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1. Burgerkracht en participatie 
 

We leven in een tijd waarin het niet meer de overheid is, die op velerlei gebied als 

vanzelfsprekend voorzieningen realiseert en ondersteuning biedt. De omslag van 

verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is in volle gang. Meer en meer is de 

samenleving zelf aan zet. Gemeenteraad, college en organisatie willen en moeten ruimte 

maken voor mensen en buurten, organisaties en bedrijven die maatschappelijk actief 

zijn. 

 

Hoe gaan we invulling geven aan burgerkracht?  

Door initiatiefnemers te faciliteren, stimuleren en te ondersteunen en tegelijk het 

algemeen belang in het oog te houden en kwetsbare publieke belangen te beschermen.  

Door dorps- en wijkraden en plaatselijke belangen meer zeggenschap te geven en een 

bedrag beschikbaar te stellen om te investeren in de eigen leefomgeving, in 

maatschappelijke ontwikkeling, kunst, cultuur en educatie gedragen door inwoners van 

wijk, kern of buurt.  

Door het gesprek aan te gaan in en met wijken, kernen en buurten, maatschappelijke 

organisaties, kerken en vertegenwoordigers uit de samenleving om te horen wat er in 

een wijk, kern of buurt leeft.  

Door social media, website en andere middelen in te zetten om inwoners actief bij de 

eigen woonomgeving te betrekken.  

Door aandacht aan het proces te besteden. Maak initiatiefnemers en meedenkers vooraf 

duidelijk wat er van hen wordt verwacht en wat hun rol is. Laat hen weten wat er met 

hun inbreng wordt gedaan.  

 

Wat gaan we als raad anders doen? 

De relatie tussen overheid en samenleving verandert. Ook de rol van de gemeenteraad 

en van raadsleden verandert daardoor. 

De huidige werkwijze van raad en raadscommissies sluit daar niet langer bij aan. 

Inspreken in commissievergaderingen is aan vernieuwing toe. Er moet veel meer ruimte 

komen voor interactie tussen insprekers en commissieleden. We zijn voorzichtig gestart 

met dit proces in de afgelopen raadsperiode. Nu is het moment aangebroken om daar 

verder aan te werken. Door nieuwe werkwijzen uit te proberen. Laat bijvoorbeeld 

experts aanschuiven aan de vergadertafel. Breng de dialoog op gang met inwoners en 

nodig hen uit om mee te discussiëren. Selecteer als raad enkele onderwerpen die van 

grote invloed zullen zijn op de samenleving en ga als raad de boer op om met inwoners 

en betrokkenen in gesprek te gaan, voordat je als raad kaders stelt. Ga als raad samen 

op zoek naar goede werkvormen, stel de huidige werkwijze met raadscommissies ter 

discussie. En vergeet niet de eigen werkwijze regelmatig te evalueren en pas die 

eventueel aan.  

  

Actiepunten 

 Aan het begin van elk politiek seizoen gaat de gemeenteraad de boer op om van 

inwoners te horen wat hen beweegt. 

 De gemeenteraad gaat jaarlijks op eigen initiatief de plaatselijk belangen en wijkraden 

af. 

 De gemeenteraad ondersteunt maatschappelijke stages, zodat jonge mensen op deze 

wijze in contact komen met verschillende groepen in de lokale samenleving.  
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2. Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden 
 

Nog te vaak worden onze inwoners geconfronteerd met bureaucratische, omslachtige 

regels. Regels die zijn ontstaan of zijn aangescherpt in reactie op problemen die zich 

hebben voorgedaan. Met z’n allen schieten we dan in een reflex om te voorkomen dat 

iets dergelijks ooit nog weer zal voorkomen door aanvullende regelgeving. Deze reflex 

past niet bij de participatiesamenleving met een eigen verantwoordelijkheid voor 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen met het doel samen invulling te 

geven aan onze samenleving. Daar past bij dat je een ander aanspreekt op hinderlijk 

gedrag en niet onmiddellijk op de overheid afstapt om die het te laten regelen.  

 

Minder regels 

Er zijn diverse pogingen gedaan om regelgeving terug te brengen. Soms met succes, de 

meldingsplicht voor evenementen is vervallen en vervangen door vergunningvrije 

voorschriften (als hier aan wordt voldaan is het evenement vergunningvrij), de 

terrasvergunning en de uitstallingsvergunning (winkelreclameborden) zijn vervangen voor 

algemene regels, de ventvergunning is geheel afgeschaft. Vaak met een averechts 

effect. Zo zijn in de afgelopen raadsperiode alleen maar meer zaken vastgelegd in de 

APV. We willen deze trend keren en mensen meer verantwoordelijkheid laten nemen. 

Dat vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond 

verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften. Dit is een 

voorwaarde voor het afschaffen van overbodige en vrijheidsbeperkende verordeningen. 

Het is de opmaat naar meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. 

Zaken die echt gereguleerd moeten worden, zijn over het algemeen al in landelijke 

wetgeving geregeld. Als gemeente moeten we ons daarin terughoudend opstellen.  

 

Meer mogelijkheden 

Ons streven is meer ruimte aan initiatiefnemers te geven. We zien daarvoor 

mogelijkheden op diverse terreinen.  

Zo zullen we bij (ver)bouwplannen van winkeliers terughoudend zijn met welstandseisen.  

Ook werken we mee aan het realiseren van maximale mogelijkheden voor inwoners om 

zonnepanelen te kunnen plaatsen (vergunningen, kapvergunningen, etc.). 

Recreatieondernemers krijgen daar waar mogelijk de ruimte.  

Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker 

gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. De belangen van de buurtbewoners 

wordt gewaarborgd  door de omgevingsvergunning, bijvoorbeeld om geluids- en 

stankoverlast tegen te gaan.  

De agrarische sector is zowel economisch als uit oogpunt van landschapsbeheer van 

belang voor de gemeente Hellendoorn. Als een agrarisch bedrijf stopt, verleent de 

gemeente op ruime wijze medewerking aan een nieuwe – in het gebied passende – 

bedrijfs- en/of woonbestemming. Ook verleent de gemeente ruimhartig medewerking 

aan agrarische bedrijven die willen verbreden op het gebied van recreatie, zorg en het 

leveren van biologisch en/of regionaal voedsel. In beide gevallen is overigens wel van 

belang dat nieuwe ontwikkelingen geen belemmeringen opwerpen voor bestaande 

agrarische bedrijven. 

De vergunningverlening moet voor alle ondernemers – binnen de wettelijke 

mogelijkheden - zo snel en zo soepel mogelijk verlopen zonder onevenredig hoge kosten 

voor de aanvragers. 

 

Actiepunt 

• De gemeente zal pogen een convenant af te sluiten met telers van leliebollen om het 

gebruik van gif te reguleren. 
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3. Creatief en inventief omgaan met ruimte 
 

Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, 

werken en recreëren. We zoeken een goede balans tussen groene, duurzame en 

economische ambities. We doen dat niet alleen, Wij betrekken burgers steeds actief bij 

plannen voor hun woonomgeving. De komende jaren steken we extra in op 

duurzaamheid.  

 

Een bruisend winkelhart in Nijverdal 

Het centrum van Nijverdal is bijna klaar. De voorwaarden voor een bruisend winkelhart 

zijn er. Nu moeten we samen zorgdragen dat dit hart blijft kloppen. Een goede 

samenwerking tussen gemeente, de Stichting Promotie Nijverdal, ondernemers, 

eigenaren en bewoners in het centrum is daarvoor noodzakelijk. Activiteiten moeten 

zorgen voor de broodnodige levendigheid, promotie voor het aantrekken van bezoekers. 

De gemeente stimuleert en faciliteert het herbestemmen van panden indien de eigenaren 

daaraan meewerken. Zo voorkomen we dat leegstaande winkelpanden in het winkelhart 

kale plekken worden. Om het centrum van Nijverdal nog aantrekkelijker te maken, moet 

er een gratis Wifi-netwerk beschikbaar komen, te beginnen in het Huis voor Cultuur en 

Bestuur.  

 

Grotestraat 

De Salland-Twentetunnel zal eind 2014 in gebruik worden genomen. Dat betekent dat 

we eind 2014 een plan klaar moeten hebben voor herinrichting van de Grotestraat. Een 

plan dat we samen met ondernemers in het centrum, omwonenden en andere 

betrokkenen zullen opstellen. Vooraf stelt de gemeente duidelijke randvoorwaarden, 

zodat geen verwachtingen worden gewekt die niet kunnen worden gerealiseerd. Te 

denken valt aan financiële kaders die nodig zijn en aan in hoeverre de Grotestraat 

toegankelijk moet blijven voor het autoverkeer.  

 

Gebiedsvisie Nijverdal aan de Regge 

In de loop van 2015 moet de raad zich uitspreken hoe de gebiedsvisie Nijverdal aan de 

Regge vorm wordt gegeven.  

 

Lokale woningbouw 

De stagnatie op de woningmarkt dwingt ons om vernieuwend en creatief te handelen. 

We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, Woningstichting 

Hellendoorn, ontwikkelaars, makelaars, banken en zorg- en welzijnsaanbieders, om 

jongeren, starters op de woningmarkt en senioren te helpen aan een betaalbare, 

geschikte woning (ook huurwoningen in het middensegment en hoger). Startersleningen, 

het collectief particulier opdrachtgeverschap en mantelzorgwoningen zijn voorbeelden 

van initiatieven die we zullen stimuleren en faciliteren.  

We streven naar gevarieerde woonwijken en kernen met voldoende groen en speelruimte 

waarbij bewoners, bouwers en architecten meer ruimte krijgen om variatie aan te 

brengen waarbij bestaande woningen zodanig aangepast worden, dat mensen langer 

thuis kunnen blijven wonen. We voeren een actief beleid op het gebied van 

duurzaamheid en energiebesparing, zowel bij overheidsgebouwen als bij particulieren en 

bedrijven.  

 

Actiepunten 

 De gemeente sluit aan bij bestaande initiatieven en ontwikkelt samen met alle 

betrokkenen voortvarend een plan van aanpak voor het centrum van Nijverdal 
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 De gemeente stimuleert en faciliteert duurzame woningbouwinitiatieven zoals 

collectief particulier opdrachtgeverschap en mantelzorgwoningen.  

 De gemeente stimuleert levensloopbestendig bouwen met grote nadruk op 

energiezuinigheid en duurzaamheid. 

 De gemeente zet zich in voor de positie van starters op de woningmarkt voor zowel 

huur- als koopwoningen.  
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4. Gezonde lokale economie 
 

De leefbaarheid in onze gemeente is van onschatbare waarde. Dat geldt voor ons 

landschap, onze dorpen en kleine kernen, voor de boerenbedrijven, onze detailhandel, 

industriële bedrijven en overige werkgevers. Daarin zit onze economische potentie. 

Natuur en landschap enerzijds en economie anderzijds kunnen elkaar versterken. In dat 

kader zijn recreatie en toerisme voor onze gemeente van groot belang. 

 

Recreatie en toerisme 

Het is onze taak om te zorgen dat we voor toeristen een aantrekkelijke bestemming 

blijven en voor ondernemers in de toeristenbranche een aantrekkelijke vestigingsplaats. 

Toerisme genereert werkgelegenheid en inkomsten en het zorgt voor levendigheid. We 

kunnen en doen dit niet alleen. Samen met het Toeristisch Bureau Hellendoorn, Twents 

Bureau voor Toerisme, Toeristisch Bureau Salland, recreatieondernemers en 

buurgemeenten zullen we insteken op de sterke punten van zowel Twente als Salland. 

We promoten Hellendoorn als toeristische, sportieve en avontuurlijke gemeente met een 

prachtige natuur. De Sallandse Heuvelrug en het Reggedal zijn onze kroonjuwelen.  

We moeten bevorderen dat verschillende toeristische concepten met elkaar worden 

verbonden waardoor toeristen langer in onze gemeente vertoeven.  

We maken ons sterk voor wandel- en fietspaden langs de Regge.  

Toeristische trekpleisters dienen voor iedereen goed bereikbaar te zijn. 

 

De opbrengst van toeristenbelasting moet op herkenbare wijze worden aangewend voor 

de toeristische sector, bijvoorbeeld voor een goede infrastructuur voor toerisme en in 

marketing en promotie van de gemeente.  

 

Plan van aanpak werkgelegenheid 

Werkloosheid is een groeiend probleem. De economische omstandigheden maken de 

oplossingen lastiger. Samen met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven stellen 

we een plan van aanpak op om de werkgelegenheid te stimuleren. Wij willen bedrijven 

aantrekken en bestaande werkgelegenheid uitbreiden. Een goed functionerend 

ondernemersloket is daarbij van wezenlijk belang.  

We stellen ons soepel op als het gaat om regelgeving voor om- en bijscholing, zodat zij 

die werkloos zijn hun kansen op een andere baan weten te verhogen.  

In nauw overleg met de Hellendoornse werkgevers en onderwijsinstellingen maken we 

plannen om zo veel mogelijk geschikte werkplekken te creëren voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Voor inwoners die afhankelijk zijn van sociale 

werkvoorziening draagt de gemeente zorg voor voldoende passend werk. In 

samenspraak met lokale werkgevers zetten we in op het plaatsen van mensen bij 

werkgevers in de eigen gemeente.  

We nodigen proactief lokale ondernemers uit bij aanbestedingen.  

 

Aanpak jeugdwerkloosheid 

Jongeren verdienen extra aandacht. Jongeren moeten goed gevolgd worden en zo nodig 

begeleiding krijgen tot zij structureel werk hebben. Nu vallen jongeren in de leeftijd van 

18 tot en met 27 die geen uitkering krijgen, maar ook niet studeren of werken, buiten 

de boot. We investeren actief in een goede relatie met het bedrijfsleven voor het 

begeleiden van jongeren naar werk via training, scholing en werkervaringsplaatsen.  

De provincie Overijssel ontwikkelde een 1000-jongerenplan. De praktijk bewijst, dat het 

de kans op een volwaardige maatschappelijke positie voor kwetsbare jongeren vergroot. 

Nu de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, 

willen we de werking van deze wet als aanvullend instrument blijven inzetten.  
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Met regionale opleidingscentra maken we goede afspraken over de plek die jongeren 

krijgen als zij de entreetoets in het MBO niet halen. Bij deze groep dreigt het risico dat zij 

zonder diploma aan de kant komen te staan.  

Oudere werknemers kunnen jongeren veel leren. Bovendien kunnen op deze manier de 

ouderen langzaam afbouwen en de jongeren instromen. Dergelijke tandem-banen moeten 

we stimuleren.  

 

Actiepunten 

 De gemeente zet actief in op de vestiging van hotels en andere particuliere 

initiatieven voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van bestaande campings en 

hotels. Dat geldt ook voor nieuwe initiatieven op het gebied van het toerisme. 

 De gemeente voert structureel overleg met werkgevers in de gemeente en komen 

samen met het bedrijfsleven tot een plan van aanpak ter stimulering van de 

werkgelegenheid.  

 Zo spoedig mogelijk maakt de gemeente het mogelijk, dat maximaal vier keer per 

jaar, in combinatie met een grootschalig evenement, winkels op zondag open mogen 

vanaf 12.00 uur.2
  

  

                                            
2 De ChristenUnie maakt een voorbehoud bij dit actiepunt vanuit principiële overwegingen.   
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5. Verkeer 
 

Een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Voor 

het goed functioneren van de economie van de gemeente is het van essentieel belang 

dat de gemeente goed bereikbaar is. We zorgen voor een goede gemeentelijke 

infrastructuur die het al onze inwoners mogelijk maakt aan het verkeer te kunnen 

deelnemen. Vooral zwakkere deelnemers in het verkeer bieden we bescherming. 

Verkeersveiligheid heeft in de gemeente hoge prioriteit. We laten ons in ons 

verkeersbeleid mede adviseren door de Fietsersbond, de reizigersvereniging ROVER en 

door de voetgangersvereniging VBV.  

 

Knelpunten fietsverkeer oplossen 

Veilige en goede fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen. 

Onveilige verkeerssituaties, zoals de rotonde Helmkruidlaan (bij de atletiekbaan) pakken 

we aan. De kruising Parallelweg-Constantijnstraat (bij de Markt) en de kruising 

Parallelweg-Nijkerkendijk-Koninginnestraat-Kerkstraat (bij Wibbelink) pakken we in deze 

periode aan, zodra dit financieel mogelijk is.  

 

Noordzuidverbinding 

De plannen voor de Noordzuidverbinding voeren we na het gereed komen van het 

tunneltracé gefaseerd uit. We kijken heel kritisch naar de uitvoering en zetten op 

onderdelen in op versobering. We starten met de uitvoering wanneer de gemeentelijke 

financiën dat toelaten. Prioriteit hebben de kruisingen Ommerweg-Dorpsstraat-

Bibenstraat-Schuilenburgerweg, de kruising Reggeweg-Kasteelstraat en het 

verkeersveiliger maken van de situatie bij de voetbalvelden van VV Hellendoorn.  

 

Aansluitingen op de N35 

We zetten in op ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen op de N35. Dit voor de 

veiligheid en een goede doorstroming van het verkeer op de Burgemeester H. Boersingel 

en de Baron van Sternbachlaan.  

 

Parkeerbeleid 

Parkeerbeleid gaat om bereikbaarheid en mobiliteit. Betaald parkeren is een gegeven. Als 

in de praktijk wijzigingen van of in het systeem nodig zijn, werken we daar, in overleg 

met de ondernemersverenigingen en bewoners, aan mee.  

 

Actiepunten 

 We gaan het parkeerterrein aan de noordzijde van het NS-station primair reserveren 

voor OV-reizigers die hier kunnen parkeren.  

 We willen het fietsstructuurplan zoveel als mogelijk ten uitvoer brengen.  
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6. Duurzaam: afval en energie 
 

We streven naar een balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. We stellen 

ambitieuze en haalbare milieudoelen. Natuur, grondstoffen, energie, voedsel en afval 

hebben een waarde. Dit inzicht vraagt om een wijze van afvalinzameling die leidt tot 

hergebruik van grondstoffen. Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten 

waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als 

grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen 

worden aangeboden voor hergebruik. De doelstellingen van het Twents Afvalplan zijn 

leidend.  

 

Plan van aanpak duurzame energie 

Wij merken dat duurzaamheid en meebouwen aan de samenleving bij steeds meer 

inwoners gaat leven. Dat moeten we stimuleren. Daarom stellen we een 

duurzaamheidsagenda op, samen met inwoners, plaatselijke natuur- en 

milieuorganisaties en bedrijfsleven. Ons streven is om in onze gemeente evenveel 

energie te produceren als we zelf gebruiken. Duurzame initiatieven van inwoners, 

buurten, verenigingen, stichtingen, corporaties en bedrijven stimuleren we om tot dat 

energie evenwicht te komen. Samen maken we afspraken over te leveren prestaties. We 

maken daarbij maximaal gebruik van subsidiemogelijkheden van andere overheden, zoals 

de provincie, voor het bevorderen van initiatieven om duurzame energie op te wekken of 

om energie te besparen.  

We geven als gemeente het goede voorbeeld door bij eigen bouwprojecten en bij de 

aanschaf van materialen zoveel mogelijk duurzame en energiezuinige producten en 

technieken te gebruiken. Denk aan duurzame straatverlichting, duurzame 

vervoersmiddelen en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.  

Windmolens staan we daarbij uitsluitend toe op bedrijventerreinen.  

We staan geen proefboringen of winning van schalie- of steenkoolgas in onze gemeente 

toe, omdat de gevolgen, onder meer voor de drinkwatervoorziening, nog volstrekt 

onduidelijk zijn. 

 

Fair trade  

In een Fairtrade gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid 

samen voor meer eerlijke handel. Initiatieven tot nominatie als fairtrade gemeente 

ondersteunen we van harte.  

 

Actiepunten 

 We informeren inwoners actief over duurzaamheid en de mogelijkheden die zij zelf 

hebben om dit in te zetten in hun eigen leefomgeving. We stimuleren hen om met 

duurzame, creatieve  initiatieven te komen. We vragen daar actief aandacht voor 

door bijvoorbeeld elk jaar 1000 euro beschikbaar te stellen als stimulans om ‘het 

beste duurzame idee van Hellendoorn’ uit te voeren.  

 We willen ons eigen energieverbruik de komende vier jaar met 15% reduceren.  

 We ondersteunen de oprichting van een revolverend energiefonds dat allerlei 

duurzame energie-oplossingen, zowel klein- als grootschalig, kan financieren. Op 

termijn vloeien de investeringen weer terug in het fonds, zodat het geld meerdere 

keren kan worden ingezet.  
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7. Sociaal domein 
 

Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen zouden geen 

belemmerende factoren mogen zijn voor deelname aan de samenleving. Als er iets 

misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet, met name op het 

gebied van werkeloosheid, ziekte, beperking en bij schulden. Maar niet alles kan en moet 

nog langer door de overheid geregeld worden. Inwoners zullen worden geconfronteerd 

met het feit dat zij niet meer automatisch recht hebben op voorzieningen. We zullen als 

gemeente vooral kijken wat men zelf kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk. 

Dat begint bij het gezin en de directe woonomgeving en strekt zich uit tot school, 

bedrijfsleven, verenigingen. Zo voorkomen we onnodige zorg en houden we de kosten in 

de hand.  

 

In de zorg is voorkomen vele malen beter dan genezen. Door preventie wordt ook het 

beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is nodig, zodat die kunnen blijven bestaan 

voor mensen die het écht nodig hebben. Als het gaat om het voorkomen van ziekte en 

het behoud van welzijn, stellen we de levensloopbenadering centraal. Die benadering 

gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger voor de gewenste kwaliteit 

van het leven, nu en op latere leeftijd. We ondersteunen een wijkgerichte aanpak met 

bijvoorbeeld de inzet van wijkteams. Daardoor is er direct en vroegtijdig contact tussen 

hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben. Bovendien verbetert deze aanpak de 

samenwerking tussen hulpverleners. Vaak hebben mensen meerdere problemen. Des te 

meer een reden om maatwerk te leveren, uitgaande van de persoon en zijn of haar 

situatie en omgeving.  

 

In de dorpen, wijken en buurtschappen zijn buurtaccommodaties belangrijke plekken 

waar bewoners elkaar ontmoeten. Er zijn soms veel verschillende accommodaties, 

bijvoorbeeld voor sport, zorg, welzijn en/of onderwijs. Deze worden allemaal voor het 

afzonderlijke eigen doel gebruikt, wat niet efficiënt is. In een ‘Buurthuis van de 

toekomst’, dat ook kan bestaan uit verschillende accommodaties, werken sportclubs, 

scholen, instellingen en andere organisaties nauw met elkaar samen. Mensen leren 

elkaar zo beter kennen. Ze zijn meer betrokken bij elkaar.  

 

Toegang tot zaken als administratieve ondersteuning, schuldhulpverlening en 

rechtsbijstand moet binnen bereik blijven van iedereen die dat nodig heeft. De Stichting 

Hulpfonds Hellendoorn, het Steunpunt Minima, de Stichting Vrijwillige Thuiszorg, de 

Stichting BOOM, het Vluchtelingenwerk en Stichting de Welle zijn belangrijke partners 

voor onze gemeente. Met als doel dat iedereen zoveel mogelijk kan blijven meedoen aan 

de samenleving handhaven we de financiële ondersteuning van het Hulpfonds 

Hellendoorn en het Steunpunt Minima op minimaal het niveau van 2013. Het 

armoedebeleid blijft onverkort in stand. Als dat voor het opleiden van vrijwilligers nodig 

is, wordt aan de Stichting Boom een bijdrage verleend. In de aanpak van armoede is 

contact en afstemming met de plaatselijke diaconieën, charitas en de Stichting 

Voedselbank Hellendoorn onontbeerlijk.  

 

Niet alle taken die naar de gemeente toekomen, kunnen we lokaal organiseren. We 

trekken regionaal op met de Twentse gemeenten. Uitgangspunt is: regionaal waar het 

moet, lokaal waar het kan.  

 

Jeugdwet 

Jeugdzorg gaat van het rijk en de provincie over naar de gemeente. Vanaf 2015 zijn we 

verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een flinke extra taak voor ons, waarvoor we minder 
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budget krijgen dan er nu aan de jeugdzorg wordt uitgegeven. Hoewel lastig biedt het 

ook nieuwe kansen om jeugdzorg effectiever en dichterbij aan te bieden. We bereiden 

ons samen met andere Twentse gemeenten en uitvoerende organisaties voor op een zo 

vlekkeloos mogelijke overgang, zodat we vanaf dag één in staat zijn de jeugdzorg op 

goede wijze over te nemen. Dit gebeurt zodanig dat jongeren niet de dupe worden van 

die overgang. De samenwerking tussen onderwijsinstellingen en jeugdgezondheidszorg 

dient te worden voortgezet. Door de invoering van Passend Onderwijs in combinatie met 

de decentralisatie van de jeugdzorg zijn er nieuwe mogelijkheden om tot een 

gezamenlijke aanpak rond de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen te komen.  

Uitgangspunt is dat problemen met kinderen, jongeren of de opvoeding zo veel mogelijk 

met het eigen netwerk worden opgelost. Bij het inschakelen van de eigen kracht zijn de 

kinderen, ouders en opvoeders de belangrijkste schakel, gevolgd door hun netwerk 

(familie, kennissen, vrienden, leerkrachten, sportclubs, etc.). Wij faciliteren een 

laagdrempelige, effectieve samenwerking tussen al deze partijen. We zorgen ervoor dat 

iedereen weet waar hij of zij met problemen rondom kinderen en jongeren terecht kan. 

Bij meerdere problemen binnen hetzelfde gezin, geldt het principe ‘één gezin, één plan, 

één regisseur’. We bieden ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden 

door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders 

maken we op basis van doelen, prestaties en resultaten.  

 

We houden algemene jeugdvoorzieningen op peil, zoals peuterspeelzaalwerk, 

jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk. Van deze voorzieningen 

gaat een preventieve werking uit.  

 

Decentralisatie van de AWBZ/Wmo 

Vanaf 2015 gaan onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 

over naar de Wmo. De functie ‘begeleiding’ die nog wordt gefinancierd uit de AWBZ, 

valt straks onder de Wmo. Het gaat om mensen die vanwege beperking, ziekte en/of 

ouderdom niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij en daarom 

dagopvang bezoeken of begeleiding aan huis krijgen. Voor deze extra taak krijgen we 

minder budget dan er nu aan wordt uitgegeven. Daarom willen we het meedoen zo dicht 

mogelijk bij de mensen zelf organiseren, het liefst in de eigen wijk. In de 

woonservicegebieden faciliteren we een samenwerking tussen inwoners, wijk- en 

buurtverenigingen, bedrijfsleven, St. Vrijwillige Thuiszorg, Vluchtelingenwerk, stichting 

De Welle en zorginstellingen. Zij zorgen er voor, dat inwoners die begeleiding nodig 

hebben om mee te kunnen doen, dichtbij huis geholpen kunnen worden. 

  

Ouderen blijven langer vitaal en actief en hebben gemiddeld meer te besteden dan 

vroeger. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Wij vinden het belangrijk dat mensen 

zolang mogelijk kunnen functioneren in hun eigen omgeving en niet in een isolement 

raken. We zetten in op het activeren van ouderen. De ouderenbonden, 

vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Actieve 

voorlichting door huisbezoek aan 75-plussers kan een goed middel zijn.  

 

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Veel 

zorg wordt verleend door mantelzorgers. Dat is vaak zwaar werk. Veel zaken die vroeger 

werden gezien als taak van de gemeente, zullen in toenemende mate door de 

samenleving zelf – moeten – worden opgepakt. Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen 

onze ondersteuning en waardering. We blijven hen faciliteren door bijvoorbeeld 

cursusaanbod en vrijwilligersverzekering, door organiseren van respijtzorg.  

 

Iedereen die zorg nodig heeft, moet deze ook krijgen. Daarbij moet niet het recht op 

ondersteuning leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen. Met die instelling 
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kunnen we kosten besparen en blijft het aanbod voor iedereen bereikbaar. Wij zorgen 

voor een laagdrempelige toegang voor mensen met een hulpvraag vanwege psychische, 

sociale of fysieke problemen. Waar nodig moet huisbezoek worden aangeboden. 

 

Wmo-raad, Participatieraad, Cliëntenparticipatie 

Wij willen meer investeren in cliëntenparticipatie en adviesorganen, zoals de Wmo-raad.  

De samenstelling van een goed functionerende Wmo-raad dient een afspiegeling te zijn 

van de betrokkenen die een beroep op deze wet doen. Alle leeftijdsgroepen zijn op 

evenwichtige wijze vertegenwoordigd, jong en oud.  

We besteden aandacht aan het betrekken van groepen die vanwege hun situatie moeilijk 

aan participatie toekomen, zoals mantelzorgers.  

Via een cliëntenplatform moet de mogelijkheid blijven bestaan dat ongewenste situaties 

of ontwikkelingen worden gemeld.  

 

Participatiewet 

Vanaf 1 januari 2015 zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. 

Dit houdt in dat we verantwoordelijk zijn voor het (weer) aan werk helpen van alle 

mensen die kunnen werken al of niet met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit 

in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en het onderwijs. Werk is een middel bij 

uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor 

het eigen leven of het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen ook 

aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan dus hand in 

hand.  

 

Actiepunten 

 We nodigen de mantelzorgers jaarlijks uit voor een inspirerende en stimulerende 

bijeenkomst waar we waardering uitspreken voor hun bijzondere werk.  

 We blijven mantelzorgers faciliteren door bijvoorbeeld cursusaanbod en 

organiseren van respijtzorg.  

 In een ‘Buurthuis van de toekomst’ zal door samenwerking de betrokkenheid 

worden bevorderd. 

 Wij hevelen, in samenwerking met het particulier initiatief, minimaregelingen over 

naar vrijwilligersorganisaties (met bijbehorend budget) om de efficiency en 

effectiviteit te vergroten. 

 Op basis van de uitgangspunten van de Participatiewet zullen de Wmo-raad en de 

cliëntenraad zich omvormen tot participatieraad. Wij zullen hen daarin 

ondersteunen.  

 Onderzocht zal worden of de gemeentelijke relatie met de Stadsbank wordt 

gecontinueerd.  
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8. Jeugd en onderwijs 
 

Onderwijs moet mensen stimuleren en de kans geven het beste uit hun talenten te 

halen, een heel leven lang. In ons onderwijssysteem moet de ontwikkeling van hoofd, 

hart en handen een plek hebben. Dat is zowel in het voordeel van het individu als van de 

samenleving.  

Als de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de 

Jeugdwet, vraagt dat om een intensieve samenwerking van ons met het onderwijs en 

ook met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.  

 

Goed en divers aanbod voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk 

Voorschoolse educatie en kinderopvang moeten kinderen een goede start geven. Tijdige 

signalering van gedrags- en leerproblemen kan voorkomen dat leerlingen onnodig 

achterop raken, spijbelen of geheel uitvallen en voortijdig de school verlaten. We willen 

dat alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat jonge mensen in een spiraal van 

kansenarmoede terechtkomen. Daarom stimuleren we voor- en vroegschoolse educatie 

en samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven en het primair 

onderwijs. Wij vinden het erg belangrijk dat er gewerkt wordt aan het vormgeven van 

sluitende en doorlopende ontwikkelingslijnen, beginnend bij de peuterleeftijd.  

De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn moet voldoende middelen 

behouden voor een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie. We 

stimuleren laagdrempelige kinderopvang, van hoge kwaliteit en voldoende diversiteit. We 

stimuleren verdere samenwerking tussen scholen en kinderopvang, bij voorkeur 

georganiseerd in brede scholen.  

 

Wij willen dat bij de uitvoering van het jeugdbeleid de verantwoordelijkheden van ouders 

en verzorgers, de buurt, de opvang, de school, de verenigingen en de ondersteunende 

voorzieningen expliciet worden benoemd. Wij hebben de rol van regisseur en zorgen 

voor een goede aansluiting met aanpalende beleidsterreinen. 

Door een goed functionerend Centrum voor Jeugd en Gezin zorgen wij voor voldoende 

ondersteuning van ouders die behoefte hebben aan hulp bij de opvoeding van hun 

kinderen.  

 

Onderwijshuisvesting 

De gemeente ontwikkelt in nauw overleg met alle vormen van onderwijs een integrale 

visie op het onderwijsaanbod (wat, hoe en waar) en de gevolgen daarvan voor de 

huisvesting. Dit resulteert in een integraal huisvestingsplan voor het Voortgezet 

Onderwijs 2015-2020, inclusief het voortgezet speciaal onderwijs.  

 

Actiepunten 

 De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn moet voldoende middelen 

behouden voor een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie.  

 We stimuleren laagdrempelige kinderopvang, van hoge kwaliteit en voldoende 

diversiteit. We stimuleren verdere samenwerking tussen scholen en 

kinderopvang, bij voorkeur georganiseerd in brede scholen.  

 Het rapport van Reggesteyn, waarin zij hun huisvestingsplannen schetsen, 

betrekken we bij het integraal huisvestingsplan voor het Voortgezet Onderwijs 

2015-2020.  
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9. Kunst en cultuur 
 

Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie. Ze dragen bij aan de participatie en 

emancipatie van onze inwoners. Kunst en cultuur zijn van iedereen. Onze lokale 

identiteit ontlenen we er in belangrijke mate aan. Kunst en cultuur maken het mensen 

mogelijk om elkaar te ontmoeten en tot andere en nieuwe inzichten te komen. Kunst en 

cultuur hebben een samenbindend, stimulerend en ontspannend effect op de 

gemeenschap. Kunst en cultuur verhogen onze toeristische aantrekkelijkheid en dragen 

bij aan een goed woon- en ondernemersklimaat. Het kan voor mensen een reden zijn om 

zich in onze gemeente te vestigen. Onze gemeente kent een rijk cultureel leven, met een 

breed cultuuraanbod, zowel op professioneel- als op amateurniveau. Voor de uitoefening 

van professionele- en amateurvoorstellingen hebben wij met het ZINiN theater en het 

openluchttheater prachtige voorzieningen. Ook de wijkgebouwen en dorpshuizen bieden 

ruimte aan cultuurbeleving. We dragen er zorg voor dat deze voorzieningen in stand 

blijven.  

 

Overheidsparticipatie 

Het is onze taak om kunst en cultuur te stimuleren, zonder dat we gaan invullen. Daar 

zijn inwoners en culturele instellingen veel beter in. Samen met hen zorgen we voor een 

cultuurbeleid, waarbij wij primair deelname aan kunst en cultuur stimuleren, 

verenigingen en initiatieven ondersteunen en faciliteren en de toegankelijkheid van een 

gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid zekerstellen en verbreden.  

Het huidige gevarieerde professionele aanbod aan cultuur tegen betaalbare 

toegangsprijzen willen we handhaven. Om dit te bereiken treden wij in overleg met de 

cultuurorganisatie ZINiN over de prestatieafspraken. Daarbij geven we ZINiN meer de 

vrije hand, zo stellen we geen eisen aan de inhoudelijke invulling van het 

theaterprogramma.  

We faciliteren ZINiN in haar rol van ondersteuner, activator en initiator in het amateur 

culturele (verenigings)leven en andere private initiatieven. Wij moedigen daar waar 

mogelijk eigen initiatieven van inwoners aan, evenals van kunst- en cultuurinstellingen.  

 

Lokale omroep en bibliotheek 

De multimediale lokale omroep en de bibliotheek zijn vanzelfsprekende partners om 

netwerken te bouwen die mensen bij elkaar brengen. De steeds verdergaande 

digitalisering vraagt in deze raadsperiode om een herbezinning op de bibliotheekfunctie. 

Door de opkomst van internet staat de openbare bibliotheek als publieksvoorziening 

onder druk. We stimuleren ZINiN om de bibliotheekvestigingen in de kleine kernen 

anders te organiseren. We pleiten voor één multifunctioneel gebouw waarin meerdere 

functies worden ondergebracht. Samen kunnen we zo een bibliotheekfunctie in de 

kernen behouden.  

Door de (digitale) ontwikkelingen heeft de hoofdvestiging van de bibliotheek minder 

ruimte nodig. Een deel van de ruimte kan daardoor aan anderen worden verhuurd. De 

financiële ruimte die daardoor ontstaat, kan voor andere culturele doelen worden 

ingezet. 

 

Cultuureducatie 

Om jongeren te leren van cultuur te genieten, is cultuureducatie op school en 

daarbuiten, een ruim en gevarieerd cultuuraanbod en ruimte voor nieuwe inbreng van 

groot belang. Wij willen een nieuwe impuls geven aan de kwaliteit van muziek- en 

cultuuronderwijs door nieuwe vormen van samenwerking tussen culturele instellingen, 

kunstenaars, scholen en verenigingen. Hierdoor worden kunst en cultuur beter 

bereikbaar. Wij zijn van mening dat ZINiN hierin een centrale rol moet spelen. 
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Cultuurhistorie 

Geschiedenis, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de 

gemeenschap. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke opdracht. 

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en 

beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de 

lokale geschiedenis dient zorgvuldig plaats te vinden. In onze gemeente gebeurt dit 

vooral door vrijwilligers in tal van organisaties, waar we blij mee zijn. Mogelijk 

hergebruik van industrieel erfgoed juichen we toe. Trots zijn wij op tradities zoals het 

paasvuur, de palmpasenoptocht, het eierkuul’n, de schapenmarkt en het 

midwinterhoornblazen.  

 

Actiepunten 

• Nieuwe initiatieven die bijdragen aan cultuuruitingen zoals muziek, theater en cabaret 

ondersteunt de gemeente vooral als jongeren er nadrukkelijk bij betrokken worden. 

• We bieden meer ruimte aan kunst in de openbare ruimte. 

• Wij continueren het lokale expositiebeleid en ondersteunen blijvend initiatieven voor 

exposities. Een voorbeeld hiervan is het beschikbaar stellen van de centrale hal van 

het Huis voor Cultuur en Bestuur voor exposities. 

• We stellen een nieuwe cultuurnota op voor 2016 met daarin onder meer dat een 

goede basisinfrastructuur voor muziekonderwijs blijft bestaan. 
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10. Bewegen en sport 
 

Sport is leuk en gezond. Het biedt ontspanning en zorgt voor sociale contacten. Sport 

moet voor iedereen mogelijk zijn, ongeacht lichamelijke, verstandelijke, psychische, 

sociale of financiële beperkingen. Dat is ons doel. Want sport draagt bij aan de 

onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Investeren in sport is een investering in de 

toekomst. Sport zorgt ervoor dat je in goede conditie blijft en heeft daarmee een 

preventieve werking in de zorg. Sporten is, ook voor kinderen, het beste medicijn tegen 

overgewicht. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk mensen sporten. 

Daarom zetten we ons in om de sportvoorzieningen in stand te houden en voor iedereen 

toegankelijk te houden. Goede sportaccommodaties in de wijk en in het dorp zijn 

daarvoor onmisbaar, net als trapveldjes en goede gymzalen.  

De gemeente bevordert sporten en bewegen voor en door alle bevolkingsgroepen.  

 

Jeugd en gehandicapten 

We zorgen voor goede sportfaciliteiten voor de jeugd. We stimuleren buiten spelen, 

waardoor kinderen beter sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Wij blijven 

samenwerking tussen het onderwijs en de sportwereld ondersteunen. Samen met 

verenigingen kijken we naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot 18 jaar actief te 

houden. 

Juli 2013 heeft de raad een voorstel vastgesteld over subsidies aan maatschappelijke 

organisaties en instellingen. We houden ons aan de maximale uitgaven voor sport zoals 

daarin is opgenomen. Als er een noodzaak is om verder te bezuinigen, mag dat niet tot 

gevolg hebben, dat minder jongeren sporten. Dit betekent dat er voor hen die de 

contributie niet kunnen betalen, een vangnet moet zijn.  

Wij vinden dat de sportverenigingen in samenwerking met het onderwijs aandacht 

moeten besteden aan het gedrag van jongeren tijdens het sporten. 

Wij vinden dat sportverenigingen ondersteund moeten worden om het sporten voor 

gehandicapten mogelijk te maken. De gemeente stimuleert de gehandicaptensport en 

helpt mee om accommodaties aan te passen als dat nodig is.  

 

Zelfredzaamheid 

Inwoners kunnen zelf sportdeelname organiseren. Wij faciliteren hen daarbij. We 

stimuleren en ondersteunen samenwerking tussen sportverenigingen en van 

sportverenigingen met bedrijven en scholen. Wij ondersteunen en faciliteren 

verenigingen en initiatieven, stellen de toegankelijkheid zeker en verbreden die en zorgen 

voor een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Sportverenigingen draaien op 

vrijwilligers. Het is geweldig dat zoveel mensen zich inzetten en dat is de grote kracht 

van de verenigingen. Samen met de sportverenigingen onderzoeken we welke 

mogelijkheden er zijn om het onderhoud en beheer van sportvelden goedkoper te maken. 

We denken daarbij aan het overdragen van werkzaamheden aan de verenigingen zelf.  

 

Het Ravijn –zwem sport zorg -  

Het Ravijn – zwem sport zorg – is een sportvoorziening voor bewegen op alle niveaus. 

In het complex komt veel samen: topsport, bewegingsonderwijs, recreatiesport, 

revalidatiesport en sporten met een beperking, in de sporthal en in de binnen- en 

buitenzwembaden. Het Ravijn is een sportcomplex waar je prettig kunt recreëren. 

Recreatie is niet de hoofdfunctie van het complex, toch zoeken we samen naar 

oplossingen die Het Ravijn aantrekkelijker maken voor een breed publiek om zo bij te 

dragen aan een gezonde exploitatie.  

Het Ravijn kenmerkt zich door ruimte te bieden aan sport én zorg, zodat deze elkaar 

kunnen versterken. Veel gezondheidsproblemen zijn te voorkomen of op te lossen met 
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sport. Op de eerste verdieping van het complex is ruimte voor een invulling met 

(preventieve) zorg. Te denken valt aan therapeutische fitness en re-integratie- en 

revalidatieactiviteiten. Prioriteit heeft het vinden van ondernemers die hier invulling aan 

gaan geven.  

 

Bestuurscommissie lichamelijke opvoeding en sport (BLOS) 

Wij werken aan een goed functionerende BLOS. Wij vinden een objectief adviesorgaan 

en belangenbehartiger van de sport van groot belang voor de inwoners en 

sportverenigingen van onze gemeente.  

 

Actiepunten 

• We actualiseren de huidige sportnota met daarin onder meer aandacht voor 

diversiteit in het aanbod. 

• We geven vorm aan de huldiging van sportkampioenen (NK en hoger).  

•  Topsportevenementen met een hoge publiciteitswaarde blijven we stimuleren 

mede gelet op het spin-off effect naar breedtesport en het economisch effect. 
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11. Samenwerking 
 

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Wij kunnen niet al deze taken alleen 

aan, omdat het ingewikkelde zaken zijn, zoals jeugdzorg. Of omdat ze gemeentegrenzen 

overschrijden, zoals arbeidsmarktvragen. We kiezen in die gevallen voor samenwerking. 

Het kan ook zijn dat we kiezen voor samenwerking, omdat het dan goedkoper kan. 

Soms zijn we wettelijk verplicht om taken samen uit te voeren. Samenwerking is ook 

een optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren.  

Uitgangspunt is, dat samenwerking niet mag leiden tot een grootschalige en 

afstandelijke organisatie. We zijn voor een bestuur dat weet wat er leeft in de 

gemeenschap en dat korte lijnen heeft met inwoners en vrijwilligers.  

 

Samenwerking in West-Twente (WT-4) 

We gaan effectieve samenwerkingsverbanden aan. Intergemeentelijke samenwerking 

wordt ingezet als middel om zelfstandig te kunnen blijven, om de bestuurskracht van 

onze gemeente te versterken, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, kosten te 

besparen en kansen te grijpen. Steeds wordt de optimale samenwerkingsvorm gekozen.  

Wij zijn voor het versterken van de samenwerking in West Twente (WT4) tussen 

Rijssen-Holten, Wierden, Twenterand en Hellendoorn. Het uitgangspunt voor deze 

samenwerking zijn de vijf K’s: kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid, kracht en kansen. 

Mocht samenwerking in WT-4 verband niet tot het gewenste resultaat leiden, dan wordt 

een andere samenwerking gezocht. De gemeente zoekt samenwerking als het gaat om 

uitvoering. Beleid wordt lokaal gemaakt.  

 

Samenwerking in Twents verband  

Regionaal wat moet, lokaal wat kan, is het uitgangspunt bij de samenwerking op 

Twents niveau. Wij werken met de andere Twentse gemeenten samen aan een gezond 

Twente, een verplichte samenwerking. Regio Twente voert voor ons deze taak, publieke 

gezondheid (GGD), uit. In Twente werken we samen aan de kwaliteit van de uitvoering 

van de milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Een verplichte 

samenwerking waar we samen invulling aan hebben gegeven in de vorm van een 

netwerkorganisatie, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Twente. Samen moeten en 

willen we een aantal jeugdhulptaken oppakken. Om invulling te geven aan deze taken, 

wordt een Organisatie voor Zorg en Jeugd Twente opgericht, die vanaf 1 januari 2015 

operationeel moet zijn. Deze organisatie werkt zo, dat inkoop en uitvoering waar nodig 

en wenselijk gezamenlijk met de Twentse gemeenten samen plaatsvindt.  

Bij vernieuwing van de regionale samenwerking stellen we de gemeentelijke autonomie 

als uitgangspunt. Samenwerking op regionale schaal richt zich op de uitvoerende taken. 

Voor de overige taken wordt op vrijwillige basis samenwerking gezocht met één of 

meerdere gemeenten.  

De regioraad is geen rechtstreeks democratisch gekozen orgaan. Vandaar dat we hier 

geen beleidstaken onderbrengen. We geven meer openheid en inzicht aan onze inwoners 

over het geen namens de gemeenten in de Regio Twente wordt besproken en besloten. 

 

Actiepunten 

• De agenda van de regioraad bespreken we in een openbare raadsvergadering.  

• In 2014 zullen we in regioverband nieuwe afspraken maken over de gemeentelijke 

samenwerking in Twente, waarbij we toe willen naar een vernieuwde regionale 

samenwerking met een meer democratisch karakter.  
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12. Financiën 
 

De thema’s die deze coalitie na aan het hart liggen, hebben een plek gekregen in dit 

akkoord. Daarmee hebben we keuzes gemaakt die ook financiële consequenties hebben. 

Die consequenties hebben we globaal weergegeven in de bijlage Doorrekening 

coalitieakkoord.  

 

Financiële uitgangspunten die het raamwerk vormen waarop we in de komende periode 

zullen voortborduren zijn behoedzame en reële ramingen. Tegenvallers worden 

opgevangen binnen de programma’s; toepassing van het profijtbeginsel en het principe 

van kostendekkendheid zijn uitgangspunten. Een sluitende meerjarenbegroting is 

vanzelfsprekend uitgangspunt. Structurele activiteiten worden structureel gedekt, 

waarbij oog is voor de financiële gevolgen op de lange termijn.  

Daarnaast is het voor de gemeentefinanciën van groot belang welke besluiten de 

komende maanden op rijksniveau worden genomen. Met de decentralisaties binnen het 

sociale domein verandert er veel. We zullen meer met minder moeten doen. Dat kunnen 

we bereiken door het leveren van maatwerk, door slim te schakelen tussen de 

verschillende beleidsvelden en door het creëren van maximale betrokkenheid binnen de 

samenleving. 

 

Noodzaak tot bezuinigen 

Vanuit de lopende begroting 2014 ligt er een duidelijke noodzaak tot bezuinigen. Voor 

de eerstkomende jaren zullen we iets meer dan 1.000.000 euro moeten bezuinigen. 

Vanaf 2017 hebben we het dan nog over zo’n 750.000 euro structureel. Daar willen we 

voor gaan. Op hoofdlijnen hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de oplossing 

die ons voor ogen staat. Het is aan het nieuwe college van B en W om de puntjes op de 

‘i’ te zetten en te komen met de precieze fasering en detaillering. We hebben hieronder 

richtinggevende voorstellen opgenomen. Mochten de voorgestelde bezuinigingen niet op 

alle punten haalbaar zijn, dan heeft het college de ruimte om naar andere oplossingen te 

zoeken.  

 

Bezuinigingen 2015 - 2018 (bedragen x € 1.000,--) 

Voorstellen bezuinigingen 2015 2016 2017 2018 

Noordzuidverbinding  200 200 200 200 

Regionale uitvoeringsdiensten 65 65 65 65 

Onderhoud wegen 150 150 150 150 

Veiligheidsregio Twente 150 150 150 150 

Uitvoering Wmo 350 350 350 350 

Extra uitkering gemeentefonds 0 0 100 100 

Verhoging OZB* pm pm  pm  pm 

 915 915 1015 1015 

     

* Kan evt verhoogd worden indien dit niet tot verzwaring lastendruk leidt 

 

Op de Noordzuidverbinding bezuinigen we 200.000 euro structureel. Dat doen we door 

heel kritisch te kijken naar de uitvoering en op onderdelen in te zetten op versobering. 

We starten met de uitvoering wanneer de gemeentelijke financiën dat toelaten. Dat kan 

ertoe leiden dat het werk doorschuift in de tijd. Het is een te grote investering om die op 

dit moment, met alle onzekerheden die er nog zijn, al in uitvoering te nemen. Ook op het 
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onderhoud van wegen bezuinigen we (opnieuw) 150.000 euro structureel. Niet van 

harte; omdat we de effecten van de laatste bezuinigingen al duidelijk terugzien in het 

straatbeeld. Maar het is een maatregel die zich relatief gemakkelijk laat terugdraaien als 

de economie verder aantrekt.  

Op de taken binnen de RUD bezuinigen we 65.000 euro structureel. Een zelfde bedrag 

blijft dan over voor de uitvoering. Het zijn gelden die via het gemeentefonds beschikbaar 

komen. Door een andere, meer gestructureerde, aanpak denken we hier de komende 

jaren geld te kunnen besparen. Binnen de Veiligheidsregio Twente denken we voorts 

150.000 euro vrij te kunnen spelen. Het eerste jaar van de Veiligheidsregio zit er 

inmiddels op. De financiële opgave waar we als gemeente mee geconfronteerd worden 

berekenen we voor een deel door. Daarnaast hebben we hoge verwachtingen van de 

herziene kostenverdeling over de verschillende gemeenten vanaf 2015. Op dit moment 

betalen we voor het werk van de Veiligheidsregio (relatief gezien) een hoge prijs. 

De kosten van de Wmo ontwikkelen zich goed. De jaarrekeningen van de laatste jaren 

geven op dit punt forse meevallers te zien. We achten het daarom verantwoord om op 

de Wmo 350.000 euro structureel te bezuinigen zonder dat het voorzieningenniveau 

hierdoor wordt aangetast. Wel ligt er natuurlijk nog een forse opgave als onderdeel van 

de komende decentralisaties. De huidige bestemmingsreserve Wmo zetten we in om de 

aanloopkosten van de decentralisaties op te vangen. Door de geschetste verbetering van 

het economisch perspectief verwachten we dat ook het gemeentefonds weer wat aan 

zal trekken. Vanaf 2017 boeken we daar 100.000 euro voor in. 

Wij kiezen voor een stijging van het OZB-tarief die zich in principe beperkt tot de 

reguliere indexering voor inflatie. Verdere stijgingen overwegen we alleen als de totale 

belastingdruk daardoor grosso modo onveranderd blijft en deze dus volledig wordt 

opgevangen door een lagere afvalstoffen- en rioolheffing.  

Ook de komende jaren houden we de sociale voorzieningen in onze gemeente op peil. 

Ondanks de economische recessie en de weerslag daarvan op de gemeentelijke 

financiën vinden we het van groot belang dat mensen met de laagste inkomens een 

beroep kunnen blijven doen op de bijzondere bijstand, kwijtschelding, 

schuldhulpverlening en aanverwante regelingen. 
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Coalitiepartijen 
 

De coalitie wordt gevormd door de volgende partijen (in alfabetische volgorde): 
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