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coalitieakkoord 2022-2026

‘Wat ons verbindt is uniek. Een samensmelting 
van historie, gemeenschapszin, oog voor elkaar 

en onze (ondernemers)mentaliteit. Dit zijn 
belangrijke waarden die wij koesteren’



Inleiding
Op 14, 15 en 16 maart 2022 hebben de inwoners van de gemeente Staphorst een nieuwe gemeenteraad gekozen. 
De SGP kreeg zes zetels in de gemeenteraad. ChristenUnie volgt met vijf zetels. Drie zetels voor het CDA, twee zetels 
voor Gemeentebelangen en één zetel voor de PvdA.

Een nieuwe vierjarige periode ligt voor ons. Wij, SGP, ChristenUnie en CDA, vormen samen de coalitie en daarmee het 
college. Dit document bevat een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hierin worden onderwerpen en ambities beschreven 
waarvoor wij ons de komende bestuursperiode specifiek gaan inzetten. We geven daar verder invulling aan  in de vorm 
van een collegeprogramma, dat we de komende periode uitwerken. 

Zowel het coalitieakkoord als het collegeprogramma vormen de basis voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026. 
In het coalitieakkoord wordt een aantal onderwerpen genoemd die volgens ons geschikt zijn voor een raadsagenda, 
zodat de raad daarmee meer in positie gebracht kan worden om zijn kaderstellende rol te versterken. De coalitie 
ondersteunt dat breed, gezien de grote opgaven die er liggen.

Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de indeling van de begroting in tien programma’s (0 t/m 9). De genoemde 
onderwerpen en ambities zijn niet uitputtend of statisch. Allerlei ontwikkelingen maken besturen dynamisch. 
Maatschappelijke- of overheidsontwikkelingen of crises kunnen ertoe leiden dat daarop ingespeeld moet worden 
en dat ambities en prioriteiten veranderen. Daar zullen wij op inspelen.

De gemeente Staphorst is een zelfstandige en bijzondere gemeente. Het is een dynamische gemeente bestaande uit 
diverse kernen met een eigen identiteit. Wat ons verbindt is uniek. Een samensmelting van historie, gemeenschapszin, 
oog voor elkaar en onze (ondernemers)mentaliteit. Dit zijn belangrijke waarden die wij koesteren.  

De coalitie streeft in gezamenlijkheid naar het voorkomen van een ‘24/7-economie’ binnen de gemeente. Dit wordt in 
gezamenlijkheid door de coalitie uitgedragen. We beschouwen de zondag als dag van rust, bezinning en ontspanning. 
We respecteren de al eerder gemaakte afspraken ten aanzien van de openings- en sluitingstijden van het gemeentehuis 
en de gemeentelijke gebouwen op de christelijke feestdagen. 

Wij verheugen ons op initiatieven en betrokkenheid vanuit de samenleving om de gemeente Staphorst verder te 
ontwikkelen vanuit de identiteit en eigenheid van alle kernen en het buitengebied.

Wij bidden om Gods zegen voor het ontvangen van wijsheid en gezondheid om dienstbaar te mogen zijn aan de 
gemeente en de samenleving van Staphorst.

Staphorst, 16 mei 2022

namens namens namens
SGP ChristenUnie CDA

Roelof Slager  Jan Carlo Bos Herriët Brinkman
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coalitieakkoord op hoofdlijnen 2022-2026
Wij zetten ons in voor:

VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING OVERHEAD

Beschermingsmaatregelen beschikbaarheid woningen benutten
Woningbouw voor alle doelgroepen in alle kernen
Herijking Omgevingsvisie agenderen voor raadsagenda
Opwaardering Marktplein in Staphorst
Kijken naar mogelijkheden voor een afscheidshuis in Staphorst

Een toekomstbestendige organisatie
Een adequate en efficiënte ambtelijke organisatie
Een duurzaam gezonde en robuuste financiële huishouding
Een sluitende meerjarenbegroting als leidend principe

ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Strategische en pragmatische samenwerking
Ondersteuning initiatieven samenleving
Een dienstbare en dienstverlenende gemeente
Goed werkgeverschap

Een veilige gemeente
Goed beschikbare en toegeruste hulpdiensten
Voorlichting en bewustwording

VERKEER EN VERVOER LANDBOUW, ECONOMIE EN ONDERNEMEN

Ontwikkelen plan verplaatsing toe- en afrit zuidkant A28
Een krachtige lobby voor een treinhalte in Staphorst
Fietspadenplan agenderen voor de raadsagenda
Herinrichting Schipgravenweg in Rouveen

Ontwikkeling bedrijventerreinen
Een aantrekkelijk winkelhart in Staphorst
Een vitale agrarische sector

ONDERWIJS SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

In iedere kern basisonderwijs
Verbinding onderwijs met bedrijfsleven
Behoud van bibliotheken
Stimulering verduurzamings- en binnenklimaatprogramma’s 
schoolgebouwen

Een optimaal, functioneel, breed en toekomstbestendig gebruik
van faciliteiten voor beweging en sport
Inclusief sporten en aanjagen sport- en bewegingsonderwijs
Inzet behoud cultureel erf en gedachtegoed
Versterking natuur- en recreatiegebieden, vitale vakantieparken

SOCIAAL DOMEIN ENERGIE EN MILIEU

Uitvoering ambities beleidsplan 'iedereen doet mee' 
Opgroeien & ontwikkelen, meedoen, samenleven en gezondheid 
Gemeenschappelijke regeling Reestmond wijzigen naar inkoop-
model voor de doelgroep
Deelname aan maatschappelijke activiteiten door jong en oud

Energiebesparing door isolatie
Tegengaan energiearmoede
Zonnepanelen op daken van (gemeentelijke) gebouwen en niet 
op landbouwgrond
Ondersteuning initiatieven groen gas en andere hernieuwbare
gassen

Onze inzet
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We zijn een dienstbare en 
dienstverlenende gemeente. 

Dat betekent onder meer goed bereikbaar 
en laagdrempelig toegankelijk. We spelen in 
op de verschillende behoeften van inwoners, 
ondernemers en andere partijen waarmee 
we in verbinding staan. De coronapandemie 
heeft een versnelling van de digitale 
dienstverlening teweeggebracht. 

De digitale dienstverlening blijven we 
(door-)ontwikkelen en de fysieke 
dienstverlening ontwikkelt daar in mee. 
We willen een toegankelijk gemeentehuis 
houden. De mogelijkheid voor direct 
contact is en blijft waardevol. 

We richten ons daarom op een toekomstbestendige 
hybride dienstverlening, zodat daarmee zoveel 
mogelijk in de verschillende behoeften en 
ontwikkelingen wordt voorzien.

Krachten bundelen 
en benutten
Als zelfstandige gemeente werken we strategisch 
en pragmatisch samen. We bundelen en benutten 
krachten en kijken naar mogelijkheden om zo goed 
en efficiënt mogelijk samen te kunnen werken, 
zowel binnen de eigen organisatie, als met andere 
gemeenten, partners of andere marktpartijen. 
 
We ondersteunen initiatieven vanuit de 
samenleving. Wij stimuleren het functioneren 
van wijk- en dorpsraden en hechten waarde 
aan het betrekken van inwoners bij beleid
(burgerparticipatie). De ondersteuning van 
initiatieven komt ook tot uiting in het 
Ontwikkelfonds. Het Ontwikkelfonds wordt na 
vaststelling van de nota Burgerkracht 2.0 door 
de raad geïntroduceerd.
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Veiligheid
 
Staphorst is een veilige gemeente en we zetten ons 
ervoor in om de gemeente veilig te houden. We 
willen een weerbare samenleving blijven tegen 
invloeden van (ondermijnende) criminaliteit.
 
Wij zetten ons in voor een goede beschikbaarheid 
van en voldoende toegeruste hulpdiensten. We 
willen de brandweerkazerne, een ambulancepost 
en het politiebureau behouden. Wij hechten veel 
waarde aan de zichtbaarheid van wijkagenten.
 
Een goede voorlichting en bewustwording 
versterkt de alertheid en meldingsbereidheid en 
daarmee de veiligheid en de veiligheidsbeleving. 
Digitale veiligheid verdient, als onderdeel van 
voorlichting en bewustwording, aandacht. 
  
De hoge deelname aan Burgernet en 
buurtpreventieapps waarderen wij. We zullen 
gebruik maken van middelen die nodig zijn 
om de veiligheid te borgen.

Verkeer en vervoer
   
Staphorst groeit. Het aantal inwoners neemt toe, 
de economie floreert en het aantal bedrijven stijgt. 
Dat houden we graag zo. Voor Staphorst is het 
essentieel om een infrastructuur te creëren die 
bij de ontwikkelingen past. Een wegennet dat de 
toenemende drukte aankan, onveilige 
verkeerssituaties in de dorpskernen voorkomt 
door bijvoorbeeld zwaar verkeer om te leiden, 
het bedrijfsleven een impuls geeft, het centrum 
een plek maakt voor ontmoetingen en woonwijken 
veilig en gezond houdt. 
 
Om dit te bereiken willen we de komende 
bestuursperiode een eenduidig en breed gesteund 
plan uitdragen voor het (deels) verplaatsen van de 
toe- en afritten van de A28. Wij zetten krachtig in 
op een plan om de toe- en afrit aan de noordkant 
van Staphorst op de A28 te behouden en de 
toe- en afrit aan de zuidkant van Staphorst op de 
A28 in zuidelijke richting te verplaatsen naar de 
Gorterlaan/Dekkersweg. Met dit eenduidig en 
breed gesteund plan zoeken we de verbinding met 
medeoverheden zoals de provincie Overijssel voor 
het verkrijgen van draagvlak voor de uitvoering.
 
Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte in 
Staphorst en gaan door met de ingezette dialoog 
met betrokken organisaties. 

Wij zijn voornemens de uitwerking van het 
fietspadenplan, met daarin een vaststelling van 
prioritering, onderdeel uit te laten maken van een 
raadsagenda. 
 
De herinrichting van de Schipgravenweg in 
Rouveen wordt aangepakt. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk gelet op de wensen van de bewoners.

 

´Voor Staphorst is het 
essentieel om een 

infrastructuur te creëren die 
bij de ontwikkelingen past´



Landbouw, economie en 
ondernemen
 
De terreinen De Esch 0, Bullingerslag en De Esch 5 worden 
(verder) ontwikkeld tot bedrijventerreinen, zodat voorzien 
wordt in de behoefte aan bedrijfsruimte voor 
ontwikkelplannen van (lokale) ondernemers en aan een 
goede bereikbaarheid en rol van betekenis in de regio 
Zwolle. De behoefte aan bedrijfsruimte wordt in 
samenwerking met het bedrijfsleven, de regio en de 
provincie Overijssel onderzocht. 
 
Wij zetten ook in op een aantrekkelijk winkelhart van 
Staphorst, waarbij wij letten op wensen van omwonenden, 
ondernemers en bezoekers van het winkelcentrum. 
 
De agrarische sector is een essentiële bedrijfstak en van 
wezenlijk belang voor onze gemeente. We willen 
instandhouding en versterking van een vitale
agrarische sector met een goed toekomstperspectief. 
 
Wij ondersteunen initiatieven op gebied van innovatie en 
alternatieve verdienmodellen. Ondanks weinig (speel)ruimte 
maken wij ons toch sterk om deze sector te ondersteunen.

coalitieakkoord 2022-2026
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Onderwijs
 
Wij zetten ons ervoor in dat iedere kern basisonderwijs 
kan behouden. 
 
Wij verbinden onderwijs en bedrijfsleven met elkaar, 
zodat leerlingen daarmee ondersteund worden in hun 
ontwikkeling en hun beroepskeuze en het bedrijfsleven 
in het aantrekken van en investeren in toekomstig 
(vak-)personeel.
 
De bibliotheken vervullen in de gemeente een belangrij-
ke functie, waar ook veel gebruik van wordt gemaakt. 
Een bibliotheek is een voorziening die een wezenlijke 
bijdrage levert aan ontwikkeling, onderwijs en aan het 
tegengaan (of verhelpen) van laaggeletterdheid. Daarom 
zetten wij ons ervoor in om de bibliotheken te behouden.
 
Verduurzaming en een goed binnenklimaat van 
schoolgebouwen juichen wij toe. Door de gestegen 
energieprijzen is het belang groter dan ooit om op een 
duurzame(re) manier energie te gebruiken. Wij stimule-
ren verduurzamings- en binnenklimaatprogramma’s voor 
schoolgebouwen.

Sport, cultuur, recreatie 
en toerisme 
We hechten, vanuit het belang van gezondheid, veel waarde 
aan beweging en sport. Vanuit dat belang zien we graag dat 
bestaande faciliteiten voor beweging of sport optimaal worden 
benut, waarbij budgetten effectief en doelmatig worden 
besteed. We starten een verkenning naar mogelijkheden (en 
initiatieven) om faciliteiten optimaler, functioneler, breder 
en toekomstbestendig te kunnen benutten en inzicht 
te krijgen in wat daarvoor nodig is. 
 
We willen dat beweging en sport voor iedereen toegankelijk 
is. Iedereen moet de mogelijkheid hebben mee te doen, ook 
mensen met een beperking. Inclusief sporten dragen wij een 
warm hart toe. We vinden het belangrijk dat in het onderwijs 
voldoende aandacht is voor beweging en sport. De gemeente 
heeft een verbindende rol in het stimuleren van kwalitatief 
goed bewegingsonderwijs.
 
Cultuur maakt Staphorst uniek en is diep geworteld en 
verweven in onze samenleving. Onze identiteit en eigenheid 
willen we behouden. Wij stimuleren deelname aan culturele 
activiteiten door scholen. Wij willen de krachten bundelen 
als het gaat om (lokale) initiatieven tot verspreiding van kennis 
over de Staphorster historie, cultuur en erfgoed, zowel voor 
onze inwoners als voor bezoekers. We zien graag dat vanuit 
de samenleving de Staphorster cultuur, erfgoed en cultureel 
gedachtegoed niet alleen wordt behouden, maar ook wordt 
meegegeven aan de volgende generatie. We zijn trots op onze 
cultuur en we willen graag een platform kunnen bieden om 
het behoud ervan te steunen.
 
We willen toegankelijke natuur- en recreatiegebieden, waarin 
de beleving, in goede balans voor zowel inwoners als recrean-
ten, wordt versterkt. We zetten ons in voor vitale 
vakantieparken. Dat kan betekenen dat een revitaliseringslag 
gemaakt moet worden. Bij het revitaliseren van vakantieparken 
staat voor ons de functie van recreatie voorop en zal 
permanente bewoning aangepakt worden.
 
We kijken naar mogelijkheden om de administratieve 
lastendruk voor passende initiatieven door verenigingen op 
gebied van sport, cultuur, recreatieen toerisme te verminderen. 

´Cultuur maakt Staphorst uniek 
en is diep geworteld en

verweven in onze samenleving´
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We willen graag dat iedereen tussen de 9 maanden en 27 jaar 

in Staphorst gezond, veilig en kansrijk opgroeit (pijler 1). 

 
Dit betekent dat:

-    er ruimte is om eigenheid te laten zien, vaardigheden te  

     leren om weerbaar te zijn en dat vroegtijdig preventieve  

     hulp wordt geboden als dat nodig is;

-    we voor de opgave staan om huiselijk geweld te 

     voorkomen, terug te dringen en te stoppen. Juist in de  

     privéomgeving moet iedereen zich veilig voelen en veilig 

     zijn. Om veilig op te kunnen groeien is een stabiele  

     thuissituatie een belangrijke voorwaarde;

-    een goed voorschools aanbod, dat voor iedereen 

     toegankelijk is, is noodzakelijk om alle kinderen een gelijke   

     start op de basisschool te kunnen geven. Voor een 

     kansrijke toekomst in onze maatschappij is het belangrijk 

     om toegerust te zijn op de arbeidsmarkt van nu en in de 

     toekomst. 

     

We onderschrijven het belang dat inwoners, op een wijze 

die hen past, kunnen meedoen in de samenleving (pijler 2). 

   
Dit betekent dat:

-    participatie van belang is om te voorkomen dat 

     onvoldoende financiële mogelijkheden meedoen
     belemmert. Vroegsignalering moet ervoor zorgen dat  

     inwoners eerder ondersteuning geboden kan worden om   

     te voorkomen dat schulden verder oplopen. Meegaan in 

     veranderingen in de arbeidsmarkt is ook belangrijk.

     Vrijwilligerswerk is ook een manier om mee te doen in de 

     samenleving en daarom waardevol;

-    we prioriteit geven aan vraag- en handelingsverlegenheid 

     (durf te vragen) uit oogpunt van preventie en 

     vroegsignalering;

-    het belangrijk is dat inwoners die te maken hebben met  

     onbegrip en uitsluiting gerespecteerd worden en 

     meedoen in onze samenleving (inclusie). 

Sociaal domein
 
Het sociaal domein raakt alle onderdelen die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: gezondheid, 

sport, cultuur, welzijn, werk, inkomen, ondersteuning, onderwijs, opvoeding en inburgering. Deze onderdelen staan met elkaar 

in verbinding en vormen een integraal geheel. 

 
Het gezin vormt voor ons de basis waarop de samenleving is gebouwd. Wij zien het gezin als de hoeksteen van de samenleving.

 
Op 15 februari 2022 is het integrale beleidsplan ‘Iedereen doet mee’ vastgesteld. We onderschrijven het in dit beleid 

beschreven voornemen ‘Samen de schouders onder een Staphorst waar iedereen mee kan doen!’  We willen uitvoering geven aan 

de ambities in het beleidsplan, ingedeeld naar de pijlers: ‘opgroeien en ontwikkelen’, ‘meedoen’, ‘samenleven’ en ‘gezondheid’.
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Binnen het sociaal domein geven we nog specifiek aandacht aan de volgende onderwerpen: 
 
We streven naar een andere samenwerking met Reestmond, waarbij een inkooprelatie wordt aangegaan in plaats van een 
gemeenschappelijke regeling. Het welzijn van de doelgroep staat hierbij voorop en goed overleg is het uitgangspunt. 
 
Deelname aan maatschappelijke activiteiten, door jong en oud en in welke vorm dan ook, juichen we toe. Wij stimuleren 
dat jongeren en ouderen bij elkaar komen en elkaar versterken.

We zetten ons ervoor in dat inwoners naar elkaar om 
kijken, invulling geven aan hun verantwoordelijkheden 
en zijn betrokken bij hun omgeving (pijler 3). 
 
Dit betekent dat:
-    mantelzorg belangrijk is voor het kunnen meedoen in 
     de  samenleving. Mantelzorg is zorg die mensen vrijwillig 
     en onbetaald verlenen aan mensen met een fysieke, 
     verstandelijke en/of psychische beperking, binnen hun   
     familie, huishouden of sociale netwerk. We kijken naar  
     elkaar om, maar de druk op mantelzorg is groot;
-    we vinden het waardevol dat veel inwoners zich (vrijwillig) 
     inzetten voor de eigen leefomgeving. Dat willen we 
     behouden en onze waardering willen we laten blijken. 
     We willen afstand tussen de inwoner en de gemeente 
     verkleinen door ruimte te geven aan burgerparticipatie, 
     waarin verbeteringen mogelijk zijn. 

We zien graag dat inwoners hun leven als gezond ervaren 
vanuit het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ (pijler 4).

Dit betekent dat:
-    het er niet om gaat wat iemand niet meer kan, maar juist
     om wat iemand wel kan, belangrijk vindt en eventueel 
     wil veranderen. Vanuit die positieve gedachte werken wij  
     ook met onze partners samen;
-    er ook aandacht moet zijn voor mentaal welzijn. 
     Onderdeel daarvan is aandacht voor suïcide preventie.    
     Ook hebben we oog voor vereenzaming, waar blijvende 
     inzet nodig is. 
-    ingezet wordt op een gezonde leefomgeving, die als  
     prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en 
     waar de druk op de gezondheidzorg zo laag mogelijk is. 
     In een gezonde leefomgeving is het ook van belang dat 
     drempels voor personen met een beperking zo veel 
     mogelijk worden weggenomen, zodat zij volledig kunnen 
     deelnemen aan de samenleving. 
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Energie en milieu 
 
Het goed en beter isoleren van woningen en 
gebouwen is voor verduurzaming een eerste 
belangrijke en noodzakelijke stap. Daarin valt de 
eerste en forse winst te behalen. We zien graag dat 
landelijke maatregelen om energiearmoede tegen 
te gaan, zo goed en efficiënt mogelijk worden benut.   
 
Wij werken aan een klimaatneutrale gemeente 
in 2050 en zetten ons vol in om dat te bereiken en 
werken de startnotitie ‘Grootschalige opwek’ uit. We 
willen zonnepanelen zoveel mogelijk op daken van 
gebouwen (ook gemeentelijke- en schoolgebouwen). 
 
Landbouwgrond willen we niet opofferen voor 
zonnevelden. Met zes windmolens in onze 
gemeente leveren we een passende bijdrage aan de 
opgave die hier ligt. Initiatieven voor groen gas of 
andere hernieuwbare gassen als biogas en 
waterstof worden door ons ondersteund.
 
Tenslotte steunen en faciliteren we initiatieven 
om zwerfafval tegen te gaan. 
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Bouwen en ruimtelijke 
ordening
  
Het recht om te wonen is een grondrecht. Er is veel 
urgentie bij de aanpak van de krapte op de woningmarkt. 
Er is woningnood onder meerdere doelgroepen, zoals 
starters, gezinnen, ouderen, inwoners met een 
beperking, inwoners die aangewezen zijn op een sociale 
(huur-)woning, arbeidsmigranten en statushouders. 
We willen al onze inwoners en mensen die nog niet in de 
gemeente wonen, maar die daar wel een sociale of 
economische binding mee hebben, een plek kunnen 
bieden en voelen de urgentie. Daarom voeren we een 
actief grondbeleid, daar waar het kan, om de woningbouw 
te versnellen. We willen de woningbouw versnellen en 
voeren daarvoor – daar waar het kan – een actief 
grondbeleid. Wettelijke mogelijkheden op een krappe 
woningmarkt om onze inwoners te beschermen tegen 
beleggers, benutten we, bijvoorbeeld door een 
zelfbewoningsplicht op te leggen bij de koop van een 
woning. Wij zetten ons in om kavels uit te geven 
waardoor er zelf (CPO) gebouwd kan worden.
 
We zetten ons ervoor in dat er voor alle doelgroepen in 
alle kernen gebouwd wordt, zowel op inbreidings- als op 
uitbreidingslocaties. Het college krijgt de opdracht om inzet 
te plegen om dit te realiseren. Voor de sociale woningbouw 
staan wij in contact en werken wij samen met onze partner 
Woonstichting Vechthorst.
 
De in 2018 vastgestelde Omgevingsvisie 'Staphorst voor 
elkaar' wordt herijkt. Door uitstel van de invoering van 
de Omgevingswet is de herijking uitgesteld naar 2023. 
We willen de herijking van de Omgevingsvisie als 
onderwerp voor een raadsagenda agenderen. 
 
De mogelijkheden om vergunningstrajecten te 
vergemakkelijken verkennen we, die deels ook door 
de nieuwe Omgevingswet worden voorzien.
 
Wij willen het Marktplein opwaarderen, waarbij er 
meer ruimte is voor groen en de ruimte meer gericht is 
op beleving en ontmoeting. Dit onderwerp willen we ook 
graag onderdeel laten uitmaken van een raadsagenda.
 
De komende periode willen we ook kijken naar de 
mogelijkheden voor een afscheidshuis is Staphorst.

Gemeentelijke
organisatie
  
Wij willen een goed werkgever zijn. We investeren in 
het aantrekken en behouden van kwalitatief goede 
werknemers. Er wordt een strategisch personeelsplan 
opgezet om in te toekomst te kunnen blijven beschikken 
over een adequate en efficiënte ambtelijke organisatie. 
In een arbeidsmarkt die een krapte kent, zijn passende 
arbeidsvoorwaarden, met daarin ruimte voor 
ontwikkelingsmogelijkheden, opleiding en vorming, 
belangrijk. We werken zoveel mogelijk vanuit de eigen 
organisatie, maar als zelfstandige gemeente benutten 
we ook externe expertise waar dat nodig is. 
 
We streven naar een toekomstbestendige organisatie 
waarbij optimale dienstverlening richting inwoners, 
ondernemers en partners vooropstaat. Hiertoe wordt 
reeds een brede organisatiescan uitgevoerd met daarbij 
de focus op wat een passende formatieomvang voor een 
adequate en efficiënte ambtelijke organisatie zou zijn 
met de opgaven waar de gemeente Staphorst voor staat, 
de ambities die we hebben en wat nog op ons af komt
in de komende jaren. De uitkomsten van deze 
organisatiescan vormen het vertrekpunt voor de 
begroting van 2023 en verder. 
 
Om onze taken, opgaven en ambities te kunnen uitvoeren 
moeten we beschikken over een duurzaam gezonde en 
robuuste financiële huishouding. Een sluitende 
meerjarenbegroting is voor ons het leidende principe. 
Reeds bestaande afspraken worden gehandhaafd. Mocht 
verdere verhoging van de belastingdruk nodig zijn, dan 
gaan wij daar pas toe over na een grondige en gedegen 
belangenafweging en voor zover dat noodzakelijk en 
doelmatig is. 
 
Verschillende vraagstukken vragen in de komende 
bestuursperiode de volle aandacht. Wij spannen ons vol in 
om uitvoering te geven van de in dit coalitieakkoord 
aangegeven ambities en voornemens. Dat doen we ook 
voor alles waar we verder voor komen te staan. 

´We zetten met elkaar 
en in vertrouwen, 

de schouders eronder´
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Samenstelling college en 
portefeuilleverdeling
  
De samenstelling van het college en de portefeuilleverdeling is als volgt:

 

Burgemeester Jan ten Kate
 
• Algemeen bestuur
• Integriteit en rechtsbescherming
• Openbare orde en veiligheid
• Burgerparticipatie
• Informatiebeveiliging
• Intergemeentelijke en regionale samenwerking

Wethouder Herriët Brinkman (CDA)

• Toezicht en handhaving
• Wet open overheid 
• Onderwijs
• Personeel en organisatie
• Recreatie en toerisme
• Midden- en klein bedrijf (Mkb), detailhandel 
• Verkeer en vervoer
• Evenementen
• Sport

Derde locoburgemeester

Wethouder Lucas Mulder (SGP)
 
• Ruimtelijke ordening
• Wonen
• Financiën 
• Gegevensbeheer
• Economie (algemeen)
• Landbouw
• Milieu
• Rijksmonumenten
• Gemeentelijke gebouwen

Eerste locoburgemeester

Wethouder Alwin Mussche (ChristenUnie)
 
• Energie en klimaat
• Sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en 
               (arbeids)participatie)
• Gezondheid
• Afval
• Bibliotheek
• Cultuur
• Inkoop en aanbesteding
• Dorps- en wijkraden
• Openbare werken
• Groen en landschap

Tweede locoburgemeester
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‘Bouwen en verbinden’



Staphorst

Mei 2022

Staphorst




