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Bijlage 1 : Overzicht voortgang en vervolgvoorstel per dialoogvoorstel

In de onderstaande tabellen is kort de stand van zaken het vervolg van de voorstellen Samen aan Zet 
opgenomen, ingedeeld in 4 groepen. 

Leeswijzer:
Alle voorstellen, waarvan het nummer groen is gemarkeerd, kunnen in 2020 financieel worden 
afgerond en inhoudelijk afgehecht in kader van Samen aan zet. Eventueel onbenut budget kan 
vrijvallen in 2020.

Bij voorstellen met   moet rekening gehouden worden met een extra financieringsvraag, die niet 
of niet geheel binnen relevante reguliere budgetten gevonden kan worden door herprioritering 
binnen deze budgetten.

Bij voorstellen met is de bedoeling een eventuele structurele financieringsvraag (indien wordt 
besloten tot voortzetting van de activiteiten na de experimentele fase), op te vangen door 
herprioritering binnen relevante reguliere budgetten.

Groep 1. Initiatieven die door de samenleving zijn opgestart en na impuls-/startfinanciering op 
eigen benen kunnen staan en in deze of aangepaste vorm door kunnen

Nummer Voorstelnaam Stand van zaken Vervolgvoorstel
L20 Gezondheids-en 

stresstest
Wordt nu opgestart met 
impulsfinanciering en daarna 
zelfstandig verder

Financiële bijdrage tot 
uiterlijk eind 2021

L22 Preventie pluktuin + 
ontmoeting

Is opgestart en draait enkele jaren. 
Kan zelfstandig verder

In 2020 laatste (beperkte) 
bijdrage betalen

L29 Cultuurdag Nijkerk In eerste instantie is aangehaakt 
bij bestaande activiteiten o.a. 
winterlichtfestival; de culturele 
raad bereidt een nieuwe culturele 
activiteit voor

Laatste bijdrage in 2020 
betalen, of 2021 als de 
activiteit doorschuift 
vanwege Coronacrisis

E3 Evenementen, Nijkerk 
landelijk op de kaart

In 2019 heeft in dit kader  het 
Smaakfestival plaatsgevonden. 
Een volgend Smaakfestival is in 
voorbereiding. Gaat daarna 
zelfstandig verder

Laatste bijdrage in 2020 
betalen, of 2021 als de 
activiteit doorschuift 
vanwege Coronacrisis

E8 Van zwerffiets tot 
toeristenfiets

Projectplan voor de Fietseria is in 
uitvoering; nog niet operationeel
(mogelijk door Coronacrisis nu iets 
vertraagd)

Voortgang volgen: Heeft 
toegezegde bijdrage van 
de gemeente ontvangen 
om op te starten; onder 
voorwaarde daarna 
zelfstandig verder te gaan

V1 Optimaal meer 
generatie wonen

Onderzoek is uitgevoerd en t.k. 
aan raad toegezonden. Vervolg  
wordt zoveel mogelijk door groep 
opgepakt

Gemeente faciliteert 
uiterlijk tot eind 2021
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W11 Voorstel Landgoed 
Luxool

Is opgestart en loopt. In 2021 laatste toegezegde 
(beperkte) bijdrage 
betalen

W15 Voorstel bloemrijke 
akkerranden

Wordt uitgevoerd tot eind 2021 
en opgepakt door st. BAO. Vanaf 
2022 in principe met alternatieve 
financieringsbron verder 
(Provincie) 

In 2021 laatste  bijdrage 
betalen.

Categorie 2. Initiatieven waar geen animo meer voor is of die niet verder zijn uitgewerkt in lijn met 
het oorspronkelijke idee of die niet kunnen worden vervolgd in lijn met het oorspronkelijke idee

Nummer Voorstelnaam Stand van zaken Vervolgvoorstel

L4 Schoolzwemmen Heeft goed gedraaid op enkele 
scholen. Weinig draagvlak voor 
uitbreiding en sterk afhankelijk 
van de initiatiefnemer.

Afronden en geen nieuwe 
bijdrage meer toekennen

L34 Platform 50+ Radiozender en website zijn 
opgestart en draaiden inmiddels 
enkele jaren. Initiatief is door 
coronacrisis gestrand. Het krijgen 
van voldoende vrijwilligers lukte 
hierdoor niet.

Afronden en indien later 
herstart kan worden 
gemaakt kan dat zonder 
gemeente.

L31
L32
L33

Huisvestingsbijdrage 
binnen de 
budgetsubsidie / Kunst 
en cultuur in 
Hoevelaken moet blijven 
/ Jaarlijkse update van 
accommodaties, dus 
beschikbare ruimte

Initiatiefnemers hebben eerder 
aangegeven dat, als er een goede 
huisvestingsoplossing voor 
Kunstencentrum Collage is, geen 
uitwerking van de voorstellen 
nodig is. Passende huisvesting is 
gevonden aan de Zuiderinslag.

Voorstellen zijn niet meer 
uitwerken. I.k.v. subsidie- 
en tarievenbeleid bepalen 
hoe in de toekomst de 
subsidiering van o.a. 
kunst- en cultuur 
plaatsvindt 

V2 Het Nijkerks Inclusieve 
Plus Team (NIPT)

Initiatiefnemers hebben met 
elkaar verkend wat mogelijk is. 
Geen animo meer.

Afronden en 
gereserveerde budget 
vrijlaten vallen

E6 Arbeidsbureau Nieuwe 
Stijl

Na een reeks van inspiratiesessies 
is een plan opgeleverd. 
Gezamenlijk is verkend of 
onderdelen van het plan in lijn 
met de bedoeling van Samen aan 
zet en binnen de financiële kaders 
in gang konden worden gezet. 
Hiervoor was onvoldoende animo.

Afronden en resterende 
budget vrijlaten vallen;  
achterliggende 
ideeën/gedachtengoed  
meenemen in toekomstig 
beleid.

E10 De Nijkerkse Uitdaging De Nijkerkse Uitdaging heeft 
enkele jaren gedraaid. De animo 
om door te gaan na vertrek van de 
initiatiefnemer, nam af en 

Afronden en resterend 
budget vrij laten vallen
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betrokkenen hebben besloten te 
stoppen.

E11 Risico's werkgevers Is onderzocht, oorspronkelijke 
idee is juridisch niet haalbaar.

Stoppen. Geen budget 
voor gereserveerd.

E20 Inspiratiesessies 
samenwerking en 
afstemming gemeente

Er hebben 3 sessies 
plaatsgevonden met wisselende 
opkomst. Oorspronkelijke 
beoogde doelstellingen worden 
niet behaald.

Stoppen. Restant budget 
vrij laten vallen.

Categorie 3. Tijdelijke initiatieven of onderzoeken, die zijn opgezet om in de samenleving en/of bij 
de gemeente een verandering of ontwikkeling tot stand te brengen.

Nummer Voorstelnaam Stand van zaken Vervolgvoorstel
L1 Promoten minder 

validensport
NSG heeft enkele jaren 
geprobeerd. Het lukt onvoldoende 
om dit bij sportverenigingen te 
laten landen. Gebleken is dat 
begeleiding/coördinatie nodig blijft

Geen vervolg in huidige 
vorm en aandachtpunt 
binnen reguliere werk van 
NSG 

L5 Renovatie sporthal 
Strijland

Intentie van het voorstel wordt 
meegenomen bij ontwikkeling 
(gebiedsvisie) Paasbos

Verder uitwerken in kader 
van ontwikkeling Paasbos

L6 Alternatief model 
beheren van 
sportaccommodaties

Is onderzocht en wordt afgewogen 
bij aanbesteding 

Bij nieuwe aanbesteding in 
toekomst afwegen

L7 Accommodatie in eigen 
beheer, sportvelden

Na uitgebreid onderzoek en 
overleg is een beheercommissie 
opgericht door een aantal 
verenigingen met de gemeente

Afronden in kader van 
Samen en zet en door 
ontwikkelen in sportbeleid

L14 Torenpas Resultaten van onderzoek zijn 
opgeleverd en daaruit blijkt het 
oorspronkelijke idee van een 
Torenpas niet haalbaar. Alternatief 
idee is voorgesteld.

Afronden in kader van 
Samen aan zet. Bij 
ontwikkeling van het 
Armoedebeleid alternatief 
idee afwegen.

L15 Positieve gezondheid 
voor laaggeletterden

De bibliotheek heeft hier 
programma voor opgesteld en 
uitgevoerd. Waar mogelijk wordt 
dit door partijen onder de 
aandacht gebracht. Betrokken 
partijen willen graag intensiever 
door met positieve gezondheid.

Afronden in kader van 
Samen aan zet. Bij 
Volwassenenbeleid 
afwegen hoe het 
gedachtengoed van 
Positieve Gezondheid 
verder opgepakt wordt.
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L17 Gezonde sportkantine NSG heeft enkele jaren aandacht 
gevraagd voor gezonde producten 
in sportkantines. Afspraak is dat dit 
tot eind 2021 doorloopt.

Conform afspraken 
voortzetten tot eind 2021. 
Stoppen in huidige vorm 
en aandachtspunt binnen 
reguliere werk van NSG 

L35 Creatieve oplossingen 
voor JOP’s

Is in gang gezet en een aantal 
Kjoebs is inmiddels geplaatst

Afronden in kader van 
Samen aan zet. Eventuele 
uitbreiding van het aantal 
Kjoebs oppakken via bij 
jeugduitvoerings-
programma

L36/W12 Sportvelden uit de wijk 
updaten/ Iedereen mag 
weten dat je in Nijkerk 
buiten kan spelen

Is opgepakt en uitgevoerd; 
sportveldjes in de wijk  hebben een 
update  gekregen binnen regulier 
beleid

Afronden in kader van 
Samen aan zet. Verder 
ontwikkeling landt in 
speelruimteplan.

W4 Stuur de groei van de 
gemeente Nijkerk op 
basis van kwaliteit ipv 
kwantiteit

Is geland in reguliere werk via o.a. 
omgevingsvisie

Verder oppakken in kader 
van woonvisie en 
omgevingsvisie

W6 Doorontwikkeling 
Hoevelakense bos

Is opgepakt en visie is ontwikkeld. 
Uitvoeringsplan is in ontwikkeling 
bij Geldersch Landschap
(mogelijke vertraging door Corona)

Conform afspraken 
faciliteren tot eind 2020 
en verder oppakken i.k.v. 
landschapsbeleid 

W13 De Poorten van Nijkerk Culturele raad is bezig met een 
kunstwerk. Uitvoering uiterlijk 
2021. 

Uitvoering uiterlijk 2021. 
Eventueel overgebleven 
budget laten vrijvallen 
volgend jaar

S1 Eén loket Rapport is opgeleverd. 
Besluitvorming hierover ligt stil in 
afwachting van het transformatie 
plan voor het Sociaal Domein.

Afronden i.k.v. Samen aan 
zet. Meenemen bij 
transformatie SD

S2 Armoede Nijkerk uit Eerste minima-effectrapportage 
(MER) is uitgevoerd. Dit heeft 
geleid tot enkele aanpassingen aan 
regelingen en de pilot 
energiebesparing minima. In kader 
van Mobility Mentoring zijn 
trainingen in voorbereiding 
(vertraagd door Corona)

Afronden pilot 
energiebesparing minima 
en training; Uitkomsten 
van de pilot meenemen bij 
opstellen armoedebeleid 
en 2e MER uitvoeren om 
effecten van crisis beter in 
beeld te krijgen. Overig 
geld vrij laten vallen.

V3 Samen op weg naar een 
nieuw evenementen 
beleid

Evenementenbeleid is ontwikkeld 
en wordt nog besproken met de 
raad

Afronden en verder vorm 
geven/uitvoeren in 
regulier werk.

V5 Omgevingswet; Samen 
sterk voor de gemeente 
Nijkerk

Verschillende vormen van 
participatie worden ingezet om te 
komen tot implementatie van de 
Omgevingswet (vertraagd door 
Corona)

Financieel afhandelen 
conform afspraak; 
Uitvoering verder 
meenemen in project 
implementatie 
Omgevingswet
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Categorie 4. Initiatieven die als experiment zijn opgezet of uitgewerkt, waarvoor wel animo is om 
verder te gaan, maar die niet in deze of aangepaste vorm zonder 
(gemeente)financiering/bemoeienis verder kunnen.

Voorstelnaam Stand van zaken Vervolgvoorstel

L3 Valpreventie 
programma

Is eerder tijdelijk gefinancierd en 
daarna via dialoog aangedragen 
voor financiering. Aangepast 
voorstel uitgewerkt met meer 
alternatieve financiering.

Afspraak nakomen: In 
2019 is bij voorjaarsnota 
toegezegd dat bij 
Volwassenenbeleid 
afweging plaatsvindt 
Gevraagde 
bijdrage ca. 
€ 6.000 p.j.

L9 Welzijn op recept Plan van aanpak is opgesteld en 
wordt door maatschappelijke 
partijen uitgevoerd.

Loopt nog t/m medio 2022 
(of later door Covid-19). 
Daarna afwegen bij 
volwassenenbeleid.
Kosten nu € 
50.000 p.j.

L11 Dementievriendelijke 
gemeente

Afspraken gemaakt over 
aanstellen van een regisseur voor 
een aantal jaren.

Loopt nog t/m 2021 (of 
later door Covid-19). 
Daarna afwegen bij 
volwassenenbeleid. 
Kosten nu € 
25.000 p.j.

L28/W14 Culturele raad / 
Cultuurplatform

Culturele raad is opgezet en actief 
met culturele (o.a. cultuurdag, 
poorten van Nijkerk). 
Afspraken over faciliteren t/m 
2021 gemaakt.

Faciliteren conform 
afspraak. Voortzetting van 
culturele raad 
afwegen bij 
cultuurbeleid.
Kosten nu € 
10.000 p.j.

W8 Toepassen 
beschermende 
maatregelen 
cultuurhistorisch 
erfgoed

Heeft rapport cultureel erfgoed 
‘eigenheid en karakter’ 
opgeleverd.

Is afgerond. Vervolg 
oppakken i.k.v. 
cultuurbeleid. 
Leidt mogelijk tot 
budgetvraag.

E1 Sterk merk Nijkerk Citymarketing/Lekker Nijkerk 
loopt. Het Merk is neergezet en 
krijgt meer bekendheid. Raad is 
geïnformeerd door 
initiatiefnemers over activiteiten. 
Afspraken over financiering lopen 
tot eind 2020.

Afronden i.k.v. Samen aan 
Zet. Afwegen bij 
vrijetijdseconomie om, 
evt. aangepast, 
door te gaan. 
Huidige bijdrage 
bedraagt € 
150.000 p.j.  In regulier 
budget ca. € 17.000 p.j. 
beschikbaar

E2 Informatiepunt voor 
toerisme en inwoners

Loopt (betreft VVV). Is voor 3 jaar 
aanbesteed (t/m 2020).

Afronden i.k.v. Samen aan 
Zet. Afwegen voortzetting 
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bij  vrijetijdseconomie. 
Huidige bijdrage bedraagt 
€ 25.000 p.j. beschikbaar 
binnen regulier.

E14 Centrum Hoevelaken 
(inclusief Groene hartje 
Hoevelaken)

Ontwikkeling van centrum 
Hoevelaken is projectmatig 
opgepakt met stakeholders.

Afronden i.k.v. Samen aan 
zet;  vervolgen in ‘project 
centrum Hoevelaken’. 
Rekening houden 
met vraag om 
(project/) 
cofinanciering 

S5 Bruggenbouwers en 
ijsbrekers

Onderzoeken tbv bruggenbouwers 
zijn uitgevoerd en in overleg met 
werkgroep vindt uitwerking plaats. 
Eén ijsbreker is inmiddels voor 3 
jaar (t/m medio 2022) aangesteld.

Afmaken uitwerking 
bruggenbouwers. Huidige 
ijsbreker conform 
afspraken inzetten. 
Uitgewerkte ideeën 
bruggenbouwers en 
werkwijze IJsbreker
meenemen in 
transformatie SD. 
Voortzetting inzet 
IJsbrekers leidt 
mogelijk tot 
budgetvraag. 

NB: Vanuit Samen aan zet zijn deze initiatieven/onderzoeken gefinancierd. Inzet is dat 
veranderingen/ontwikkelingen verder in principe binnen bestaande budgetten worden gerealiseerd. Voor de 
voorstellen ‘met geldzak’ zal dat (waarschijnlijk) niet lukken en zullen investeringen afgewogen moeten worden. 
De kosten worden pas helder als exacte invulling duidelijk is en dan vindt ook pas afweging plaats wat de 
gemeente faciliteert.

  


