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Producten 

Accommodaties 

 

Taken 

BA: Actualisatie verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Heerde 2018 

In de raadsvergadering van 29 januari 2018 is de nieuwe Verordening  Overleg lokaal 
onderwijsbeleid Gemeente Heerde vastgesteld.  Daarmee is de Verordening procedure 
overleg huisvesting onderwijs vervallen.  M.a.w. proces afgerond. 

21-2-2019 De tenaamstelling van de verordening is gewijzigd. De ingangsdatum is 1 
maart 2018, waarmee de einddatum op 1 maart 2022 gesteld. 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

Nieuwe Verordening is vastgesteld in raadsvergadering van 29 januari 2018 en treed in 
werking op 1 maart 2018, waarmee de oude benaming is vervallen.  

De naam is gewijzigd in Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Heerde 
2018.  

  

BA: Actualisatie verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de 
gemeentelijke gymnastieklokalen 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

BA: Kadernota accommodatiebeleid 2017-2020 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

Gedurende 2021 vindt een evaluatie plaats van De Kadernota die in december 2021 
aan de raad wordt voorgelegd. 

Beheer en Onderhoud 

 

Taken 

BA: Actualisatie beleidsplan openbare verlichting 2015-2025 

Portefeuillehouder: Yasemin Cegerek 

 

Kwaliteit 

Beleidsplan loopt tot 2025 

BA: Actualisatie gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2017 

In december 2007 is het Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan  (GVVP) vastgesteld. 
Verkeersveiligheid is een belangrijk begrip in dit plan. In de gemeente Heerde wordt veel 
gefietst en de openbare ruimte is op de menselijke maat afgestemd. Het gemeentelijk 
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verkeer- en vervoerbeleid is erop gericht dit karakter te behouden, en waar mogelijk, te 
versterken.  

Jaarlijks worden er bedragen in de investeringslijst opgevoerd om uitvoering te kunnen 
geven aan dit beleid. 

Portefeuillehouder: Yasemin Cegerek 

 

Kwaliteit 

Op dit moment zijn er landelijke (risico gestuurde verkeersveiligheid) en regionale 
ontwikkelingen (regionaal mobiliteitsplan) die beiden van invloed zullen zijn op het 
lokale mobiliteitsplan. De landelijke ontwikkelingen worden dit jaar duidelijk. 
Bovendien zal het visiedeel onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie. Op welke wijze 
de maatregelen worden vertaald wordt nog besproken in de projectgroep 
Omgevingswet. De geplande themaraad op 18 mei 2020 is als gevolg van de 
coronamaatregelen niet doorgegaan. In de zomer van 2020 is een enquête gehouden. 
Zodra het mogelijk is om aan de inwonersparticipatie vorm te geven, naar verwachting 
voor 1 juli, zal in het najaar eerst een themaraad plaatsvinden, waarna een 
geactualiseerd GVVP  in de commissie wordt behandeld. De datum daarvoor is nog niet 
bekend.  

BA: Afvalwaterketenplan H2O 2015-2019 

Portefeuillehouder: Yasemin Cegerek 

 

Kwaliteit 

Dit plan is leidend voor de uitvoering in 2020 en 2021. Na vaststelling van het 
Regionaal Adaptatieplan wordt het afvalwaterketenplan geactualiseerd. Behandeling in 
de commissie van 29 november 2021. 

BA: Beleidsregels bijzondere begraafplaatsen op particuliere grond 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

I.v.m. de verkiezingen in maart is het voorjaar niet haalbaar. Derhalve doorgeschoven 
naar 13 september 2021. 

BA: Parkeerbeleidsplan 2012-2021 

Het parkeerbeleidsplan is in 2012 opgesteld, voor een periode van 10 jaar en wordt 
reeds uitgevoerd bij nieuwe projecten en wanneer parkeerproblemen aan het licht 
komen. 

Portefeuillehouder: Yasemin Cegerek 

 

Kwaliteit 

Actualisatie is voorzien in 2022, zodat het in 2023 voor besluitvorming kan worden 
aangeboden. Behandeling in de commissie van september 2023. 

BA: Subsidieverordening ondergrondse infrastructuren AVOI 2013 e.v. 

Portefeuillehouder: Yasemin Cegerek 
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Kwaliteit 

De subsidieverordening ondergrondse infrastructuren AVOI2013 is in 2013 opgesteld 
voor een periode van 10 jaar. Door middel van de AVOI2013 worden leges geheven op 
werkzaamheden aan kabels en leidingen en wordt degeneratieschade in rekening 
gebracht. 

Bouwen en Wonen 

 

Taken 

BA: Bouwverordening 2018 e.v. 

Wijziging Woningwet noodzaakt tot  aanpassing van Bouwverordening 2013. 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

De Bouwverordening 2018 is op 19 september 2018 door de gemeenteraad 
vastgesteld.  

Er is geen behoefte of aanleiding om deze te actualiseren. 

BA: Evaluatie Landschapsontwikkelingsplan IJsselvallei 2009 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

Door COVID-19 loppt alles wat verband houdt met de Omgevingswet en -visie 
vertraging op. Derhalve doorgeschoven naar juni 2021. 

BA: Huisvestingsverordening 2021-2025 e.v. 

Na vaststelling is de Huisvestingsverordening per 1 januari 2021 maximaal vier jaar 
geldig. 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

Op 21-12-2020 heeft de raad de Huisvestingsverordening Heerde 2021 vastgesteld. 

BA: Verordening op de monumentencommissie 

Bij besluit van 8 juni 2009 en 12 januari 2010 is door het college de opdracht gegeven 
tot het actualiseren van de verordening op de monumentencommissie, met als doel om 
te kijken of de monumentencommissie ook op een andere en actuele wijze kan worden 
ingesteld en waarbij er sprake is van een gevarieerde commissie (nu ondergebracht bij 
Gelders Genootschap). De grondslag voor de monumentencommissie, nu nog geregeld in 
de Verordening op de monumentencommissie, wordt op korte termijn geactualiseerd. 
Hierbij is het voornemen aan te sluiten bij de welstandcommissie. Dit in voorbereiding op 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Het streven is dit te realiseren binnen de bestaande begroting. 

  

Portefeuillehouder: Yasemin Cegerek 
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Kwaliteit 

Op 30 juni 2020 is het Instellingsbesluit Erfgoedcommissie gemeente Heerde 2020 in 
werking getreden.  Tot in werkingtreding van de Omgevingswet is hiermee voorzien in 
een wettelijke grondslag voor de erfgoedcommissie. De Omgevingswet vereist dat een 
dergelijke commissie een basis krijgt in een raadsverordening.  Hierin wordt voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet in voorzien.  

Ruimtelijke Ontwikkelingen 

 

Taken 

BA: evaluatie woonagenda 2020-2023 

De raad heeft op 6 juli 2015 de Woonvisie Heerde 2015 - 2025 vastgesteld.  
In de Woonvisie is per thema aangegeven welke inzet van de gemeente nodig is. 
Afgesproken is dat de visie periodiek geëvalueerd zal worden. 
Een groot deel van de thema's wordt geregeld in de prestatieafspraken die met de 
corporaties en huurdersverenigingen worden gemaakt. Dit is een jaarlijkse cyclus. 
Voor initiatieven in de particuliere sector is ruimte gecreëerd via de gemeentelijke 
uitnodigingsplanologie. 

Een van de actiepunten is dat de gemeente gaat onderzoeken of door het toepassen van 
planologische instrumenten, zoals woningsplitsing of het bewonen van een bijgebouw, 
voorzien kan worden in de behoefte aan betaalbaar en geschikt wonen. Inwonen is 
toegestaan. 
Dit onderzoek zal worden gekoppeld aan de uitkomsten van het woonbehoefte 
onderzoek. Daarin worden ook de gevolgen  van de extramuralisering  van de zorg en de 
transformatieagenda meegenomen. 

  

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

Doordat de tussenevaluatie woonvisie is vervallen is de omschrijving gewijzigd in 
Evaluatie woonagenda. 

De woonagenda gemeente Heerde 2020 - 2023 is, na behandeling in de commissie en 
inspraak, door het college vastgesteld op 3 maart 2020.   

Uitvoering vindt nu plaats.  

De evaluatie van de woonagenda  wordt in 2023 verwacht. 

BA: Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte 2015 e.v. 

Portefeuillehouder: Yasemin Cegerek 
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Kwaliteit 

Er is op dit moment geen aanleiding om een nieuw beleidsplan te maken. Huidige plan 
geldt voor onbepaalde tijd.  

BA: Paraplu herziening bestemmingsplan (horeca, mantelzorgwoningen, kleinschalige 
beroepen en bedrijven aan huis, bijgebouwenregeling) 

Op de genoemde onderwerpen zijn onze bestemmingsplannen momenteel onvoldoende 
toekomstbestendig en zijn we soms ingehaald door de realiteit. Doel is om ons ruimtelijk 
kader te herstellen door middel van een gemeente brede herziening waardoor meer 
mogelijkheden ontstaan voor kleinschalige bedrijvigheid en gebruik van gebouwen. 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

Uitwerking wordt nu niet doorgezet tot de komst van de Omgevingsvisie en het 
daaraan gekoppelde Omgevingsplan. 


