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Inleiding 
 
Vorig jaar gaven wij aan, dat we trots zijn op onze rol als coalitiepartij, dat is nog 
steeds zo. Dit houdt echter niet in, dat wij dit college en de plannen die het 
maakt en het beleid dat wordt gevoerd, niet kritisch zullen volgen.  
Waar dit volgens ons nodig is, zullen wij proberen bij te sturen. 
Zo hebben wij ons het afgelopen jaar opgesteld en dit zullen wij ook in het 
komende jaar blijven doen.  
 
Eerst zullen wij in deze algemene beschouwingen enkele algemene opmerkingen 
maken over de begroting  als geheel. 
Vervolgens zullen wij enkele voor D66 belangrijke zaken bespreken waaraan 
volgens ons, in de komende raadsperiode, door het college en de politiek hard 
zal moeten gewerkt en waaraan volgens ons veranderingen en verbeteringen 
moeten worden aangebracht. 
Ten slotte hebben we nog een wensenlijst. 
 

Gelukkig  
is het gelukt om een sluitende begroting te maken. 
 
Jammer  
is het, maar wel begrijpelijk, dat het nog niet is gelukt, om ruimte te vinden voor 
het uitvoeren van een aantal wensen die zowel in het coalitieakkoord als in ons 
verkiezingsprogramma staan vermeld.  
Ook jammer is, dat deze begroting niet veel verder naar de toekomst van de 
gemeente kijkt, dan slechts enkele jaren, terwijl dat juist wel erg belangrijk is. 
 
Tevreden  
zijn wij over het feit dat er een andere houding is ontstaan over het belang van 
kunst en cultuur voor de kwaliteit van onze samenleving. Wij zien uit naar het 
spoedig tot stand komen van de nieuwe cultuurnota en het werken daarmee. 
 
Waardering  
is er ook voor de aanpak van het project Cocreatie Grotestraat. 
Ook over het omgaan met de eigen inbreng van inwoners van het gebied 
Nijverdal aan de Regge, waarderen wij positief. 
 
Verstandig  
vinden wij het dat de plannen voor het nog aantrekkelijker maken van het 
Centrum van Nijverdal en het, daaraan gekoppelde, eventuele  afschaffen van 
betaald parkeren, buiten deze begroting zijn gehouden. Wel moet de discussie 
over deze plannen voor 31 december 2015 worden afgerond en moet er worden 
doorgepakt bij de implementatie hiervan. 
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Teleurstellend  
is het dat het deze gemeente maar moeizaam lukt om het besturen goedkoper te 
maken.  
Volgens D66 zal moeten worden gekeken naar de mogelijkheden van het maken 
van een kleinere, beter en efficiënter werkende vaste organisatie, met 
daaromheen een flexibel inzetbare schil van medewerkers .  
We moeten toewerken naar een organisatie die zich soepel kan aanpassen aan 
veranderende omstandigheden en aan een veranderende vraag naar diensten in 
de komende 10 jaar, denk aan de 3 D’s. 
We  zullen nu al moeten reserveren voor de kosten die met deze ombouw van de 
organisatie gepaard zullen gaan. 
 
Teleurstellend is ook dat er van alle goede voorstellen die wij het afgelopen jaar 
hebben gedaan en die weinig geld hoeven te kosten, zo weinig terecht is 
gekomen.  
 
Zo is het niet verder doorgaan van een goede intergemeentelijke samenwerking 
in WT4 verband zeer te betreuren, wellicht kan een andere vorm van 
samenwerken worden gevonden.  
 
Het laten uitvoeren van groenbeheer door bewoners is afgeketst.  
 
Het opnemen van Soweco groenbeheermedewerkers in de eigen gemeentelijke 
organisatie is niet gelukt.  
 
Het inzichtelijk maken van de taken van de ambassadeurs van de duurzaamheid 
kwamen niet van de grond. 
 
In een periode van financiële krapte moeten daadkracht en creativiteit bij de 
politiek en het betuur, maar ook bij de ambtelijke organisatie, er voor zorgen dat 
gebruik wordt gemaakt van de positieve krachten in de samenleving en de wil tot 
participatie van de inwoners.  
 
Teleurstellend is ook dat we er niet in geslaagd zijn om de inwoners veel meer bij 
de politiek en het bestuur te betrekken. Dat moeten we ons als raad aantrekken.  
Wel kwamen er initiatieven vanuit de inwoners zelf, zoals bij Nijverdal aan de 
Regge. 
 
Zorgelijk  
blijft ook de financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt.  
Uit de meerjarenbegroting blijkt ook niet dat dit snel zal verbeteren. 
Met name de schuldenpositie die wij hebben opgebouwd, is in de laatste jaren en 
juist in de begroting van 2016, groter geworden in plaats van, zoals gewenst, 
kleiner.  
De risico’s worden daarmee groter en de rentelast stijgt tot 4,7 miljoen per jaar. 
 
Wij hopen dat de optimistische inschatting over de economie en de financiële 
vooruitzichten kloppen. Hierop is immers het schrappen van de eerder 
voorgenomen bezuinigingen van € 350.000,- structureel gebaseerd. 
 
Één gevolg van deze relatief zwakke financiële positie is dat de OZB hier harder 
stijgt dan de inflatie en harder dan in de ons omliggende gemeentes. 
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Met name mensen met een eigen woning blijven dit merken. 
De constatering dat tegelijkertijd de afvalstoffenheffing lager wordt, doet hier 
niets aan af.  
 
Het verbeteren van de relatie met de ondernemers om samen te komen tot het 
creëren van meer werkgelegenheid in het bijzonder voor jongeren en voor 
mensen met een beperking is voortvarend opgepakt.  
De ondernemers blijken mee te willen denken en ook praktisch met deze zaken 
om te gaan. Het blijft echter een taaie materie die vraagt om 
doorzettingsvermogen en blijvend werken aan partnerschap. D66 vraagt zich wel 
af, of de tastbare resultaten van deze aanpak , tot nu toe, wel voldoende zijn.  
 

Positief  
is het feit dat de betrokkenheid  en inzet van ambtenaren en bestuurders bij 
deze gemeente groot is.  
Positief is ook dat de bevolking in het algemeen de leefomstandigheden in deze 
gemeente  weet te waarderen. 
 
Onduidelijk  
is wat de gevolgen zullen zijn van de invoering van de verplichting voor 
gemeenten om vennootschapsbelasting ( VPB ) te gaan betalen over hun 
bedrijfsactiviteiten. Over de mogelijke financiële gevolgen staat in deze begroting 
niets vermeld. Het zal in ieder geval voor veel administratieve rompslomp en 
discussie met de fiscus zorgen. 
 
 
Dan komen wij nu bij de punten die volgens de fractie van D66 in de komende 
raadsperiode en daarna extra aandacht van het college en de politiek zullen 
vragen.  
 
Kritisch 
zullen wij moeten blijven kijken naar samenwerkingsverbanden die wij terecht 
zijn aangegaan en nog zullen aangaan in de Regio. Met name de democratische 
legitimiteit van beslissingen die daarin worden genomen en ons zicht en onze 
invloed daarop zullen wij goed in de gaten moeten blijven houden. 
 
Burger Participatie , betrokkenheid .  
D66 is van mening dat ruim voordat  belangrijke punten in de gemeenteraad 
worden behandeld, deze beter dan nu het geval is, vooraf, met de bevolking 
besproken kunnen en moeten, worden.  
 
Zorg , wonen en participatie 
Deze gemeente gaat in de komende jaren meer vergrijzen en ontgroenen en er 
komen meer statushouders die gehuisvest moeten worden. In dat kader zal er in 
de eerste helft van 2016 een heldere doorkijk naar de toekomst, met eventuele 
financiële gevolgen, gemaakt moeten worden. Mede door de vergrijzing en een 
terugtrekkende overheid, wordt het beroep dat we komende jaren zullen moeten 
doen op mantelzorgers groter en zwaarder. Wij vragen ons af, of hiervoor niet 
meer geld gereserveerd moet worden. Zie het als een investering in de toekomst  
D66 is van mening dat de nieuw gecreëerde reserve sociaal domein kritisch moet 
worden gevolgd qua grootte en qua soepele inzetbaarheid.  
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Het centrum van Nijverdal  
verdient onze volle aandacht. Dat blijkt niet alleen uit de leegstand van winkels, 
maar ook uit de ervaringen en vooral de zorgen van de ondernemers zelf. Voor 
31 december moet er helderheid komen over wat er gaat gebeuren, wie betaalt 
en welke garanties elke deelnemende partij geeft. Dat zijn de ondernemers, 
eigenaars van vastgoed en de overheid. 
 
De kwaliteit van de samenleving 

Bij het zoeken naar mogelijke toekomstige bezuinigingen op de uitgaven van de 
gemeente Hellendoorn, zal zeer terughoudend moeten worden omgegaan met 
bezuinigingen die de kwaliteit van de samenleving ernstig kunnen schaden. 
 
 
Net als vorig jaar besluit D66 met een wensenlijst van niet hierboven 
genoemde punten 
 

1- Het komende jaar gebruiken we om eerst een brede nut en noodzaak 
discussie te voeren over de totale revitalisering van Het Lochter 2.  
D66 is, vooralsnog, zeker niet overtuigd van dit nut en deze noodzaak.  
Subsidieverstrekking door de provincie in dit project is belangrijk maar 
mag niet leidend zijn. 
 

2- Het komende jaar gebruiken we eveneens om de uitslag van een 
onderzoek te beoordelen en een discussie te voeren, over de bijdrage die 
HOi levert aan de kwaliteit van de samenleving. Afhankelijk hiervan zullen 
we de subsidiering van HOi op lange termijn beoordelen. 

 
3- Met het financieel blijvend ondersteunen van het ‘ Wevertjes ‘ project  

willen wij stoppen, tenzij het nut en de noodzaak van continueren van 
deze financiële steun, alsnog wordt aangetoond. 
 

4-  Het bedrag dat in het coalitieakkoord als subsidie is opgenomen voor de   
          organisatie van de sportverkiezing van het Jaar lijkt uit de begroting te  
          zijn verdwenen. Een heroverweging van deze steun lijkt ons zinvol. 
 

5- D66 zou graag zien dat er met betrekking tot de toekomst van het Sport 
Zorg Centrum het Ravijn op korte termijn duidelijkheid komt. Zo denken 
wij aan het aantrekkelijker maken van het buitenbad. De problemen met 
de exploitatie van het horecadeel dienen opgelost te worden. De 
energiekosten moeten omlaag worden gebracht.  
 

6- In 2016 wordt er een integraal gemeentelijke huisvestingsplan gemaakt 
voor met name het voortgezet onderwijs. 
 

7- In 2016 willen we concrete plannen zien met betrekking tot het  
duurzaamheid beleid inclusief de kosten die daarvoor gemaakt moeten 
worden en wat ze gaan opleveren. 
 

8- We blijven onze partners zoals de woningstichting stimuleren om te zorgen 
voor voldoende geschikte huurwoningen, met name voor jongeren. We 
willen zoveel mogelijk  jongeren, die dat zelf willen, voor deze gemeente 
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kunnen behouden. Daarmee bevorderen wij een gevarieerde en daarmee 
duurzame bevolkingssamenstelling 
 

9- In 2016 zal de discussie opgestart moeten worden over de structuur en de 
samenstelling  van de BLOS. In het verleden hebben meerdere partijen, op 
verschillende momenten, hierover al hun vraagtekens geplaatst evenals 
over de democratische legitimatie. Eventuele aanpassingen kunnen dan in 
2017 ingaan. 
 

10-De geformuleerde doelstellingen voor het meer gescheiden ophalen van  
     afval zijn te weinig ambitieus en lopen niet in de pas met die van veel  
     omliggende gemeentes. Een deel van de grote voorziening   
     afvalstoffenheffing kan gebruikt worden om tot een snellere invoering van  
     meer duurzaam inzamelen van afval te komen. 

 

Afsluitend. 
Willen wij het College en onze mede raadsleden en het ambtenarencorps het 
komende jaar veel succes wensen met het uitvoeren van de eervolle en 
uitdagende de taken die voor ons liggen !  


