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Begin hier!
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Leeswijzer

U heeft het hybride-akkoord van CDA Ermelo, één-Ermelo en ChristenUnie voor u.  
Een akkoord dat bestaat uit twee delen. Het coalitieakkoord, de concrete opdracht aan 
het nieuw aan te stellen college en het raadswerkprogramma waar de onderwerpen in 
staan waarvan we met elkaar vinden dat die moeten worden uitgevoerd. De concrete 
aanpak en eventuele aanvullingen op de onderwerpen worden nog door de gemeente-
raad vastgesteld.  



Zorgzaam,
spaarzaam en 
duurzaam
Coalitieakkoord gemeente Ermelo 2022-2026
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Terug naar inhoud Coalitieakkoord gemeente Ermelo 2022-2026

Zorgzaam, spaar-
zaam en duurzaam

Naar u luisteren. Zoveel mogelijk de Ermelose inwoners, bedrijven en organisaties 
betrekken bij besluiten die we nemen. Eerlijk en oprecht zijn. Handelen zonder 
aanzien des persoons. Vertrouwen hebben in onze eigen inwoners, maar ook krachtig 
optreden als inwoners dat vertrouwen schenden. Ruimte bieden. Zaken snel en samen 
aanpakken. Zo gaan we het doen in de komende jaren.

‘We’, dat zijn CDA Ermelo, één-Ermelo en ChristenUnie Ermelo. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart besloten deze drie partijen met 
elkaar een nieuw college van Burgemeester en Wethouders te vormen. De 
afspraken die we maakten voor de jaren 2022-2026 staan in dit coalitieak-
koord.

Het coalitieakkoord draagt de titel: zorgzaam, spaarzaam en duurzaam. Deze 
drie woorden beschrijven onze speerpunten, namelijk:
1. Zorgzaam staat voor de inrichting van onze samenleving en in deze 

periode geven wij bijzonder aandacht aan eenzaamheidsbestrijding, 
scholen en wonen.

2. Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt op niet meer 
uitgeven dan beschikbaar is.

3. Duurzaam staat voor een integrale visie op een duurzame samenleving. Duurzaam bouwen, duurzame scholen en 
een duurzaam Ecopark en duurzame keuzes. De overige duurzaamheidsambities worden verder vormgegeven in 
het raadswerkprogramma.

Naast dit coalitieakkoord is er ook gekozen voor een raadswerkprogramma. Dit is een werkplan voor de gemeente-
raad. Daarin staan onderwerpen waarvan we vinden dat die moeten worden uitgevoerd. De concrete aanpak wordt 
later door de gemeenteraad vastgesteld. Het is aan de gemeenteraad om aan te geven hoe men dit wil oppakken, 
bijvoorbeeld via een initiatiefvoorstel of via een startnotitie vanuit het college van burgermeester en wethouders.

Het coalitieakkoord samen met het raadsprogramma noemen we een hybride-akkoord.

Het hybride-akkoord bestaat dus uit een coalitieakkoord én een raadswerkprogramma. Het voordeel is dat naast 
concrete opdrachten uit het coalitieakkoord meer onderwerpen ‘raadsbreed’ kunnen worden opgepakt in het 
raadswerkprogramma.

We willen het coalitieakkoord met de gemeenteraad bespreken en het raadswerkprogramma door de gemeente-
raad laten vaststellen.
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We gaan de woning-
bouw versnellen

We hebben de ambitie om de komende acht jaar minstens 1.000 woningen te reali-
seren. Dit hangt samen met het grote woningtekort in Nederland en specifiek in de 
gemeente Ermelo. Met de bouw van deze woningen kan onze jeugd beter ‘starten’ en 
ouderen en jonge gezinnen kunnen beter doorstromen naar passende koop- en huur-
woningen. 

Wat willen we bereiken?
• De bouw van minstens 1.000 woningen tot 2030 waarvan de helft sociale woningbouw. Daarmee neemt het aantal 

woningen in Ermelo met 10% toe.
• De nieuwe woningen komen bij voorkeur in of zijn direct verbonden met de huidige bebouwde kom van Ermelo.
• De nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk beschikbaar komen voor Ermeloërs.
• De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd. 
• Na de realisatie van het sportcomplex op de Zanderij willen wij het vrijkomende terrein van Calluna benutten als 

locatie voor tijdelijk woningbouw, totdat het bedrijventerrein van Kerkdennen uitgefaseerd is en een integraal 
plan gemaakt kan worden voor het hele ontwikkelgebied. 

Wat gaan we daarvoor doen?
1. We gaan vaart maken door de komende vier jaar ‘grootschalige’ woningbouw voorrang te geven. Het afwe-

gingskader, de puntentabel, zal hierop worden aangepast. Onder grootschalig wordt verstaan meer dan vijftig 
woningen.

2. We gaan een plan maken om van Kerkdennen een woonwijk te maken.
3. De gemeente voert een integraal en duurzaam woonbeleid uit.
4. Om zoveel mogelijk nieuwe woningen aan Ermeloërs toe te kennen gaan we de mogelijkheden uit de Huisves-

tigingswet benutten. Daarmee komt minimaal 30% van de koopwoningen, met een verkoopwaarde tot aan de 
Nationale Hypotheek Garantie grens (€355.000 in het normjaar 2022), beschikbaar voor Ermeloërs.

5. Na de sloop van zwembad en sporthal Calluna komt deze locatie beschikbaar voor tijdelijke woningen bedoeld 
voor starters.

Wat gaat dat kosten?
Niets extra’s. Voor het versnellen van de woningbouw is uitbreiding van de ambtelijke capaciteit wenselijk. Deze 
capaciteit zal binnen de organisatie worden vrijgemaakt.
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We gaan spaarzaam 
met uw geld om

Ermelo moet een gemeente zijn waar niet meer geld wordt uitgegeven dan we binnen-
krijgen. Een gemeente waar we ons ervan bewust zijn dat geld van de gemeente belas-
tinggeld van de inwoners is.

Wat willen we bereiken?
• Een sluitende meerjarenbegroting opstellen.
• De hand op de knip houden, dus niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt.
• Door efficiënter werken financiële ruimte creëren voor nieuw beleid.
• De kosten in het Sociaal Domein beheersbaar maken.
• De OZB (woningen en niet woningen) met maximaal het inflatiepercentage te laten stijgen. We streven naar 

minder verhoging om de inwoners te compenseren voor de (te) grote verhogingen van de afgelopen jaren.
• Nieuwbouw en renovatie van scholen.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Reëel begroten: alleen begroten wat je kunt uitvoeren zodat je weet wat je aan geld nodig hebt. Dit voorkomt 

onnodige belastingverhogingen.
2. Rekeninghouden met de reële WOZ-waardes bij het innen van de OZB. Dit voorkomt dat er meer belasting 

wordt geïnd dan in de begroting is afgesproken.
3. De ontwikkeling van de toeristenbelasting, de forensenbelasting en de OZB (woningen en niet-woningen) aan 

elkaar koppelen. Wijzigt de OZB met 2% dan wijzigt ook de toeristenbelasting en de forensenbelasting met 2%. 
4. De raad accordeert de begroting op ‘subprogramma niveau’ in plaats van ‘programmaniveau’, daartoe zal de 

presentatie van de begroting moeten worden aangepast.
5. Voorstellen voor nieuw beleid worden voorzien van een financieel plan waarin beschreven staat wat de kosten 

zullen zijn en uit welk ‘subprogramma’ dit betaald gaat worden. Financiering van nieuw beleid vindt binnen het 
eigen ‘subprogramma’ plaats en is budgetneutraal tenzij we anders beslissen.

6. We gaan met externe hulp de financiële ontwikkeling binnen het sociaal domein transparant maken zodat daar 
meer financiële sturing mogelijk is.

7. We gaan kapitaal aantrekken voor nieuwbouw en renovatie van scholen. Dit doen we omdat de afgelopen jaren 
hiervoor niet gespaard is. De kapitaallasten lopen op naar €1,2 miljoen per jaar.

8. We gaan met drie in plaats van vier wethouders werken.

 
Wat gaat dat kosten?
• De externe hulp voor het transparant maken van de begroting kost eenmalig €150.000. 
• Toekomstige kapitaallasten onderwijshuisvesting lopen op naar €1.2 miljoen per jaar.
• We besparen €83.000 structureel door met één wethouder minder te gaan werken.
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We willen een goed 
bestuur zijn

Iedere Ermeloër telt mee. Daarom willen we dat Ermelo een gemeentebestuur heeft 
dat zich dienstbaar richt op de samenleving. Dit houdt in dat iedere Ermeloër zoveel 
mogelijk de gelegenheid krijgt om mee te denken, mee te doen en deelgenoot wordt 
van besluiten die worden genomen.

Wat willen we bereiken?
• Een gemeentebestuur dat eerlijk, betrouwbaar, open, transparant, 

respectvol, betrokken en oplossingsgericht is en integriteit hoog in het 
vaandel heeft staan. 

• Een gemeentebestuur dat gelijke gevallen gelijk behandelt (rechtvaardig).
• Een gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie die communiceren. 

Die luisteren, meedenken en uitleggen waarom ze bepaalde keuzes 
maken en zorgen voor draagvlak voor hun besluiten. 

• Een gemeentebestuur dat vertrouwen heeft in de inwoners, bedrijven en 
organisaties maar ook krachtig optreedt als zij dat vertrouwen schenden.

• De gemeenteraadsleden van Ermelo meer mogelijkheden bieden voor 
politieke samenwerking en het voeren van de daarbij behorende openbare 
politieke debatten.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Het gemeentebestuur biedt inwoners zoveel mogelijk de gelegenheid om mee te denken en te doen door het 

voeren van een actief participatiebeleid. Hierbij past het uitgangspunt minder vinden, meer vragen en ‘ja-mits’ 
in plaats van ‘nee-tenzij’.

2. Initiatieven van inwoners en verenigingen ondersteunen. 
3. Bij elk plan een communicatieparagraaf: met wie en waarom wordt gecommuniceerd en waarover.
4. Laagdrempelige en duidelijke informatie die voor iedere Ermeloër toegankelijk is. Denk hierbij aan: fysiek, 

informatief en sociaal toegankelijk.
5. Het uitgangspunt bij handhaving van vergunningen is:
 a.  Gelijke gevallen gelijk behandelen
 b.    Zicht op legalisatie moet binnen één jaar duidelijk zijn en daarna is handhaving de gemeentelijke norm.
6. Intergemeentelijke samenwerking
 a.   We staan open voor intergemeentelijke samenwerking, gericht op uitvoering. Intergemeentelijke samen-

werking moet meer opleveren dan als we het als Ermelo alleen doen.
 b.    Lokaal beleid voor Ermelo wordt door de gemeente Ermelo opgesteld en niet door intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden.
 c.    Uitgangspunt voor intergemeentelijke samenwerking is dat Ermelo een zelfstandige gemeente is en deze 

samenwerking niet leidt tot een herindeling met een andere gemeente. 
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 d.    Het vertrekpunt in de intergemeentelijke samenwerking is de lokale oriëntatie op de belangen van het 
eigen Ermelose gebied. 

7. De huidige Jongerenraad inzetten als adviesorgaan van de gemeente Ermelo. Deze geeft gevraagd advies over 
raadsvoorstellen die betrekking hebben op de jongeren en geeft ongevraagd advies over onderwerpen die de 
Jongerenraad zelf belangrijk vindt.

8. Het opstellen van een raadswerkprogramma en daarmee vervalt het Maatschappelijk Raadsprogramma 
Ermelo (MRE).

Wat gaat dat kosten?
Niets extra’s, dit levert ons zelfs €50.000 structureel op doordat de kosten van het Maatschappelijk Raadspro-
gramma Ermelo (MRE) vervallen.
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We willen een zorg-
zaam dorp zijn

Ermelo is een zorgdorp en daar zijn we trots op. We willen het sterk groeiende gevoel 
van eenzaamheid bij veel van onze inwoners terugdringen. Om de kwaliteit van de zorg 
op peil te houden is het belangrijk dat deze betaalbaar blijft. We willen dat de school-
gebouwen een duurzame en frisse uitstraling hebben waar het voor de leerlingen fijn 
is om te verblijven.

Wat willen we bereiken?
• Grip krijgen op de uitgaven in het Sociaal Domein.
• Invulling geven aan de al bestaande kostenbesparing van € 1,9 miljoen 

in het Sociaal Domein, waarbij dit niet ten koste mag gaan van de meest 
kwetsbare inwoners.

• De krapte op de arbeidsmarkt benutten door meer mensen vanuit de 
bijstand aan het werk te helpen.

• Frisse en duurzame schoolgebouwen met een sterke wijkfunctie.
• Het aantal werkenden dat onder het sociaal minimum leeft zo laag 

mogelijk houden.
• Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt in Ermelo verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Een concreet plan ontwikkelen om de besparing van €1,9 miljoen voor het Sociaal Domein te behalen. Hierbij 

valt te denken aan:
 a.    bepalen welke doelgroepen prioriteit krijgen
 b.    sneller en beter doorverwijzen door het versterken van de toegang
 c.    het verminderen van de instroom
 d.    het instellen van budgetplafonds
 e.    inzetten op preventie door het versterken van het voorveld
2. Een plan ontwikkelen om meer mensen te bewegen vanuit de bijstand naar (betaald) werk. 
3. Het minimabeleid evalueren en zo nodig aanpassen, waarbij de economische ontwikkelingen, zoals inflatie 

(deels door stijgende energieprijzen), koopkrachtontwikkeling en mogelijke recessie worden meegenomen. 
4. Het ontwikkelen van beleid ten behoeve van eenzaamheidsbestrijding. 
5. Bij planontwikkeling zoeken wij de samenwerking met maatschappelijke organisaties per werkveld.
6. We gaan kapitaal aantrekken voor nieuwbouw en renovatie van scholen. Dit doen we omdat de afgelopen jaren 

hiervoor niet gespaard is. De kapitaallasten lopen op naar €1,2 miljoen per jaar.

Wat mag dat kosten?
1. Invulling geven aan de besparing van €1,9 miljoen binnen het Sociaal Domein.
2. Toekomstige kapitaallasten onderwijshuisvesting lopen op naar €1.2 miljoen per jaar.
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We geven bedrijven 
de ruimte

Voor een gezonde lokale economie is een goede vestigingslocatie voor bedrijven 
essentieel. Uit een startnotitie van de Bedrijvenkring Ermelo (BKE) blijkt dit steeds 
moeilijker te worden. Het gaat ook om bedrijven die op een niet-toekomstbestendige 
locatie zijn gevestigd. De groei van deze bedrijven wordt daardoor beperkt. Om de 
lokale werkgelegenheid nu en in de toekomst goed te kunnen waarborgen hebben zij 
extra ruimte nodig.

Wat willen we bereiken?
• Een nieuw bedrijventerrein met directe aansluiting naar de A28 bedoeld voor bedrijven die op hun huidige locatie 

in Ermelo niet verder kunnen groeien.
• Het nieuwe bedrijventerrein moet een aantrekkelijk alternatief zijn voor bedrijven die op Kerkdennen zijn 

gevestigd of voor bedrijven die zich op Veldzicht niet verder kunnen ontwikkelen.
• Het vrachtverkeer door de bebouwde kom van Ermelo beperken door Kerkdennen uiterlijk in 2050 als bedrijven-

terrein te sluiten.
• Een nieuw bedrijventerrein dat verduurzaming van bedrijven mogelijk maakt, energie neutraal is en optimaal 

verankerd is in het omliggende landschap. Dit wordt door de BKE ook wel ‘Ecopark’ genoemd.

Wat gaan we daarvoor doen?
1. Starten met het maken van een plan voor een nieuw bedrijventerrein in de directe omgeving van de A28. Dit 

in samenspraak met directbetrokkenen, zoals de omwonenden, de BKE, de bedrijven die onder meer zijn 
gevestigd op Veldzicht en Kerkdennen en de Buurtvereniging Horst en Telgt.

 a.    Het plan houdt rekening met de problematiek op korte termijn (ruimtebehoefte vanuit Veldzicht) en de 
langere termijn (verandering van Kerkdennen).

 b.    Het plan is in 2024 klaar en bevat een paragraaf met de financiële consequenties voor de gemeente 
Ermelo. 

2. Door de verhuizing van bedrijven komen deze locaties vrij en worden, met uitzondering van de locatie Veldzicht, 
bij voorkeur ingezet voor woningbouw. Vrijkomende ruimte op Veldzicht kan worden benut voor startups. 
Waarbij innovatieve concepten, al dan niet in samenspraak met het (MBO) onderwijs, een kans krijgen.

3. We gaan een projectwethouder aanwijzen die dit vanuit het college van B&W als eerstverantwoordelijke 
wethouder integraal aanpakt.

Wat gaat dat kosten?
Het opstellen van het plan mag maximaal € 250.000 kosten.
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Bijlage 1: Financieel 
overzicht
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Bijlage 2: Voorstel 
portefeuilleverdeling

Dorine Burmanje, waarnemend burgemeester
• Openbare orde en veiligheid
• Representatie

Sarath Hamstra, wethouder en 1e locoburgemeester
• Sociaal Domein
• Werkgelegenheid
• Sport & sportaccommodaties
• Bouwen (Handhaving)
• Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling (projectportefeuille)
• Communicatie
• Voortgezet onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties

Hugo Weidema, wethouder en 2e locoburgemeester
• Financiën
• Wonen
• Grondzaken
• Bedrijventerrein A28/verhuizing bedrijven (projectportefeuille)
• Economie
• Milieu (Handhaving)
• Voorschoolse en basisonderwijs & accommodatiebeleid
• Kunst & Cultuur

Ronald van Veen, wethouder en 3e locoburgemeester
• Ruimtelijke Ordening
• Openbare Werken
• Verkeer & Vervoer
• Toerisme & Recreatie
• Duurzaamheid & Energietransitie (projectportefeuille)

Waar tussen haakjes ‘projectportefeuille’ achter een aandachtsgebied staat, wil dat zeggen dat de wethouder het 
aandachtsgebied integraal benadert.
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Akkoord verklaring

We zijn akkoord met dit coalitieakkoord.

Namens CDA Ermelo
Sarath Hamstra

Namens één-Ermelo
Henri Luitjes

Namens de ChristenUnie Ermelo
Ronald van Veen



Samen DOEN!
Raadswerkprogramma gemeente Ermelo 2022-2026
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Samen DOEN!

‘Samen DOEN!’ is een raadswerkplan voor de gemeenteraad met daarin onderwerpen 
waarover we het eens zijn dat die in de periode 2022-2026 moeten worden uitgevoerd, 
maar waarover we het nog niet eens zijn over de aanpak. Voor de onderwerpen uit het 
raadswerkprogramma neemt of de gemeenteraad zelf initiatief of komt het college van 
burgemeester en wethouders met een startnotitie.

Financiële randvoorwaarden aan nieuw beleid.
Het raadswerkprogramma bevat ook onderwerpen die gaan over nieuw 
beleid. Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Zorgzaam, spaarzaam en duurzaam’ 
bevat een financiële paragraaf met daarin de financiële randvoorwaarden 
voor nieuw beleid met de naam ‘de hand op de knip houden’ en staat voor: 
Voorstellen voor nieuw beleid worden voorzien van een financieel plan waarin 
beschreven staat wat de kosten zullen zijn en uit welk ‘subprogramma’ dit 
betaald gaat worden. Financiering van nieuw beleid vindt binnen het eigen 
‘subprogramma’ plaatst en is budgetneutraal tenzij de coalitiepartijen 
anders beslissen.
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Raadswerk-
programma 
2022-2026

Fietsstraten

1. Onderzoeken of de fietsroutes naar Christelijk College Groevenbeek 
veiliger kunnen door de Dirkstaalweg en Paul Krügerweg als fietsstraat 
in te richten.

2. Onderzoeken of het eerste deel van de Stationsstraat, tussen de rotonde 
’t Weitje en de splitsing met de Horsterweg als fietsstraat kan worden 
ingericht.

Energietransitie
Hoe gaat de energietransitie voor de inwoners van Ermelo er concreet 
uitzien?

Wel of niet openstelling van winkels op zondag
Na 1 oktober 2022 maar voor 31 december 2022 de keuzemaking van openstelling van winkels op zondag te agen-
deren op basis van een discussienotitie met daarin de bevindingen van inwoners, ondernemers en organisaties.

Evenementen op ’t Weitje
Uitwerking van het idee om de komende twee jaar meer evenementen toe te staan als compensatie voor de 
Coronajaren.

Revolverend fonds voor sport en cultuur
Kan het instellen van een revolverend fonds voor sport en cultuur een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling 
van verenigingen?

Saneren vuilstort De Zanderij
Hoe gaat de sanering van de oude vuilstort De Zanderij plaatsvinden en wat gaat dat eventueel kosten?

Gemeentelijke samenwerkingen
In diverse vormen en hoedanigheden doen zich gemeentelijke samenwerkingen voor. Ermelo heeft betrokkenheid in 
samenwerkingen met regiogemeentes. Diverse gemeenschappelijke regelingen vinden plaats buiten het politieke 
debat maar hebben veel invloed op de financiële agenda van de gemeente Ermelo. Het is in belang van de inwoners 
van Ermelo dat er grip is op deze gemeentelijke samenwerkingen in relatie tot de kwaliteit van de diensten en de 
financiële situatie.

Grip is pas goed mogelijk als samenwerkingen tussen de gemeenteraden van de betrokken gemeenten gestruc-
tureerd georganiseerd zijn. Per 1 juli 2022 wordt er een nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) van 
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kracht. Deze wet voorziet in bepaalde mate in een democratisch herstel van de positie van de Gemeenteraad. Hoe 
kunnen wij vanuit de Gemeenteraad Ermelo een werkbare vorm van samenwerking initiëren en organiseren?

Waardig Ouder Worden
In het manifest Waardig Ouder Worden 2.0 staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen 
blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen.
Hoe gaan we uitvoering geven aan dit manifest en hoe betrekken we de inwoners van Ermelo daarbij?

Evaluatie vergadermodel
In het eerste kwartaal van 2023 wordt het huidige gemeentelijke vergadermodel geëvalueerd.
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