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Inleiding

COLLEGEPROGRAMMA

“Ruimte voor iedereen. In de dorpen en buurtschappen van Zuidplas
is het goed wonen, leren, werken en recreëren. Onze gemeente ligt
midden in de randstad en is tegelijkertijd dorps en groen. Dat willen
we graag zo houden – en als het even kan – verbeteren.”
Dit is de opdracht van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’. Onze

V.l.n.r. Richard Heijdra, Jan Willem Schuurman, Daan de Haas, Han Weber, Wybe Zijlstra en Frans Klovert

maatschappij verandert snel en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
worden steeds complexer. Dit vraagt om een gemeente die hierop in kan

geformuleerd. Hiermee zetten wij in op gewenste maatschappelijke effecten

spelen. Dit sluit aan bij de gedachte achter de raadsbreed aangenomen

die gemeente breed merkbaar zijn in plaats van ons te richten op gewenste

motie (Z18.002429, 2018) om meer te sturen op maatschappelijke doelen. Het

inspanningen. Uiteraard continueren we ook de al ingezette trajecten, zoals

coalitieakkoord is in samenwerking met de hele raad opgesteld. De ambities

de Lokale Inclusie Agenda, gebiedspaspoorten en de wisselwerking daarmee

zijn bewust zo geformuleerd dat het college de ruimte heeft om flexibel en

met de omgevingsvisie. Ontwikkelingen in onze regio, ons land en het

wendbaar te besturen. Het collegeprogramma is zo opgesteld dat gemeente

buitenland hebben invloed op ons beleid en financiën. Onze karakteristieke

raad, college en ambtelijke organisatie hun rol en verantwoordelijkheid

dorpen zijn geen eilanden. De effecten hiervan zien wij, op het moment van

kunnen nemen, om zo wendbaar en flexibel onze gemeente te besturen.

schrijven, bijvoorbeeld terug in de gemeentelijke financiën die onder druk
staan. Desalniettemin hebben we veel ambities. Om deze te verwezenlijken

Deze manier van werken is een ontdekkingsreis, die dit college met veel

zijn we bereid om buiten de gebaande paden te denken, waarbij we extra

enthousiasme aangaat. Onze navigatiekaart in deze reis is het Doelen-

inspanningen met name financieren met incidentele middelen en door

Inspanningen-Netwerk (DIN), hier staan onze ambities, doelstellingen

alternatieve bronnen van financiering aan te boren. Over deze ontwikkelingen

en inspanningen in. De ambities volgen uit het coalitieakkoord, de doel

en de effecten hiervan blijven wij graag in gesprek met de gemeenteraad. In

stellingen uit het collegeprogramma en de inspanningen worden verwerkt

het gesprek willen wij verder kijken dan de (financiële) verantwoording maar

in de Planning & Control-documenten. Zolang wij blijven ontdekken en

ook samen de haalbaarheid van onze doelstellingen tegen het licht houden.

ontwikkelen blijft het noodzakelijk om te schaven aan het reisschema.
Dit collegeprogramma is hiermee ook een open uitnodiging om samen met
In dit collegeprogramma is de doorvertaling gemaakt van de ambities

gemeenteraad en samenleving de ambities die Zuidplas heeft te verwezen

naar doelstellingen. Doelstellingen die zoveel mogelijk meetbaar zijn

lijken: voor vandaag en voor morgen, voor ons en voor onze kinderen.
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Leeswijzer

Per spoor hebben we middels de DIN getracht te visualiseren- door middel
van lijnen- in welke mate bepaalde doelstellingen bijdragen aan een
ambitie. Met de bolletjes is gevisualiseerd wat de koppelkansen zijn tussen

Om de weergave vanuit het Doelen-Inspanningen-Netwerk overzichtelijk

doelstellingen en ambities die buiten het spoor vallen. Tekstueel begint

te houden, is ervoor gekozen om per spoor het DIN uit te werken en als

elk spoor met een inleiding, waar het college weergeeft hoe zij de ambities

zodanig te visualiseren. Per spoor is een onderverdeling gemaakt in

vanuit het coalitieakkoord in dat betreffende spoor invult en doorvertaalt

subsporen, en is een uitwerking gemaakt in de smart doelstellingen.

naar doelstellingen. Elk spoor sluit af met een tekstuele toelichting

Hierbij is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van data. Binnen de

op de koppelkansen, zowel binnen als buiten het spoor. Oftewel welke

uitwerking van de 52 ambities vanuit het coalitieakkoord is op onderdelen

doelstellingen binnen het desbetreffende spoor dragen bij aan ambities in de

de zoektocht naar het abstractieniveau terug te vinden.

overige sporen. Op deze manier kijken we integraal naar de ontwikkelingen
binnen de gemeente Zuidplas.

COLLEGEPROGRAMMA

De basis voor het opstellen van het collegeprogramma is
de indeling van de vijf sporen vanuit het coalitieakkoord.
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Leeswijzer
Naam van het spoor

Hier staan de subsporen
vermeld

Coalitieakkoord



















Ambities uit het
coalitieakkoord

Verbindingen en
koppelkansen

Collegeprogramma

Doelstellingen in dit
collegeprogramma

Als u hier op klikt volgt
de volledige tekst van de
doelstelling




Als u hier op klikt gaat u
naar de koppelkansen

COLLEGEPROGRAMMA



Spoor
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Inhoud

Organisatie
en financiën
Klik hier 

Spoor 1

Kansrijk
en Gezond
Zuidplas
Klik hier 

Spoor 4

Groeiend
Zuidplas
Klik hier 

Spoor 3

Vitaal en
(Be)Leefbaar
Zuidplas
Klik hier 

Spoor 2

Duurzaam
Zuidplas
Klik hier 

COLLEGEPROGRAMMA

Spoor 5
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Spoor 1



Kansrijk en Gezond Zuidplas

Opgroeien en Leven
Om zoveel mogelijk kansen te bieden, vinden we het belangrijk om in te
zetten op preventie. Bij Opgroeien en Leven ligt daarom onze focus op
het vroegsignaleren van schulden, het vergroten van het bereik van de
inkomensvoorzieningen, het versterken van de basisvaardigheden van
onze inwoners en een grotere inzet op de eerste 1.000 dagen van het leven.
Door inwoners sneller ondersteuning te bieden wanneer er sprake is van
betaalachterstanden en het bereik van inkomensvoorzieningen te vergroten,
zorgen we voor het verlagen van stress veroorzaakt door geldproblemen.
Onderzoek, van onder andere de Raad van Volksgezondheid & Samenleving,
laat zien dat het verlagen van geldstress ook een positief effect heeft op de
gezondheid en de zorgvraag terugdringt.
Dat geldt ook voor het vergroten van basisvaardigheden van onze inwoners.
Inwoners die kunnen lezen en schrijven zijn beter in staat om hulp te vragen

COLLEGEPROGRAMMA

Zuidplas is met Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht,
Moerkapelle en Zevenhuizen en de twee buurtschappen Ver-Hitland
en Oud Verlaat een prachtige plek om in op te groeien en te wonen.
Om daarvan te genieten is het belangrijk dat men gezond is van
lichaam en geest. In Zuidplas kan jong en oud meedoen en zijn er
voor iedereen kansen. Om dat te bewerkstelligen zetten we in op de
thema’s Opgroeien en Leven, Onderwijs, Gezondheid en Zorg.
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kan bijdragen aan het bieden van een goede koppeling tussen onderwijs

van hulp en voorkomen van grotere problemen. Door lokaal aan te sluiten bij

en breder zorgaanbod. Goed onderwijs vindt plaats in goede huisvesting;

het landelijke actieprogramma Kansrijke Start willen we de samenwerking

daarom verdienen alle kinderen in Zuidplas een plek in een permanent

stimuleren tussen diverse partners rondom de eerste 1.000 dagen van het

schoolgebouw. Tijdelijke huisvestingplekken zijn echter niet altijd te

leven. Hiermee willen we ieder kind een zo goed mogelijke start in het leven

vermijden.

bieden. Daarmee dringen we het aantal vroeggeboortes en geboortes met
een laag geboortegewicht terug en dragen we bij aan een kansrijke start voor

Gezondheid

onze jongste inwoners.

Er is al langere tijd bekend dat lichamelijke en geestelijk gesteldheid invloed

Onderwijs

kan hebben op langdurige problematiek. Binnen het thema gezondheid ligt
de focus op meer beweging van inwoners, terugdringen van overgewicht, het

Zuidplas is een snelgroeiende gemeente, waarbij ook de voorzieningen

vergroten van de sociale samenhang, het verlagen van stress onder inwoners

zoals scholen mee moeten groeien. De focus ligt binnen Zuidplas op zo nabij

en het verhogen van het geluksgevoel onder jongeren. In Zuidplas zien wij

mogelijk onderwijs, toekomstbestendige onderwijshuisvesting en een goede

een dalende trend in het bewegen onder inwoners. Door in te zetten op een

aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs. School is de plek waar kinderen

buitenruimte die uitnodigt om te bewegen voorkomen we dat die dalende

en jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen. Om zoveel mogelijk

trend doorzet, met alle langdurige gevolgen van dien.

kinderen in Zuidplas passend onderwijs en zorg te leveren is een integrale
aanpak van belang. Binnen Zuidplas wordt ingezet op het bij elkaar brengen

Naast lichamelijke factoren zijn er ook geestelijke factoren die bij kunnen

van jeugdhulp en onderwijs, om zo de keten van preventie tot nazorg te

dragen aan langdurige problematiek. Door in te zetten op sociale cohesie

versterken en vroegsignalering te stimuleren.

hopen wij het sociale netwerk van inwoners te versterken en zo bij te
dragen aan de veerkrachtigheid en de bestrijding van de eenzaamheid. Het

Eén van de stappen is de realisatie van het KC (Kindcentrum)-

afgelopen jaar hebben wij een daling waargenomen in het geluksgevoel

koningskwartier; wij kijken in deze collegeperiode naar de werkbare

onder jongeren. Dit kan invloed hebben op hun lichamelijke en geestelijke

factoren van deze pilot. Effectief en multifunctioneel gebruik van de ruimte

gesteldheid. Door in te zetten op een preventieve aanpak, waarbij het

COLLEGEPROGRAMMA

en te zoeken. Ook computervaardigheden en rekenen helpen bij het vinden
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van deze groep jongeren. Door actief in te zetten op de bovengenoemde
factoren proberen we vroegtijdig problemen aan te pakken en escalatie
naar zwaardere problematiek te voorkomen.

COLLEGEPROGRAMMA

verhogen van geluk een rol speelt, zetten we in op het algehele welzijn

8

Zorg
Landelijk, regionaal en lokaal vinden er veel ontwikkelingen plaats op
het gebied van de Jeugdwet en Wmo. Er is landelijk en lokaal een stijging
te zien in de zorgvraag. Deze stijging zorgt voor een extra druk op het
zorglandschap. De focus binnen de jeugdwet en de Wmo ligt op het
normaliseren en afbakenen van de zorgvraag, om zo de controle op de
stijgende zorgkosten te verhogen. Door in te zetten op een effectieve keten
van preventie tot nazorg, streven we naar een duurzame uitstroom. Door
problematiek vroeg aan te pakken en niet te wachten totdat deze escaleert,
wordt de duur van de zorg beperkt, vroegsignalering heeft hierbij een
belangrijke rol.
Een goede vindbaarheid en bereikbaarheid van de zorg is hierbij van belang,
echter kan dit ook leiden tot een hogere toestroom naar zorg. Ook vergeten
we niet dat een deel van de zorg geleverd wordt via een meer laagdrempelige
vorm zoals vrijwilligerswerk en mantelzorgers. Deze dragen bij aan een goed
zorgnetwerk en mogen daarom vaker belicht worden.



Spoor 1

Kansrijk en Gezond Zuidplas

Ambities coalitieakkoord

Onderwijs

Gezondheid



















Sterker inzetten op
vroegsignalering om zo
armoede, problematische
schulden en andere
maatschappelijke
problemen, die bijvoorbeeld
jeugdhulp noodzakelijk
maken, tegen te gaan.

Meer inzetten op aandacht
voor de eerste 1000 dagen,
inclusief periode voor
geboorte.

Beter anticiperen op
onze groei en het aantal
benodigde schoollokalen
eventueel in een flexibele
huisvesting.

Inzetten op volledig
voortgezet onderwijs
in Zuidplas.

Betere aansluiting tussen
passend onderwijs en
jeugdhulp op scholen.

Stimuleren van gezonde
fysieke en mentale
gezondheid en levensstijl
om ernstige problematiek
te voorkomen van jong
tot oud.

Verstevigen van de
effectieve keten van
zorg: van preventie naar
interventie tot nazorg.

Vergroten van vindbaarheid
en bereikbaarheid van
ondersteuning voor hen
die dat nodig hebben.

Ondersteuning
van vrijwilligers en
mantelzorgers.

Het percentage inwoners met
geregistreerde problematische
schulden daalt.

Het cijfer voor vroeggeboorten
en/of te laag geboortegewicht
voor de duur van de zwangerschap blijft stabiel.

Goed onderwijs vindt plaats in
goede huisvesting.

In 2025 vinden meer kinderen en
jongeren een passend onderwijs/
zorg aanbod.

In Zuidplas stabiliseren we de dalende trend van de beweegrichtlijn.

de effectiviteit van de in 2026
geleverde zorg is gelijk gebleven.

Minimaal 80% van de respondenten uit cliëntervaringsonderzoek
weet waar hij moet zijn voor
ondersteuning.

In Zuidplas worden mantelzorgers
en vrijwilligers erkend voor hun
belangrijke bijdrage.

R

R

Uitsluitsel in 2024 over haalbaarheid van het realiseren van
volledig voortgezet onderwijs
in Zuidplas.

R

R

R

Doelstellingen

Zorg

Meer inwoners in Zuidplas
beheersen de basisvaardigheden
lezen, schrijven, rekenen en
digitale vaardigheden.

In Zuidplas houden we de dalende
trend vast en hebben maximaal
11,9% van de jongeren overgewicht in 2026.

Sterfte rond de geboorte vanaf
24 weken zwangerschapsduur
is stabiel.

Minimaal 80% van de WMO
clienten en 90% van de ouders/
verzorgers van jeugdigen ervaren
de hulp als passend bij de
hulpvraag.

Het aantal mantelzorgers voor
mantelzorgondersteuning is
gestegen.

R

In Zuidplas stabiliseren we de
stijgende trend van overgewicht
bij de doelgroep 18+.

Het aantal zwangerschappen
waarbij begeleiding gestart is
voor de 10e week blijft stabiel.
Het percentage jongeren dat zich
meestal (zeer) gelukkig voelt
is in Zuidplas gelijk aan het
Nederlands gemiddelde.

Bekijk de volledige
SMART Doelstellingen 

Bekijk de koppelkansen 

R

De sociale cohesie in Zuidplas
onder de doelgroep 18+ is
gestegen.

Relatie met doelstellingen in andere sporen.

Het voorzieningenniveau mantelzorgondersteuning blijft minstens
gehandhaafd.
Het percentage inwoners tussen
18 en 64 dat veel stress ervaart
daalt.

COLLEGEPROGRAMMA

Opgroeien
en Leven
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Spoor 1 | Kansrijk en Gezond Zuidplas

Opgroeien en Leven
SMART Doelstellingen

 Sterker inzetten op vroegsignalering om zo



• Het percentage inwoners met geregistreerde problematische schulden daalt van 6% in 2020 naar 5,6%
in 2025.
• Meer inwoners in Zuidplas beheersen de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale
vaardigheden:
- Van de deelnemers aan de trajecten basisvaardigheden (formeel en non-formeel) betreft jaarlijks
minimaal 20% de NT1 doelgroep*.
- Tenminste driekwart van de deelnemers van de trajecten basisvaardigheden ervaart een stijging van
de taalvaardigheid en tenminste de helft van deze deelnemers ervaart een stijging van de digitale
vaardigheden.



• Het cijfer voor vroeggeboorten en/of te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap
(BIG2)** blijft stabiel onder het Nederlands gemiddelde per 1000 zwangerschappen.
• Sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (gemeten over een periode van 5 jaar)
is stabiel ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
• Het aantal zwangerschappen waarbij zwangerschapsbegeleiding gestart is voor de 10e week, blijft
stabiel boven het Nederlands gemiddelde.

armoede, problematische schulden en andere
maatschappelijke problemen, die bijvoorbeeld
jeugdhulp noodzakelijk maken, tegen te gaan

 Meer inzetten op aandacht voor de eerste

1000 dagen, inclusief periode voor geboorte

* NT1 doelgroep = Nederlands als eerste taal. De term kan verwijzen naar de groep volwassenen die Nederlands als moedertaal heeft, en naar het lees- en schrijfonderwijs aan deze groep mensen.
** BIG2 = Het percentage BIG2 betreft een combinatiemaat van vroeggeboorte (een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken) en/of een laag gewicht voor de duur van de zwangerschap.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 1 | Kansrijk en Gezond Zuidplas

Onderwijs
SMART Doelstellingen

 Beter anticiperen op onze groei en het aantal



Goed onderwijs vindt plaats in goede huisvesting. Dit betekent:
• Bij nieuwbouw wordt de benodigde capaciteit bepaald op het jaar waarop het verwachte aantal
leerlingen het grootst is en wordt rekening gehouden met een bandbreedte voor extra groei van het
aantal leerlingen en multifunctioneel gebruik.
• Noodlokalen worden alleen neergezet om een tijdelijke situatie te overbruggen:
- tijdens vervangingsopgave: als interim-voorziening.
- tijdens uitbreidingsopgave: waarbij we voor groeiwijken uitgaan van de t=0 systematiek* en voor
bestaande wijken van de t-1 systematiek**.

 Inzetten op volledig voortgezet onderwijs



• In 2024 komt uitsluitsel over de haalbaarheid van het realiseren van volledig voortgezet onderwijs
in Zuidplas.

 Betere aansluiting tussen passend onderwijs en



• In 2025 vinden meer kinderen en jongeren een passend onderwijs/zorg aanbod
(ten opzichte van 2022).

benodigde schoollokalen eventueel in een flexibele
huisvesting.

in Zuidplas

jeugdhulp op scholen.

* T=0 systematiek = bekostiging gebaseerd op het verwachte aantal
leerlingen op 1 oktober van het huidige jaar.
** T–1 systematiek = bekostiging gebaseerd op aantal leerlingen
op 1 oktober van het voorgaande jaar.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 1 | Kansrijk en Gezond Zuidplas

Gezondheid
SMART Doelstellingen

 Stimuleren van gezonde fysieke en mentale

• In Zuidplas stabiliseren we de dalende trend van de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad naar
42% in 2026.
• In Zuidplas houden we de dalende trend vast en hebben maximaal 11,9% van de jongeren (2-14 jaar)
overgewicht in 2026.
• In Zuidplas stabiliseren we de stijgende trend van overgewicht bij de doelgroep 18+ op 52% in 2026.
• De sociale cohesie in Zuidplas onder de doelgroep 18+ is gestegen van een 6,6 in 2020 naar
een 7 in 2024.
• Het percentage jongeren dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt is in Zuidplas is gelijk aan het
Nederlands gemiddelde in 2026.
• Het percentage inwoners tussen 18 en 64 dat veel stress ervaart daalt van 22% naar 20% in 2026.

gezondheid en levensstijl om ernstige problematiek
te voorkomen van jong tot oud.



COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 1 | Kansrijk en Gezond Zuidplas

Zorg
SMART Doelstellingen

 Verstevigen van de effectieve keten van zorg:

• De effectiviteit van de in 2026 geleverde zorg is gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Dit wordt
gemeten aan de hand van de volgende indicatoren:
	- Het percentage unieke cliënten met een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of Jeugdwet ten
opzichte van het aantal inwoners is in 2026 gelijk gebleven ten opzichte van 2021.
	- Het percentage indicaties vanuit de Wmo of Jeugdwet ten opzichte van het aantal inwoners in
Zuidplas is in 2026 gelijk gebleven aan 2021

van preventie naar interventie tot nazorg.

•	Minimaal 80% van de Wmo cliënten (in 2021 79,5%) en 90% van de ouders/verzorgers van
jeugdigen (in 2021 91,5%) ervaren de hulp als passend bij de hulpvraag in 2026. Gemeten door
de volgende factoren:
	- Ouders/opvoeders vinden dat hun kind (tot en met 18 jaar) goed wordt geholpen bij vragen
of problemen
	- Ouders/opvoeders vinden dat de hulp die hun kind (tot en met 18 jaar) ontvangt past bij
de hulpvraag
	- respondenten uit het Wmo cliëntervaringsonderzoek vinden de ondersteuning van goede kwaliteit.
	- respondenten uit het Wmo cliëntervaringsonderzoek vinden dat de ondersteuning past
bij de hulpvraag.

		

 Vergroten van vindbaarheid en bereikbaarheid van

ondersteuning voor hen die dat nodig hebben.

		

•	Minimaal 80% van de respondenten uit het cliëntervaringsonderzoek weet in 2026 waar hij moet
zijn voor ondersteuning ten opzichte van 75,5% in 2021.

 Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.



• In Zuidplas worden mantelzorgers en vrijwilligers tijdens landelijke- en lokale activiteiten erkend voor
hun belangrijke bijdrage.
• Het aantal mantelzorgers dat volgens het clientervaringsonderzoek weet waar hij/zij kan aankloppen
voor mantelzorgondersteuning is van 62% in 2021 gestegen naar minimaal 65% in 2026.
• Het voorzieningenniveau ten behoeve van de mantelzorgondersteuning dichtbij de leefomgeving van
mantelzorgers blijft minstens gehandhaafd.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 1

Koppelkansen

het bereik van inkomensregelingen draagt bij aan minder geldzorgen en

van deze doelgroep, waardoor er directe effecten zijn binnen het

COLLEGEPROGRAMMA

stress. Het effect hiervan is ook zichtbaar binnen het thema Gezondheid.

thema wonen.

14

Binnen het spoor Kansrijk en Gezond Zuidplas zijn er ambities
die elkaar versterken:
h De inzet op het vroegtijdig signaleren van schulden en het vergroten van

h Betere vaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden

h Landelijk wordt er niet alleen ingezet op het zo thuis nabij mogelijk
ontvangen van hulp, maar ook op het zo lang mogelijk thuis blijven
wonen van ouderen. Dit betekent wel iets voor de woonvoorzieningen

h Het ontwikkelen van de basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale

draagt bij aan het makkelijker vinden van de juiste zorg waardoor dit

vaardigheden) draagt bij aan het vergroten van de kansen op passend

bijdraagt aan de vindbaarheid van zorg.

(vrijwilligers)werk.

h De inzet op de eerste 1000 dagen, de koppeling jeugdhulp, school en
de inzet op gezondheid zijn factoren die bijdragen aan een zo effectief

De ambities en doelstellingen uit spoor Kansrijk en Gezond Zuidplas,

mogelijke keten van preventie tot nazorg.

maar ook diverse ambities en doelstellingen uit andere sporen,
dragen bij aan de inclusieve samenleving die Zuidplas wil zijn. Daarom

De ambities in het spoor Kansrijk en Gezond Zuidplas staan niet op
zichzelf, maar dragen daarnaast ook bij aan andere ambities uit het
collegeprogramma. Tegelijkertijd dragen diverse ambities uit andere
sporen ook bij aan het realiseren van de ambities uit spoor Kansrijk
en Gezond Zuidplas:
h Inzetten op het inrichten van de buitenruimte heeft effect op het gemak
waarmee inwoners de buitenruimte kunnen gebruiken om te bewegen.
h Er wordt vanuit spoor Kansrijk en Gezond ingezet op een bereikbare
hulpverlening en effectief gebruiken van schoolruimtes. Dit draagt bij
aan een dekkend voorzieningen netwerk en het multifunctioneel gebruik
van de beschikbare ruimte. Hierbij is een link te leggen met de ambitie
toegankelijke/goede voorzieningen.

zullen de diverse inspanningen die de komende jaren in de begroting
komen om de doelstellingen te realiseren ook overlap gaan hebben
met de nog in 2022 op te stellen lokale inclusie agenda. In het
collegeprogramma valt dit onder andere onder de ambities:
h Een betere aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp op
scholen en meer inzet op het voorkomen van armoede en schulden
(spoor Kansrijk en Gezond Zuidplas);
h Het bevorderen van duurzame mobiliteit (spoor Duurzaam Zuidplas),
h Een passend en betaalbaar woonaanbod en inzetten op passend
(vrijwilligers)werk (spoor Groeiend Zuidplas);

Spoor 2



Duurzaam Zuidplas

Duurzame Energie
Om te zorgen dat we minder fossiele brandstoffen gebruiken om de
opwarming van de aarde terug te dringen zetten we in op het besparen
van energie en het overstappen op hernieuwbare, schone energiebronnen.
Voor het besparen van energie in de woningen helpen we de inwoners om
de woning beter te isoleren en daarmee geld en grondstoffen te besparen.
Naast besparen zullen we ook stap voor stap afstappen van het gebruik van
aardgas voor het verwarmen van de woningen en het tapwater. We zullen
in de komende jaren in een verantwoord tempo ons aandeel in duurzame
warmte vergroten en de gebouwde omgeving aardgasvrij maken. Alle
nieuwbouw wordt al aardgasvrij opgeleverd.
Landelijk zijn er afspraken gemaakt over de opwek van stroom uit zon,
wind en water. In de regio Midden-Holland hebben we een regionale
energiestrategie vastgesteld waarin staat welke gemeente hoeveel
hernieuwbare stroom gaat opwekken. Zuidplas zet in op de opwek van

COLLEGEPROGRAMMA

In Zuidplas is het prettig wonen, werken en leven. We zijn ons er
steeds meer van bewust, dat de keuzes die we hierbij maken van
invloed zijn op het Zuidplas dat we doorgeven aan onze kinderen
en kleinkinderen. De ambities in dit collegeprogramma dragen
bij aan de gestelde ambities: energieneutraal, klimaatadaptief,
waterrobuust en circulair in 2050.
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te vergroten en zon-op-land projecten te realiseren. Zon-op-land zal altijd
samengaan met het realiseren van natuur en een toename van biodiversiteit.

Duurzame Mobiliteit
Auto’s en vrachtwagens maken ook nog vaak gebruik van fossiele
brandstoffen. Wij zullen het gebruik van elektrisch vervoer stimuleren
door laadinfrastructuur uit te bereiden en toegankelijker te maken.
Daarnaast maken we deelmobiliteit mogelijk, waardoor niet iedereen zelf
een vervoersmiddel hoeft te bezitten maar er passend vervoer beschikbaar
komt voor wie daar gebruik van wil maken.
Tot slot nemen we maatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren
en wandelen binnen de dorpen en tussen voorzieningen aantrekkelijker
te maken. Daarmee nemen we concrete stappen om zorgvuldiger met
grondstoffen om te gaan, energie te besparen, zorg te dragen voor een
schonere lucht en beweging te bevorderen.

Circulariteit
Het zorgvuldig omgaan met grondstoffen passen we ook toe bij inkoop,
afvalinzameling, de bouw van nieuwe woningen en overige ontwikkelingen
in en om de dorpen.

COLLEGEPROGRAMMA

stroom uit zonne-energie door het aantal grootschalige zon-op-dak projecten
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Spoor 2

Duurzaam Zuidplas

Ambities coalitieakkoord
Doelstellingen

Duurzame
Mobiliteit

Circulariteit

R













Stimuleren van
energiebesparing, zoals
inzetten op isolatie.

We blijven op koers voor
de RES.

Vergroten aandeel
duurzame warmte
voorziening in bestaande
bouw in Zuidplas.

Meer stimuleren van
elektrisch vervoer,
bijvoorbeeld door het
faciliteren van voldoende
laadpalen.

Ruimte creëren om
gebruik te kunnen maken
van deelmobiliteit in
onze dorpen.

Bevorderen van duurzame
vormen van mobiliteit,
zoals wandelen, fietsen en
openbaar vervoer.

Bevorderen circulariteit,
bijvoorbeeld bij inkoop,
afvalinzameling en
ontwikkeling.

R

R

In 2026 hebben minimaal 500
huishoudens een duurzaamheidslening afgesloten.

In 2030 wordt in Zuidplas 0,097
TWh duurzame energie opgewekt.

In 2030 zijn in de gemeente
Zuidplas minimaal 3600 bestaande
woningen van het gas af.

In 2026 is het aantal openbare
parkeerplaatsen voor elektrisch
laden uitgebreid.

In 2026 is in elk dorp minimaal
een vorm van deelmobiliteit
aanwezig.

In 2026 zijn 60 bushaltes in de
gemeente Zuidplas toegankelijk
gemaakt.

Tot 2026 zetten we stappen om te
komen tot een circulair Zuidplas

In 2026 is de CO2-uitstoot van
het gemeentelijk vastgoed met
20% gereduceerd.

In 2026 is het aanbod van
elektrisch laden voor gemeentelijk
personeel vergroot.

In 2026 is 60% van de inwoners
bekend met het duurzaam bouwen
loket.



In 2026 voldoet de gemeente
Zuidplas aan de landelijk af
gesproken afvalscheidingsambitie.

De gemeente streeft naar
verbetering en optimalisatie van
de lijnvoering, dienstregeling en
dienstverlening van het busvervoer of ander collectief vervoer.

In 2026 zijn onze inkopen 100%
maatschappelijk verantwoord.
R

Stimuleren van fietsen door
opstellen van fietsroutenetwerk en
realisatiestrategie.

Jaarlijks maximaal drie afgekeurde
vrachten van grondstoffen bij
verwerkers.

In 2026 is het grof restafval van
Zuidplas met 50% gedaald.

Bekijk de koppelkansen 
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R

Alle gemeente voertuigen, die
aan vervanging toe zijn, vervangen
door een electrisch alternatief.

Bekijk de volledige
SMART Doelstellingen 

COLLEGEPROGRAMMA

Duurzame
Energie

R

Relatie met doelstellingen in andere sporen.



Spoor 2 | Duurzaam Zuidplas

Duurzame Energie
SMART Doelstellingen

 Stimuleren van energiebesparing, zoals inzetten

• In 2026 hebben minimaal 500 huishoudens een duurzaamheidslening afgesloten om
energiebesparende maatregelen te nemen.
• In 2026 is 60% van de inwoners bekend met het duurzaam bouwen loket en
financieringsmogelijkheden.

op isolatie.

 We blijven op koers voor de RES.

 Vergroten aandeel duurzame warmtevoorziening

in bestaande bouw in Zuidplas.




• In 2030 wordt in Zuidplas 0,097 TWh duurzame energie opgewekt om bij te dragen aan het
klimaatdoel van 55% CO2-reductie in 2030.



• In 2030 zijn in Zuidplas minimaal 3600 bestaande woningen van het gas af
(in lijn met Transitievisie Warmte).
• In 2026 is de CO2-uitstoot van het gemeentelijk vastgoed met 20% gereduceerd.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 2 | Duurzaam Zuidplas

Duurzame Mobiliteit
SMART Doelstellingen

 Meer stimuleren van elektrisch vervoer,



• In 2026 is het aantal openbare parkeerplaatsen met de mogelijkheid tot elektrisch laden van de auto
uitgebreid ten opzichte van 2022.
• In 2026 is het aanbod van elektrisch laden op parkeervoorzieningen bestemd voor gemeentelijk
personeel vergroot tot minimaal 4 laadpunten.
• Alle gemeente voertuigen, die aan vervanging toe zijn, vervangen door een electrisch alternatief.



• In 2026 is in elk dorp minimaal een vorm van deelmobiliteit aanwezig, die aansluit op de behoefte
van de inwoners



• In 2026 zijn 60 bushaltes in Zuidplas toegankelijk, conform de normen van de Provincie
Zuid-Holland, gemaakt.
• We streven naar verbetering en optimalisatie van de lijnvoering, dienstregeling en dienstverlening
van het busvervoer of ander collectief vervoer.
• We stimuleren het fietsen door het opstellen van een fietsroutenetwerk. Daarmee krijgen we inzicht
in ontbrekende schakels en knelpunten in fietsroutes en ontwikkelen we een realisatiestrategie om
deze aan te pakken.

bijvoorbeeld door het faciliteren van
voldoende laadpalen

 Ruimte creëren om gebruik te kunnen maken

van deelmobiliteit in onze dorpen.

 Bevorderen van duurzame vormen van

mobiliteit, zoals wandelen, fietsen en
openbaar vervoer.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 2 | Duurzaam Zuidplas

Circulariteit
SMART Doelstellingen

 Bevorderen circulariteit, bijvoorbeeld bij inkoop,

• Tot 2026 zetten we stappen om te komen tot een circulair Zuidplas.
• In 2026 voldoet Zuidplas aan de landelijk afgesproken afvalscheidingsambitie (100 kg restafval per
inwoner per jaar met behoud van kwaliteit van gescheiden afvalstromen).
• In 2026 streven we naar een maximaal maatschappelijk verantwoord inkopen. Hiervoor passen wij
de MVI criteria tool toe van de Rijksoverheid. www.mvicriteria.nl/nl
• Jaarlijks hebben we maximaal drie afgekeurde vrachten van grondstoffen (pmd, papier, gft, textiel)
bij verwerkers, zodat de kwaliteit van een circulaire keten niet in de weg staat.
• In 2026 is het grof restafval van Zuidplas met 50% gedaald, onder andere door circulaire initiatieven
in de gemeente en regio.

afvalinzameling en ontwikkeling.



* MVI criteria tool = Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat de inkoop benut wordt voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 2

Koppelkansen
COLLEGEPROGRAMMA

De ambities in Spoor Duurzaam Zuidplas staan niet op zichzelf,
maar bieden volop kansen om gezamenlijk met andere ambities
uit de overige sporen, meerwaarde te creëren.
h Het bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit draagt bij aan
de ambitie om meer recreatieve verbindingen tussen voorzieningen

21

te realiseren en de ambitie om te komen tot een beweegvriendelijke
leefomgeving voor jong en oud.
h Het stimuleren van energiebesparing kan ook gerealiseerd worden
door in te zetten op langzaam verkeersroutes en recreatieve
verbindingen vlak bij huis.
h Het stimuleren van energiebesparing draagt bij aan het terugdringen van
de huisvestingslasten, zodat armoede wordt tegengegaan.
h Aandacht voor fysieke en mentale gezondheid gaat hand in hand met
bewegen en kan gerealiseerd worden door in te zetten op duurzame
vormen van mobiliteit, waardoor bewegen gestimuleerd wordt en uitstoot
teruggedrongen. Hierdoor wordt de leefomgeving schoner en gezonder.
h De ambities rondom circulariteit kunnen mede gerealiseerd worden
als ondernemers samen gaan werken en bijvoorbeeld afvalstromen
gezamenlijk organiseren. Deze ambitie sluit zodoende aan op de ambitie
om samenwerking tussen ondernemers te stimuleren.

h Het versterken van de groene structuren in en rond de dorpen draagt
bij aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
h Voor het mogelijk maken van duurzame energieopwek zien we kansen

h Inzetten op het verminderen van piekbelasting kan gerealiseerd worden

in het gebruik van landschappelijke- of recreatieve- voorzieningen.

door duurzame vormen van (deel) mobiliteit te stimuleren, waardoor er

h Het verduurzamen van woningen draagt bij aan het tegengaan van

een serieus alternatief voor de auto wordt geboden.

verpaupering van vastgoed in en buiten de dorpen.

Spoor 3



Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

Landschap en recreatie
Zuidplas is één van de grootste recreatiegebieden van Zuid-Holland,
waar veel recreanten en bezoekers naar toe komen. Ook in de recreatiegebieden
Park Hitland en de Rottemeren, neemt de druk zichtbaar toe. De toenemende
waardering van recreatiegebieden vinden wij een mooie ontwikkeling. Iedereen in
de gemeente Zuidplas moet de ruimte hebben en voelen om te kunnen recreëren.
Om dit te bereiken zetten we in op het realiseren en versterken van recreatieve
verbindingen tussen de dorpskernen en de recreatiegebieden. We investeren in
onze parken zodat iedereen kan recreëren, maar ook de mogelijkheid heeft om
elkaar te ontmoeten, te sporten en te bewegen. In de parken vergroten we de
biodiversiteit en spelen we in op het veranderende klimaat. We willen de openbare
ruimte beweegvriendelijker inrichten en inwoners stimuleren gezonder en actiever
te worden. Dit bereiken we door recreatieve routes voor fietsers en wandelaars aan
te leggen of te versterken naar groengebieden, door te investeren in speelplekken
en door het faciliteren van sporten in de buitenruimte. Hierbij houden we rekening
met de toegankelijkheid van eenieder.

COLLEGEPROGRAMMA

Met de ligging in het stedelijke gebied en het weidse landschap
heeft de gemeente Zuidplas een unieke dynamiek. Het beste van
twee werelden, dat is de aantrekkingskracht van de dorpen én
buurtschappen. Ieder een eigen karakter, een eigen identiteit
en een eigen kracht.
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van Zuidplas boven het landelijk gemiddelde ligt (waardering met een 7). Wij

COLLEGEPROGRAMMA

streven ernaar om dit vast te houden. Dit doen we door te blijven acteren en
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Veiligheid
Een prettige, groene en gezonde omgeving dient ook veilig te zijn. Uit de
veiligheidsmonitor komt naar voren dat het veiligheidsgevoel bij de inwoners

anticiperen op algemene veiligheids- en crisisvraagstukken. De bestuurlijke
aanpak van ondermijning op het gebied van onder meer toenemende
drugcriminaliteit krijgt de noodzakelijke aandacht en er wordt geparticipeerd
in projectmatige (gebiedsgerichte) intergemeentelijke aanpak. We vergroten
het bewustzijn over cyberveiligheid onder verschillende doelgroepen door
aan te sluiten bij de landelijke preventieve campagnes. Ten slotte zijn onze
aanpakken persoonsgericht en zetten wij vol in op de samenwerking met
onze (regio) partners. Om Zuidplas veilig en leefbaar te houden groeit het
veiligheidsteam mee met de ontwikkeling en groei van Zuidplas.

Behoud dorps karakter

aangeven wat we onder dit karakter verstaan. We nemen hierin op wat onze
nieuwe normen zijn voor openbaar groen, parkeren, materiaalgebruik en
bouwplannen. We onderzoeken de mogelijkheid en haalbaarheid om de

We versterken onze groenstructuren in en om de dorpen. Hiermee stellen we

3x30x300 regel* toe te passen in onze openbare ruimte. Onze inwoners

de ruimte voor groen en natuur veilig en ontwikkelen wij nieuwe natuur door

hebben vanuit huis zicht op 3 bomen in de openbare ruimte, elke buurt is

een impuls te geven aan het realiseren van de ecologische drager, de Groene

voorzien van 30% bladerdek en er is binnen 300 meter van elke woning een

Water Parel en Schakel. Tevens behouden we ons karakter van een groene,

park of groene ruimte aanwezig. Verrommelde bouwwerken passen niet bij

rustige dorpse woonomgeving door toetsingscriteria op te stellen voor de

een dorps karakter.

bestaande en nieuw te ontwikkelen openbare ruimte, waarin we concreet

* 3x30x300 regel = iedereen zou minimaal 3 bomen moeten kunnen zien vanuit huis, iedere wijk moet voor minimaal 30% uit bladerdek bestaan en niemand zou verder dan 300 meter van een park of groene ruimte moeten wonen.



Toegankelijk/goede voorzieningen

leiden tot persoonlijk leed, maar ook tot hoge maatschappelijke kosten door

Wij willen dat iedereen mee kan doen. Maatschappelijke voorzieningen

schade. We willen het risico op schade door extreem weer zoveel mogelijk

waar men samenkomt, zoals een bibliotheek, kunnen meerwaarde bieden.

beperken, zowel voor de gemeente als voor inwoners en ondernemers. We

We houden het voorzieningenniveau overeind. De groei van onze gemeente

spelen in op het veranderende klimaat, zodat Zuidplas ook in de toekomst

COLLEGEPROGRAMMA

benutten we optimaal om zo, in samenhang tussen de dorpen, onze

leefbaar blijft. Neerslag vangen we lokaal op waarbij we ervoor zorgen dat dit
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voorzieningen beter aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners,

geen schade veroorzaakt. We zijn zuinig op het groen dat we hebben en met

waarbij gestuurd wordt op maatschappelijk rendement en/ of verlaging

het toevoegen van extra groen verlagen wij de gevoelstemperatuur. Hierdoor

van de kosten voor de gemeente. We vinden het belangrijk om integrale

creëren we een prettige buitenruimte, waarbij we extra aandacht hebben

afwegingen te maken met maatschappelijke kwaliteit als uitgangspunt.

voor onze kwetsbare doelgroepen en voor de biodiversiteit.

Bij het bouwen van voorzieningen kijken we ook naar het multifunctioneel
gebruik en de toegevoegde waarde voor het betreffende dorp en de andere
dorpen, om zo het maatschappelijk rendement te vergroten.

Cultuur en erfgoed
Cultuur verbindt en biedt plezier en voldoening. Wij willen ons blijven inzetten
voor het behoud én de promotie hiervan. De vastgestelde cultuurvisie gaan
we continueren en we blijven inzetten op een actieve samenwerking met de
partners op het gebied van cultuur en erfgoed.

Klimaatadaptatie & Biodiversiteit
We zien het als onze verantwoordelijkheid om klimaatverandering zoveel
mogelijk te beperken, maar waar deze toch optreedt moeten we ons
maximaal inspannen om Zuidplas ook in de toekomst leefbaar te houden.
Wanneer we ons niet voldoende voorbereiden op weersextremen kan dat



Spoor 3

Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

Ambities coalitieakkoord

Klimaatadaptatie &
biodiversiteit

Cultuur en
erfgoed





























Meer recreatieve
mogelijkheden en
verbindingen tussen
voorzieningen realiseren.

Bevorderen van de
beweegvriendelijke
leefomgeving voor jong
tot oud door middel van
sporten en recreëren in
de openbare buitenruimte.

Versterken van de groene
structuren in en om
de dorpen.

Het bevorderen van
subjectieve en objectieve
veiligheid in Zuidplas.

Verdere versterking van de
samenwerking met onze
ketenpartners o.a. op het
gebied van verward gedrag.

Vergroten van het bewustzijn
over cyberveiligheid onder
verschillende doelgroepen

Meer aandacht voor de
bestuurlijke aanpak
ondermijning, zo mogelijk
gebiedsgericht.

Behouden van een
groene, rustige en dorpse
woonomgeving.

Tegengaan van verpaupering
van vastgoed in en buiten
de dorpen.

De groei van onze gemeente
benutten we optimaal om zo,
in samenhang tussen dorpen
en buurtschappen, onze
voorzieningen beter aan te
laten sluiten aan de behoefte
en op peil te houden.

Verkennen van de
mogelijkheden voor
een multifunctionele
maatschappelijke
ruimte per dorp (huis
van het dorp).

Huidig cultuurbeleid
continueren.

Zuidplas blijven voorbereiden
op weersextremen.

Verder versterken en
inbedden van biodiversiteit.

Vanuit het opgaveplan Landschappelijk Zuidplas volgt nadere
uitwerking voor een visie voor
recreatie, natuur, restveen
en groen.

In de periode 2023-2026 wordt
het veiligheidsgevoel niet lager
gewaardeerd dan een 7.

In de periode 2023-2026 wordt
de samenwerking met onze
ketenpartners geïntensiveerd.

In de periode 2023-2026 blijven
wij aansluiten bij de landelijke
preventiecampagnes.

In de periode 2023-2026
krijgt minimaal 95% van de
overtreders een bestuurlijke
maatregel opgelegd.

Opstellen toetsingscriteria voor
de bestaande en nieuw te ontwikkelen openbare ruimte.

Medio 2026 zitten we niet boven
de nederlands gemiddelde frictieleegstand %.

Het opstellen van een voorzieningenprogramma voor het
Middengebied.

Medio 2026 zijn alle nieuwe
gebouwde voorzieningen multifunctionele ruimtes.

Medio 2023 worden alle inwoners
in staat gesteld om zich op
cultureel gebied te ontwikkelen.

In de periode 2023-2026 is de
objectieve veiligheid bevorderd.

In 2026 is er meer zicht op
mensen met onbegrepen gedrag.

In de periode 2023-2026
voortdurend bewustzijn van de
risico’s van cybercriminaliteit.

Onderzoeken van de mogelijkheid en haalbaarheid om de
3x30x300 regel toe te passen in
onze openbare ruimte.

Medio 2026 voldoet 80% van het
gemeentelijk vastgoed aan onze
basisonderhoudskwaliteit.

In 2023 is het beleid camera
toezicht herzien.

Mensen met onbegrepen gedrag
vallen niet tussen wal en schip.

In 2023 groeit het team
veiligheid mee.

In de periode 2023-2026 wordt de
intergemeentelijke samenwerking
vergroot .

R

In 2025 hebben we 5 recreatieve
verbindingen verbeterd.

Doelstellingen

Toegankelijke/
goede voorzieningen

Behoud dorps
karakter

Veiligheid
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R

In 2023 hebben we een nieuw
sport-, speel- en beweegplan.

Parken zijn aantrekkelijker voor de
gebruikers en flora en fauna.

In de periode 2023-2026 groeit
het team handhaving mee.

Bekijk de volledige
SMART Doelstellingen 

Bekijk de koppelkansen 

R

Relatie met doelstellingen in andere sporen.

In de periode 2023-2026 wordt
minimaal eens per drie maanden
een integrale controle verricht.

In de periode 2023-2026 wordt op
projectmatige basis intergemeentelijke samenwerking versterkt.

Wijzigingen in en buiten de
winkelgebieden mogen niet
verstorend werken.

COLLEGEPROGRAMMA

Landschap en
recreatie

Medio 2026 is het aantal deelnemers aan culturele activiteiten
gestabiliseerd.

Medio 2026 is huidig cultuurerfgoed behouden gebleven.

Medio 2023/2024 worden koppel
kansen met cultuur en erfgoed
benut.

Voor eind 2024 is het aanbod
erfgoedevenementen uitgebreid.

Meer ruimte voor verwerking
van extreme neerslag.

In 2023 voeren we een nulmeting
over huidige biodiversiteit uit.

In 2026 geen verslechtering in de
biodiversiteit t.o.v. de nulmeting.



Spoor 3 | Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

Landschap en recreatie
SMART Doelstellingen

 Meer recreatieve mogelijkheden en verbindingen



• In 2025 hebben we 5 recreatieve verbindingen verbeterd, waarbij we – daar waar mogelijk – de
infrastructuur aanpassen en de gebruikers meer mogelijkheden bieden om langs de route te
recreëren, te spelen of te ontspannen.
• Vanaf 2023 maken we de parken in Zuidplas aantrekkelijker voor de gebruikers en de flora en
fauna, door in te zetten op tenminste 10% meer ruimte voor ecologie of een extra speelplek,
speelaanleiding of mogelijkheden om te sporten in de openbare ruimte.



• In 2023 hebben we een nieuw sport-, speel- en beweegplan, waarmee we inwoners de mogelijkheid
bieden en stimuleren gezonder en actiever te worden. We doen dit door in te zetten op de
bevordering van bewegen, spelen en sporten voor jong en oud welke openbaar en voor iedereen
toegankelijk is.

tussen voorzieningen realiseren.

 Bevorderen van de beweegvriendelijke

leefomgeving voor jong tot oud door middel
van sporten en recreëren in de openbare
buitenruimte.

 Versterken van de groene structuren in en om

de dorpen.

	

• Vanuit het opgaveplan Landschappelijk Zuidplas volgt de nadere uitwerking vanaf 2023
voor een (integrale) visie voor recreatie, natuur, restveen en groen voor geheel Zuidplas.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 3 | Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

Veiligheid
SMART Doelstellingen

 Het bevorderen van de subjectieve en objectieve



• In de periode 2023-2026 blijkt uit bevolkingsonderzoek (veiligheidsmonitor) dat het veiligheidsgevoel
bij inwoners in de gemeente niet lager wordt gewaardeerd dan met een 7 en in elk geval boven het
landelijk gemiddelde ligt.
• In de periode 2023-2026 blijkt uit de criminaliteitscijfers dat de objectieve veiligheid bevorderd is
ten opzichte van de cijfers 2019. Hierbij opgemerkt dat de criminaliteitscijfers 2020 en 2021 een
verminderd reëel beeld geven door aanwezigheid coronavirus.
• In 2023 is het beleid cameratoezicht herzien en is niet langer alleen sprake van statisch
cameratoezicht, maar is dit ook flexibel en mobiel toepasbaar bij risicolocaties.
• In 2023 groeit het team veiligheid teneinde adequaat te kunnen blijven we acteren en anticiperen
op algemene veiligheids- en crisisvraagstukken, waarmee bovendien de bestuurlijke aanpak
van ondermijning op het gebied van onder meer toenemende drugscriminaliteit vergrote en
noodzakelijke aandacht krijgt, er geparticipeerd wordt in projectmatige (gebiedsgerichte)
intergemeentelijke aanpakken en beleidsstukken hieromtrent kunnen worden opgepakt.
• In de periode 2023-2026 groeit het team handhaving (uitvoering) in het belang van het bevorderen
van de subjectieve als de objectieve veiligheid



• In de periode 2023-2026 wordt de samenwerking met onze ketenpartners geïntensiveerd in de
preventieve sfeer.
• In 2026 is er meer zicht op mensen met onbegrepen (verward) gedrag in een zo vroeg mogelijk
stadium.
• Mensen met onbegrepen (verward) gedrag vallen niet tussen wal en schip.
• In de periode 2023-2026 wordt ten opzichte van 2022 de intergemeentelijke samenwerking vergroot
door participatie in projectmatige (al dan niet gebiedsgerichte) aanpakken ondermijning, waaronder
mensenhandel en illegale prostitutie (seksuele- en arbeidsuitbuiting).

veiligheid.

 Verdere versterking van de samenwerking

met onze ketenpartners o.a. op het gebied
van verward gedrag.

COLLEGEPROGRAMMA
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Spoor 3 | Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

Veiligheid
SMART Doelstellingen

 Vergroten van het bewustzijn over cyberveiligheid



• In de periode 2023-2026 blijven wij aansluiten bij de landelijke preventiecampagnes met betrekking
tot cyberveiligheid.
• In de periode 2023-2026 maken wij inwoners en ondernemers voortdurend bewust van de risico’s
van cybercriminaliteit en continueren wij preventieacties vanuit team Veiligheid hieromtrent, samen
met onze ketenpartners.



• In de periode 2023-2026 krijgt minimaal 95% van de overtreders een bestuurlijke maatregel opgelegd als
deze vatbaar zijn voor de bestuurlijke aanpak om zo het opwerpen van barrières tegen ondermijnende
criminaliteit te vergroten en herhaling van crimineel ondermijnend gedrag te ontmoedigen.
• In de periode 2023-2026 wordt – naast incidentele (ad-hoc) controles – minimaal eens per drie maanden
een integrale controle verricht in het kader van ‘awareness’, het tegengaan van overtredingen waarmee
tevens ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit vergroot wordt. We laten ons zien, krijgen zicht op
wat er plaatsvindt, belonen waar het kan en pakken door waar het moet.
• In de periode 2023-2026 wordt op projectmatige basis intergemeentelijke samenwerking versterkt bij
de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waar mogelijk gebiedsgericht. Daar onder ook bedoeld de
aanpak van mensenhandel en uitbuiting.

onder verschillende doelgroepen

 Meer aandacht voor de bestuurlijke aanpak

ondermijning, zo mogelijk gebiedsgericht.

COLLEGEPROGRAMMA
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Spoor 3 | Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

Behoud dorps karakter
SMART Doelstellingen

 Behouden van een groene, rustige en dorpse



• We stellen in 2023 toetsingscriteria op voor de bestaande en nieuw te ontwikkelen openbare ruimte waarin
we concreet aangeven wat we verstaan onder een groene, rustige en dorpse woonomgeving. We nemen
hierin op wat onze nieuwe normen zijn t.a.v. openbaar groen, parkeren en bouwplannen.
• In 2023 onderzoeken we de mogelijkheid en haalbaarheid om de 3x30x300 regel toe te passen in onze
openbare ruimte. Inwoners hebben vanuit huis zicht op 3 bomen in de openbare ruimte, elke buurt is
voorzien van 30% bladerdek en er is binnen 300 meter van elke woning een park of groene ruimte aanwezig



• Medio 2026 zitten we niet boven de frictieleegstand* % die in 2026 als Nederlands gemiddelde geldt
voor winkelgebieden, zodat verpaupering wordt voorkomen.
• Medio 2026 voldoet 80% van het gemeentelijk vastgoed aan onze basisonderhoudskwaliteit.
Medio 2024 geven we inzicht wat de huidige onderhoudskwaliteit is en wat we verstaan onder
de basisonderhoudskwaliteit onderhoudsstaat met een bijbehorende uitvoeringsplan.
Medio 2025/2026 geven we uitvoering aan dit uitvoeringsplan.
•W
 ijzigingen in en buiten de winkelgebieden mogen niet verstorend werken en leiden tot grotere leegstand

woonomgeving.

 Tegengaan van verpaupering van vastgoed in en

buiten de dorpen.

* Frictieleegstand = Tijdelijke leegstand in vastgoed door verbouwing of renovatie.
Of door een niet-doorlopend huurcontract.

COLLEGEPROGRAMMA
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Spoor 3 | Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

Toegankelijke/goede voorzieningen
SMART Doelstellingen

 De groei van onze gemeente benutten we optimaal

• Teneinde een integraal beeld te behouden op het voorzieningenniveau van Zuidplas, stellen we
complementair hieraan een voorzieningenprogramma op voor het Middengebied, waarin zowel
de commerciële- en maatschappelijke voorzieningen in beeld worden gebracht in relatie tot de
voorzieningen in de andere dorpen.

om zo, in samenhang tussen dorpen en buurtschappen, onze voorzieningen beter aan te laten
sluiten aan de behoefte en op peil te houden.

 Verkennen van de mogelijkheden voor een

multifunctionele maatschappelijke ruimte per
dorp (huis van het dorp).




• Medio 2026 zijn alle nieuwe gebouwde voorzieningen multifunctionele ruimtes: er is een zodanig
multifunctioneel gebruik dat aansluit bij het gebruik en behoefte van de omringende inwoners tegen
realistische kosten en waarbij het maatschappelijk rendement wordt vergroot.

COLLEGEPROGRAMMA
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Spoor 3 | Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

Cultuur en erfgoed
SMART Doelstellingen

 Huidig cultuurbeleid continueren

• Medio 2023 worden alle inwoners in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontwikkelen,
met aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
• Medio 2026 is het aantal deelnemers aan culturele activiteiten gestabiliseerd met 80% op
basis van het panelonderzoek cultuur. De tevredenheid over het culturele activiteitenaanbod
is toegenomen met 5%.
• Medio 2026 is het huidige cultuurerfgoed in de gemeente behouden gebleven en de zichtbaarheid en
vindbaarheid voor de inwoners toegenomen.
• Medio 2023/2024 worden er bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten koppelkansen met cultuur
en erfgoed benut.
• Voor eind 2024 is het aanbod van erfgoedevenementen uitgebreid.
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Spoor 3 | Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

Klimaatadaptatie & biodiversiteit
SMART Doelstellingen

 Zuidplas blijven voorbereiden op weersextremen.

• We zorgen voor meer ruimte voor verwerking van extreme neerslag, verminderen de gemiddelde
gevoelstemperatuur en ondervinden minder negatieve gevolgen bij langdurige droogte.
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 Verder versterken en inbedden van biodiversiteit.



• In 2023 voeren we een nulmeting uit om inzicht te hebben in onze huidige biodiversiteit.
• In 2026 willen we geen verslechtering zien in de biodiversiteit ten opzichte van de nulmeting



Spoor 3

Koppelkansen
Koppelkansen met het spoor Kansrijk en Gezond Zuidplas:

h Met de vergroening spelen we in op een duurzame leefomgeving,

h Door onze recreatieve verbinding te verbeteren en aantrekkelijker te

we verkleinen de gevolgen van ons veranderende klimaat en stimuleren

maken en door een nieuw sport- spel- en beweegplan dragen we bij aan

biodiversiteit.

het stimuleren van de fysieke gezondheid.

h We dragen bij aan het verlagen van de hittestress door de directe
omgeving te vergroenen.
h We zien een koppeling met het zorgvuldig omgaan van grondstoffen.
We dragen hieraan bij door – waar mogelijk – in onze reconstructies
ons materiaal her te gebruiken en in te zetten op circulariteit.
h We dragen bij aan het verminderen van uitstoot door in onze
aanbestedingen en ons onderhoud de inzet van klimaatneutraal
materieel te stimuleren.
h We dragen bij aan de ambitie bevorderen van duurzame mobiliteit
door ons netwerk van fiets en wandelroutes aantrekkelijker te maken
voor gebruikers.
h Bij de ambities ‘We geven verkeersafwikkeling een prominente plek’
en ’We zetten in op het verminderen van piekbelasting van onze lokale
en regionale infrastructuur’ is sprake van een koppelkans met het
spoor Duurzaam Zuidplas. Vooral waar het gaat om het stimuleren
van elektrisch vervoer, ruimte creëren voor deelmobiliteit en het
bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit.

COLLEGEPROGRAMMA
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Spoor 4

Groeiend Zuidplas

gemeente. Maar daar tegenover staat een lokaal en regionaal woningtekort,

COLLEGEPROGRAMMA

Er zijn weinig gemeenten in Nederland die zo snel in omvang
toenemen als Zuidplas. Van circa 40.000 inwoners ten tijde van de
fusie in 2010, groeide Zuidplas door tot bijna 46.000 inwoners in
2022. Een bevolkingsaanwas van 15 procent, in een tijdsbestek van
twaalf jaar. En het eind is nog niet in zicht, want we bouwen er in
de komende jaren nog duizenden woningen bij. Zowel in en aan de
dorpen, als in het Middengebied van de Zuidplaspolder. Het is een
schaalsprong die niet mag worden onderschat.

tot in elk geval het jaar 2024. Dankzij de woningbouw ontstaat ruimte voor

34

In het coalitieakkoord Ruimte voor iedereen staat dat deze groei leidt tot
kansen, maar ook uitdagingen. Dankzij de bouwlust van Zuidplas vinden
huidige en nieuwe generaties met regelmaat een passende woning in onze

investeringen in autowegen, langzaamverkeerroutes en openbaar vervoer.
Maar een deel van de inwoners ervaart toenemende drukte als zij vanaf
hun werk naar huis rijden. Ondernemers zijn blij met de extra huishoudens
waardoor er meer mensen hun ondernemingen bezoeken. Ook blijven
onze winkelgebieden daardoor interessant voor ondernemers om zich
te vestigen. Bedrijven (MKB) die willen verhuizen of uitbreiden krijgen te
maken met uitdagingen omdat zowel lokaal, regionaal als wel provinciaal de
beschikbaarheid van vrije kavels schaars is.

Wonen
Vanuit het thema Wonen zetten we in hoofdlijn in op het vlot trekken
van de (regionale) woningmarkt en het zoveel mogelijk wegwerken van
‘verstoppingen’. Aan de voorkant blijven we inzetten op toevoegen van
passend en betaalbaar woningaanbod voor alle doelgroepen voor een betere
doorstroming in de bestaande woningvoorraad en het toevoegen van nieuw
betaalbaar woningaanbod voor jongeren en starters (bijvoorbeeld door
flexibele woonconcepten). In deze bestuurlijke periode zal hiervoor, naast
de bestaande Woonvisie, een Woon-Zorgvisie worden opgesteld. Daarnaast



specifieke aandacht verdient. Eigenlijk is alles rond het thema Wonen erop
gericht het dorpse karakter van Zuidplas te behouden en waar mogelijk te
versterken.

COLLEGEPROGRAMMA

ziet het college in de acht recreatieparken van Zuidplas een onderwerp dat
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Bereikbaarheid
Binnen het thema Bereikbaarheid zien we drie grote onderwerpen:
het vergroten van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de
verkeersafwikkeling en het verminderen van piekbelasting van de
infrastructuur (lokaal en regionaal). Daarmee willen we meer werk maken
van het uitgangspunt eerst bewegen, dan bouwen. In het kader van slim
combineren gaan we de mogelijkheden onderzoeken van (verkeers)hubs*.

Economie en werk
Economie en Werk kenmerkt zich hoofdzakelijk op het realiseren van een
vitale lokale economie middels vier belangrijke ambities: het ruimte geven
aan ondernemers, het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers,
het streven naar een vitaal winkelaanbod en het onderzoeken van de
(financiële) haalbaarheid van een verplaatsingsregeling voor ondernemers.
We zien een duidelijke kans om ondernemers niet alleen beter te faciliteren,
maar ook vaker in samenwerking op te trekken met ondernemers. Verder
faciliteren we de aanleg van glasvezelnetwerken en zetten we in op passend
(vrijwilligers)werk voor iedereen.

* Hub = Een plek waar allerlei typen vervoer en mogelijk ook andere functies worden samengebracht. Een hub kan in verschillende vormen en ambitieniveaus bestaan.



Spoor 4

Groeiend Zuidplas
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Een passend en betaalbaar
woonaanbod voor
alle doelgroepen
binnen Zuidplas.

Verbeteren van de
doorstroming op
de woningmarkt.

Versnellen van nieuw
woningaanbod, bijvoorbeeld
door het aanbieden van
flexibele woonconcepten.

Voor tenminste twee
recreatieparken maken
we een toekomstbestendige visie.

Vergroten van de verkeersveiligheid door te (blijven)
investeren in inrichting,
voorlichting en handhaving.

We geven verkeers
afwikkeling een prominente
plek, ook bij ruimtelijke
ontwikkeling.

We zetten in op het
verminderen van piek
belasting van onze lokale
en regionale infrastructuur.

We onderzoeken de
mogelijkheden van slimme
combinaties doormiddel
van hubs.

Ruimte geven aan
ondernemers.

Samenwerking stimuleren
tussen ondernemers.

Streven naar een vitaal
winkelaanbod.

Onderzoeken (financiële)
haalbaarheid verplaatsingsregeling voor ondernemers.

Faciliteren van glasvezelnetwerken.

Inzetten op passend
(vrijwilligers)werk
voor iedereen.

Kwantitatieve woningaanbod
voorziet in 95% van de lokale
woonbehoefte van inwoners en
lokale werknemers.

Woningbouwprogrammering voor
nieuwe ontwikkellocaties dat
zich maximaal richt op de lokale
doorstroming.

In 2023 en 2024 creëren we
met ruimte voor flexwonen een
versneld woningaanbod voor
starters, jongeren, spoedzoekers
en arbeidsmigranten.

In 2024 is een toekomstvisie gereed voor recreatiepark De Bonk.
Daarnaast wordt de visie voor De
Koornmolen verder uitgewerkt.

Prioriteit in aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten ligt bij
risicovolle wegen/kruispunten.

De mogelijke reistijdvertraging
blijft onder de acceptabele
1,5 keer de reistijd.

De mogelijke reistijdvertraging
blijft onder de accdeptabele
1,5 keer de reistijd.

In 2023 start van verkenning
naar de mogelijkheden van
realisatie van hubs.

In 2023 start haalbaarheidsonderzoek verplaatsingsregeling
voor ondernemers.

Bevorderen aanleg en/of beschikbaarheid van een breedband
internetverbinding.

De gemeente stimuleert
passende huisvesting voor
arbeidsmigranten.

Uitbreiding van bestaande
activiteiten op het gebied van
voorlichting, educatie en
samenwerking uit.

Voorkomen van onnodige
verkeersbewegingen als gevolg
van (weg-)werkzaamheden of
afsluitingen.

De gemeente blijft streven naar
het realiseren van 30% sociale
huur in de nieuwbouw.

Handhaving blijft integraal
onderdeel van de gemeentelijke
verkeersveiligheidsaanpak.


Ambities coalitieakkoord

R

Economie
& Werk

Bereikbaarheid









Doelstellingen

R

Bekijk de volledige
SMART Doelstellingen 

Bekijk de koppelkansen 

R

Relatie met doelstellingen in andere sporen.

Inzetten op bijdrage van project
ontwikkelaars t.a.v. slimme
mobiliteitcombinaties.

R

Werken conform de uitgangs
punten van de omgevingswet,
waarbij de ruimte gezocht wordt
in de bestaande regelgeving.

De gemeente stimuleert waar
mogelijk de lokale economie.

Versterken samenwerking met
ondernemers.

Winkelgebieden zijn een
aantrekkelijk gebied.

Streven naar toename van
ondernemerstevredenheid.

Continueren van de kwaliteit
van de openbare ruimte rondom
winkelgebieden.

Initiatieven van ondernemers
worden tijdig onderzocht op
haalbaarheid.

Het percentage huishoudens
in Zuidplas met een bijstands
uitkering blijft stabiel.

Inwoners blijven de dienst
verlening van IJsselgemeenten
gemiddeld minimaal met een
7,0 waarderen.

COLLEGEPROGRAMMA
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Spoor 4 | Groeiend Zuidplas

Wonen
SMART Doelstellingen

 Een passend en betaalbaar woonaanbod voor alle



• In 2026 voorziet het kwantitatieve woningaanbod in Zuidplas, bestaand en toekomstig, in 95% van de
lokale woonbehoefte van inwoners en lokale werknemers die zich in Zuidplas willen vestigen. Zodat
zij zich in Zuidplas kunnen vestigen.
• We stimuleren passende huisvesting voor arbeidsmigranten door te zorgen voor kaders waarbinnen
huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is. Om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat te
verbeteren, de situatie inzichtelijk te krijgen en bovenal om te voldoen aan het oplossen van de
maatschappelijk verplichting. Voor wat betreft senioren blijft de gemeente inzetten op het realiseren
van meer aanbod van levensloopgeschikte woningen in de nieuwbouw.
• Zoals beschreven in de woonvisie blijven we in de periode tot en met 2026 streven naar het
realiseren van 30% sociale huur in de nieuwbouw. Ook stimuleren we de nieuwbouw van
middenhuurwoningen, mede door de verordening Middenhuur gericht toe te passen. Daarnaast
blijven we streven naar 20% betaalbare koopwoningen (tot aan de NHG -grens*) in de nieuw
gerealiseerde koopwoningen. Door 25% van de sociale- en middenhuur nieuwbouwwoningen toe te
wijzen aan eigen inwoners stimuleren we de doorstroming. Hierdoor ontstaan er meer kansen voor
jongeren en starters uit de eigen gemeente.



• De woningbouwprogrammering voor nieuwe ontwikkellocaties richt zich maximaal op de lokale
doorstroming. Zodat er meer woningen vrijkomen voor woningzoekenden.

 Versnellen van nieuw woningaanbod, bijvoorbeeld



• In 2023 en 2024 creëren we met ruimte voor flexwonen een versneld woningaanbod voor starters,
jongeren, spoedzoekers en arbeidsmigranten.

 Voor tenminste twee recreatieparken maken



• In 2024 is een toekomstvisie gereed voor recreatiepark De Bonk, opgesteld in co-creatie met de
betrokken stakeholders. Daarnaast wordt de visie voor De Koornmolen verder uitgewerkt.

doelgroepen binnen Zuidplas.

 Verbeteren van de doorstroming op de

woningmarkt.

door het aanbieden van flexibele woonconcepten.

we een toekomstbestendige visie.

* NHG -grens = Nationale Hypotheek Garantie grens

COLLEGEPROGRAMMA
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Spoor 4 | Groeiend Zuidplas

Bereikbaarheid
SMART Doelstellingen

 Vergroten van de verkeersveiligheid door

• Inrichting: de prioriteit in de aanpak van de infrastructurele verkeersveiligheidsknelpunten
ligt bij de wegen/kruispunten waar een verkeersveiligheidsrisico (zowel objectief als subjectief)
is vastgesteld (71 risicolocaties in risico-inventarisatie, december 2021).
• Gedrag/voorlichting: de gemeente breidt haar bestaande activiteiten op het gebied van voorlichting
en educatie en haar samenwerking met scholen, VVN en andere organisaties uit om gedrag in het
verkeer positief te beïnvloeden.
• Verkeershandhaving: handhaving blijft integraal onderdeel van de gemeentelijke
verkeersveiligheidsaanpak; de gemeente voorkomt daarmee dat handhaving het sluitstuk is van
de aanpak.

te (blijven) investeren in inrichting, voorlichting
en handhaving.


 We geven verkeersafwikkeling een prominente plek,

ook bij ruimtelijke ontwikkelingen.



• De mogelijke reistijdvertraging als gevolg van ontwikkelingen blijft onder de acceptabele 1,5 keer de
reistijd zonder oponthoud, dit wordt bekeken op projectniveau en dorpsniveau. Door het realiseren
van een goede verkeersafwikkeling dragen wij ook bij aan de verkeersveiligheid in Zuidplas.
• We voorkomen onnodige verkeersbewegingen (zoekverkeer) als gevolg van (weg-)werkzaamheden
of afsluitingen als gevolg van bijvoorbeeld evenementen.

COLLEGEPROGRAMMA
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Spoor 4 | Groeiend Zuidplas

Bereikbaarheid
SMART Doelstellingen

 We zetten in op het verminderen van piekbelasting

• We streven ernaar dat de reistijdvertraging op wegen in de gemeente Zuidplas niet meer dan
1,5 keer de acceptabele reistijd zonder oponthoud wordt. Hierdoor blijft de bereikbaarheid van
en de verkeersdoorstroming in onze dorpen gewaarborgd.

van onze lokale en regionale infrastructuur.
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 We onderzoeken de mogelijkheden van slimme

combinaties door middel van bijvoorbeeld hubs.



• In de 4 bestaande dorpen is er in 2026 in elk dorp een vorm van een mobiliteitshub (die aansluit bij
de specifieke behoefte in het betreffende dorp) in uitvoering of in planvorming. We starten in 2023
een verkenning naar de mogelijkheden van de realisatie van hubs binnen de gemeente Zuidplas.
• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zetten we in op een bijdrage van projectontwikkelaars om
invulling te geven aan de mogelijkheden van slimme mobiliteitcombinaties, zodat het autobezit en
de verkeersproductie wordt verminderd.



Spoor 4 | Groeiend Zuidplas

Economie & Werk
SMART Doelstellingen

 Ruimte geven aan aan ondernemers.



• We werken conform de uitgangspunten van de Omgevingswet, waarbij de ruimte gezocht wordt
in de bestaande regelgeving en we streven daarbij naar vermindering van de regeldruk, zodat
het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijk is en zij tevreden zijn over de snelheid en
volledigheid van de antwoorden op hun aanvragen via het omgevingsloket.
• We stimuleren waar mogelijk de lokale economie, zodat er een gezond ondernemersklimaat
ontstaat en er rechtmatig wordt aanbesteed.



• We versterken de samenwerking met ondernemers op een zodanige wijze dat zowel de onderlinge
samenwerking op de bedrijventerreinen/de winkelgebieden toeneemt en tevens de relatie met de
overheid gecontinueerd en verbeterd wordt. De samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van het
gebied en zorgt voor voldoende werkgelegenheid, dat van belang is voor de vitaliteit van de lokale
samenleving.
• We streven naar een toename van ondernemerstevredenheid over de onderlinge samenwerking en
die met de gemeente ten opzichte van de 0-meting in 2022.



• De winkelgebieden, zoals benoemd in de detailhandelsvisie, zijn aantrekkelijk. Dat betekent dat
inwoners graag naar het winkelgebied komen en verblijven door het aanbod van verschillende
dagdagelijkse winkels en andere voorzieningen.
• We continueren de kwaliteit van de openbare ruimte en dragen zo bij aan een aantrekkelijk
winkelgebied.
• We onderzoeken Initiatieven van ondernemers op haalbaarheid, waarbij binnen 8 weken na aanvraag
de ondernemer antwoord heeft op zijn vraag.

 Samenwerking stimuleren tussen ondernemers.

 Streven naar een vitaal winkelaanbod.
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Spoor 4 | Groeiend Zuidplas

Economie & Werk

 Onderzoeken (financiële) haalbaarheid

verplaatsingsregeling voor ondernemers.

 Faciliteren van glasvezelnetwerken.

SMART Doelstellingen



• In 2023 starten we met een haalbaarheidsonderzoek verplaatsingsregeling, op basis waarvan
ondernemers keuzes kunnen maken voor de toekomst van hun onderneming.



• Door middel van beleid, regelgeving en financiële voorwaarden (degeneratievergoeding) bevorderen
wij de aanleg en/of beschikbaarheid van een breedbandinternetverbinding voor 100% van de
adressen in Zuidplas



• Het percentage huishoudens in Zuidplas met een bijstandsuitkering blijft in de komende jaren
tot 2026 stabiel op 2,9% (in Nederland 5,0%, in gemeenten met vergelijkbare inwonersaantallen
25.000 - 50.000 inwoners: 3,3%)
• Inwoners blijven de dienstverlening van IJsselgemeenten gemiddeld minimaal met een
7,0 waarderen.

 Inzetten op passend (vrijwilligers)werk

voor iedereen.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 4

Koppelkansen

Wonen

het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Een grotere

h Passend en betaalbaar woonaanbod voor alle doelgroepen binnen

zelfredzaamheid zorgt voor een kleinere zorgvraag en een betere

COLLEGEPROGRAMMA

Zuidplas en Verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt. Denk

gezondheid. Daarmee helpt passend (vrijwilligers)werk voor iedereen
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hierbij aan thema’s als langer thuis wonen, levensloopbestendig wonen

bij het realiseren van de ambities op het gebied van zorg, gezondheid en

en woonvormen voor kwetsbare doelgroepen.

terugdringen van armoede en schulden.

Koppelkansen met Kansrijk en Gezond Zuidplas

Economie en Werk
h Inzetten op passend (vrijwiligers)werk voor iedereen draagt bij aan

h Versnellen van nieuw woningaanbod, bijvoorbeeld door het aanbieden
van flexibele woonconcepten. Die zit vooral in de relatie met de ambitie
Beter anticiperen op onze groei en het aantal benodigde schoollokalen,
eventueel in een flexibele huisvesting. Flexibele huisvesting kan
daarnaast helpen met het Vergroten van de vindbaarheid en
bereikbaarheid van ondersteuning voor hen die dat nodig hebben.
h We onderzoeken de mogelijkheden van slimme combinaties door middel
van bijvoorbeeld hubs brengt in potentie vele koppelkansen met zich
mee. Met alle drie de overige sporen, het is maar net hoe groots we
denken bij de uitwerking van het hubconcept. Te denken valt aan de
vindbaarheid en bereikbaarheid van ondersteuning en de ondersteuning
van vrijwilligers/mantelzorgers.



Spoor 4

Koppelkansen

h Samenwerking tussen ondernemers stimuleren en Streven naar een vitaal

COLLEGEPROGRAMMA

Koppelkansen met Duurzaam Zuidplas

winkelaanbod, vooral als het gaat om het stimuleren van energiebesparing.
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Economie en Werk
h Ruimte geven aan ondernemers, waar het gaat om het bevorderen van

Wonen
h Het stimuleren van energiebesparing en het vergroten van de duurzame
warmtevoorziening.

Bereikbaarheid
h We geven verkeersafwikkeling een prominente plek en We zetten in
op het verminderen van piekbelasting van onze lokale en regionale
infrastructuur. Vooral waar het gaat om het stimuleren van elektrisch
vervoer, ruimte creëren voor deelmobiliteit en het bevorderen van
duurzame vormen van mobiliteit.
h We onderzoeken de mogelijkheden van slimme combinaties door
middel van bijvoorbeeld hubs brengt in potentie vele koppelkansen met
zich mee. Met alle drie de overige sporen, het is maar net hoe groots
we denken bij de uitwerking van het hubconcept. Het stimuleren van
energiebesparing, het bevorderen van circulariteit en het bevorderen van
duurzame vormen van mobiliteit.

circulariteit.



Spoor 4

Koppelkansen

h We onderzoeken de mogelijkheden van slimme combinaties door middel

COLLEGEPROGRAMMA

bijvoorbeeld onrechtmatig gebruik van woonruimte kan bijdragen aan de

van bijvoorbeeld hubs brengt in potentie vele koppelkansen met zich
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ambities van deelspoor veiligheid bij het bevorderen van subjectieve en

mee. Met alle drie de overige sporen, het is maar net hoe groots we

objectieve veiligheid in Zuidplas.

denken bij de uitwerking van het hubconcept. Te denken valt aan het

Koppelkansen met Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas

het verminderen van piekbelasting van onze lokale en regionale infra
structuur. Denk hierbij aan het realiseren van verbindingen tussen voor

Wonen
h Het inregelen van de handhaving (uit te besteden aan ODMH) op

h Samenhang tussen de dorpen en buurtschappen, het behouden van een

zieningen en het versterken van groene structuren in en om de dorpen.

realiseren van verbindingen tussen voorzieningen

groene en dorpse woonomgeving, en het tegengaan van verpaupering in
en buiten de dorpen.
h Voor ten minste twee recreatieparken maken we een toekomstbestendige
visie. Denk hierbij aan het realiseren van meer recreatieve mogelijk
heden en verbindingen, de gebiedsgerichte aanpak van ondermijning
en opnieuw het tegengaan van verpaupering in en buiten de dorpen.

Economie en Werk
h Ruimte geven aan ondernemers, kijkend naar de ambitie. Meer recrea
tieve mogelijkheden en verbindingen tussen voorzieningen realiseren.
h Samenwerking tussen ondernemers stimuleren en Streven naar een
vitaal winkelaanbod. Zo kunnen ondernemers een rol spelen bij het
verbinden en op peil houden van voorzieningen, het tegengaan van

Bereikbaarheid
h Vergroten van de verkeersveiligheid door te (blijven) investeren in

verpaupering en het aanpakken van ondermijning.
h Onderzoeken (financiële) haalbaarheid verplaatsingsregeling voor

inrichting, voorlichting en handhaving; enerzijds bij het bevorderen van

ondernemers. Denk hierbij aan het realiseren van recreatieve

de beweegvriendelijke leefomgeving, anderzijds bij het bevorderen van

mogelijkheden, het verbinden en op peil houden van voorzieningen, het

de subjectieve en objectieve veiligheid in Zuidplas.

versterken van groene structuren, het tegengaan van verpaupering en de

h We geven verkeersafwikkeling een prominente plek en We zetten in op

samenhang tussen de dorpen en buurtschappen.



Spoor 5

Organisatie en financiën

tevredenstellen, maar op proces en vorm streven we dat verwachtingen

COLLEGEPROGRAMMA

Zuidplas wil een benaderbare en betrouwbare gemeente zijn die
klaar is voor de toekomst. Daarvoor is een gezonde en (financieel)
robuuste organisatie nodig met de benodigde expertise in eigen huis.
Waar Zuidplas als moderne werkgever in blijft investeren voor de
benodigde dienstverlening en om uitvoering te geven aan de ambities
uit dit collegeprogramma.

en verantwoordelijkheden helder zijn. Dit doen we door duidelijk te
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steeds meer inwoners gebruik maken van de digitale dienstverlening om
zaken te regelen via www.zuidplas.nl en om mee te praten en te participeren
via www.maakzuidplas.nl. Op inhoud kunnen we niet altijd iedereen

communiceren én door goed na te denken over hoe we communiceren – dit
verwachten wij ook van partijen waar wij mee samenwerken (ketenpartners).

De steeds snellere ontwikkelingen in de wereld vragen om een
bepaalde vorm van wendbaarheid in de organisatie, denk aan de
vluchtelingenproblematiek, de klimaatcrisis en corona. Maar ook wettelijke
taken, het voorkomen van risico’s, de enorme hoeveelheid informatie en
de krapte op de arbeidsmarkt vragen om een organisatie die continue
meegroeit en door ontwikkelt met de wereld om ons heen. Hiervoor moet
de organisatie meegroeien met de omvang van de gemeente en moet er
continue geïnvesteerd blijven worden. Met ons concernplan hebben we de
eerste stappen gezet hierin, in de komende periode worden onze doelen
geëvalueerd en herijkt in het licht van continue doorontwikkeling. Denk aan
onderdelen als hybride werken, datagedreven werken en meten en sturen
op ambities. Daarnaast is een modern werkgeverschap met onderdelen
als arbeidsmarktbenadering, arbeidsmarktbeleid en een reëel functiehuis
(vanwege de krapte op de arbeidsmarkt) een harde randvoorwaarde.

Dienstverlening, communicatie en participatie
De dienstverlening moet open, snel en toegankelijk blijven. We zien dat

Op die manier is onze communicatie voor iedereen te begrijpen.



Spoor 5

Organisatie en financiën

volledig te verspreiden, bouwen we aan vertrouwen in de lokale democratie.

COLLEGEPROGRAMMA

De huidige gemeentelijke communicatie wordt op onderdelen tegen het licht
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initiatieven en een participatieverslag vereist. Waar nodig onderzoeken we de
juridische borging hiervan.
Door begrijpelijke en duidelijke taal te gebruiken en informatie tijdig en

gehouden met betrekking tot duidelijke taal (met name standaardbrieven,
websiteteksten en andere uitingen naar inwoners).
Ook is het belangrijk dat inwoners weten wat ze wanneer kunnen
verwachten, afspraken duidelijk zijn en worden nageleefd en meldingen
Duidelijk communiceren betekent ook vooraf aangeven hoe en waarover

binnen een bepaalde termijn worden afgehandeld. De doorlooptijden bij

we gaan participeren (en waarover niet), hoe de input vanuit inwoners en

onze contacten met inwoners worden duidelijk gecommuniceerd. Om dit te

andere belanghebbenden wordt verwerkt in de plannen en op welke manier

kunnen realiseren worden nieuwe en realistische servicenormen vastgesteld

terugkoppeling plaatsvindt over de gemaakte keuzes. Hiervoor gebruiken

en nageleefd. Openingstijden van de gemeente moeten zoveel mogelijk

we het Kader Participatie en de Checklist Afweging Participatie, dat een vast

worden afgestemd op de behoefte van inwoners en ondernemers. Naast

onderdeel van het proces wordt. Daarin staat beschreven welke stappen

digitale dienstverlening blijft de fysieke dienstverlening bestaan (telefonie,

een participatietraject moet doorlopen. Gemeentelijke plannen en projecten

balie, afspraak). Zuidplas is een prachtige gemeente om in te wonen, te

worden verrijkt door zorgvuldige participatie en inbreng van inwoners

werken en te recreëren. Op www.beleefzuidplas.nl communiceren we

en andere belanghebbenden. We zetten een mix aan fysieke en digitale

hierover om potentiële bezoekers en inwoners hierop attent te maken. De

middelen in om zoveel mogelijk inwoners te kunnen bereiken en betrekken

komende jaren wordt meer verbinding gemaakt met lokale ondernemers en

bij de plannen en projecten. Bij alle initiatieven die niet vanuit de gemeente

ambassadeurs om (dag)arrangementen te ontwikkelen en de mooie kanten

worden gestart, is gebruik van de handreiking participatie bij ruimtelijke

van Zuidplas te promoten.



Spoor 5

Organisatie en financiën

Ambities coalitieakkoord

R



Financiën

R











Bouwen aan vertrouwen in
de (lokale) democratie.

Duidelijker maken van
verwachtingen en zorgen
voor meer eenduidigheid
in participatietrajecten, ook
wanneer dit is uitbesteed.

Streven naar goede dienstverlening afgestemd op de
behoefte van inwoners en
ondernemers.

Meer aandacht voor
digitale veiligheid in
de eigen organisatie.

We zetten meer in
op public affairs.

Zuidplas is geen beheer
gemeente maar een
groeigemeente waaraan
gebouwd wordt. Dit
betekent dat wij in onze
begroting ernaar streven
om voldoende ruimte te
reserveren voor onze groei.

Wij zetten erop in om meer
externe subsidies binnen te halen,
voor de ambities die wij nastreven,
waarbij wij met name denken aan
verschillende landelijke fondsen
die het nieuwe kabinet heeft
ingesteld. Voorbeelden hiervan
zijn: klimaat- en transitiefonds,
mobiliteitsfonds, woningbouw
impuls, volkshuisvestingfonds
en nationaal groeifonds.



Wij streven naar een
robuuste reservepositie
vanwege de risico’s die wij
als groeigemeente lopen.



Voor eind 2026 is minimaal
70% van de gemeentelijke
communicatie op B1 niveau.

Bij alle initiatieven van de
gemeente wordt het participatie
kader toegepast.

Voor eind 2025 wordt de
dienstverlening van de gemeente
vergelijkbaar of beter beoordeeld.

Uiterlijk 1-1-2025 voldoet
de gemeente volledig aan de
Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO).

Uiterlijk 1-1-2024 heeft de
gemeente de verantwoordelijkheid
voor het opstellen en beheren van
de lobby-agenda in de organisatie
belegd en is er een eerste agenda
opgesteld.

Groei heeft een vaste plek in de
begroting. De opgaven en de
organisatie groeien mee met de
omvang van de gemeente.

In 2026 hebben we meer externe
subsidies dan in 2022 opgehaald.

We streven ernaar dat we
minimaal op weerstandsratio 2
blijven.

Eind 2024 zijn de servicenormen
herijkt.

Per 2023 wordt in alle gemeente
lijke processen het participatie
kader een vast onderdeel.

Voor eind 2023 heeft de
gemeente inzicht in de doorloop
tijden van de processen.

Bij alle niet-gemeentelijke
initiatieven wordt de handreiking
participatie aan de initiatiefnemer
uitgereikt.

Voor eind 2024 worden de
servicenormen belegd in alle
gemeentelijke processen.

Doelstellingen

R

Voor eind 2026 voldoet de
gemeente voor minimaal 80%
aan de servicenormen.

De gemeente legt voor eind 2024
vast hoe verbonden partijen
binnen de servicenormen hun
taken uitvoeren.

Bekijk de volledige
SMART Doelstellingen 

Voor 1-1-2023 is de bewustwordingscampagne binnen de
organisatie gestart.

Het werken aan de bewustwording van Informatieveiligheid
is als continue proces in de
organisatie geborgd.

We gaan naar volwassenheids
niveau 3 van de AVG.

Bekijk de koppelkansen 

R

Relatie met doelstellingen in andere sporen.

COLLEGEPROGRAMMA

Dienstverlening,
communicatie &
participatie
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Spoor 5 | Organisatie en financiën
Dienstverlening, communicatie
en participatie
SMART Doelstellingen

 Bouwen aan vertrouwen in de (lokale) democratie.



• Voor eind 2026 is minimaal 70% van de gemeentelijke communicatie (standaardbrieven,
websiteteksten en andere uitingen naar inwoners) op B1 niveau*, zodat inwoners begrijpen
waarover wordt geschreven.
• Eind 2024 zijn de servicenormen herijkt en handelen medewerkers daarnaar, zodat inwoners beter
weten wat ze kunnen verwachten.
• Voor eind 2026 voldoet de gemeente minimaal 80% aan de servicenormen.



• Vanaf 2023 wordt bij alle initiatieven, plannen en projecten van de gemeente het Kader Participatie
toegepast, zodat dit een vast onderdeel is van het proces.
• Vanaf 2023 wordt bij alle initiatieven die niet vanuit de gemeente worden gestart, de initiatiefnemer
gewezen op het gebruik van de handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven. De gemeente
vereist van alle initiatiefnemers gebruik van deze handreiking en een participatieverslag.



• Voor eind 2025 wordt de dienstverlening van de gemeente vergelijkbaar of beter beoordeeld dan
vergelijkbare gemeenten.
• Voor eind 2023 heeft de gemeente inzicht in de doorlooptijden, waarbij er direct klantcontact is,
zodat we deze in de servicenormen kunnen opnemen.
• Voor eind 2024 worden de servicenormen belegd in alle gemeentelijke processen
• De gemeente legt voor eind 2024 in afspraken met verbonden partijen vast hoe deze partijen ook
binnen de servicenormen van de gemeente hun taken uitvoeren.

 Duidelijker maken van verwachtingen en zorgen

voor meer eenduidigheid in participatietrajecten,
ook wanneer dit is uitbesteed.

 Streven naar goede dienstverlening afgestemd op

de behoefte van inwoners en ondernemers.

* B1 niveau = Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 5 | Organisatie en financiën
Dienstverlening, communicatie
en participatie
SMART Doelstellingen

 Meer aandacht voor digitale veiligheid in de



• Uiterlijk 1-1-2025 voldoet Zuidplas volledig aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
• Voor 1-1-2023 is de bewustwordingscampagne binnen de organisatie gestart.
• Het werken aan de bewustwording van Informatieveiligheid is als continue proces in de organisatie
geborgd per 1-1-2023.
• De AVG* kent 5 niveaus van volwassenheid. We gaan naar volwassenheidsniveau 3 (“Bepaald”) van
de AVG per 1-1-2025 en naar minimaal niveau 4 (“Beheerst”) voor eind 2026.



• Uiterlijk 1-1-2024 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van
de lobby-agenda in de organisatie belegd en is er een eerste agenda opgesteld.

eigen organisatie.

 We zetten meer in op public affairs

* AVG = Algemene verordening gegevensbescherming.

COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord
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Spoor 5 | Organisatie en financiën

Financiën
SMART Doelstellingen

 Zuidplas is geen beheergemeente maar een

• Groei heeft een vaste plek in de begroting. De opgaven en de organisatie groeien mee met de
omvang van de gemeente.

groeigemeente waaraan gebouwd wordt.
Dit betekent dat wij in onze begroting ernaar
streven om voldoende ruimte te reserveren
voor onze groei.



 Wij zetten erop in om meer externe subsidies

binnen te halen, voor de ambities die wij nastreven,
waarbij wij met name denken aan verschillende
landelijke fondsen die het nieuwe kabinet heeft
ingesteld. Voorbeelden hiervan zijn: klimaat- en
transitiefonds, mobiliteitsfonds, woningbouwimpuls,
volkshuisvestingfonds en nationaal groeifonds.

 Wij streven naar een robuuste reservepositie

vanwege de risico’s die wij als groeigemeente lopen.
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• In 2026 hebben we meer externe subsidies dan in 2022 opgehaald




COLLEGEPROGRAMMA

Ambities coalitieakkoord

• We streven ernaar dat we minimaal op weerstandsratio 2 blijven



Spoor 5

Koppelkansen
Koppelkansen met het spoor Duurzaam Zuidplas
h Bij spoor Duurzaam Zuidplas staat dat we inwoners helpen in de
energietransitie en het isoleren van hun woning. Daarbij is goede en
duidelijke communicatie en participatie belangrijk.

51

Koppelkansen met het spoor Vitaal en (Be)leefbaar Zuidplas
h Bij spoor Vitaal en (be)leefbaar Zuidplas is er een koppeling met de

Koppelkansen met het spoor Kansrijk en Gezond Zuidplas

profilering van Zuidplas als aantrekkelijke woon-, werk- en recreatie

h Bij spoor Kansrijk en Gezond Zuidplas wordt gesproken over onder meer

gemeente. Door verder te werken aan een vitaal en (be)leefbaar

het vergroten van vindbaarheid en bereikbaarheid van ondersteuning

Zuidplas worden ook de aantrekkelijke kanten van Zuidplas versterkt

voor hen die dat nodig hebben. Ook wil Zuidplas het bereik van de

en zichtbaar gemaakt.

inkomensvoorzieningen vergroten. Hierbij is goede communicatie een
randvoorwaarde. Door een duidelijke boodschap en het inzetten van

Koppelkansen met spoor Groeiend Zuidplas

fysieke en digitale communicatiemiddelen bereiken we zoveel mogelijk

h Tot slot is er een koppeling met spoor Groeiend Zuidplas. In dit spoor

inwoners. We onderzoeken de mogelijkheden van slimme combinaties

staat geschreven dat er in en aan de dorpen woningen bijgebouwd

door middel van bijvoorbeeld hubs brengt in potentie vele koppelkansen

worden. Goede en zorgvuldige communicatie en participatie rond deze

met zich mee. Met alle drie de overige sporen, het is maar net hoe groots

projecten is daarbij cruciaal.

we denken bij de uitwerking van het hubconcept. Te denken valt aan de
vindbaarheid en bereikbaarheid van ondersteuning en de ondersteuning
van vrijwilligers/mantelzorgers.

COLLEGEPROGRAMMA

Er zijn koppelkansen met alle sporen. Dienstverlening,
communicatie, participatie en financiering is voor elk project of
traject randvoorwaardelijk. De continue doorontwikkeling van onze
organisatie is daarvoor de basis. De ambities van de gemeente, onder
meer uit dit collegeprogramma, moeten uiteraard in lijn blijven met
de financiën.



COLLEGEPROGRAMMA
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Collegeprogramma 2022-2026
Raadhuisplein 1, 2914 KM
Postbus 100, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel
(0180) 330 300
06 51 96 46 99
Gemeente@zuidplas.nl

zuidplas.nl

