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Doelstellingen 

Lopende investeringen 

 

Maatregelen 

70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW 

Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening zijn uitgevoerd op basis 
van vastgestelde planningen en is voor dit deel afgerond. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening vanuit dit krediet zijn gerealiseerd op 
basis van vastgesteld routeboek, operationeel beschikbaar en in gebruik genomen. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het restant bedraagt per 31/12/2020  € 106,11 

Het krediet kan afgesloten worden. 

70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlenen zijn uitgevoerd op basis van 
vastgestelde planningen en voor dit krediet afgerond. 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Vanuit deze middelen zijn koppelingen gerealiseerd tussen applicaties (intern) en met landelijke 
voorzieningen (extern). Aan deze koppelingen stellen wij o.a. de eis dat  de uitwisseling van gegevens 
daadwerkelijk volledig digitaal gebeurt en dat er geen sprake is van het handmatig overnemen van 
gegevens ( koppelen in plaats van kloppelen). Wij volgen hierin de landelijke wetgeving, standaarden 
en normen. 

De beoogde verbeteringen vanuit dit krediet zijn gerealiseerd, operationeel beschikbaar en in gebruik 
genomen. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het restant bedraagt per 31/12/2020  € 959,98 

Het krediet kan afgesloten worden. 

70026129 ICT fysiek domein 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

In de afgelopen periode is voorrang verleend aan projecten uit het DWD traject. Dit is in 2020 
afgerond. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het krediet is niet aangewend voor de beoogde verbeteringen in digitaal werken, dienstverlening en 
beveiliging vanuit dit krediet in het fysieke domein. In de afgelopen periode is voorrang verleend aan 
het project DWD dat in 2020 is afgerond. 
 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

Het restant bedraagt per 31/12/2020  € 52.464,00 
Het krediet kan afgesloten worden. 

Bij de Kadernota 2022 zullen opnieuw middelen worden aangevraagd waarbij we ons beperken tot 
wettelijke verplichtingen en de gevolgen daarvan voor ICT / I&A. 

71028002 Vervangingsinvestering Electrotrucks stadswerf 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Nieuwe voertuigen zijn uitgeleverd. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De realisatie van de tochtsluis is niet gelukt in 2021 en staat nu gepland op uiterlijk 1 april 2022. 
Reden hiervoor zijn de oplopende levertijden en de hectiek in de bouwsector. De verlichting in de 
raadzaal is wel gerealiseerd. 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het krediet "71040002 Herinrichting bestuursvleugel" is nodig voor de uitvoering van de 
werkzaamheden met betrekking tot verlichting raadzaal, de nisbankjes en de tochtsluis. Het restant 
van het krediet dient beschikbaar te blijven. Er zijn verplichtingen aangegaan voor wat betreft de 
tochtsluis. 

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening  zijn  uitgevoerd en projecten op basis 
van programma DWD zijn afgerond. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienst verlening vanuit dit krediet zijn gerealiseerd. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De projecten op basis van het programma DWD zijn in 2021 afgerond.  

71041002 ICT Omgevingswet 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 



Pagina 5 van 25 

 

 

Tijd (toelichting) 

De uitvoering van de wettelijke taak verloopt door landelijk uitstel van de invoering van de wet 
ruimschoots binnen de voormalige planning. Het project is gestart in februari 2020 maar de invoering 
van de Omgevingswet is weer opgeschoven naar 1 januari 2023. 
Er wordt nog gewacht op aansluiting op de landelijke productieomgeving  DSO (Digitaal Stelsel 
Omgevingswet). Wij zijn aangesloten op de test omgeving van het landelijke DSO en testen deze met 
het bureau bureau dat  de digitale bestemmingsplannen maakt en de betrokken leveranciers. 
De reguliere afzonderlijke wettelijke taken blijven we uitvoeren op basis van de nieuwe digitale 
infrastructuur. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De uitvoering van de wettelijke taak wordt samen met  drie leveranciers en landelijke  landelijke 
ketenpartners  
onder toezicht van en met aansluitingseisen door Logius uitgevoerd. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Naar verwachting is het restant krediet voor 2022 toereikend. Dit schatten we in op basis van de 
evaluatie 'verbetering samenwerkende keten' en de nog te verwachten kosten aan werkzaamheden bij 
de aansluiting door leveranciers. 
Het restant aan krediet moet wel beschikbaar blijven en overgeheveld worden naar 2022. 

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het werk is opgeleverd . Onderhoudstermijn is verlopen . Aan beheer en onderhoud (team 
leefomgeving) heeft overdracht plaatsgevonden. 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Krediet kan worden afgesloten. 

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Werk is oktober 2020 opgeleverd. Onderhoudstermijn van een jaar voor de aannemer 
loopt.  Dynamische verlichting plus meidoornhaag langs het vrijliggend fietspad zijn  inmiddels ook 
opgeleverd. Binnen twee jaar zal er ook nog compensatie moeten plaatsvinden voor de eerder 
gekapte bomen tbv dit project. Planning nu is deze compensatie in Q4 2022 te laten plaatsvinden. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Ruim binnen krediet gebleven. Goedkeurende accountantsverklaring binnen. Laatste deel subsidie 
vanuit de provincie Gelderland is ontvangen. Krediet nog niet afsluiten. Pas nadat bomen zijn 
gecompenseerd. Zie ook TIJD 

71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 



Pagina 7 van 25 

 

Tijd (toelichting) 

Participatietraject: 

Ronde 1, augustus 2021. 

Ronde 2, December 2021 

Ronde 3, Maart 2022 

Gestarte start uitvoering: Q1 2023 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Eerste ontwerp gereed. Participatie nagenoeg afgerond. Gestart met ontwerpfase.  

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Rehabilitatie wegen Angerloseweg-Breedestraat-Bingerdenseweg. Zie 71104003 

Rehabilitatie wegen overig. Vanaf 2022 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Rehabilitatie Angerloseweg- Breedestraat-Bingerdenseweg. Zie 71104003 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige 
beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 
uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde plan. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige 
beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 
uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde plan. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige 
beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 
uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde plan. 

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige 
beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 
uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde plan. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige 
beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 
uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde plan. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige 
beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 
uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde plan. 

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het huidige beheerplan wordt geactualiseerd. 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het huidige beheerplan wordt geactualiseerd. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71152000 Herontwikkeling Koppelweggebied 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Accommodatie is in het najaar van 2019 opgeleverd 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De nieuw te bouwen Tennis accommodatie voldoet aan de door de gemeente gestelde 
randvoorwaarden  
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Pilotproject in Molenwijk is samen met inwoners van start gegaan onder begeleiding van externe partij 
Warkhouse 

Door de corona wordt de planning niet gehaald. De Participatie werkwijze kan niet zonder direct in 
contact te zijn met de bewoners 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Met corona was deze aanpak niet uitvoerbaar. gestoeld op echt contact met de bewoners 

71241006 Investering riolering 2020 (AT 40 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71241007 Investering riolering 2020 (AT 15 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71241008 Investering riolering 2020 (AT 5 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting 
Woonservice IJsselland, wordt bestrating en riolering rondom de nieuwbouw vernieuwd. Bij de 
uitvoering hiervan wordt  rekening gehouden  met klimaatverandering, door onder andere de aanleg 
van een gescheiden rioolsysteem.  Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied 
'vastgehouden'. De omgeving rondom de eerste twee tranches nieuwbouw is gerealiseerd. De laatste 
fase woningen is eind 2021 opgeleverd. Begin 2022 wordt de bestrating c.a. rondom deze woningen 
vernieuwd. Verwachting is dat medio 2022 de herinrichting is voltooid. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De te nemen maatregelen in het openbaar gebied kunnen binnen het beschikbaar gestelde 
projectbudget worden gerealiseerd. 

Op basis van de directieraming is in november 2018 een bruto investeringskrediet beschikbaar gesteld 
van € 1.660.000.  Het werk is gunstig aanbesteed naar het zich nu laat aanzien is maximaal 60% van 
dit krediet nodig. Voor het krediet zijn de volgende budgetten en co-financiering afgesproken: € 845k 
WTPO, € 15k bestemmingsreserve openbare verlichting,  max bijdrage van € 400k, dan wel 25% van 
de totale kosten door Stichting Woonservice IJsselland.  

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

De vervanging van de riolering van de eerste twee fases woningbouw is gerealiseerd. De laatste fase 
van 25 nog te vervangen woningen is eind 2021 gerealiseerd. Begin 2022 wordt de laatste hand 
gelegd aan het riool, waarna medio 2022 de herinrichting van de openbare ruimte rondom deze 
laatste 25 woningen kan worden voltooid. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting 
Woonservice IJsselland wordt alhier een gescheiden rioolstelsel aangelegd. De aanpak hiervan maakt 
onderdeel uit van een totaalplan voor wijk De Ooi, welke gefaseerd en bij voorkeur in combinatie met 
andere (bouw)activiteiten wordt uitgevoerd. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het toegekende projectbudget is toereikend om de maatregelen uit te voeren.  

Als gevolg van een gunstige aanbesteding is thans de verwachting dat maximaal 60% van het 
beschikbaar gestelde budget behoeft te worden ingezet. Het in november 2019 beschikbaar gestelde 
krediet was gebaseerd op een directieraming op basis waarvan afspraken zijn gemaakt met Stichting 
Woonservice IJsselland om maximaal 25% bij te dragen in de totale kosten.  

71277000 Vitale Binnenstad Algemeen 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Hoewel Corona de planvoorbereidingen hebben bemoeilijkt -zo was een goede communicatie met de 
'achterban' niet altijd even goed mogelijk- zijn er goede vorderingen gemaakt. Bestek voor de 
herinrichting van de Kloostertuin is op basis van een vastgesteld DO in de markt gezet. In januari 2021 
wordt de uitvoering ter hand genomen. Deze zal gefaseerd plaatsvinden,  waarbij rekening wordt 
gehouden met de belangen van de supermarkten en hun klanten door tijdens de uitvoering deze 
winkels toegankelijk te houden. 

In het verslagjaar is meer inzicht verkregen in de gewenste en door te voeren parkeer- en 
verkeersmaatregelen. Deze zullen deels worden meegenomen in de nadere uitwerking van de her in 
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te richten winkelstraten. Met de nodige armslag is een daadwerkelijke herinrichting van de 
winkelstraten voorzien in 2022, maar mogelijk kan in het najaar van 2021 hier al mee worden gestart 
om vervolgens de drukke decembermaand te ontzien. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool 
vervangen. Veel langer uitstel is  gelet op de kwaliteit van de riolering niet verantwoord. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De binnenstad is een belangrijke economische motor. Door de winkelstraten en parkeerterrein 
Kloostertuin opnieuw in te richten willen wij de aantrekkelijkheid van de binnenstad behouden 
en versterken voor zowel bezoekers als bewoners. Naast het opwaarderen van het kernwinkelgebied, 
willen wij met bewoners en ondernemers bezien hoe wij het parkeren en de verkeersafwikkeling voor 
de gehele binnenstad kunnen optimaliseren.  

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Voor de revitalisatie is een bedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Met de huidige inzichten verwachten 
we dat dit bedrag toereikend is. 

71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het project ‘Naar Buiten in Beinum’ bestaat uit drie onderdelen: 

1. Groenrenovatie: 1e fase groenrenovatie is gerealiseerd. Inmiddels is gestart met de 2e fase, de 
realisatie ervan vindt plaats in 2022/begin 2023. 

2. Naar Buiten in Beinum: In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld 
voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten zijn - op basis van 
ontwerpsessies met inwoners - inmiddels ontwerpen gemaakt. De realisatie staat gepland in 
2022/begin 2023. 

3. Vijvers: Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met één 
jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar 
uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering start in het tweede kwartaal van 2022 en wordt 
naar verwachting eind 2022/ begin 2023 afgerond. 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Tijdens de Begrotingsraad is – op basis van een visiekaart i.c.m. een groenrenovatieplan - via de 
Programmabegroting 2020 -2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Naar 
Buiten in Beinum. Binnen dit budget wordt het project de komende jaren gefaseerd uitgewerkt. De 
projectenlijst en de vijvers passen in ieder geval binnen het beschikbare budget, voor openstaande 
werkzaamheden moet nog financiering gezocht worden. 

71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

In 2021 is na verleende omgevingsvergunning gestart met de bouw.  Verwachting is dat rond de 
jaarwisseling 2022-2023 de woningen met omliggende openbare ruimte worden opgeleverd. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Op een voormalige bedrijfslocatie aan de Koppelweg worden  55 middeldure tot dure koopwoningen 
gerealiseerd. Door de ontwikkelaar is hiervoor een perceel gemeentegrond aangekocht, waarvan 
de hiervoor minimaal te betalen koopsom is vastgelegd in een in maart 2018 gesloten 
realisatieovereenkomst.    

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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De door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten kunnen volledig worden bekostigd uit de 
verkoopopbrengst van de bouwgrond. In 2021 is bouwgrond verkocht en heeft  conform koopcontract 
een nabetaling plaatsgevonden over de koopsom van afgrond € 47.000. Dit bedrag komt overeen met 
25% over het verschil  van de VON-totaal -gerealiseerd en VON-totaal- geprognosticeerd. 

72110001 Verkeersveiligheidsplan 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Uitvoering loopt conform planning 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Uitvoering loopt conform planning 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

76700001 ICT-3 D`s 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlenen zijn uitgevoerd en het krediet kan 
worden afgerond. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienst verlenen vanuit dit krediet zijn gerealiseerd, 
operationeel beschikbaar en in gebruik genomen. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het restant bedraagt per 31/12/2020 € 1.564,24 

Het krediet kan afgesloten worden. 

77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Project is afgerond. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Project is  gereed.  

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

In 2020 zijn de nodige planvoorbereidingen getroffen voor de dijkopgang. Uitvoering is in afwachting 
van de restauratie- en verbouwingsplannen van de loods door LOC17 BV . In deze 
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verbouwingsplannen is een sanitairgebouw  opgenomen voor de camper- en havengasten. Bedoeling 
is het huidige betaalsysteem, waar havengelden (inclusief verblijf campers) zonder tussenkomst van 
een havenmeester worden voldaan bij een betaalautomaat, te continueren en in het nieuwe gebouw in 
te bouwen. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Met uitzondering van de geplande opgang tegen de fietsdijk zijn alle voorzieningen en maatregelen, 
waarvoor de gemeente initiatiefnemer is getroffen. 

Over uitstraling en indeling van het voorzieningengebouw in de GTW-loods zijn afspraken gemaakt 
met de eigenaar LOC 17 BV   

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De gemeentelijke investeringen in de dijkopgang en kosten met betrekking tot het op termijn 
verplaatsen van de betaalautomaat c.a. kunnen worden bekostigd uit het hiervoor gereserveerde 
budget. Dit budget wordt -zolang nog niet kan worden overgegaan tot realisatie, waarvoor de 
gemeente afhankelijk is van LOC17 BV - overgeheveld naar 2022 (e.v.) 

71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Vanaf 1 januari 2023 moeten overheidsgebouwen tenminste een energielabel C bezitten. Als daar niet 
aan voldaan wordt mag het gebouw niet in gebruik blijven. Het project staat onder tijdsdruk. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het onderzoek naar de huisvesting voor de ambtelijke organisatie loopt. In de eerste helft 2022 komen 
wij met voorstellen. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Voor het verbeteren van het binnenklimaat voor het stadhuis is budget beschikbaar gesteld, dit is bij 
lange na niet voldoende om te voldoen aan de eisen waaraan overheidsgebouwen per 1 januari 
2023  moeten voldoen en zeker niet voldoende als aan de eisen van 1 januari 2030 moet worden 
voldaan. 

Daarnaast is een veelvoud aan budget nodig voor het algehele huisvestingsvraagstuk. 

71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71241010 Investering riolering 2021 (AT 15 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71241011 Investering riolering 2021 (AT 5 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Eind juni is de parkeerplaats grotendeels opgeleverd. De inrichting ter hoogte van AH is opgeschort. 
Eerst moet hier de uitbreiding van deze supermarkt worden gerealiseerd. Verwachting van de 
ondernemer is dat hij in 2022 daadwerkelijk hier mee gaat starten, zodat aansluitend de bestrating en 
het groen in opdracht van de gemeente kan worden aangelegd. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De herinrichting van de Kloostertuin voorziet in de aanleg van méér parkeerplaatsen en een betere 
scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Met de aanleg  wordt geanticipeerd op de 
uitbreidingen van de supermarkten van COOP en AH 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Uitvoering van de nog resterende werkzaamheden (ná oplevering uitbreiding AH) vindt plaats  binnen 
het hiervoor beschikbaar gestelde budget. 

71277010 Vitale Binnenstad De Bleek 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Uitvoering 27 parkeerplaatsen:  maart 2022 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Van de 40 extra geplande parkeerplaatsen gaan we er nu 27 realiseren. 13 parkeerplaatsen worden 
(voorlopig) niet aangelegd. Tegen de verleende omgevingsvergunning voor deze 13 parkeerplaatsen 
is door bewoners beroep aangetekend bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank wordt 
afgewacht. 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Start uitvoering werk: september 2021 

In 1e fase wat vertraging gehad. Extra uitvoeringsblok doorgevoerd. Nieuwe opleverdatum civiele 
werk: voorjaar 2023. Vanaf januari 2022 vordert werk gestaag. Werkzaamheden Kerkstraat kunnen 
hierdoor naar voren worden gehaald. 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

78100106 Woning Koppelweg 22 
Omschrijving (toelichting) 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 


