Openbaar

Advies aan B&W

Wat bereiken we in 100 dagen
Voorgesteld besluit:
I.
II.
III.

Instemmen met de notitie ‘Wat bereiken we in 100 dagen’.
Overgaan tot de verdere uitvoering van de realisatiepunten.
Instemmen met de voorgestelde financiële dekking.

Besluit: [Vult de notulist in]
Aldus vastgesteld in de vergadering van d.d.

Publiekssamenvatting
Het nieuwe college van B&W heeft een eerste 100 dagen ambitie opgeleverd met
een breed scala aan realisatiepunten voor de nieuwe gemeente Noordwijk.
Daarmee toont dit college helderheid, daadkracht en betrokkenheid. Over deze
realisatiepunten in de eerste 100 dagen wordt de komende tijd breed
gecommuniceerd.

Samenvatting
Het college van B&W wil de nieuwe gemeente Noordwijk laten zien dat zij helder,
daadkrachtig en betrokken is. Daarom heeft het college een eerste 100 dagen
ambitie opgesteld met een breed scala aan realisatiepunten.
Het doel is om aan de nieuwe gemeente direct resultaten te laten zien en
daadkracht te tonen bij het oplossen van bestaande knelpunten.

Argument(en) per beslispunt
Beslispunt 1: Instemmen met de notitie ‘Wat bereiken we in 100 dagen’.
Argumenten
In de notitie ‘Wat bereiken we in 100 dagen’ zijn al uw 100 dagen realisatiepunten
verwoord en van een toelichting voorzien. Door in te stemmen met de notitie
concretiseert u uw 100 dagen ambitie, ook voor de communicatie daarover.

Kanttekeningen / Risicofactor(en)
Niet van toepassing.

Beslispunt 2: Overgaan tot verdere uitvoering van de realisatiepunten.
Argumenten
Dit is nodig om de gewenste resultaten te kunnen behalen binnen 100 dagen.
Kanttekeningen / Risicofactor(en)
U loopt het risico op imagoschade als u de voorgenomen ambitie niet waarmaakt
binnen de beloofde 100 dagen. Er zijn verder geen (juridische) consequenties.

Beslispunt 3: Instemmen met de voorgestelde financiële dekking.
Argumenten
Zonder instemmen met de voorgestelde dekking, kunnen mogelijk niet alle
realisatiepunten in de notitie worden uitgevoerd binnen 100 dagen.
Kanttekeningen / Risicofactor(en)
Niet van toepassing.
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Gevolgen
Financieel
Onderwerp
Speerpunt 1: Woonvisie en prestatieafspraken
Plan van aanpak opstellen

2019

2020

2021

€ 35.000

Speerpunt 4: Communicatie en Participatie
Visualisatie coalitieak k oord (inzet Infographics)
Digitaal inwonerspanel
Dementievriendelijk e gemeente
Noordwijk 100 % Hartveilig

Dekking
Dekking binnen huidig budget

Speerpunt 2: Deltaplan sociale woningbouw en
locaties arbeidsmigranten
VormingTask force
Speerpunt 3: Organisatie & Dienstverlening
Integriteitscoördinator
Verbouwing beide gemeentehuizen
Thuis bezorgen reisdocumenten
Onderzoek bezoek ersgegevens
Toegank elijk mak en website
E-facturatie en online tool

2022

Binnen formatie

€

5.500 €

2.000 €

2.000 €

Binnen formatie
Dekking binnen huidige investeringsbudgetten
Binnen formatie en binnen huidig budget
Geen kosten
2.000 Dekking binnen huidig budget
Dekking binnen huidig budget

€ 19.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Dekking binnen begrotingsresultaat
€
7.000
Dekking in budget onvoorzien incidenteel
€ 25.000
Binnen budget WMO eigen beleid
Dekking binnen huidig budget

Speerpunt 5: Controleren en zonodig repareren
bestemmingsplannen
Toetsing bestemmingsplannen

Binnen formatie en binnen huidig budget

Speerpunt 6: Parkeren nieuw Noordwijk
Variantenonderzoek Park eren Noordwijk aan Zee
Plan van aanpak k adernota Park eren
Inhuur exerne expertise
Uitwerk ing k adernota park eren

Binnen formatie
Binnen formatie
Dekking uit parkeerreserve
Dekking uit reserve nieuwe investeringen

Speerpunt 7: Handhaving in dienst van de
samenleving
Uitbreiding met 2,5 fte BOA's
Speerpunt 8: Verkeersonveilige situaties
Quick Wins
Verbeterdebuurtapp
Inventarisatie onveilige verk eerssituaties

PM
PM

€ 137.500

PM

Speerpunt 9: Winkelleegstand
In k aart brengen speelveld

€ 137.500 € 137.500 € 137.500 Formatie wordt gevonden binnen de vacaturegelden/formatie

Apart voorstel wordt gemaakt
Dekking binnen huidig budget
Binnen formatie

Binnen formatie

Overig
Niet van toepassing.

Procesvoorbereiding
Intern overleg
De hele ambtelijke top en de procesverantwoordelijken van de realisatiepunten in
de organisatie zijn betrokken bij het opstellen en bij de uitvoering van de
realisatiepunten binnen de eerste 100 dagen van uw college.
Alle collegeleden zijn betrokken bij de inventarisatie van de realisatiepunten voor
de eerste 100 dagen.
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Extern overleg/participatie
De stakeholders van de realisatiepunten worden zoveel als mogelijk binnen 100
dagen betrokken.

Procesvervolg
Gemeenteraad
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de 100 dagen ambitie van het college.
Dit wordt meegenomen in het communicatieplan.
Extern overleg/participatie
De stakeholders van de realisatiepunten worden zoveel als mogelijk binnen 100
dagen betrokken.
Bijzondere communicatie:
Over de realisatiepunten wordt breed gecommuniceerd. Zie de bijlage voor het
communicatieplan.

Bijlage(n):
1. De notitie ‘Wat bereiken we in 100 dagen’.
2. Memo plan van aanpak communicatie 100 dagen
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