Begeleidend schrijven bij de planningskalender
Inleiding
Bijgevoegd treft u de planningskalender 2017-03 aan voor de raadhuispleinbijeenkomsten van
donderdag 16 en 23 maart 2017.
Beoogd resultaat
Via de planningskalender de raad de mogelijkheid bieden om te sturen op de agendering van de
Raadhuispleinbijeenkomsten.
Aanpak/uitvoering
 De planning wordt op maandniveau weergegeven naar De Samenleving, De Opiniërende Raad
en De Besluitvormende Raad.
 De onderwerpen zijn verdeeld naar enkele beleidsvelden. Binnen deze beleidsvelden zijn twee
specifieke thema’s toegevoegd die we nadrukkelijk in beeld willen houden. De opzet bestaat
daarmee uit: Beleidsveld Bestuur, Beleidsveld Ruimte, Beleidsveld Ruimte onderdeel grote
projecten, Beleidsveld welzijn en beleidsveld welzijn onderdeel sociaal domein
 Op de planningskalender worden in ieder geval de onderwerpen opgenomen, waarvan het te
volgen bestuurlijk traject (ook qua planning) bekend is.
 Daarnaast worden ook belangrijke politiek/bestuurlijke onderwerpen opgenomen, waarvan nog
geen concrete bestuurlijke planning beschikbaar is. Deze onderwerpen geven wij als PM weer in
de meest waarschijnlijke en realistische maand.
 Tot slot zetten we enkele omvangrijke, bestuurlijk extra relevante onderwerpen die we nadrukkelijk in beeld willen blijven houden in de planningskalender, ongeacht of er wel of niet een
concrete raadsbehandeling in de betreffende periode aan de orde is. Deze onderwerpen zijn
weergegeven onder het kopje “grote projecten” in het beleidsveld Ruimte en het kopje “sociaal
domein” in het beleidsveld welzijn.

Achtergrondinformatie bij onderwerpen op de planningskalender
Beleidsveld Bestuur
Jaarlijks vindt in de raadhuispleinbijeenkomsten de behandeling van de diverse documenten in het
kader van de P&C-cyclus plaats. Deze worden niet nader toegelicht in dit begeleidend schrijven.

Verlengd besluit bestuursovereenkomst noodopvanglocatie Kamp van Zeist
Op 9 oktober 2015 sloten het COA en de gemeentes Zeist en Soest een bestuursovereenkomst af
“inzake de vestiging van een opvanglocatie”, zijnde de noodopvanglocatie op het Kamp van Zeist.
De overeenkomst is aangegaan voor de periode van 9 oktober 2015 tot uiterlijk 1 maart 2019. De
termijn van drie jaar is gesplitst in 2x 1,5 jaar. We hebben afgesproken dat na 1 jaar een
evaluatiemoment plaatsvindt op basis waarvan de beide gemeenteraden een verlengd besluit
nemen, mede op basis van de urgentie voor noodopvang op dat moment én eventuele incidenten
en beheersbaarheid van de noodopvang in de samenleving.
Planning:
 De Opiniërende Raad van 23 maart 2017 (bespreking voorgenomen besluit).
 De Samenleving van 6 april 2017.
 De Opiniërende raad van 12 april 2017.
 De Besluitvormende Raad van 20 april 2017.
Opmerking:
 Maakt deel uit van de bestuurlijke cyclus 2017-03.

Pagina 1 van 7

Vuurwerkvrije zone
Het college heeft net als vorig jaar een vuurwerkvrije zone aangewezen. Hier is op 24 november
2016 ook met de raad over gesproken. Met de raad is afgesproken dat de evaluatie van de vuurwerkvrijezones ook opnieuw met de raad besproken zou worden.
Planning:
 De Opiniërende Raad van 31 mei 2017.
Opmerking:
 Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.

Beleidsveld Ruimte
Bestemmingsplan Korte Ossendam 39 (Menning terrein)
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om centraal op het binnenterrein -na sloop van de
bestaande bedrijfsopstallen en de in slechte staat van onderhoud verkerende voormalige boerderij
en de sanering van de bodem van een deel van het binnenterrein- een vrijstaande woning te
bouwen. Deze woning zal worden ontsloten vanaf de Schoutenkampweg via de inrit die destijds
voor de bedrijfshal werd gebruikt. Aan de Korte Ossendam wordt het gat in het bebouwingslint opgevuld met een twee-onder-een-kap-woning. In de anterieure overeenkomst worden stringente
voorwaarden gesteld over de sloop van de bestaande bebouwing en de uit te voeren bodemsanering op het binnenterrein.
Aanvrager heeft verzocht om de coördinatieregeling toe te passen voor de twee woningen aan de
Korte Ossendam. Het ontwerpbestemmingplan en de concept omgevingsvergunning liggen vanaf 8
december 2016 gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Thans zijn er twee zienswijzen ingediend. Indieners geven onder andere aan dat door de nieuwbouw er sprake is van vermindering
van lichtinval. Aan initiatiefnemer is gevraagd om ter zake nader onderzoek te verrichten
(bezonningstudie).
Planning:
• De Samenleving van 6 april 2017.
• De Opiniërende Raad van 12 april 2017.
• De Besluitvormende Raad van 20 april 2017.
Opmerking:
 Betreft een doorgeschoven planning.
Bestemmingsplan Parklaan 18 en 20
Op het perceel aan de Parklaan 18-20 was in het verleden een (kleinschalig) benzinestation met
bedrijfswoning aanwezig. De opstallen zijn een aantal jaren geleden gesloopt en momenteel ligt
het terrein braak. De gronden zijn verkocht en de nieuwe eigenaren zijn voornemens om op het
perceel een twee-onder-één-kap woning te bouwen.
Het plan past niet zonder meer binnen het geldende bestemmingsplan ‘De Eng’. Reden is dat er
weliswaar al wel een woonbestemming geldt, maar vanwege de bouwaanduiding ‘vrijstaand’ is
binnen de bestemming ‘Wonen’ uitsluitend een vrijstaande woning toegestaan. Het bestemmingsplan kent bovendien geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden voor deze situatie. De aanvraag is
om die rede in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Door het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan kan medewerking verleend worden aan het verzoek. Het plan lag vanaf 15
december voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze periode zijn er
geen zienswijzen ingediend. Het plan kan nu door het college worden voorgelegd aan de raad ter
vaststelling.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 23 maart 2017.
• Daarop aansluitend de Besluitvormende Raad van 23 maart 2017.
Opmerking:
 Maakt deel uit van de bestuurlijke cyclus 2017-03.
Structuurvisie Kernrandzone Soesterveen
In november 2015 heeft uw raad besloten een structuurvisie voor de kernrandzone op te stellen.
Het proces voor de totstandkoming van deze visie heeft vertraging opgelopen. De reden voor deze
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vertraging komt voort uit het gewijzigde speelveld: uit de ontwerp-PRV en PRS blijkt dat de regels
binnen de kernrandzone gewijzigd zijn, zo wordt het opstellen van een visie niet langer verplicht
gesteld. Daarnaast lijkt het erop dat onder de toekomstige Omgevingswet (die naar verwachting in
2019 in werking treedt) de mogelijkheden voor kostenverhaal ingeperkt worden. Momenteel
brengen we in overleg met de provincie en een adviseur van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu de eventuele gevolgen van het gewijzigde speelveld in beeld. Om verdere vertraging te
voorkomen, gaan we wel door met de inhoudelijke werkzaamheden aan de visie.
De visie is al in concept gereed en het inhoudelijke afwegingskader is ‘getest’ met drie pilotinitiatieven. Daarnaast brengen we de totale investeringskosten in het gebied in beeld. Op basis
van deze investeringskosten bepalen we aan de hand van de drie pilots en het gewijzigde speelveld
een juridisch haalbare strategie om deze kosten op de initiatiefnemers te verhalen.
Aanvankelijk wilde we uw raad in de Samenleving van 22 februari meenemen in het proces en het
gewijzigde speelveld. Rond die tijd vindt echter nog een aantal gesprekken plaats over de benodigde investeringen in het gebied. Omdat de uitkomsten van de gesprekken mede bepalend zijn voor
de inhoud van de visie is besloten de bijeenkomst in de avond Samenleving pas plaats te laten
vinden nadat deze gesprekken hebben plaatsgevonden.
Planning:
 PM voor de periode april t/m juni 2017.
Opmerking:
 Momenteel vindt nader overleg plaats met een betrokken externe partner. I.v.m. dit overleg is
de planning op PM gesteld voor de weergegeven periode.
Bestemmingsplan Lange Brinkweg 87A
Op het perceel is menschool en stalhouderij Klein Middelwijck gevestigd. De aanvrager, bewoner en
eigenaar van nummer 87a, gaat de stal van zijn vader in het geheel overnemen. De paarden staan
gestald in de voormalige rundveestal welke aanvrager wilt vernieuwen en uitbreiden. Zonder uitbreiding en daarmee modernisering is een overname niet goed te realiseren. In het huidige
bestemmingsplan Landelijk Gebied heeft het perceel de bestemming "Bedrijf", met de aanduiding
'paardenhouderij'. Door middel van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaand' in het
bouwvlak, is bepaald dat het bestaande oppervlak en de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen niet mag worden uitgebreid of verhoogd.
Op het perceel Lange Brinkweg 87a zal een nieuwe stal worden gebouwd, die specifiek zal worden
ingericht ten behoeve van paarden. De oude stal verdwijnt. Het aantal paarden zal niet uitbreiden
ten opzichte van het huidige aantal dieren. Met uitzondering van de nieuwbouw zijn de overige
consequenties van de planontwikkeling marginaal omdat de gebruiksintensiteit niet verandert en er
niet meer bezoekers naar de menschool/stalhouderij zullen komen. De in-/uitrit van het bedrijf zal
evenmin worden gewijzigd. Het aantal paarden blijft gelijk. Nu deze paardenhouderij geen bedrijf is
in de zin van een productiebedrijf dat op het bedrijventerrein hoort, maar veel meer gelieerd is aan
een agrarisch bedrijf omdat er sprake is van levende dieren die ook nog in het weiland lopen, is de
aanvraag ruimtelijk acceptabel. Ook worden er geen zichtlocaties extra belemmerd.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 april 2017.
• De Besluitvormende Raad van 20 april 2017.
Opmerking:
 Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
Bestemmingsplan Pijnenburgerlaan 3
Ter plaatse van het perceel Pijnenburgerlaan 3 in Soest is een paardenhouderij gevestigd. De
huidige, vigerende bestemming Bedrijf in het bestemmingsplan Landelijk gebied maakt, naast de
paardenhouderij, nog andere vormen van bedrijvigheid mogelijk, namelijk bedrijven uit de
categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
In het verleden is een wijzigingsprocedure gevoerd (vastgesteld 17 februari 2015) voor de
realisering van een binnen-rijbak ten behoeve van de gevestigde paardenhouderij. Het bouwvoornemen gaf toen aanleiding voor intensief overleg tussen alle betrokken partijen (gemeente,
initiatiefnemer, omwonenden en belanghebbenden). Uiteindelijk heeft dit overleg er toe geleid dat
er overeenstemming is bereikt over de ontwikkelingsmogelijkheden op het perceel Pijnenburgerlaan 3. De binnen-rijbak en het gebruik ten behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij
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werd aanvaardbaar geacht; de mogelijkheid om ook bedrijven uit de categorie 1 en 2 van de Staat
van Bedrijfsactiviteiten toe te staan is bij nader inzien niet gewenst op deze specifieke locatie. Met
deze partiële herziening worden de gemaakte afspraken met betrekking tot de overige bedrijfsactiviteiten vertaald in een juridisch bindende regeling.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 april 2017.
• De Besluitvormende Raad van 20 april 2017.
Opmerking:
 Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
Bestemmingsplan Amersfoortsestraat 97
In dit bestemmingsplan wordt het perceel Amersfoortsestraat 97 dusdanig bestemd dat wonen hier
weer mogelijk is. Het perceel was aanvankelijk onderdeel van een groter perceel met daarop onder
andere een bedrijfsgebouw. Een deel van het perceel met daarop het bedrijfsgebouw vormde
onderdeel van het ontwikkelingsgebied ecoduct Boele Staal. Ten behoeve van de realisatie van het
ecoduct is het gehele perceel door de Provincie Utrecht aangekocht. Deze gronden hebben, om de
realisatie van het ecoduct mogelijk te maken, een natuur bestemming gekregen in het bestemmingsplan Hart voor groen 2005. Deze bestemming is in 2013 overgenomen in het bestemmingsplan landelijk gebied. Tot 2005 had het perceel een woonbestemming.
Omdat bij realisatie van het ecoduct het deel van het perceel waarop het woonhuis staat buiten het
ontwikkelingsgebied van het ecoduct is gebleven, kan het woonhuis (en aangrenzend erf) worden
behouden. Het huidig gebruik "wonen" kan zodoende worden voortgezet. De huidige natuurbestemming wordt daarom omgezet in een woonbestemming.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 31 mei 2017.
• De Besluitvormende Raad van 8 juni 2017.
Opmerking:
 Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
Bestemmingsplan Birkstraat 117
De eigenaar van het perceel Birkstraat 117 heeft het voornemen om de agrarische bedrijfsvoering
definitief te beëindigen, om de inrichting van de bestaande boerderij (1924) te wijzigingen en deze
ook weer in ere te herstellen door afbraak van een aan de achterzijde aangebouwde kapschuur.
Diverse voormalige agrarische opstallen worden gesloopt en in plaats van die stallen wordt de
bedrijfsruimte van het hoveniersbedrijf uitgebreid. Op grond van het vigerende bestemmingsplan
zijn twee burgerwoningen niet toelaatbaar en is de uitbreiding van bebouwing ten behoeve van het
bestaande hoveniersbedrijf niet toegestaan. Het bestemmingsplan dient te worden herzien om de
uitbreiding van de bedrijfsgebouwen planologisch te kunnen legaliseren.
Het perceel maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht De Birkt. Door de sloop van de
kapschuur versterkt deze planontwikkeling het karakteristieke beeld van de oorspronkelijke
bebouwing op het perceel. Door de schuur aan de oostkant van de boerderij te slopen, wordt
verder het zicht op de boerderij vanaf die zijde verbeterd. Ook de varkensstal die tegen de
schaapskooi aan is gebouwd zal worden gesloopt. Op deze manier draagt de planontwikkeling bij
aan de landschappelijke waarde van de doorzichten en slagenverkaveling en het beschermde
stads- en dorpsgezicht. Verder neemt door de planontwikkeling het bebouwd oppervlak op het
perceel niet toe.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 22 juni 2017.
• De Besluitvormende Raad van 29 juni 2017.
Opmerking:
 Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
Route Gevaarlijke Stoffen Soest
De bestaande route gevaarlijke stoffen in Soest en Soesterberg moet worden aangepast. De
verdiepte ligging N237 in Soesterberg, verhuizing van bedrijven en veranderde regelgeving zijn de
redenen voor aanpassing van de route. Het voorstel is om alleen voor de bevoorrading van LPG-
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tankstations nog de route aan te wijzen. Dit voorstel ligt in februari nog ter inzage. Na het verlopen
van de publicatietermijn zal een raadsvoorstel worden opgesteld.
Planning:
 De Opiniërende Raad van 12 april 2017.
 De Besluitvormende Raad van 20 april 2017.
Opmerking:
 Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
Nieuw rioleringsplan
Per 1 januari 2018 moet de gemeente Soest beschikken over een nieuw rioleringsplan. Het college
wil inwoners en de raad in een vroeg stadium betrekken bij dit plan. Daartoe wordt in het voorjaar
van 2017 eerst een informatiemarkt georganiseerd voor inwoners. Raadsleden worden voor deze
markt uitgenodigd als toehoorder. De informatie die op de markt wordt opgehaald wordt voor de
zomer teruggekoppeld aan de raad. In de raadscyclus van september vindt besluitvorming over het
ontwerp-rioleringsplan plaats. Besluitvorming over het definitieve plan vindt plaats in de cyclus van
november of december.
Planning:
 Voorjaar: informatiemarkt en terugkoppeling aan raad.
 September: behandelen ontwerp-vGRP.
 November of december: besluitvorming over definitieve vGRP
Opmerking:
 Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
Startnotitie Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2017-2022
In juni 2016 heeft de raad de evaluatie van het Landschapsontwikkelingsplan Eemland 2005-2015
(LOP) vastgesteld en ingestemd met het opstellen van een nieuw landschap- en natuurontwikkelingsplan 2017-2022. Alvorens een nieuw LOP op te stellen, is eerst een verkenning gedaan naar
de mogelijke vorm en inhoud, regionale samenwerking (O-gen, LEADER, Nationaal Park Heuvelrug), participatie en kosten. In de Startnotitie LOP is een drietal opties uitgewerkt en is een overzicht gegeven van de personele en financiële consequenties van elke optie. De Startnotitie wordt
aan de raad voorgelegd.
Planning:
 De Opiniërende Raad van 31 mei 2017.
 De Besluitvormende Raad van 8 juni 2017.
Opmerking:
 Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.

Beleidsveld Ruimte, onderdeel grote projecten
-Beleidsveld Ruimte, Integrale ruimtelijke opgaven
Het gaat hier om ruimtelijke opgaven die een duidelijke samenhang hebben en daarom vragen om
een integrale strategische afweging. Daarom worden deze hieronder geclusterd weergegeven.
Regionale Ruimtelijke Visie (RRV)
De 9 gemeenten van de Regio Amersfoort stellen samen een RRV op. In de Strategische Agenda
Regio Amersfoort 2016-2018 is de RRV een van de speerpunten die uit het “regiospel” bij alle
gemeenteraden naar voren is gekomen. Directe aanleiding voor de wens om te komen tot een RRV
vormt het rapport van EIB “Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort, lange
termijn verwachtingen woningbouw en beleidsacties” uit 2014. Hierin is geconstateerd dat het goed
is om de woningvraag in de eigen regio op te vangen. In de regio kan een tekort aan plancapaciteit
voor woningbouw ontstaan in de periode 2030-2040. Met name in de gemeente Amersfoort zal dit
al eerder het geval zijn. Regionale samenwerking kan uitkomst bieden; door gezamenlijk af te
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wegen of en zo ja waar gebouwd kan worden, kan de kracht van de regio behouden blijven. In het
Convenant Woningbouwprogrammering 2014-2018 hebben de 9 gemeenten van Regio Amersfoort
(Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg)
daarom afgesproken een regionale ruimtelijke visie op te stellen. De RRV is straks een leidraad
voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Regio Amersfoort zodat dit een aantrekkelijke regio kan
blijven. Meer concreet gaat het om het vinden van een goede balans tussen de ruimtevragers in de
regio (zoals wonen, werken, landbouw, detailhandel, voorzieningen, groen, verkeer, energie). U
heeft in oktober gesproken over de analysefase op basis van een presentatie van de ‘Atlas’. In de
vervolgfase – het opstellen van de visie - worden de betrokken gemeenteraden actief betrokken.
Voorafgaand aan de lokale raadsvergaderingen worden bijeenkomsten georganiseerd voor alle
raden in de regio gezamenlijk in januari (opgaven) en maart (concept-visie).
Doel is om voor 1 december 2017 de formele besluitvorming in de verschillende raden over de RRV
te laten plaatsvinden.
Planning:
 De Samenleving van 15 juni 2017.
 De Opiniërende Raad van 22 juni 2017.
 De Besluitvormende Raad van 29 juni 2017.
Opmerking:
 Conform planning.
 Behandeling van de definitieve RRV is voorzien in de raadhuispleincyclus van november 2017.
Woonvisie gemeente Soest
De bouwsteen wonen is belangrijke input voor Omgevingsvisie, door een beeld te schetsen van de
kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave (vraag en aanbod) en een globale verkenning om
te kijken of die opgave ruimtelijk ‘past’. De Omgevingsvisie draait om de meerwaarde van de som
der delen. De Omgevingsvisie bundelt alle beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving en
weegt de belangen van alle beleid integraal af. De verschillende beleidstukken kunnen worden
gezien als bouwstenen. Vooruitlopend op de Omgevingsvisie worden deze bouwstenen vormgegeven. De bouwsteen Wonen is een voorname, aangezien woningbouw een groot ruimtebeslag
vraagt.
Een bouwsteen impliceert een andere inhoud dan een beleidsnotitie of een beleidsvisie. Dat is ook
hier het geval. Waar in het verleden –ten aanzien van de woningmarkt– lijvige visies werden opgesteld met daarin de gemeentelijke ambities en wensen, is de bouwsteen Wonen veel meer een
praktische onderlegger voor de integrale, ruimtelijke afwegingen binnen de Omgevingsvisie.
De bouwsteen schetst de kwantitatieve en kwalitatieve opgave (op basis van analyse). Hierbij
gebruiken we de kaders die de raad in het verleden heeft neergelegd.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 22 juni 2017.
• De Besluitvormende Raad van 29 juni 2017.
Opmerking:
 Vanwege integraliteit in begeleidend schrijven weergegeven.
Plan van aanpak nieuwe Omgevingsvisie
De 2e Kamer heeft bij de behandeling van de Omgevingswet in 2015 een amendement aangenomen, waarin de gemeentelijke structuurvisie (straks omgevingsvisie genoemd) verplicht wordt
gesteld. Daarbij is overwogen dat de omgevingsvisie integraal is en strategische keuzes bevat voor
de lange termijn welke wordt uitgewerkt in het omgevingsplan (huidige bestemmingsplan) en
omgevingsprogramma’s. Daarnaast is de huidige Structuurvisie (2009) verouderd en biedt deze
geen goede basis voor anterieure overeenkomsten. Om vast te kunnen beschikken over een
structuurvisie die, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, functioneert als een omgevingsvisie,
is in de programmabegroting voor 2016 opgenomen dat er in 2016 een start gemaakt wordt met
een Plan van Aanpak voor de nieuwe omgevingsvisie. De inhoud van dit PvA, dat uitgaat van een
integrale benadering van ruimtelijke opgaven, stemmen we graag met de raad af. Daartoe vindt op
16 maart eerst een informatiebijeenkomst plaats over de Omgevingsvisie en de bouwstenen.
Planning:
 Informatiebijeenkomst van 16 maart 2017.
 Vervolgens PM
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Opmerking:
 De planning hangt samen met de woonvisie. Daarom is de planning vooralsnog op PM gesteld.

Beleidsveld Welzijn
Plan van Aanpak Smitsveen
In oktober 2016 heeft het college het rapport ‘Smitsveen, problemen in de wijk, of probleemwijk?’
vastgesteld. De uitkomsten van het rapport zijn ook besproken in een avond met bewoners. Voor
deze avonden waren ook raadsleden uitgenodigd. Het Plan van Aanpak is het vervolg op het
rapport. Hierin is uiteengezet wordt hoe de in het rapport opgenomen aanbevelingen verder
worden uitgewerkt.
Wij zouden graag in een bijeenkomst met raadsleden en wijkbewoners het plan van aanpak willen
presenteren en hen de gelegenheid te geven input te leveren voor het vervolg van het project.
Planning:
 De Informatiebijeenkomst van 16 maart 2017.
Opmerking:
 Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender. Onderwerp maakt deel uit van de
bestuurlijke cyclus 2017-03.
Herijking Onderwijsbeleid Soest
Er is een aantal ontwikkelingen dat aanleiding geeft het Onderwijsbeleid van de gemeente Soest,
als onderdeel van de strategische agenda Sociaal Domein, te herijken. De ontwikkelingen zijn
onder andere de komst van een groeiend aantal statushouders naar Soest, ontwikkelingen op het
gebied van onderwijshuisvesting, de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en passend onderwijs. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de bestaande beleidsstukken. Hierbij gaat het om
de Onderwijsvisie Soest (2011), het Onderwijskansenbeleid (2011), de Lokaal Educatieve Agenda
(2012) en het Integraal Huisvestingsplan (2013). De Onderwijsvisie zal als “paraplu” dienen voor
het Onderwijskansenbeleid, de Lokaal Educatieve Agenda en het Integraal Huisvestingsplan. Als
start van het herijkingstraject heeft het college een Onderwijsdebat georganiseerd waarin verschillende actuele thema’s aan de orde zijn gekomen. De opgehaalde input wordt meegenomen in de
herijking van de genoemde beleidsstukken. Het traject is naar verwachting begin 2017 afgerond.
In 2017 zal hier uitvoering aan worden gegeven.
Bespreking van de Onderwijsvisie heeft in de raadsvergaderingen van 2 en 9 februari 2017 plaats
gevonden.
 Onderwijskansenbeleid
Planning:
 De Opiniërende Raad van 31 mei 2017.
 De Besluitvormende Raad van 8 juni 2017.
 Lokaal Educatieve Agenda
Planning:
 De Opiniërende Raad van 12 april 2017.
 De Besluitvormende Raad van 20 april 2017.
 Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting
Planning:
 De Opiniërende Raad van 31 mei 2017.
 De Besluitvormende Raad van 8 juni 2017.
Opmerking:
 Onderwijskansenbeleid en Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven.
Betreffen in onderlinge samenhang op te pakken onderwerpen.

Beleidsveld Welzijn, onderdeel sociaal domein
--
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