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Voorwoord
Aan de inwoners van Harderwijk en Hierden,
Samen met alle inwoners bouwen we aan Harderwijk en Hierden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen begrijpt
hoe we dat doen. De afspraken 2022 - 2026 zijn daarom zo veel mogelijk in begrijpelijke taal.
De verkiezing van de nieuwe gemeenteraad was op 14, 15 en

De gemeenteraad bepaalt wat we gaan doen. De gemeenteraad

16 maart 2022. Er zijn 9 partijen in de gemeenteraad. In de

stelt hierbij grenzen. Het college voert uit en legt aan de

gemeenteraad zitten 29 personen. De nieuwe verdeling is:

gemeenteraad uit wat ze doet. De gemeenteraad controleert het
college. Het samenspel tussen de gemeenteraad en het college
zorgt voor betere resultaten. De gemeenteraad en college

Partij

Personen

werken met respect voor elkaar samen.

Harderwijk Anders

10

De gemeenteraad en het college vormen samen het

ChristenUnie

4

gemeentebestuur. In 2026 zijn de volgende verkiezingen voor de

VVD

3

gemeenteraad. Dan komt er een nieuw gemeentebestuur.

CDA

3

De gesprekken tussen de vier partijen waren succesvol. Met

Gemeentebelang

3

trots bieden wij onze afspraken voor 2022 – 2026 aan. De titel is

D66

2

“Samen bouwen aan de toekomst”.

PvdA

2

GroenLinks

1

SGP

1

Totaal zetels

29

Na de verkiezingen wijst de grootste partij een verkenner aan.
De verkenner zoekt partijen die het beste bij elkaar passen. De
grootste partij stelde Mark van de Bunte als verkenner voor.

Als wethouders stellen we voor:
Wethouders

Portefeuille

Loco-burgemeester

Edwin Enklaar

Wonen en ruimtelijke
ontwikkeling

1

Marcel Companjen

Onderwijs, jeugd en
sport

2

Wilco Mazier

Financiën, verkeer en
recreatie

3

Martijn Pijnenburg

Economie,
duurzaamheid en
cultuur

4

Maarten Reckman

Sociaal domein en
gezondheid

5

Alle partijen waren het hier mee eens. De verkenner heeft met
alle partijen gesproken. Op 14 april 2022 kwam de verkenner
met zijn voorstel; een samenwerking van Harderwijk Anders,
ChristenUnie, CDA en D66. Deze vier partijen hebben 19

De burgemeester gaat over de veiligheid (politie en brandweer).

personen in de gemeenteraad.

De burgemeester is voorzitter van het college. De locoburgemeester vervangt de burgemeester in het college

Op 23 april 2022 startten de gesprekken van de vier partijen.

als hij afwezig is. De burgemeester is ook voorzitter van de

Deze gesprekken noemen we onderhandelingen. We spreken

gemeenteraad. Eén van de personen uit de gemeenteraad

af hoe we met onderwerpen omgaan. Na de onderhandelingen

vervangt de burgemeester als hij niet in de gemeenteraad is.

kiest de gemeenteraad een nieuw college. Het college bestaat

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze afspraken voor

uit vijf wethouders en de burgemeester.

2022 - 2026.

De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad. Er
is een verschil in rollen tussen de gemeenteraad en het college.

Harderwijk, 30 mei 2022
Harderwijk Anders, ChristenUnie, CDA en D66
Henk Vermeer, Mirjam Driest-Wijnholds, Wilco Mazier en Martijn
Pijnenburg.
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Inleiding
Harderwijk en Hierden hebben een rijk verleden. Vissersstad Harderwijk is veranderd in een eigentijdse stad.
Opvallend zijn de nieuwe boulevard, het Crescentpark en het Strandeiland. Het groene en landelijke karakter van
het dorp Hierden is behouden. De combinatie van stad en dorp maakt de gemeente Harderwijk speciaal.

De afgelopen jaren is door gemeentebesturen een goede basis

We schrijven de belangrijkste afspraken op. De voordelen zijn:

voor Harderwijk en Hierden neergelegd. Hierop bouwen we

• De 29 personen in de nieuwe gemeenteraad zijn vrijer om

aan de toekomst van Harderwijk. Dit doen we samen met alle
inwoners. Hierbij is ruimte voor nieuwe ideeën en oplossingen.
Voor betere resultaten werken we samen met Ermelo, Zeewolde

onderwerpen in te brengen;
• De 29 personen in de nieuwe gemeenteraad kunnen samen
een toekomstgerichte agenda maken.

en de provincies Flevoland en Gelderland.
Het is belangrijk om af te spreken hoe we met elkaar omgaan.
Over vier jaar kijken we terug. Dan zien we dat:

Iedereen er mag zijn en zichzelf mag zijn;
Inwoners meedoen;
H
 et gemeentebestuur aan het stuur staat;
E r meer geschikte woningen zijn;
H
 arderwijk en Hierden meer duurzaam zijn;
W
 e de stoffen uit ons afval opnieuw gebruiken;
Inwoners gezonder zijn;
Inwoners zelfredzaam zijn;
M
 aatwerk de regel is bij de ondersteuning van de gemeente;
W
 e weten wat er speelt in iedere wijk. Dit geldt ook voor het
dorp Hierden. We maken plannen en gaan hiermee aan de
slag;

H
 arderwijk en Hierden (verkeers)veiliger zijn;
D
 e binnenstad bruist;
E r ruimte is om te ondernemen;
V
 raag en aanbod op de banenmarkt in evenwicht zijn;
M
 eer mensen aan het werk zijn;
E r een beslissing over het theater is;
D
 e samenwerking in de regio sterker is;
D
 e service aan inwoners is verbeterd;
Inwoners meer betrokken zijn bij het gemeentebestuur;
M
 eer inwoners in 2026 naar de stembus gaan voor een

De afspraken zijn:

We zijn respectvol naar elkaar;
 gemeente is er voor de inwoners;
De
Alle inwoners zijn even belangrijk en doen mee;
De dingen die we doen voor inwoners en ondernemers
doen we samen;
Onze informatie op de gemeentepagina en website is
duidelijk en begrijpelijk;
Inwoners krijgen onderwerpen makkelijker op de
agenda van de gemeenteraad.
De afspraken over het proces zijn:

In 2024 bespreken we met de vier partijen deze
afspraken opnieuw. Dan kijken we of nieuwe afspraken
nodig zijn;
Het nieuwe college beslist over een collegeprogramma.
In een collegeprogramma staat wat het college van
2022 tot 2026 doet;
Van iedere partij is een te herkennen onderwerp
opgenomen.
In het laatste hoofdstuk staat de werkverdeling van de
wethouders.

nieuw gemeentebestuur.
Tot slot
Goede afspraken veranderen we nu niet en schrijven we ook niet

Op de volgende bladzijden staat hoe we de volgende jaren

opnieuw op. We bouwen aan: wonen, duurzaamheid, afval, zorg

bouwen aan de toekomst van Harderwijk en Hierden.

& leven, verkeer, economie, theater, samenwerking in de regio,
dienstverlening en bestuurscultuur.
Het bouwteam: Harderwijk Anders, ChristenUnie, CDA en D66
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Bouwstenen
A. Wonen
Een (geschikt) huis is voor iedereen belangrijk. Ouderen,

Wat gaan we doen?

W
 ij willen weten wie er op korte termijn een woning

jongeren, alleenstaanden en gezinnen hebben eigen

nodig hebben;

woonwensen. In Nederland zijn er te weinig geschikte huizen
voor iedereen en dat is in Harderwijk ook zo. Wij nemen de

 Wij pakken de leiding bij de woningbouwopgave;
W
 e bouwen woningen waar mensen in willen wonen.

leiding over de bouw van woningen en gaan samen met

Voorbeelden: Knarrenhof/woningen geschikt voor alle

inwoners aan de slag. We werken samen met ontwikkelaars,

leeftijden/tiny houses/boerenerven;

bouwbedrijven en woningbouwverenigingen.

W
 e zoeken naar standplaatsen voor woonwagens en
plekken voor woonboten;

W
 e stellen een Woonfonds in. Daarmee versnellen we
de bouw van woningen voor inwoners;

W
 e willen dat inwoners en mensen met een binding
voorrang krijgen bij het kopen van een goedkoop
nieuw huis;

W
 e willen dat inwoners met een binding voorrang
krijgen voor een sociale huurwoning;

W
 e hebben met de woningbouwverenigingen
afgesproken om voor 2030 duizend sociale
huurwoningen te bouwen. Hier beginnen we zo snel
mogelijk mee;

W
 e bouwen het liefst woningen om zelf in te wonen
(zelfbewoningsplicht);

W
 e verversen de woonvisie. Wij besteden aandacht aan:
• Beschikbaarheid;
• Betaalbaarheid;
• Het wonen in de wijk (leefbaarheid);
• Wonen voor álle doelgroepen;

W
 e bouwen niet zelf en daarom maken we afspraken
met bedrijven die dat doen;

W
 e maken keuzes over de hoogte van gebouwen,
plekken voor woningbouw en de inrichting van het
buitengebied.

Iedereen heeft zijn eigen
woonwensen
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B. Duurzaamheid
We gaan samen met onze inwoners aan de slag met
duurzaamheid! Duurzaam betekent dat iets lang meegaat en
goed is voor het milieu. Zon- en windenergie zijn goed voor het
klimaat. Een huis maak je duurzaam, o.a. door het te isoleren,
een groen dak of zonnepanelen aan te leggen en van het gas
af te sluiten. Een huis verwarmen kan elektrisch of met een
warmtenet.
We hebben een visie op duurzaamheid. In een visie schrijf je op

Wat gaan we doen?
We werken aan 4 onderwerpen:

 • Circulariteit: dit is de situatie waarin er geen afval meer
bestaat en alle materialen opnieuw worden gebruikt;
	• Biodiversiteit: dit is het aantal soorten planten en
dieren in een gebied. Hoe meer verschillende soorten,
hoe beter voor een gebied;
• Klimaatadaptatie:

dit is je voorbereiden op het
	
veranderende weer. We krijgen vaker heftige

wat je van iets vindt. De visie is de basis voor wat we gaan doen.

regenbuien (wateroverlast) afgewisseld met droge

Waarom vinden we duurzaamheid zo belangrijk? Wij willen dat

periodes. We krijgen ook meer hete dagen. Het water

onze (klein) kinderen ook gezond leven in Harderwijk.

in de zee stijgt met meer kans op overstromingen.
• Energietransitie: fossiele en CO2-uitstotende
	
brandstoffen (olie, kolen en gas) wisselen we om voor
schone energie, zoals wind- en zonne-energie.

S amen met inwoners, bedrijven,
woningbouwverenigingen, maatschappelijke
organisaties, onderwijs en andere overheden stellen we
een uitvoeringsagenda duurzaamheid 2023 - 2026 op;

B elangrijk is het duurzaam maken van (sociale huur)

Wij willen dat onze (klein) kinderen
ook gezond leven in Harderwijk

woningen. Ook voor mensen met een laag inkomen
moet dit mogelijk zijn;

W
 e stellen geld voor duurzaamheid beschikbaar in een
revolverend fonds. Dit zijn goedkope leningen voor
duurzame aanpassingen aan je huis. We zorgen ervoor
dat iedereen begrijpt hoe je hier gebruik van maakt;

W
 e stellen een duurzaamheidsfonds in;
G
 roen is ook belangrijk. We zetten in op meer groene
daken, regentonnen en meer groen in de openbare
ruimte;

Inwoners kunnen meedelen in de opbrengsten van
duurzame oplossingen;

E r is één plek voor alle vragen over duurzaamheid.
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C. Afval
We willen zo weinig mogelijk (rest)afval. Dat is afval dat je niet

gebruiken. Van groente-, fruit- en tuinafval maken we compost.

opnieuw gebruikt. Ook willen we een goede inzameling van het

Het is belangrijk dat we afval scheiden. Dat is beter voor het

afval. Er zijn problemen met het wegbrengen en ophalen van

milieu. Om in Nederland de klimaatdoelen 2050 te halen is

afval. We maken nieuwe afspraken met afvalbedrijven, omdat de

het opnieuw gebruiken van afval een belangrijke oplossing.

contracten niet aansluiten op het nieuwe beleid (VANG). VANG

Grondstoffen leveren ook geld op. Hoe minder restafval, hoe

betekent: “Van afval naar grondstof”. Papier, glas, plastic, metalen

goedkoper de belasting op afval. De afvalstoffenheffing is

(blik) en drinkpakken zijn grondstoffen. Die willen we opnieuw

kostendekkend.

Wat gaan we doen?

W
 ij kiezen voor de duurzaamste, goedkoopste
en makkelijkste manier om afval in te zamelen en
te verwerken. In 2025 komen voorstellen in de
gemeenteraad. Bestaande contracten maken een snelle
aanpassing lastig;

We willen zo weinig
mogelijk restafval

V
 oor 1 augustus 2022 lossen wij de ergste problemen
met de afvalinzameling op;

W
 ij leggen de inzameling van afval en DIFTAR beter uit
aan inwoners;

W
 ij vragen inwoners met kennis over afval om mee te
denken;

V
 anaf 1 oktober 2022 zamelen wij als proef Plastic,
Metalen en Drinkpakken in bij 8 winkelgebieden
(bovengrondse containers);

W
 ij onderzoeken of de opbouw van de gemeentelijke
heffing op afval (afvalstoffenheffing) slimmer kan vanaf
1 januari 2023.
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D. Zorg en Leven
We willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Het

Leven

maakt niet uit wat je afkomst, geloof of seksuele voorkeur is.

Leefbare wijk

Jezelf durven zijn en dit te laten zien. Hier staan we voor en we

We vinden het belangrijk dat elke wijk de voorzieningen heeft

bewaken dit met elkaar. Mensen zijn het middelpunt.

die nodig zijn voor de inwoners. Dit gaat bijvoorbeeld over

Zorg

scholen, speeltuinen, zorg en buurthuizen. Alle problemen in een
wijk brengen we in kaart. We accepteren dat wijken verschillen.

Voorlichting

Voorzieningen moeten passen bij de samenstelling van de wijk.

• Positieve gezondheid: dit is een manier om breder naar

Maatwerk in iedere wijk is het uitgangspunt bij de wijkaanpak.

gezondheid te kijken. Het gaat om de hele mens. Voor de

We houden rekening met de doelgroepen in de wijk. Wij vinden

inwoners gaat het erom dat zij zelfredzaam zijn en zich gezond,

de wijkaanpak erg belangrijk. Daarom krijgt iedere wijk een

vol energie en gelukkig voelen, op de manier die bij hun past.

wijkwethouder. De wijkmanager is het aanspreekpunt.

Een onderdeel van Positieve Gezondheid is Welzijn op Recept.
Wij ondersteunen deze aanpak. We wachten op de resultaten

Onderwijs

van de pilot positieve gezondheid. Daarna kijken we of we deze

Gelijke kansen voor ieder kind is belangrijk. Daarom voert

aanpak op meer plekken in de stad kunnen invoeren.

de gemeente het gesprek over de niet-wettelijke taken.

• Drank en drugs: Het is gezonder om geen (hard)drugs te

Bijvoorbeeld: segregatie (afstand tussen bevolkingsgroepen),

gebruiken of te roken. Dit geldt ook voor het drinken van

lerarentekort, leefbaarheid en de samenwerking tussen scholen.

alcohol. We zetten in op voorlichting op scholen en moedigen

We betrekken deze onderwerpen bij de wijkaanpak.

rookvrije gebieden aan. Bij overlast en misbruik handhaven we
hierop.

Wat gaan we doen?

graag bij. Maar als het zelfs met hulp van anderen niet meer lukt,

W
 e schrijven een nota sociaal domein;
W
 e maken een omgekeerde verordening;
W
 e sturen op indicatoren in het sociaal domein;
W
 e stellen een profiel op per wijk, inclusief 0-meting en

dan krijg je hulp van de gemeente. We doen dit op verschillende

maatwerk in uitvoering per wijk;

manieren. We helpen je bij het vinden van een baan. Maar ook bij

 E r komen wijkwethouders, zodat je weet bij wie je moet zijn;
W
 e schrijven een visie over demografische

Hulp van de gemeente
Voor alles geldt: wat je zelf kan, doe je zelf. We helpen je hier

het aanpassen van je huis, zodat je langer zelfstandig kan blijven
wonen. We handelen vanuit de bedoeling van wetten en bieden

ontwikkelingen;

maatwerk.

O
 m armoede te bestrijden bekijken we of een
heffingskorting een oplossing is.

Kinderen
Een goede start en gelijke kansen voor ieder kind zijn belangrijk.
We zien niet altijd wat er thuis gebeurt. Om problemen zo snel

Coffeeshop

mogelijk in beeld te hebben/op te kunnen lossen, praten we

Wij willen in overleg met de eigenaar op zoek gaan naar

ook met scholen. Zij zien soms meer, zodat we sneller kunnen

een betere plek voor de coffeeshop. De coffeeshop in de

ingrijpen als dat nodig is. We praten daarom ook met scholen

binnenstad leidt tot ongewenste drukte. Dit komt doordat de

om kinderen met problemen te helpen. Het geluk van het kind

coffeeshop veel bezoekers trekt. Er komen ook veel bezoekers

staat voorop. We grijpen sneller in als dat nodig is. Bij problemen

uit de regio. De coffeeshop ligt vlak bij basisschool De Rank.

kijken we naar het hele gezin.

De coffeeshop heeft tot eind 2025 toestemming om te blijven
aan de Vijhestraat. De voorkeur is om de coffeeshop in 2026 te
verplaatsen buiten de binnenstad.

Het maakt niet uit wat je afkomst,
geloof of seksuele voorkeur is
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W
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voor de coffeeshop en nemen een beslissing.
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E. Verkeer
Een goede bereikbaarheid is belangrijk. Dat maakt dat mensen
willen wonen en werken in Harderwijk en Hierden. Het wordt
steeds voller en daarom zoeken we naar oplossingen.

Wat gaan we doen?
We werken aan vijf doelen voor Harderwijk en Hierden:

( Duurzaam) veilig
	We maken Harderwijk (verkeers)veiliger. Kinderen en
ouderen zijn het meest kwetsbaar in het verkeer. Aan

Binnenstad

deze groepen geven we extra aandacht.

We willen meer mensen laten lopen en fietsen naar de
binnenstad. Oplossingen zoeken we samen met de bewoners en
ondernemers.

L oop- en fietsstad
	We geven voorrang aan lopen en fietsen. We zorgen
dat je op meer plaatsen je fiets kunt parkeren.

D
 uurzaam (goed voor de natuur) reizen
Wijken

	Harderwijk gaat voor gezondheid en minder CO2-

Aanpassingen in de wijken doen we ook samen met bewoners.
De rode draad voor verkeer is: Stappen, Trappen, Openbaar
Vervoer, ‘Mobiliteit (verkeer) op maat, slim en duurzaam’
en Privé Auto (STOMP).

uitstoot.

O
 penbaar Vervoer-stad
	Het station Harderwijk is het knooppunt van openbaar
vervoer. Ook voor de regio. Je komt met de trein of
bus aan op het station en dan ga je verder te voet,

Groen

met de fiets of (stads)bus. Wij zetten ook de intercity-

We willen een gezond evenwicht tussen verkeer, parkeren en

lobby door. Bedrijventerrein Lorentz bereikbaar met

groen. Dit betekent dat we verschillende onderwerpen op
hetzelfde moment aanpakken. Bijvoorbeeld gezondheid, klimaat,
duurzaamheid, veiligheid en verkeer.

openbaar vervoer.

A
 nder autogebruik
	We veranderen het gebruik van de auto. Dit geldt voor
bewoners, bezoekers en bezorgers. Dit doen we door:
• beperken van het verkeer in de binnenstad;
• meer laadpalen voor elektrische auto’s;
• parkeren op afstand en parkeergarages;
• schoon bevoorraden winkels en bedrijven;
• stimuleren delen van vervoersmiddelen.

We maken Harderwijk
(verkeers)veiliger
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F. Economie / bedrijven
Wij vinden een sterke economie belangrijk voor Harderwijk en

Binnenstad

Hierden. Nu en in de toekomst. We geven ondernemers ruimte

We willen een sterke binnenstad die klaar is voor de toekomst.

om te ondernemen. Ook bij nieuwe ideeën. We willen een betere

We schrijven een nieuwe integrale visie met aandacht voor de

balans tussen vraag en aanbod op de banenmarkt.

huidige opgaven en de toekomstige ontwikkelingen.

Banenmarkt
De banenmarkt kent veel problemen. Er zijn banen beschikbaar
en er staan mensen aan de kant. Weer gaan werken of meer
gaan werken moet extra geld opleveren. Vraag en aanbod van
banen stemmen we beter op elkaar af. Bijvoorbeeld door het
aanbieden van opleidingen. Om de problemen en oplossingen

Wat gaan we doen?

W
 e stellen een integrale binnenstadsvisie op;
W
 e stellen een nieuwe arbeidsmarktvisie op;
R evitaliseren bedrijventerrein Lorentz I;
O
 ndersteunen bij verduurzamen van

goed in beeld te brengen schrijven we een nieuwe visie. In een

bedrijven(-terreinen);

visie schrijf je je nieuwe plannen. We pakken de leiding bij de

E én aanspreekpunt voor ondernemers;
E en betere openbaar vervoer verbinding naar

oplossingen.

industrieterrein Lorentz.

Een betere balans tussen vraag en
aanbod op de banenmarkt.
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G. Theater
In 2020 is de Stichting Stad als Podium (SAP) gestart.
Deze stichting zorgt voor de voorstellingen in Harderwijk.
Voorstellingen vinden plaats op verschillende podia in
Harderwijk en Hierden, zoals Estrado, de Catharinakapel en
Theater Harderwijk. Theater Harderwijk is tijdelijk op het Bouw
& Infrapark gevestigd. Al jaren speelt de vraag of er een nieuw
binnenpodium moet komen. Dit nieuwe podium is bedoeld voor
alle optredens in Harderwijk. In de cultuurnota: “Voortbouwen
op een Stevig Fundament, Cultuurnota Harderwijk 2022 - 2025”
staat dat we in de periode 2022 - 2026 een besluit nemen over
een binnenpodium. Belangrijk is het aantal zitplaatsen en de
aantrekkingskracht in de regio.

Wat gaan we doen?

D
 e cultuurnota is het uitgangspunt. We onderzoeken
of een binnenpodium op het Dolfinariumeiland
mogelijk is. We nemen hierbij de leiding in handen. In

We nemen een besluit
over een binnenpodium
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binnenpodium op het Bouw & Infrapark.
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H. Samenwerking in de regio
Wij willen een sterke regio. De gemeenteraden van Ermelo,
Harderwijk en Zeewolde hebben een Gebiedsagenda
afgesproken. Hierin staan onderwerpen van ons samen.
Bijvoorbeeld wonen, werken en een goede bereikbaarheid. De
gebiedsagenda gaat over de toekomst (2035). De provincies
Flevoland en Gelderland doen ook mee. Wij vinden het
belangrijk dat de drie gemeenteraden samen de leiding nemen.
Een goede buur is beter dan een verre vriend! Niet alle taken
kun je alleen uitvoeren. Soms is het resultaat beter als je
samenwerkt. Ermelo, Harderwijk en Zeewolde zijn samen

Wat gaan we doen?

D
 e voorstellen uit het Rekenkamerrapport Meerinzicht

eigenaar van Meerinzicht. Meerinzicht regelt de bedrijfsvoering

voeren we samen met Ermelo en Zeewolde door;

voor de drie gemeenten. En de sociale wetten (Jeugdwet,

S amen met het gemeentebestuur van Ermelo en

Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet) voor

Zeewolde geven we invulling aan de Gebiedsagenda

inwoners. Voor de Jeugdwet en Leerplicht werken we met nog

EHZ;

meer gemeenten samen.

W
 e stellen de raden van Ermelo en Zeewolde voor om
de leiding over de Gebiedsagenda op te pakken. Onder
andere door een commissie.

Een goede buur is beter
dan een verre vriend!
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I. Dienstverlening
Bij dienstverlening gaat het erom hoe wij de inwoners helpen in
het Huis van de Stad. Het gaat ook over de toegankelijkheid van
het gemeentebestuur en de ambtenaren. Dit geldt ook voor de
medewerkers van Meerinzicht. Wij zijn gastvrij!

Wat gaan we doen?

W
 e schrijven inwoners aan zoals ze zelf willen;
D
 e wethouders en de burgemeester houden elke week
een inloopspreekuur;

D
 e afdelingen van de gemeente en Meerinzicht

We verhogen de
klanttevredenheid

houden elke week een inloopspreekuur;

W
 e stemmen de openingstijden beter af op de
behoefte van inwoners;

W
 e verhogen de klanttevredenheid;
M
 edewerkers volgen cursussen over dienstverlening.
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J. (Bestuurs)cultuur
Het gemeentebestuur is voor en van iedereen!

Het is belangrijk dat iedereen meedoet. We sluiten niemand

Bij bestuurscultuur gaat het erom hoe we met elkaar omgaan.

uit. Ook willen we inwoners meer bij het gemeentebestuur

We respecteren elkaar en maken geen verschil. Dit geldt voor

betrekken en bij de dingen die we in onze stad en voor inwoners

inwoners met elkaar, met het gemeentebestuur en ambtenaren.

doen. Door meer samen te werken halen we betere resultaten

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het

voor Harderwijk en Hierden. Door deze open manier van werken

college van burgemeester en wethouders. Bestuurscultuur gaat

hopen we dat over 4 jaar meer inwoners naar de stembus gaan.

ook over de omgang tussen de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders. En in het Huis van de Stad tussen

De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en

het gemeentebestuur en ambtenaren.

wethouders. Maar wie controleert de raad? Dit zijn natuurlijk de
inwoners en de pers. Een onafhankelijke pers is belangrijk en die

Een belangrijk onderdeel van de bestuurscultuur is integriteit.

willen we ondersteunen.

Dit betekent dat je eerlijk en te vertrouwen bent. Een eerlijk en
betrouwbaar gemeentebestuur is belangrijk.

Wat gaan we doen?

W
 e betrekken inwoners meer bij het bestuur;
In raads- en collegevoorstellen nemen we een
inclusiviteitsparagraaf op. In de gemeente Harderwijk
durf je jezelf te zijn. Iedereen doet mee! Dit dragen we
allemaal uit;

Iedere Harderwijker voelt zich gehoord. Het
gemeentebestuur praat namens iedereen. Het
gemeentebestuur doet dit actief;

W
 e verlagen de drempel van het recht voor inwoners
om onderwerpen op de agenda van de raad te zetten;

W
 e onderzoeken de mogelijkheden van de combinatie
van het stadsidee en right to challenge;

W
 e moedigen het instellen van robuuste wijkplatforms
o.a in Hierden aan;

S amen met de pers kijken naar verbetering van
de gemeentelijke berichten van het college van
burgemeester en wethouders;

M
 inder regels;
E erlijkheid (integriteit) inbrengen als onderwerp voor
de strategische raadsagenda;

E en duidelijke overzicht van de verschillende stappen
om een klacht te behandelen;

S amen met andere gemeenten een onderzoek naar

Een eerlijk en betrouwbaar
gemeentebestuur is belangrijk

middelen ter ondersteuning van onafhankelijke
journalistiek;

W
 ethouders informeren de gemeenteraad over wat ze
doen, ook als dat niet wordt gevraagd.
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Financiën
De gemeente geeft elk jaar ongeveer € 174 miljoen uit:
• S amen werken voor Harderwijk: € 26 miljoen. Hieronder vallen

Wat gaan we doen?

We zorgen voor een gezonde administratie. We houden

bijvoorbeeld de uitgaven voor de openbare orde en veiligheid

de uitgaven en inkomsten in balans. De uitgaven

en de kosten van de gemeentelijke organisatie;

stemmen we af op onze ambities en de voorzieningen

• S amen leven in Harderwijk: € 104 miljoen. Hieronder vallen

in de stad;

bijvoorbeeld de uitgaven van cultuur, gezondheid, jeugd,

Structurele uitgaven betalen we uit structurele

onderwijs en sport;

inkomsten. Structurele uitgaven zijn uitgaven die je elk

• S amen wonen in Harderwijk: € 42 miljoen. Hieronder vallen
bijvoorbeeld de uitgaven voor wonen, afval, duurzaamheid en
het riool;
• S amen ondernemen in Harderwijk: € 2 miljoen. Hieronder
vallen de uitgaven voor economie, recreatie en toerisme.

jaar opnieuw betaalt;

Als we iets doen met eenmalig geld, dan vertellen we
dat de maatregel tijdelijk is;

Het doel is om de OZB-belasting niet meer dan
trendmatig te laten stijgen. We verbinden voor de
toekomst de OZB-opbrengst met het aanbod van de

Om dit te betalen krijgt de gemeente geld van de rijksoverheid

gewenste voorzieningen;

(€ 123 miljoen). De rest bestaat uit eigen inkomsten, zoals

De kosten van afval en riolering brengen we helemaal

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de heffingen op afval en

in rekening bij de inwoners. We verhogen de tarieven

riool. Ook ontvangt de gemeente geld uit de ontwikkeling van

elk jaar. Dit doen we in gelijke stapjes;

bouwlocaties en de huur van gemeentelijke gebouwen.

We verhogen elk jaar de prijs trendmatig
(inflatiecorrectie). Dit geldt voor leges,
Begraafplaatsrechten, Marktgelden, Reclamebelasting,
Toeristen- en Forensenbelasting;

Voor de belasting op boten (Havengeld) gaan we uit
van 100% kostendekking. We verhogen de tarieven elk
jaar. Dit doen we in stapjes. Op 21 april 2022 heeft de
gemeenteraad de motie “Vreemd havengeld” unaniem
aangenomen. Besloten is om een geschikt tarief voor
inwoners van het Waterfront te gebruiken. En ook voor
eigenaren van woonboten, historische schepen en
historische schepen die meedoen aan evenementen;

We stellen een Duurzaamheidsfonds voor leningen
en een algemeen Duurzaamheidsfonds van samen € 5
miljoen in;

We stellen een Woonfonds van € 5 miljoen in;
De reserve Sociaal Domein verhogen we naar € 4
miljoen;

We kijken of een heffingskorting een oplossing is om
armoede te bestrijden.
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Werkverdeling college van
burgemeester en wethouders
Wethouder Edwin Enklaar
(1e loco-burgemeester)

Wethouder Marcel Companjen
(2e loco-burgemeester)

Wethouder Wilco Mazier
(3e loco-burgemeester)

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Onderwijs, jeugd en sport

Financiën, verkeer en recreatie

Wonen
Ruimte
Ruimtelijk beleid
Grondexploitaties
Vitale vakantieparken
Dorp en buitengebied
Waterfront
Nieuw Weiburg
Kranenburg-Noord
Drielanden
Gebiedsontwikkeling
	Gebiedsagenda uitvoering wonen
en ruimte

VANG

Onderwijshuisvesting
Leerlingzaken (incl. BO en VO)
(Passend) onderwijs
	Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC)

Leerlingenvervoer
Kinderopvang
Peuterspeelzaalwerk
Jeugd
Sport
Integrale handhaving
	Veilig thuis (huiselijk geweld/
kindermishandeling)

Participatiewet
Arbeidsmarktbeleid en FactorWerk
Omgevingswet
Geluidsschermen A28

Wethouder Martijn Pijnenburg
(4e loco-burgemeester)

Financiën
Dienstverlening
Bedrijfsvoering (incl. Meerinzicht)
	Inclusief Groep
(aandeelhouderschap)

	EHZ Samenwerking
(incl. gebiedsagenda)

Parkeren
Verkeer(sveiligheid)
Openbaar vervoer
Intercitystop
Recreatie en toerisme
Evenementenbeleid
	Gebiedsagenda: lobby
bereikbaarheid en R&T

binnenstadsvisie/detailhandel
Vastgoed
Informatievoorziening

Economie, duurzaamheid en cultuur

Economie
Duurzaamheid
Bedrijventerreinen
Havenbeleid en -beheer
	Inclusiviteit / diversiteit /
toegankelijkheid

Gebiedsagenda: werklocaties
	Omgevingsdienst Noord-Veluwe
(ODNV)

Klimaatadaptatie
	Groen, biodiversiteit, beheer
openbare ruimte

Water (incl. Gastvrije Randmeren)
Monumentenzorg / archeologie
Lelystad Airport
Kunst en Cultuur
Dierenwelzijn

Wethouder Maarten Reckman
(5e loco-burgemeester)
Sociaal domein en gezondheid

Beschermd wonen
Maatschappelijke zorg en opvang
Zorg
Welzijn
Vrijwilligers
Mantelzorg
Wmo
Gezondheid (incl. GGD)
Leefbaarheid
Wijkgericht werken
Wijkcentra
Inburgering
Leefstijl en -preventie

Regiewethouders*

Burgemeester
	Openbare orde en veiligheid
(incl. VNOG)

Bestuurlijke coördinatie
Integriteit en ondermijning
AZC
Naturalisatie
	APV ( w.o. vergunningen d&H,
evenementen, exploitatie )

Verkiezingen
	Communicatie &
Informatiebeveiliging

BRP en burgelijke stand
Burgerschap
	Regionale en internationale
samenwerking*

Kabinetszaken
Representatie
participatieverklaring

Sociaal domein - Maarten Reckman
Gebiedsagenda - Wilco Mazier

* o.a. Internationale Hanze en RS4

Economie - Martijn Pijnenburg
Binnenstad -Wilco Mazier
* Als meerdere wethouders betrokken zijn bij een onderwerp of vraagstuk
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Kom in contact

Gemeente Harderwijk
Havendam 56
3841 AA Harderwijk
Postbus 149
3840 AC Harderwijk
Telefoon
0341 411 911
E-mail
info@harderwijk.nl
Website
www.harderwijk.nl

