Voorstel
opzet
programma’s

17 februari 2014

1. Bestuurskracht en bestuurscultuur

Programma

Missie/visie

In Almelo staat bij zowel het gemeentebestuur als n de organisatie de kracht van
inwoners en hun omgeving en de kracht van de organisaties centraal

Deel programma

1.1
Bestuurskracht en
bestuurscultuur

Missie

De belangrijkste beleidstrajecten worden in
Almelo door college en raad ontwikkeld in
samenwerking met (bij het traject betrokken)
inwoners, bedrijven en organisaties.

Wat willen we
bereiken

Wat gaan we er
voor doen

1.1
1. De raad wordt in 2014 bij alle belangrijke beleidstrajecten vanaf
het begin betrokken
2. Inwoners worden in 2014 door college en raad betrokken bij alle
belangrijke ontwikkelingen in hun buurt
3. In 2014 worden alle belangrijke ‘beleidstrajecten’ door college en
raad ontwikkeld in samenspraak met organisaties
4. Raad en college leggen op een open, integere en transparante
manier verantwoording af van het gevoerde beleid
1.1

1.2.
Bedrijfsvoering
In Almelo wordt het beleid door zowel de
gemeente als de maatschappelijke partners
uitgevoerd op een transparante, effectieve en
efficiënte manier
1.2
1. De gemeente voert in 2014 geen taken meer uit die effectiever
en efficiënter door anderen kunnen worden uitgevoerd
2. De gemeente voert in 2014 geen taken meer uit die niet
bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen
3. De gemeente subsidieert in 2014 geen activiteiten meer die niet
bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen
4. In 2014 is de ‘Effectiviteits-positie’ van de gemeente t.o.v.
andere gemeenten aanzienlijk toegenomen
5. In 2014 is de ‘Efficiencypositie’ van de gemeente t.o.v. andere
gemeenten aanzienlijk toegenomen

Indicatoren
1.2

Middelen

Bezuinigings
maatregelen

1.2
1.1
a.Overall tevredenheid over manier waarop de gemeente haar beleid
ontwikkelt
b. Tevredenheid van de raad over de manier waarop zij betrokken
wordt bij belangrijke beleids trajecten
1.1

1.1

1.2

1.2

2. Aantrekkelijke stad

Programma

Zowel inwoners als mensen van buiten wonen, werken, winkelen,
verblijven en ontspannen graag in Almelo

Missie/visie

 Tevredenheid eigen inwoners met:
- Woonklimaat
Verblijfklimaat
- Werkklimaat
Ontspanklimaat
- Winkelklimaat
- Leefklimaat
- Ontspanklimaat

Indicatoren

Deel programma

Missie

Indicatoren

Wat willen we
bereiken

Wat gaan we er
voor doen

Indicatoren

2.1
Wonen
Zowel inwoners
als mensen van
buiten wonen
graag in Almelo
 Waardering van
de fysieke
kwaliteit van de
woonomgeving
(perceptie
verloedering)
 Waardering van
de sociale
kwaliteit van de
woonomgeving
(perceptie
sociale
kwaliteit)
2.1
1. In Almelo is er voor
zowel de eigen
inwoners als voor
mensen van buiten
passende woonruimte
2. In Almelo is er voor
zowel de eigen
inwoners als voor
mensen van buiten
aantrekkelijke
woonruimte
3. Mensen kunnen bij
het ouder worden in
hun huis blijven
wonen
4. Het buitengebied is
aantrekkelijk en
toegankelijk (zie ook
programma veiligheid
en leefbaarheid)
2.1

AD 1.
• Afstemmen
woningbouwplannen op behoefte
• Actualisering van
bestemmingsplannen

Middelen

Bezuinigings
maatregelen

Ad 2.
Realisatie
onderscheidende
woonmilieus
doorinnovatie,
duurzaamheid, ligging
Ad 3.
- Woonzorgzones
- Wijkvoorzieningen
Ad 4.
- Versterken/bescher
men buitengebied/
groene longen
- Ruimte voor
ontwikkeling
agrarische
bedrijven
- Ruimte bieden voor
aanvullende
activiteiten
- Groenbeheer
2.1
Ad 1.
1. Demografische
ontwikkelingen
2. Woningbehoefte
3. % woningen te koop
4. % nieuwbouw t.o.v.
plannen
5. % sociale woningen
en spreiding over de
stad
Ad 2.
1. Aantal verkochte
vrije kavels
2. % wat daarvan
verkocht is aan
mensen van buiten
Almelo
Ad 3.
% zorgwoningen in
wijk
2.1

2.1

2.2
Werken
Almelo biedt voor
haar inwoners en
voor mensen uit
de regio
voldoende
werkgelegenheid
Tevredenheid met het
werkklimaat in
Almelo
bij eigen inwoners en
mensen van buiten
2.2
1. De werkgelegenheid sluit
aan bij de behoefte van
de inwoners van Almelo
2. De werkgelegenheid
daagt mensen met een
hogere opleiding uit
omin Almelo te komen
werken (en wonen)
3. De werkgelegenheid
bindt mensen aan Almelo
4. Ondernemers nemen hun
maatschappelijke
verantwoordelijkheid,
o.a. door plaatsing van
mensen met een
beperking
2.2
1. Vitaal
ondernemerschap
2. Profiel Quality of Live
2.2
1. Ontwikkeling aantal
werklozen
2. Ontwikkeling aantal
faillissementen
3. Aantal arbeidsplaatsen
4. Aantal startende
bedrijven
5. Vacatures UWV
werkbedrijf
6. Uitzendkrachten
2.2

2.2

2.3
Winkelen
Zowel inwoners als
mensen van buiten
winkelen graag in
Almelo.

Waardering door mensen van buiten Almelo van:
Woningaanbod
Cultuuraanbod
Werkgelegenheid Ontspanmogelijkheden
Winkelaanbod

2.4
Verblijven
Zowel inwoners
als mensen van
buiten verblijven
graag in Almelo

Tevredenheid met
het winkelklimaat in
Almelo
bij eigen inwoners
en mensen van
buiten

Tevredenheid met
het verblijfklimaat
in Almelo
bij eigen inwoners
en mensen van
buiten

2.3
1. In elke wijk kunnen
wijkbewoners hun
dagelijkse boodschappen
doen
2. De binnenstad daagt
zowel inwoners als
mensen van buiten uit
om daar hun niet
dagelijkse boodschappen
te doen
3. Grootschalige
detailhandel
concentreert zich op
enkele plekken en is
geen bedreiging voor de
binnenstad

2.4
1. Almelo geeft voorrang
aan duurzame
mobiliteit
2. In Almelo is het veilig
om op welke manier
dan ook aan het
verkeer deel te nemen
(zie ook programma
Veiligheid en
leefbaarheid)
3. Almelo biedt alle
bevolkingsgroepen een
aantrekkelijke en
duurzame woon-, werk
en leefomgeving

2.3

2.3

2.3

2.3

2.4
Ad 1.
1. Optimaliseren
hoogwaardig
openbaar
vervoersysteem
2. Optimaliseren van
bereikbaarheid en
parkeerfaciliteiten
voor de automobilist
3. Bevorderen van het
fietsgebruik en
optimaliseren van de
fietsvoorzieningen
Ad 2.
1. Aparte fietspaden
2. Opheffen gevaarlijke
plaatsen voor fietsers
3. Voorkomen van
belemmeringen op
troittoirs voor
wandelaars en
mensen met
hulpmiddelen
Ad 3.
1. Verbeteringen in de
binnenstad
2. Stimuleren
plattelandsontwikkeli
ng
3. Actualisatie van
bestemmingsplannen
(Zie ook onderdeel 2.1
Wonen)

2.5
Ontspannen
door cultuur

2.6
Ontspannen door
sport

Zowel inwoners
als mensen van
buiten
ontspannen
graag in Almelo
d.m.v. cultuur

Zowel inwoners als
mensen van buiten
ontspannen graag in
Almelo d.m.v. sport

Tevredenheid met
het
cultuurklimaat in
Almelo

2.5
1. Realiseren breed en
toegankelijk cultureel
aanbod op het niveau
dat hoort bij een
middelgrote stad
2. Via beeldende kunst
bijdragen aan een
betere kwaliteit bij
ruimtelijke
ontwikkelingen
2.5

2.5
1. Openings-uren
Bezoekers- en
deelnemer aantallen
2.5

2.5

Tevredenheid met het
sportklimaat in Almelo
bij eigen inwoners en
mensen van buiten
2.6
1. Optimale dienstverlening van
sporters en sportverenigingen
middels kwalitatief goede
sportaccommodaties
2. Bevorderen van sport en
bewegen door de bevolking in
het algemeen en door groepen
in achterstandssituaties in het
bijzonder voor een verbetering
van de gezondheid, integratie
en participatie en hun welzijn
3. Optimale facilitering van
sportverenigingen en
vrijwilligers middels
professionele verenigingsondersteuning
4. Stimuleren brede talentontwikkeling met een focus op
jongeren (topsport)
2.6
Ad. 1
 Efficiënt en multifunctioneel
gebruik van sportaccom
modaties
 Hoog maatschappelijk
rendement
 Kwaliteits-verbetering van
(buiten) sportaccommo-daties
 Een loketfunctie
Ad 4.
Verbeteren attractiviteit van de
stad met de komst van de IISPA
Almelo en topsport evenementen

2.6
Ad 2.
Percentage sportdeelname
Aantal leden sportverenigingen
Aantal vakleerkrachten
bewegingsonderwijs
Aanbod naschoolse activiteiten
Ad 3.
Aantal verenigingen die zicdie
zich maatschappelijk inzetten
Aantal vrijwilligers
Ondersteunings aanbod
Ad 4.
reedte van aanbod (zowel naar
variatie als niveau)
Onder steunings
2.6

2.4
1. Tevredenheid
verkeersveiligheid in
de buurt
2. Tevredenheid
verkeersveiligheid in
de gemeente
3. Tevredenheid
onderhoud wegen en
fietspaden
4. Evaluatie
woonomgeving
5. Rapportcijfer
woonomgeving
6. Hechting aan de
buurt
2.4

2.4

2.6

Programma

Programma 3: Sociale Agenda 2020 (1)

Missie/visie

In Almelo doet iedereen mee op de manier die het beste past bij zijn of haar mogelijkheden

Deel
programma(‘s)

Missie/visie

Wat willen we
bereiken?

3.1. Werken en
participatie



Indicator/effect

Middelen

Bezuinigingen

3.1.1. Werken
Van de mensen in de WWB met
een reële kans op de
arbeidsmarkt:
o Heeft in 2014 ??% een vaste
baan
o Is in 2014 ?? % gedetacheerd
bij een regulier bedrijf
o Heeft in 2014 ?? % een
gesubsidieerde baan.
o Doet in 2014 ??
leerwerkervaring op
Van de mensen met te grote
afstand tot de arbeidsmarkt als
gevolg van een geestelijke en/of
lichamelijke handicap is in 2014
100 % geplaatst in een SW bedrijf
of in maatschappelijke activering

3.1.1. Werken
 Testen op kennis, houding en
kunde
 Stellen en vastleggen van diagnose
 Eenduidige marktbenadering door
UWV, Convince/ Fusion, Soweco en
gemeente
 Sollicitatie en gesprekstraining
 Maximale inzet ondersteunende
maatregelen:
 Volwassenonderwijs
 Inburgering

3.1.1. Werken
 Het % van het aantal mensen
waarvan een Persoonlijk
Ontwikkelingsplan is gemaakt
 % dat blijvende reguliere baan
heeft gevonden
 % geplaatst door Fusion
 % geplaatst door UWV
 % geplaatsten met
ondersteunende maatregelen
 % dat gedetacheerd is
 % geplaatst door Fusion
 % geplaatst door UWV
 % met gesubsidieerde baan
 % dat uit gesubsidieerde baan is
uitgestroomd naar regulier werk
 % dat uit gesubsidieerde baan is
uitgestroomd naar thuissituatie
 % dat leerwerkervaring opdoet
 % dat is uitgestroomd naar
gesubsidieerde baan
 % dat is uitgestroomd naar
regulier werk
 % dat is uitgestroomd naar
thuissituatie

3.1
2013
LastenBaten
Werkgelegenheid 45.6 33.5
Soci. Werkvoorz
18.6
17.1
Totaal
64.2
50.6

3.1

3.3.
Vrije tijd







3.1.2. Participatie
In 2014 is het % van de inwoners <
60 jaar dat zich inzet voor de
Almelose samenleving t.o.v. 2009
toegenomen met 20 %
In 2014 is het % van de allochtone
huishoudens zonder regulier werk
dat zich inzet voor de Almelose
samenleving t.o.v. 2009 toegenomen
met 30%
In 2014 is het % van de
huishoudens zonder regulier werk
dat zich inzet voor de Almelose
samenleving t.o.v. 2009
toegenomen met 20%

3.4. Vangnet en
ondersteuning

3.5.
Integratie

3.2. Leren
In Almelo kan iedereen zijn/haar talenten
ontwikkelen en wordt daartoe gestimuleerd

3.1.2.Participatie
In Almelo is iedereen die niet werken
kan of die wel werken kan maar nog
geen werk heef op een andere manier
actief.

3.1.1. Werken
In Almelo werkt iedereen die werken
kan



Wat gaan we
daarvoor doen?

3.2
Leren





3.2. Leren
In 2014 is het % jongeren dat voortijdig de
school verlaat met ?? % afgenomen t.o.v.
2009
In 2014 is het % peuters en kleuters met
taalachterstand met ?? % afgenomen t.o.v.
2009

3.1.2. Participatie
 Ondersteunen en faciliteren
vrijwilligerswerk
 Maatschappelijk Activeringsconcept
Almelo breed inzetten
 Stimuleren en faciliteren deelname
aan inburgeringstrajecten
 Stimuleren en faciliteren van het
zoeken van zinvolle activiteiten, zo
mogelijk in of dichtbij de eigen
buurt/wijk
 Geluksbudget/Rechtop
 Collectieve faciliteiten voor mensen
met een beperking
 Kleurrijk Almelo
 Almelo Doet mee
 Minimabeleid

3.2. Leren
 Stimuleren samenwerken
 Goede aansluiting kinderopvang op
basisonderwijs
 Voorkomen vroegtijdige schoolverlating
 Iedereen startkwalificatie
 Adequate huisvesting
 Stimuleren brede ontwikkeling voor
kinderen in achterstand situaties
 Verbeteren kwaliteit voorschoolse educatie

3.1.2. Participatie
 % ouderen dat maatschappelijke
activiteiten verricht
 % allochtonen dat maatschappelijke
activiteiten verricht
 % allochtonen dat nog geen officiële
inburgerings-papieren heeft
 Aantal deelnemers volwasseneducatie
 % van de totale bevolking dat
maatschappelijke activiteiten verricht

3.2. Leren
 Aantal kinderen dat peuterspeelzaal
bezoekt
 Aantal doelgroep kinderen dat 4 dagdelen
een Pyramide peuterspeelplaats bezoekt
 -% voortijdig schoolverlaters en % dat
daarvan herplaatst is
 % opleiding/cursus
 Meer HBO – ers in voorschoolse educatie
 Kwaliteitsverbetering VVE
 % hogeropgeleiden in beroepsbevolking
 % laag opgeleiden

3.1.2

3.2

2013
Lasten Baten Saldo
Lokaal onderwijsbeleid 11.5 0.5
10.9
Educatie
0.4
0.3
0.1
Totaal
11.9 0.8
11.0

Saldo
12.1
1.5
13.4

3.1.2
MAC gedeeltelijk financieren uit
verdiencap.

104

3.2
Taken leerplichtambtenaar
Peuterspeelzaalwerk
Samenw. ROC, RMC, gem versterken
Onderwijsachterstandenbeleid
Taakstelling Scoop

36
250
10
165
300

Programma 3: Sociale Agenda 2020 (2)

Programma

In Almelo doet iedereen mee op de manier die het beste past bij zijn of haar mogelijkheden

Missie/visie

Deel
programma(‘s)

3.1. Werken en
participatie

3.2
Leren

3.3.
Vrije tijd

3.4. Vangnet en
ondersteuning

3.5.
Integratie

Missie/visie

3.3.
In Almelo is het voor iedereen mogelijk om
zich te ontspannen

3.4.
In Almelo leeft niemand ongewild in armoede
of op straat

3.5.
In Almelo gaan mensen van
verschillende culturen op het werk en
in hun buurt op een positieve manier
met elkaar om

Wat willen we
bereiken?

3.3.
 In 2014 is het % jongeren dat actief de
eigen talenten ontwikkelt met ?? %
toegenomen t.o.v. 2009
 In 2014 is het % jongeren dat betrokken
is bij (organisatie van) maatschappelijke
activiteiten met ?? % toegenomen t.o.v.
2009
 In 2014 is het % jongeren dat actief
sport of beweegt met ?? % toegenomen
t.o.v. 2009
 In 2014 is het % jongeren dat deelneemt
aan culturele activiteiten met ?? %
toegenomen t.o.v. 2009
 In 2014 is het % jongeren dat weinig
leest met ?? % afgenomen t.o.v. 2009

3.4.
In 2014 is het aantal huishoudens met
kinderen dat langer dan 5 jaar in de bijstand
zit met ?? %afgenomen
In 2014 is het aantal mensen dat in een
schuldsaneringstraject zit met ?? %
afgenomen
In 2014 is het aantal mensen dat dak- en
thuisloos is met ?? % afgenomen
In 2014 is het aantal mensen dat aan alcohol
verslaafd is met ?? afgenomen

3.5.
In 2014 is het gevoel van
discriminatie onder de autochtone
inwoners met ?? % afgenomen t.o.v.
2009
In 2014 is het gevoel van
discriminatie onder de allochtone
inwoners met ?? % afgenomen t.o.v.
2009

3.3.
 Bevorderen culturele klimaat door
instandhouding culturele instanties
 Stimuleren creatieve en culturele
vorming bij kinderen en volwassenen
 Deelname aan sport stimuleren
 Stimuleren amateurkunst beoefening
 Bieden Basisgezondheidszorg

3.4.
 Het stimuleren van actieve deelname aan de
maatschappij van kwetsbare groepen
 Verstrekken individuele en collectieve
voorzieningen
 Maatschappelijke hulpverlening
 Opvang en begeleiding zeer kwetsbare
groepen
 Schuldhulpverlening
 Minimabeleid
 Opvoedingsondersteuning via CJG
 Langdurigheidstoeslag
 Bijzondere bijstand
 Almelo doet mee
 Van zorg- naar welzijnsaanbod
 Transitie jeugdzorg

Wat gaan we
daarvoor doen?

Indicator/effect

3.3
% kinderen dat:
- Lid is van een sportvereniging
- Participatie-bijdrage van gemeente
ontvangt
% kinderen dat:
- Op de muziekschool zit
- Participatiebijdrage van gemeente
ontvangt
% kinderen dat:
- Abonnement heeft op Bibliotheek
- Participatiebijdrage van gemeente
ontvangt

3.3

Bezuinigingen

Middelen

3.3
Mediabeleid

2013
Lasten Baten Saldo

3.5.1 Tegengaan discriminatie

3.5.2 Bevorderen gemengde
participatie en wederzijdse
beeldvorming

3.4
 Gebruik minima regelingen
 Gebruik individuele voorzieningen
 Bezettingsgraad 24 uurs opvang op 20
plaatsen
 Gem. toegestane verblijfsduur
maatschappelijke opvang
 Doorstroming maatschappelijke opvang
 % dat binnen 3 jaar
schuldhulpverleningstraject succesvol heeft
afgerond
 % dat daarvan weer schuldhulpverlening
nodig heeft
 Cumulatie gebruik regelingen












3.4
Anders organiseren taken sociaal domein
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Herschikken taken ouderenbeleid
Maatschappelijke opvang groepsgewijs
Preventietaken sociale verslavingszorg
Schrappen alg. spreekuur maatsch. Werk
Schrappen categoriale bijstand
Stoppen subs. volksgezondheid
Stoppen subsidies act. beleidskader
Almelo Sociaal wettelijke taken
3.4

2013
Lasten Baten Saldo
Sociale uitkeringsvoorziening 45.6 33.5 12.1
WMO, individuele voorziening 14.0
1.6 12.4
Volksgezondheid
7.7
0.3
7.4
Welzijn
5.9
0.3
5.5
Totaal
83.2 35.7 37.4

195
68
25
104
124
66
129
19
63
50

3.5

3.5

Lasten
Baten
Saldo
% van totaal

Programma 4
Veiligheid en
leefbaarheid (1)

Programma

De inwoners van Almelo wonen graag in hun buurt en voelen zich er veilig en nemen ook zelf de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt

Missie/doel

Hoofd-indicator

4. Veiligheid en leefbaarheid
Deelprogramma

Deeldoelstelling

4.1.1
Veilige woon- en
leefomgeving

4.1.2
Jeugd en
veiligheid

4.1.1
Inwoners voelen zich
veilig in hun buurt

4.1.3
Bedrijvigheid en
veiligheid

4.1.4
Fysieke veiligheid

4.1.3
Ondernemers voelen zich
veilig in (de omgeving
van)hun

4.1.2

4.1.1

4.1.2

4.1.5
Integratie en
veiligheid

4.1.4

4.1.3

4.1.5

4.1.5

4.1.4

DeelIndicator

4.1.1.1
Vermin
deren van
onveiligheid
sgevoelens

Subdoelstelling

4.1.1.1

4.1.1.2
4.1.2.2
4.1.1.4
4.1.2.1
4.1.1.3
4.1.1.5
Voorko Verminder Tegen
Vermin Matigen
Voor
men en
alcohol
en van gaan van komen en deren
vermind ervaren verloeder vermin
overlast gebruik
eren van overlast
ing
deren van jongeren
huise lijk
crimina
geweld
liteit

4.1.2.3
4.1.3
Veilig in Verminderen
en om
crimina
school
liteit tegen
bedrijven en
onder
nemers

4.1.1
.4

4.1.2.
3

4.1.1. 4.1.1.3
2

4.1.1
.5

4.1.2
.1

4.1.2
.2

4.1.
3

4.1.4.1
Brand
veilig
heid en
externe
veilig
heid

4.1.4
.1

4.1.4.2
Verkeers
veilig
heid

4.1.4
.2

4.1.5
Georga
niseerde
crimi
naliteit

4.1.
5

Suboplossingsrichting

SubIndicator

4.1.1.1
4.1.1.2
 Veiligheids  Aantal
gevoelens
aangiften
algemeen
huiselijk
 Veiligheids
geweld
gevoelens  Aantal
buurt
slachtoffers
huiselijk
geweld

4.1.1.3

4.1.1.4
 Perceptie
buurt
probleem
overlast
 Perceptie
buurt
probleem
verloedering

4.1.1.5
4.1.2.1
Mel
 Aantal
dingen
woning
inbraken van jeugd
 Openli overlast
jk
gewel
d
 Geweld
op
publieke
plaatsen

4.1.4.2
Aantal
verkeers
ongeval
len

4.1.3

4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.5

Programma 4
Veiligheid en
leefbaarheid (2)

Programma

Missie/doel

Lasten
Baten
Saldo
% van totaal

De inwoners van Almelo wonen graag in hun buurt en voelen zich er veilig en nemen ook zelf de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt

Hoofd-indicator

4. Veiligheid en leefbaarheid
Deelprogramma

Deeldoelstelling

4.2.1
Duurzame
stad

4.2.2
De wijkbewoner
centraal

4.2.1
Almelo wil een
duurzame stad zijn
voor haar inwoners en
hiervoor de
randvoorwaarden te
scheppen en
initiatieven te
ontwikkelen

4.2.3
Omgevingsvergunning
en handhaving

4.2.2
De inwoners van
Almelo nemen ook
zelf de
verantwoordelijkheid
voor de veiligheid en
leefbaarheid in hun
buurt

4.2.3
Zorgdragen voor de
veiligheid,
gezondheid en
duurzaamheid van de
leefomgeving

4.2.4
Welstand en
monumentenzorg

4.2.4
Beschermen van
ruimtelijke
kwaliteit en
waardevolle
monumenten

4.2.5
Openbare
ruimte

4.2.5
Het realiseren en
behouden van een
leefbare openbare
ruimte

4.2.1
DeelIndicator

Subdoelstelling

4.2.1.1
Behoud van
kwantiteit en
kwaliteit van
de Groene
longen,
beheerste
ontwikkeling
waar
mogelijk en
wenselijk

4.2.1.2
Almelo gaat
samen met
externe
partners actief
door met
duurzame
ontwikkeling
door het stellen
van ambitieuze
maar reële
doelstellingen

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3
Van
groei
naar
stad in
balans

4.2.1.3

4.2.1.4
Duurzame
mobiliteit,
sturen in
verkeerssoorten

4.2.1.4

4.2.1.5
Structurele en
actieve educatie,
informatie,
communicatie en
voorlichting en
stimulering van
samenwerking op
het gebied van
groen, milieu en
duurzaamheid

4.2.1.5

4.2.1.6
De stad is
dynamisch
maar
inwoners
onder
vinden zo
min
mogelijk
hinder

4.2.1.6

4.2.1.7
Cradle
to
cradle

4.2.1.7

4.2.1.8
Duur
zame
part ners

4.2.1.8

Suboplossingsrichting

SubIndicator

4.2.1.1
 Monitoren kwaliteit
en kwantiteit groene
longen
 Versterken
ecologische
verbindingszones
 Uitvoeren
landschapsbeleidspla
n
 Instellen 60 km
gebieden
 Stimuleren
economische dragers
buitengebied
 Verbeteren wandelen fietsnetwerk
 Licht waar nodig,
donker waar mogelijk

4.2.1.2
Doelstellingen 2020
- 30% CO2 reductie
- 20% duurzame energie
- 20% minder
energiegebruik
 Hoge prioriteit van
klimaatbeleid
 Voorbeeldfunctie
energiebesparende en
duurzame energie
gemeentelijke gebouwen
 100% duurzaam inkopen
in 2015
 Faciliteren van
volumemaatregelen

4.2.1.4
 Uitbreiding en verbetering
van het wandel- en
fietsnetwerk
 Verbetering
bereikbaarheid
binnenstad voor fietsers
 Verbetering doorstroming
verkeer
 Verbeteren van de
verkeersveiligheid in
woonwijken
 Verbetering luchtkwalteit
 Aanleg ongelijkvloerse
kruisingen
 Aanleg fietssnelweg

4.2.1.6
 Minimaal handhaven
van cijfer voor
leefbaarheid
 Verbeteren kwaliteit
water en groen in
woon- en
leefomgeving
 Behoud van
monumenten en
waardevolle
stadsgezichten
 Versterken van de
wijkgerichte aanpak
 Vergroten van het
aantal m2 groen per
inwoner

4.2.1.7
 In 2015
100%
duurzaam
inkopen
 Verbeteren
afval
inzameling en
–scheiding en
hergebruik
 Materiaalgebruik en
beheer
gemeentelijke
gebouwen

Programma

Missie/doel

Lasten
Baten
Saldo
% van totaal

Programma 4
Veiligheid en
leefbaarheid (3)

De inwoners van Almelo wonen graag in hun buurt en voelen zich er veilig en nemen ook zelf de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt

Hoofd-indicator

4. Veiligheid en leefbaarheid
Deelprogramma

Deeldoelstelling

4.2.1
Duurzame
stad

4.2.2
De wijkbewoner
centraal

4.2.1
Almelo wil een
duurzame stad zijn
voor haar inwoners en
hiervoor de
randvoorwaarden te
scheppen en
initiatieven
ontwikkelen

4.2.3
Omgevingsvergunning
en handhaving

4.2.2
De inwoners van
Almelo nemen ook
zelf de
verantwoordelijkheid
voor de veiligheid en
leefbaarheid in hun
buurt

4.2.3
Zorgdragen voor de
veiligheid,
gezondheid en
duurzaamheid van de
leefomgeving

4.2.2

4.2.3

DeelIndicator

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.3.1

4.2.4
Welstand en
monumentenzorg
4.2.4
Beschermen van
ruimtelijke
kwaliteit en
waardevolle
monumenten

4.2.5
Openbare
ruimte

4.2.5
Het realiseren en
behouden van een
leefbare openbare
ruimte

4.2.4

4.2.3.2

4.2.4.1

4.2.4.2

4.2.4.3

Subdoelstelling

4.2.2.1

Suboplossingsrichting

SubIndicator

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.4.1

4.2.4.2

4.2.4.3

Programma 4 Veiligheid en
leefbaarheid (4)

Programma

Missie/doel

Lasten
Baten
Saldo
% van totaal

De inwoners van Almelo wonen graag in hun buurt en voelen zich er veilig en nemen ook zelf de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt

Hoofd-indicator

4. Veiligheid en leefbaarheid
Deelprogramma

Deeldoelstelling

4.2.1
Duurzame stad

4.2.2
De wijkbewoner
centraal

4.2.1
Almelo wil een
duurzame stad zijn
voor haar inwoners en
hiervoor de
randvoorwaarden te
scheppen en
initiatieven te
ontwikkelen

4.2.4
Welstand en
monumentenzorg

4.2.3
Omgevingsvergunning en
handhaving

4.2.2
De inwoners van
Almelo nemen ook
zelf de
verantwoordelijkheid
voor de veiligheid en
leefbaarheid in hun
buurt

4.2.3
Zorgdragen voor de
veiligheid,
gezondheid en
duurzaamheid van de
leefomgeving

4.2.4
Beschermen van
ruimtelijke
kwaliteit en
waardevolle
monumenten

4.2.5
Het realiseren en
behouden van een
leefbare openbare
ruimte

4.2.5

DeelIndicator

Subdoelstelling

4.2.5
Openbare
ruimte

4.2.5.1
Groen:
Het verbeteren van
het woon- en
leefklimaat door het
technisch
onderhouden en in
standhouden van
grasvelden, bomen,
beplanting, paden,
vijvers en sloten

4.2.5.1

4.2.5.2
Groen:
Recreatieve
voorzieningen en
natuurbeheer

4.2.5.2

4.2.5.3
Groen:
Begraafplaa
ts

4.2.5.3

4.2.5.4
Grijs:
Het verbeteren van
het woon- en
leefklimaat door een
goed beheer en
instandhouding van
wegverhardingen en
de voorzieningen die
deel uit maken van
de weg

4.2.5.4

4.2.2.5
Blauw:
Een duurzame
inzameling en
verwerking van
afvalwater,
hemelwater en
overtollig
grondwater en
een duurzaam
beheer van het
gemeentelijk
rioolstelsel

4.2.5.5

Suboplossingsrichting

4.2.5.1
Tevredenheid
groenvoorzienin
g
SubIndicator

4.2.5.2
Tevredenheid
speelmogelijk
-heden

4.2.5.3

4.2.5.4
 Onderhoud
wegen en
voetpaden
 Perceptie
verloedering
 Tevredenheid
straatverlichting

4.2.2.5
Hoeveelheid
dakhemelwater
dat is
losgekoppeld
van rioolstelsel

