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1. Verhouding visie en uitvoeringsagenda
De Mobiliteitsvisie omvat de uitgangspunten voor Mobiliteit die de raad heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten
hebben via een analyse geleid tot beleidsdoelen. Dit zijn de doelen waar wij ons, ten aanzien van mobiliteit, op
willen inzetten. Deze beleidsdoelen zijn nader uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda, waarin inzichtelijk is gemaakt
welke acties er ingezet moeten gaan worden om de beleidsdoelen te kunnen bereiken. De Uitvoeringsagenda
leidt bij vaststelling niet tot financiële verplichtingen of tot een uitvoeringsverplichting. De agenda betekent dat
het gemeentebestuur een inspanningsverplichting heeft om acties op te pakken en te kunnen concretiseren naar
projectniveau en geeft daarmee richting. Dat concretiseren verloopt via de normale procedure van opvoeren van
‘nieuw beleid’ via de perspectiefnota en – na raadsbesluit - de verwerking hiervan in de meerjarenbegroting. Zo
heeft de raad daar zeggenschap over. De meeste acties zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda zijn nu dus nog
niet in de meerjarenbegroting opgenomen en dus niet financieel gedekt. Het college zegt toe jaarlijks de raad te
zullen informeren over de voortgang van de lopende acties.
Vaststellen agenda noodzakelijk
Het vaststellen van de Uitvoeringsagenda is van groot belang om zo de inspanningsverplichting een stevige basis
te geven en om acties een uitvoeringstermijn (tot 2025 of daarna) mee te geven. In de Uitvoeringsagenda worden
keuzes gemaakt over het hoe (uitwerking van doelen) en wanneer dat zal gebeuren (prioritering). Door de agenda
vast te stellen geeft de raad richting.
Mogelijkheden tot wijzigingen
De raad heeft bij de vaststelling van de visie en de Uitvoeringsagenda de mogelijkheid om middels moties en
amendementen de inhoud en de prioritering van de visie en/of de Uitvoeringagenda te wijzigen of zelfs nieuwe
acties toe te voegen.
2. Leeswijzer Uitvoeringsagenda
In de Uitvoeringsagenda is een groot aantal acties opgenomen. We denken
hiermee de beleidsdoelen uit de visie te realiseren. De acties uit de agenda
zijn soms algemeen verwoord. Dat maakt dat er enige vrijheid is gecreëerd
voor de concretisering van acties naar projecten.
Prioritering van korte én lange termijn acties
In de Uitvoeringsagenda zijn acties ingedeeld in twee periodes: acties voor
de kortere termijn (tot 2025) en acties voor de langere termijn (na 2025). De
acties voor de korte termijn (tot 2025) zijn geprioriteerd door er een
urgentielabel aan te hangen, te weten:
1.
acties waarvan het goed is om die meteen op te pakken (must do)
2.
acties waarvan het ook goed zou zijn om die op te pakken (should do).
Deze prioritering is gemaakt op basis van:
1.
Participatie met en inspraak van inwoners/ondernemers;
2.
Een beoordeling/inschatting van de prioriteit die vanuit politiek en
bestuur aan acties worden toegekend;
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Een beoordeling van het effect of rendement van
een project in de samenleving, de
maatschappelijke relevantie;
Een inschatting van de financiële haalbaarheid van acties.

In de afbeelding op de vorige pagina (uit de Mobiliteitsvisie) is een en ander schematisch weergegeven.
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