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Producten 

Bestuur 

 

Taken 

BA: Actualisatie verordening Burgerinitiatief 2008 e.v. 

Portefeuillehouder: Jan Willem Wiggers 

 

Kwaliteit 

Het onderzoek van de rekenkamercommissie omtrent de participatie wordt afgewacht 
om vast te stellen of actualisatie van de verordening gewenst is. 

BA: Actualisatie verordening commissie bezwaarschriften 2011 e.v. 

Bij besluit op 13 December 2010 heeft de raad de verordening commissie 
bezwaarschriften vastgesteld. De verordening gaat in op 1 januari 2011 en stelt regels 
t.a.v. het indienen van bezwaar en beroep. In 2014 is een eerst wijziging doorgevoerd. 
Actualisatie staat gepland voor 2015. 

Portefeuillehouder: Jan Willem Wiggers 

 

Kwaliteit 

Er is op dit moment geen behoefte of aanleiding voor het volledig actualiseren van 
de verordening. Dit wordt geagendeerd voor de raad in juli. 

BA: Actualisatie verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2004 
e.v. 

Portefeuillehouder: Jan Willem Wiggers 

 

Kwaliteit 

I.v.m. griffierswisseling doorgeschoven naar Q4 

BA: Actualisatie verordening op de auditcommissie gemeente Heerde 

Op 2 juli 2012 is de verordening op de auditcommissie vastgesteld. Er is geen aanleiding 
om deze nu te herzien. 

Portefeuillehouder: Jan Willem Wiggers 

 

Kwaliteit 

I.v.m. griffierswisseling doorgeschoven naar Q4. 

BA: Actualisatie verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente Heerde (art. 
81oa) 

Bij besluit van 30 januari 2006 heeft de raad de verordening op de 
rekenkamercommissie van de gemeente Heerde vastgesteld met als doel regels te stellen 
t.a.v. het doel en de reikwijdte van de Rekenkamercommissie. Actualisatie was voorzien 
voor 2e helft 2016. I.v.m. evaluatie RKC doorgeschoven naar januari. De verordening is 
13/2/2017  ongewijzigd vastgesteld. 

Portefeuillehouder: Jan Willem Wiggers 
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Kwaliteit 

Voor de raad van 13/2/17 is de verordening als hamerstuk aangeboden. Omstreeks de 
4- 5 jaar (gebruikelijk is voor de verkiezingen) moet beoordeeld worden of de 
verordening weer geactualiseerd moeten worden voor of door de nieuwe raad. De raad 
heeft de verordening ongewijzigd vastgesteld in de raad van 13/2/17. 

Burgerzaken 

 

Veiligheid 

 

Taken 

BA: Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 

De gemeente stelt gezamenlijk met politie en justitie een meerjaren integraal 
veiligheidsbeleid op. 

De afstemming gebeurt in samenspraak met de overige 5 gemeenten in het politieteam. 

Elk jaar stelt de gemeente een uitvoeringsplan op waarin staat welke activiteiten er dat 
jaar ontplooit worden om de beleidsintenties van dat jaar te behalen. 

Portefeuillehouder: Jan Willem Wiggers 

 

Kwaliteit 

Het integraal veiligheidsplan 2020-2023 is vastgesteld in de raad van 25/11/19. 
Jaarlijks wordt het uitvoeringsplan ter kennisname aan de raad toegezonden. De 
nieuwe termijn is op december 2023 geplaatst. 

BA: Kadernota VTH 2023-2027 

Een herziene versie van de kadernota VTH voor de periode 2019-2022 wordt in het 
najaar van 2018 voorbereid. 

Portefeuillehouder: Jan Willem Wiggers 

 

Kwaliteit 

De raad heeft op 8 juli 2019 kennisgenomen van de nota "Uitvoeringskaders VTH-
taken 2019-2022" . De nieuwe nota wordt in  2022 opgepakt. 

BA: Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2015-2018/gezondheidsbeleid 2021 e.v. 

het is een wettelijke plicht voor elke gemeente om een meerjaren preventieplan te 
hebben op het gebied van alcoholgebruik, waaraan gekoppeld dient te zijn een 
handhavingsplan. Zodat de keten preventie - repressie op elkaar aansluiten. 

In het derde kwartaal van 2018 wordt gezamenlijk een plan opgesteld door de 
ambtenaar Volksgezondheid (preventie) en de ambtenaar Openbare orde (tevens BOA 
drank- en horeca). Ook de collega's van vergunningen/evenementen wordt daarbij 
betrokken. 

Het huidige plan heeft een looptijd tot  1 januari 2019. 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 
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Kwaliteit 

Actualisatie vindt plaats in 2021. 

BA: Verordering Antidiscriminatievoorziening 

Bij besluit van de raad op 19 april 2010 is de Verordening op de 
antidiscriminatievoorziening vastgesteld. De verordening is in werking getreden per 28 
januari 2010 en bevat regels t.a.v. het tegengaan van discriminatie. Een actualisatie is 
niet voorzien, herijking vond plaats in 2015.  

Heerde blijft dienstverlening afnemen van de gezamenlijke antidiscriminatievoorziening 
Art 1 NOG van de 22 gemeenten in Noord en Oost Gelderland. 

Er zijn op korte en middellange termijn geen nieuwe ontwikkeling op dit onderwerp te 
verwachten. 

  

Portefeuillehouder: Jan Willem Wiggers 

 

Kwaliteit 

Heerde blijft dienstverlening afnemen van de gezamenlijke antidiscriminatievoorziening 
Art 1 NOG van de 22 gemeenten in Noord en Oost Gelderland. 


