
 

Algemene politieke beschouwingen D66 Hellendoorn bij de 
Begroting 2019 
 
Het is voor mij de eerste keer dat ik namens de fractie van D66 de algemene 
beschouwingen mag uitspreken. De verkiezingen zijn achter de rug en een meerderheid in 
de raad heeft een coalitie gevormd. Duurzaam. Durven. Doen.  
Deze coalitie is een brede coalitie, waarin links en rechts, conservatief en progressief goede 
afspraken met elkaar hebben weten te maken. 
 
Over deze coalitie zijn in de laatste raadsvergaderingen harde woorden gevallen. En die 
woorden galmen nog na. Echter, zowel coalitie als oppositie streven ernaar het vertrouwen 
weer terug te winnen.  
 
In de laatste algemene beschouwingen uitgesproken door mijn voorganger was er nog 
sprake van voorzichtige verbetering van de financiële positie van de gemeente. Nu, een jaar 
later is dat optimisme wel verdwenen. Naast dat we een taakstelling mee hebben gekregen 
vanuit de vorige raadsperiode zien we ook de rijksbijdragen minder snel toenemen, en de 
kosten in het sociaal domein gigantisch oplopen. Hier kom ik later op terug. 
  

Programma 1: Werk, Economie, Recreatie en Inkomen 
 
 
De koopzondag is een gevoelig punt voor veel inwoners. Waar elders in het land winkels 
klakkeloos open mogen, of anderzijds zonder verdere discussie dicht blijven, levert dit in 
Hellendoorn juist veel discussie op. Met de diversiteit die wij in onze gemeente kennen 
willen we ook op een respectvolle manier deze discussie aan gaan. Een periode met 
openstelling op zondagen, waarbij al over een half jaar de gemeenteraad kan evalueren, en 
belangrijker nog, kan besluiten welk regime er vanaf dat moment gaat gelden. 
 
Leegstand van winkels in het centrum van Nijverdal is een gegeven dat D66 zorgen baart. 
De politiek heeft de taak om herbestemming mogelijk te maken, maar ondernemers en 
pandeigenaren hebben ook een taak, en we weten dat daar continue aandacht voor is. 
Wanneer de werkzaamheden aan de Grotestraat zijn afgerond zal in ieder geval de 
aantrekkelijkheid een grote boost krijgen.  
 



Een hotel als toeristische of zakelijke aanvulling in Nijverdal zou volgens D66 niet misstaan. 
de afgelopen jaren hebben we enkele initiatieven de revue zien passeren. Meestal alleen 
maar in de planvorming en ideeën fase. D66 staat open voor nieuwe initiatieven. 
 
Om verrommeling in het buitengebied tegen te gaan, en om stoppende agrariërs tegemoet 
te komen is de Rood voor Rood regeling van kracht. Deze is in 2011 al geëvalueerd, maar 
tot op heden is deze evaluatie nooit bekrachtigd in de raad. We moeten niet aan het doel 
voorbijgaan, het is geen instrument voor ontwikkelaars, maar een hulpmiddel voor 
ondernemers in de agrarische sector die op deze wijze op een fatsoenlijke manier hun 
bedrijf kunnen beëindigen. Daar komt nog bij dat de asbestsanering vele mensen, en met 
name ondernemers vanwege grote dakoppervlakken, verplicht tot investeringen waar dit 
soms erg moeilijk ligt. Bij de evaluatie van de Rood voor Rood regeling zien wij dan ook 
graag dat er nagedacht wordt over een integrale aanpak in combinatie met de 
asbestsanering. 
 
Het inburgeringsbeleid wordt weer een taak van de gemeente. Reggewoon heeft 
aangegeven dat ze in onze gemeente geen woningnood signaleren. Huisvesting zal dus 
naar verwachting hier geen knelpunt worden. Daarnaast is D66 van mening dat het kunnen 
huisvesten van mensen uit bijvoorbeeld Syrië een belangrijk aspect is van een samenleving 
die ook betrokken wil zijn bij de wereld om haar heen en verschrikkingen die deze wereld 
soms in zich heeft. Het huisvesten van deze mensen moet natuurlijk gepaard gaan met een 
fatsoenlijk inburgeringsbeleid in samenspraak met andere betrokken instanties. 
 

Programma 2: Jeugd en WMO 
 
Deze gemeente is niet de enige gemeente waar de kosten van de zorg de komende jaren 
voor grote problemen zorgen, als er aan het huidige beleid niets verandert. En het is de 
mening van D66 dat met huidig beleid ook het beleid van de rijksoverheid wordt bedoeld. het 
kan niet zo zijn dat lokale overheden niets anders meer kunnen betalen dan zorg. Wij 
hebben een verantwoordelijkheid voor een groot palet aan onderwerpen, die we niet zomaar 
terzijde kunnen schuiven om de zorgkosten te kunnen betalen. We zijn tevreden dat in de 
afgelopen jaren door een gezond beleid op het terrein van Jeugd en WMO er een reserve is 
opgebouwd, die ons zoals het er nu uitziet nog één jaar uit de brand helpt. Maar daarna is 
het echt op. 
 
De plannen voor praktijkondersteuners zijn nog niet geheel uitgewerkt. De 
praktijkondersteuners zijn de sleutel tot 75% van de gevallen die nu door doorverwijzing als 
kosten voor de gemeente komen. De gemeente moet hoog inzetten om gekwalificeerde 
mensen hier op in te zetten.Goedkoop is duurkoop. 
Het Twents model is hierin een goed voorbeeld hoe mensen worden begeleid en hoe een 
hele gezins/thuissituatie wordt beoordeeld. 
 



Programma 3: Onderwijs Cultuur en sport 
 
De Herpositionering van de BLOS wordt door het college opgepakt. Hellendoorn is een van 
de weinige gemeenten in Nederland waar nog een apart bestuurslichaam voor de sport is. 
De taken en de rol van de BLOS en de wethouder moeten duidelijker worden, en D66 acht 
het onwenselijk dat de wethouder namens de BLOS spreekt, omdat de rollen van 
BLOS-voorzitter en wethouder dan in elkaar overlopen. 
Een gezond en veilig sportklimaat voor iedereen. Daar staat het college voor. Dat houdt in 
dat we naast rookvrije accommodaties ook moeten durven te kijken naar het alcoholgebruik 
op deze accommodaties. We moeten ons serieus afvragen of alcoholverkoop en -gebruik 
tijdens jeugdwedstrijden nog mogelijk moet zijn. 
 
Het systeem van doorberekening van sportaccommodaties moet herijkt worden. De stijging 
van de lasten van de huur van de accommodatie moet in het licht worden gezien van de 
kosten van de vereniging. Het mag niet zo zijn dat verenigingen failliet gaan of uitwijken naar 
accommodaties buiten de gemeente omdat de lokale lasten niet meer op te brengen zijn. 
 
Voor Reggesteyn wordt geld gereserveerd. We weten nog niet hoe Reggesteyn hier zelf in 
bijdraagt. Een nieuw gebouw en de kosten hiervan hangen ook sterk af van de 
onderwijsvisie van Reggesteyn. De manier waarop onderwijs wordt gegeven is bepalend 
hoe de inrichting van een dergelijk gebouw gaat plaatsvinden. Vrij onderwijs vraagt om een 
open gebouw en klassikaal onderwijs vraagt om een ander inrichting? Wij ontvangen als 
D66 graag de onderwijsvisie van Reggesteyn op het nieuwe gebouw voordat wij moeten 
beslissen over de financiering van dit gebouw. 
 
De cultuurkaravaan heeft tot een shortlist geleid van ideeën die uit de samenleving zijn 
gekomen en die gestalte moeten krijgen. Deze initiatieven en ideeën vormen op zich geen 
visie, maar moeten wel integraal onderdeel worden van de cultuurvisie. 
 
De fusie van de vier streekomroepen om te komen tot een sterke streekomroep gaat 
vooralsnog niet door, nu blijkt dat Hof van Twente en Rijssen-Holten niet bereid zijn bij te 
dragen aan een lokaal toereikend media aanbod. De vraag roept zich op of de lokale 
omroep in zijn huidige vorm nog bestaansrecht heeft of dat in versneld tempo naar andere 
partners moet worden uitgekeken. 
 

Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid 
 
Door het besluit om de geplande aanpassingen bij Haarle uit het project ‘Verbetering N35 
Wijthmen-Nijverdal’ te halen staan alle maatregelen weer ter discussie. Bij Haarle is 
veiligheid het belangrijkst. Als de N35 ter hoogte van de Meijerinksweg nu illegaal wordt 
overgestoken, en het verkeer alleen maar toeneemt moet er naar een alternatief worden 



gezocht. D66 vindt het belangrijk dat verzameld geld en toezeggingen voor de F35 
beschikbaar blijven. 
 
Aan de oostkant van Nijverdal moeten we er voor waken dat de te nemen maatregelen door 
Rijkswaterstaat tot onacceptabele geluidsoverlast leiden. Door de hogere ligging en de 
toename van het verkeer zullen geluidsniveau’s stijgen. De te nemen maatregelen moeten 
leiden tot een acceptabel niveau. 
 
De Noord-Zuidverbinding moet worden afgerond. Er is niet onbeperkt geld beschikbaar, 
maar er moet goed geluisterd worden naar de aanwonenden. De inzet is om onveilige 
verkeerssituaties aan te pakken, van de Helmkruidlaan tot de Kasteelstraat. 
 

Programma 5: Woon en leefomgeving 
 
Reggewoon werkt hard aan verduurzaming. Het project aan de Karel Doormanweg is 
hiervan een voorbeeld. We moeten onverminderd inzetten op wooncoaches, maar het is niet 
realistisch om te verwachten dat ruim 3000 particuliere woningen  voor 2030 allemaal van 
isolatie worden voorzien. Scherper gesteld: er is geen alternatief om het opwekken van 
duurzame energie overbodig te maken. Ook de gemeente Hellendoorn heeft zijn 
verantwoordelijkheid te nemen in het internationale speelveld van de energietransitie. Alle 
vormen van duurzame opwekking zullen daarvoor aangewend moeten worden, zonneparken 
en windturbines op zee en op land. De gemeente moet hierin een positieve houding hebben 
t.a.v. initiatiefnemers uit de samenleving en deze helpen in de realisatie van hun plannen. 
Deze moeten wel voldoen aan de gestelde eisen t.a.v. het betrekken van, de communicatie 
met, de compensatie van en de mogelijkheid tot participatie van de samenleving in 
Hellendoorn.  
 
De ontwikkeling van Vliegveld Lelystad moeten we nauwlettend volgen. Laagvliegroutes 
vanuit Duitsland naar Lelystad zijn ongewenst. In een groter verband moet er serieus 
worden nagedacht over hoe we in de toekomst op het continent moeten reizen. Spoor zou 
een veel prominentere rol moeten innemen en vliegverkeer is dan nog het alternatief voor 
intercontinentaal reizen. 
 

Programma 6: Bestuur, veiligheid en dienstverlening 
 
We zetten hoog in op Burgerparticipatie maar realisering hiervan is soms lastig. De 
gemeente besteedt veel energie in het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij 
allerlei zaken. We dienen ons er van bewust te zijn dat participatie alleen werkt als er een 
gezamenlijk belang is. Is er sprake van weerstand dan moet er nog altijd goed geïnformeerd 
worden, maar het zoveel mogelijk horen van onze burgers is niet hetzelfde als dat deze 
burgers altijd hun gelijk moeten halen.  
 



Van Right to Challenge hebben we in de praktijk nog weinig gemerkt. 
En zo zien we meer initiatieven vanuit de raad die soms niet landen ik de bevolking. Het 
meer willen betrekken van de bevolking bij onze besluitvorming is een goed streven, maar 
slaagt niet altijd even goed. De inrichting van de Grotestraat is wél een goed voorbeeld. 
 
De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 januari 2021 worden ingevoerd. 26 bestaande 
wetten over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur worden gebundeld. We 
gaan van 5000 wetsregels naar 350. Gemeenten kunnen en moeten hun omgevingsbeleid 
afstemmen op eigen behoefte en doelstellingen. Er gaan meer algemene regels gelden in 
plaats van gedetailleerde vergunningen. Waar bij een vergunning de vraag ‘mag dat?’ 
centraal staat, wordt nu de vraag gesteld,  ‘Hoe kunnen we dit realiseren?’ (ja mits). Ook 
hierin spelen participatie en draagvlak een grote rol. We moeten hiermee snel serieus aan 
de slag, maar we moeten ook de ontwikkelingen goed in de gaten houden en onze 
inspanningen daarop afstemmen. 
 
Vermenging van de onderwereld en de bovenwereld blijkt een steeds groter wordend 
probleem te zijn. Dit vindt plaats in alle gemeenten, ook in de gemeente Hellendoorn is 
waakzaamheid geboden. We hebben nu op korte termijn de capaciteit voor bestrijding van 
ondermijning uitgebreid, maar ook in de toekomst moeten we hier op in blijven zetten. 
 
Het is verheugend te constateren dat de aangeboden begroting van 2019 sluitend is. Echter 
de MJR 2020 tot 2022 laat forse tekorten zien. Zoals hiervoor al gememoreerd met 
betrekking tot de uitgaven in het sociaal domein, baart ons dit zorgen. Besloten is om de 
hulp van de provincie hierbij in te roepen en daar waar mogelijk ombuigingen te 
bewerkstelligen. Dit is ook noodzakelijk als de bijdragen uit het gemeentefonds op het 
geplande niveau blijven. Een achteruitgang van het eigen vermogen van de gemeente 
kunnen we ons niet veroorloven. 
 
 
 
 
 
 
Wij bedanken het College en de ambtenaren die deze begroting hebben samengesteld 
en wensen de inwoners, de ambtenaren, de leden van het College en de gemeenteraad 
succes met het werken ermee. 
 
Nijverdal, 3 november 2018 
 
Edo op den Dries 
D66 Hellendoorn 
 
 
 


