 
N.v.t. 
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Besluit B en W 
Gemeentel 

Hellendoorn 

Nummer 
18BW00433 

18INT02362 
Datum vergadering: 1 1 september 2018 

Onderwerp : B&W-advies: Collegeprogramma 2018-2022 

B & W advies: 

1 . Kennis nemen van en instemmen met bijgaand Collegeprogramma 2018-2022. 
2. Het Collegeprogramma 2018-2022 aanbieden aan de raad. 

GEWIJZIGD B & W BESLUIT: 
1. Kennis nemen van en instemmen met bijgaand Collegeprogramma 2018-2022. 
2. Het Collegeprogramma 2018-2022 aanbieden aan de raad. 
3. De samenleving vragen of zij nog suggesties of aanvullingen hebben op het Collegeprogramma. 




