Onze gemeente zijn we ZELF!
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Voorwoord
Op de drempel van een nieuw tijdperk vinden in 2018 gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Er wordt veel van mensen verwacht en daarom is het belangrijk je te realiseren
dat politiek niet meer Over, maar Met inwoners praat. Social media is net zo invloedrijk
geworden als de klassieke media. Alle invloeden en kennis in de wereld zijn slechts 1
muisklik bij ons vandaan. De jeugd van nu groeit op met een razendsnel ontwikkelende
digitale behendigheid en focus.
Van een vervuilende en fossiele economie gaan we naar nieuwe schone oplossingen.
Niet het aanbod, maar de vraag komt daarin centraal te staan. Duurzaamheid is daarin
geen modewoord meer maar een basisvoorwaarde, een werkwoord op zich!
Dit vraagt ook een andere manier van besturen. De toekomst ligt bij degene die snel en
slim kan organiseren. Juiste netwerken en innovatie worden nog belangrijker. Ook de
rol van de politiek verandert en dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee, zeker als
het gaat over besluiten met grote gevolgen. De volksvertegenwoordigers die u kiest met
deze verkiezingen moeten daarover beslissen.
We zitten midden in een maatschappelijke, economische en bestuurlijke transformatie.
In de gemeente Tubbergen is dat ook voelbaar. Bestuurlijk en economisch staan we er
goed voor. Alle dorpen zijn bezig om zich middels Mijn Dorp 2030 te oriënteren op de
toekomst, waarbij wij ons wel afvragen waarom woningbouw zo weinig aandacht heeft
gekregen.
Door generaties te verbinden en elkaar te inspireren kunnen we ons voorbereiden op
een nieuwe toekomst. Samen onze gemeenschap uitbouwen, waar duurzaam wonen en
werken de norm is, waar maatschappelijke innovatie en ondernemerschap het juiste
podium krijgen. Waar lef en inspiratie hand in hand gaan met respect voor tradities.
Waar sociale economische ontwikkelingen actief worden gestimuleerd. En niet te
vergeten, waar elke inwoner mee profiteert van deze ontwikkeling. Na enig onderzoek
blijkt dat we de lokale lasten nog wel verder kunnen verlagen.
Kortom:
 Groen moet
 Bouwen in elke kern
 OZB halveren
Gemeentebelangen/VVD is er klaar voor! U mag op ons rekenen. Mogen wij op u
rekenen?
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Terugblik
Nog geen 10 jaar geleden stond de gemeente Tubbergen onder provinciaal toezicht. De
gemeente had zich overladen met ambities en was daardoor het contact en de
verbinding met de samenleving uit het oog verloren. Daar heeft u als kiezer verandering
in gebracht door ons het vertrouwen te geven. We hebben vervolgens de rol van de
gemeente aangepast en de ambities in lijn gebracht met de werkelijke financiële
mogelijkheden. Vertrouwen en duidelijkheid werden hierbij uitgangspunt. Als partner
naast gedragen lokale initiatieven staan, dat is de bestuursstijl die wij nastreven. Wij
durven!
Afgelopen periode was het coalitieakkoord “Wat moed, dat moet” onze leidraad. Een
akkoord dat ook moedige besluiten niet uit de weg ging. In de periode daarvoor heeft
Gemeentebelangen/VVD reeds laten zien moeilijke beslissingen niet uit de weg te gaan.
Daarvan konden we de afgelopen 4 jaren de vruchten plukken, want:
4 jaar geleden had niemand durven voorspellen dat de lokale lasten gedaald
zouden zijn;
 4 jaar geleden had niemand durven voorspellen dat het sociaal domein op orde is;
 4 jaar geleden had niemand durven voorspellen dat onze gemeente als eerste
gemeente in Nederland voorzien is van glasvezel;
 4 jaar geleden had niemand durven voorspellen dat we een afvalsysteem hebben
dat voor onze inwoners tot de voordeligste van Nederland behoort.
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Financiën
De gemeentelijke financiën moeten op orde zijn
en de kosten worden verdeeld middels het
profijtbeginsel. Gemeentebelangen/VVD vindt
dat uitdagingen ter hand moeten worden
genomen en dat lasten niet op onze kinderen en
kleinkinderen mogen worden afgewenteld.
Lasten schuiven wij niet door naar volgende
generaties. Daarom heeft
Gemeentebelangen/VVD altijd gewerkt met het
voorzichtigheidsbeginsel; we houden rekening
met tegenvallers, zodra we ze zien aankomen en
nemen meevallers pas, als ze zijn opgetreden. Wij zijn van mening dat een gemeente
behoedzaam moet omgaan met de belastinggelden en gaan deze manier van werken ook
doorzetten naar de toekomst.
Na analyse van de jaarrekeningen van afgelopen jaren komen wij tot de conclusie dat de
lokale lastendruk kunstmatig hoog wordt gehouden. Afgelopen 8 jaar houden we elk jaar
geld over. Gemeentebelangen/VVD wil de uitdaging aan om de lokale lasten verder te
verlagen . We hebben eerder bewezen dat dit kan.
Er ontstaan nieuwe financieringsstructuren die het investeren in duurzame constructies
bevorderen en de lasten verlagen. Wat onze fractie betreft wordt daar in de komende
periode meer gebruik van gemaakt, want elke bijdrage is er één.
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Duurzaamheid
In 2050 moet heel Nederland draaien op duurzame energie, dat betekent dat ook alle
8.000 huishoudens van onze gemeente van het aardgas af moeten. Dit is zowel een grote
opgave als een enorm kans. Onze gemeente heeft een bouw-DNA en die kans wil
Gemeentebelangen/VVD graag grijpen.
Deze energietransitie (van fossiel naar duurzaam) kan alleen als er begrip is bij onze
inwoners. Door het ontstaan van Essenkracht, zien we een kanteling in draagvlak.
Essenkracht is een samenwerkingsplatform van alle lokale energiewerkgroepen en –
commissies, waardoor er grote stappen worden gemaakt. Komende periode verwacht
Gemeentebelangen/VVD veel vanuit deze groep en wil hen dan ook maximaal
ondersteunen.
Alternatieve energiebronnen zijn het
aantrekkelijkste als ze grootschalig worden
vormgegeven. Gemeentegrenzen moeten daarbij
worden overgestapt en daarvoor is een
fundamentele samenwerking in Noordoost Twente
noodzakelijk. Afgelopen jaar zijn hiervoor de
eerste stappen gezet, maar dat mag van ons nog
wel verder worden doorgezet.
We zijn tegen het uitsluiten van windenergie maar
vinden dat er wel maatschappelijk draagvlak moet
zijn alvorens er door de gemeente aan
meegewerkt kan worden.
- Voor windenergie is het maatschappelijk acceptatie het uitgangspunt en niet het
commerciële verdienmodel.
- Het afscheid van fossiele brandstoffen zal nieuwe vormen van vervoer
veroorzaken. Hiervoor moet de gemeente een actieve ondersteuning klaar
hebben, bijvoorbeeld door elektrische laadpalen of een vestiging van
waterstoftankstation mogelijk te maken
De energierekening van een gemiddeld huishouden is een enorme kostenpost. Zeker
voor iedereen met een smalle beurs zou besparing op de energiekosten aantrekkelijk
zijn, terwijl die groep nu nauwelijks meeprofiteert van de technologische mogelijkheden.
Gemeentebelangen/VVD wil een regeling ontwikkelen die juist voor deze groep
bereikbaar en laagdrempelig is. Hiermee bereiken we zowel de duurzaamheidsdoelen,
als lastenverlichting.
Om bovenstaande ambitie te kunnen realiseren, zijn er ook financiële middelen nodig.
Wij zijn van mening dat de opbrengst van de verkoop van aandelen Vitens aan deze
ambitie moet worden geknoopt. Wij zullen dan ook bij de begroting 2019 dit initiatief
nemen.
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Afval en milieu
Afval is een grondstof en daar kunnen we zelf voordeel uit halen.
In de afgelopen periode is ons afvalbeleid geactualiseerd en dit
heeft in een “nieuw” afvalsysteem geresulteerd. We hebben
afscheid genomen van de wereldberoemde flippo. Diegene die zijn
of haar afval goed scheidt kan flink besparen op de kosten van het
ophalen en verwerken van afval. Uit onderzoek blijkt dat het
afvalsysteem van Tubbergen het minste restafval produceert en
ook nog eens het goedkoopste is.
Gemeentebelangen/VVD promoot een circulaire economie en wil daarom de reststroom
verder reduceren tot maximaal 50 kilo per inwoner per jaar. Om dit doel te halen, moet
het huidige systeem de komende jaren verder worden geoptimaliseerd. Wij willen graag
laten onderzoeken of we met andere inzamelmethodes in kernen wellicht nog betere
resultaten kunnen behalen, die nog aantrekkelijker zijn voor onze inwoners.
Het landelijk beleid maakt dat maatschappelijke partners niet kunnen deelnemen aan de
gemeentelijke afvalinzameling. Hiervoor moet een oplossing worden gevonden,
desnoods via een samenwerkingsvorm die de juridische belemmeringen wegneemt. Wij
gaan hiermee door.

Asbest
Over enkele jaren moet asbest van de daken zijn verwijderd. De handhaving ervan komt
dan bij de gemeente te liggen. Met het huidige tempo zullen we uitdaging niet halen. Wij
vinden dat de verantwoordelijkheid primair bij de eigenaar van de panden ligt. We
willen echter niet dat we pas met elkaar in gesprek komen, als het te laat is. Pro-actief
met de betrokkenen in gesprek en samen op zoek naar een oplossing die haalbaar is. In
de ogen van Gemeentebelangen/VVD zijn er zeker mogelijkheden om andere
uitdagingen hiermee te verbinden. Bijvoorbeeld door regelingen als “asbest eraf,
zonnepanelen erop” in combinatie met slimme financieringsstructuren.
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Welvaart /Economie
De wereld rondom ondernemen is aan het veranderen. De scherpe
scheiding tussen branches vervaagt en dat vraagt om een andere
bestuurlijke benadering. Ondernemers laten bestaande structuren
los en zoeken (en creëren) nieuwe kansen. Innoveren en lef tonen
komen hier veelal samen. Toch vinden wij het van groot belang om
ook traditionele structuren te koesteren. Veelal dienen zij namelijk
als bouwstenen van waaruit nieuwe kansen gecreëerd kunnen
worden. Voorbeelden zijn de energie- en duurzaamheidsinitiatieven in de verschillende
dorpen. Deze zullen wij nog meer moeten faciliteren en steunen.
De markt van persoonlijke dienstverlening staat nog in haar kinderschoenen. Ook hier
zijn innovatie en lef sleutelwoorden. Wij zouden deze branche een impuls willen geven,
door daarvoor een stimuleringspakket te ontwikkelen. Wat ons betreft is dit een
onderdeel van de grote transformatie waar we ons nu in bevinden. WasT uit Vasse is
daar een prachtig voorbeeld van. Zij zijn afgelopen jaar begonnen met het verzorgen van
wassen en strijken van kleding voor iedereen die dat zelf niet kunnen. Daarbij maken ze
gebruik van de sociale werkvoorziening voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Agenda voor Twente
In de Agenda voor Twente beschrijven we als gemeenten hoe wij gezamenlijk willen
investeren in Twente. Met de nieuwe Agenda zal de komende vijf jaar zo'n 24 miljoen
wordt geïnvesteerd om Twente te profileren als technologische topregio. De gemeente
Tubbergen heeft als een van de eerste Twentse gemeenten een beslissing genomen over
de Agenda voor Twente, omdat een sterke regio onontbeerlijk is voor een solide
toekomst. Gemeentebelangen/VVD hecht veel waarde aan de Agenda voor Twente,
omdat hieruit de kracht van Twente als merk, maar vooral als technologieregio spreekt.
Dit is een cruciale factor voor de werkgelegenheid in de regio. Via projecten als de
Mineral Valley Twente profiteren ook landelijke gemeenten van de Agenda Voor Twente
en dat zorgt weer voor draagvlak. Mineral Valley beoogt het hergebruik van mineralen
voor een gezondere bodem, waardoor het platteland vitaal blijft en de bedrijvigheid een
impuls krijgt. Meer informatie over dit project is te vinden op www.mineralvalley.nl

Agrarische Sector
De landbouw in Nederland is, na de Verenigde Staten, de grootste
exporteur van agrarische producten. Internationaal staat het
innoverend vermogen van de Nederlandse landbouw zeer hoog
aangeschreven, evenals kwaliteit, kennis en kunde. De sector zorgt
voor een goed en veilig voedselpakket en verzorgt tevens het
landschap. Het innoverend vermogen wordt door de
landbouwsector volledig benut. Duurzame landbouw waarborgt de kwaliteitseis aan ons
voedsel en verbetert tevens de leefomgeving. Het behoud van vruchtbare grond is voor
de agrarische sector een vereiste. Daarom moeten de plannen rondom Natura2000, EHS
en PAS ook beoordeeld worden op hun gevolgen voor de ondernemers. Wij zullen ons
blijven inzetten om de beperkingen voor onze agrariërs tot een minimum te beperken.
De sociaal-economische vitaliteit van onze gebieden en dorpen mag er niet door worden
aangetast. Ondernemerschap en natuur kunnen zo langjarig gezamenlijk het landschap
van de toekomst maken.
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Recreatie en toerisme
Onze gemeente is een gemeente waar het heel goed
recreëren is. Mensen komen hier graag en komen ook graag
terug. Afgelopen periode is fors geïnvesteerd in ons
fietspadennetwerk. Wij vragen ons echter af of de
belangrijke fietsroutes wel doorlopend van dezelfde
kwaliteit zijn en of we nog stukken niet hebben aangepakt.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Noordegraafsingel
(Harbrinkhoek) en van Koersveldweg (Albergen).
Daarnaast veranderen de gebruikers van de fietspaden ook.
Zeker het gebruik van elektrische fietsen, scootmobiels en
handbikes vraagt om specifieke inrichting.
Afgelopen jaren is er organisatorisch een aantal
wijzigingen doorgevoerd: het Twents Bureau Toerisme bestaat niet meer en onze “oude”
VVV is getransformeerd naar Toeristisch Glinsterend Tubbergen/Beleef Tubbergen.
Deze nieuwe organisatie is inmiddels operationeel en werkt nauw samen met Twente
Marketing. Dit zal de komende tijd zijn vruchten af moeten werpen.
Gemeentebelangen/VVD koestert initiatieven en nieuwe ideeën die aan onze gemeente
toegevoegde waarde geven.

Hippische initiatieven
De gemeente Tubbergen is de paardengemeente bij uitstek en als zodanig
onderscheidend in het aantal evenementen op dit gebied. We benadrukken hiervan de
economische waarde en zien kansen om dit nog verder te versterken. Wij zijn ervan
overtuigd dat de economische omvang en potentie in deze sector groot is en dat we een
natuurlijke omgeving zijn om dat nog verder te ontwikkelen. De initiatieven zouden
elkaar ook kunnen inspireren.

Zelfstandigen
De groep zelfstandige professionals groeit en de manier van werken verandert daardoor
ook. Er is steeds meer sprake van netwerkorganisaties die hun eigen dynamiek hebben.
Hierdoor verandert ook de behoefte in huisvesting, maar ook ondersteuning. Wij willen
een overheid die daar rekening mee houdt en door slimme ondersteuning ook een
positief vestigingsklimaat creëert voor deze ondernemers. Huisvesting die meegroeit
met hun verdienmodel en startupregelingen zijn voorbeelden die we ook in onze
gemeente terug willen zien.

Vestigingsklimaat
Na enkele jaren van voorbereiding en uitvoering, was de gemeente
Tubbergen een van de eerste gemeentes in Nederland met een
verglaasd buitengebied. Er werden partners als Cogas benaderd en
gezamenlijk is de campagne gestart. Een goede infrastructuur,
zowel in fysiek als digitaal, resulteert in nieuwe economische
ontwikkelingen. Het geeft onze gehele gemeente een positieve
impuls en maakt onze gemeente toekomstbestendig.
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Ruimte binnen de kernen
Voor lokale behoefte moeten er mogelijkheden zijn voor bedrijventerreinen in
Tubbergen, Albergen en Geesteren. In de kleine kernen is maatwerk noodzakelijk en
mogelijk. Maar ook herstructurering en hergebruik van bestaande bedrijventerreinen is
belangrijk. Wij zijn terughoudend met het opheffen van bestaande bedrijfslocaties en terreinen. Om gezamenlijke kosten te besparen geven we ondernemers die behoefte
hebben aan nieuwe bedrijfskavels alle ruimte om zelf een nieuw bedrijventerrein(en) te
ontwikkelen.

Buitengebied
Vanwege schaalvergroting en herstructurering in de agrarische sector zullen de
komende jaren in het buitengebied waarschijnlijk nog meer erven beschikbaar komen.
Erven die ruimte zouden kunnen bieden aan andere activiteiten. Dit kan voor een
nieuwe en andere dynamiek van het buitengebied zorgen . Gemeentebelangen/VVD wil
ruimte bieden voor deze ontwikkelingen, maar daarbij moet wel rekening worden
gehouden met de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied. Nieuwe ontwikkelingen
moeten ook, een kwaliteitsimpuls voor het landschap zijn. We zijn trots op de huidige
regelingen Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), Rood voor Rood (RvR), Schuur
voor Schuur (SvS), beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), Casco en Groen
Blauwe Diensten, maar blijven er wel dicht op zitten, omdat de werking ervan niet altijd
optimaal verloopt.
Initiatieven vanuit de agrarische sector, maar ook uit de recreatieve en toeristische
sector, die meerwaarde hebben voor de hele sector en/of voor een bepaald gebied
krijgen onze steun. Om het buitengebied niet tekort te doen, blijven wij tegenstander
van buitenopslag en detailhandel in het buitengebied.

Werkgelegenheid
Werk is de beste sociale voorziening en zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid. De
afgelopen periode is de werkeloosheid binnen onze gemeente afgenomen, wat niet wil
zeggen dat we een afwachtende houding kunnen aannemen. We zullen
(jeugd)werkeloosheid onder de aandacht blijven brengen van onze ondernemers.
Nieuwe impulsen om mensen met een extra begeleiding aan een baan te helpen, achten
wij van groot belang. Er zijn al enkele plaatselijke initiatieven die hebben laten zien dat
hulp bij het vinden van (passend) werk van groot belang is. Bijvoorbeeld als het
Werkatelier en Stayble, tonen aan dat er kansen liggen, maar dat mensen af en toe hulp
nodig hebben.
Mensen met een (bijstands)uitkering actief betrekken bij de samenleving, met als doel
met zinvol werk in eigen onderhoud voorzien, geeft voor mensen voldoening en geeft
ook het gevoel dat men werkt voor zijn/haar uitkering. Mensen gaan in zichzelf
investeren en durven zich weer te ontplooien.
Gemeentebelangen/VVD is overtuigd van nut en noodzaak van deze initiatieven.
Ook in het faciliteren van beschut werk kunnen zij, naast Soweco, een belangrijke rol
spelen. Er moet altijd ruimte blijven voor individueel maatwerk vanuit de
begeleidingsorganisatie, maar ook vanuit de werkgever.
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Wonen
Alle kernen binnen onze gemeente hebben hun eigen
identiteit, kracht en kwaliteit. Dit levert leefgenot en
leefbaarheid, die samenhangen met de sociale structuur,
de aanwezige voorzieningen en ruimtelijke aspecten.
Zowel demografisch als economisch leven we in een snel
veranderende tijd, die het vraagt om snel keuzes te maken.

Woningen
Wij maken ons GROTE zorgen over de beschikbaarheid van woningen en storen ons erg
aan de inzet in de afgelopen periode. Er moeten in elke kern voor jong tot oud
voldoende woningen voorhanden zijn, zodat we ook een gezonde opbouw in onze
samenleving houden. Wij zijn van mening dat we daar VEEL actiever mee bezig moeten,
afgelopen periode hebben we deze inzet ENORM gemist.
Het aanbod van onze woningen moet niet alleen beantwoorden aan de doelgroep, maar
moet ook weldoordacht zijn. Levensloopbestendigheid, duurzaam en aansprekend zijn
daarbij aandachtspunten.
De provincie beperkt onze bouwmogelijkheden en daardoor moeten nieuwe woningen
beantwoorden aan de werkelijke behoefte. Toevoegen van woningen die een ander doel
bereiken moet worden geweerd. Denk daarbij aan huisvesting van grote groepen
arbeidsmigranten.
In meerdere kernen is er sprake van versnippering van functies. Door verplaatsing van
functies in het verleden zijn deze in meer of mindere mate verspreid geraakt. Een soort
ruilverkaveling zou dan een oplossing kunnen zijn. Wat ons betreft moet de gemeente
meewerken aan dergelijke ruilverkavelingprocessen, als het dorp daar behoefte aan
heeft.

Mobiliteit en infra:
Gezien de ligging van onze gemeente en de hoeveelheid
forensen is een goede ontsluiting van onze gemeente
essentieel. We willen dan ook zuinig zijn op de waarde van
onze wegen, die ongeveer 120 miljoen euro representeert.
Vooral de verbinding met de A1, een nieuwe rondweg rond
Zenderen en een betere aansluiting richting Almelo, kunnen hieraan een grote impuls
geven.
Openbaar vervoer: er wordt momenteel bekeken of de busverbinding naar Hardenberg
beter kan, dit juichen wij zeker toe. Wij vinden de treinverbinding richting Groningen
ook erg belangrijk. Veel mensen uit onze gemeente studeren in Groningen en het zou
een enorme uitkomst zijn als deze verbinding verbetert kan worden.
Onze wegen zijn ook voorzien van vele drempels (snelheidsbeperkende maatregelen).
Drempels mogen dan een bijdrage leveren aan het reduceren van de snelheid, ze zijn
echter ook een doorn in het oog van onze hulpdiensten. Een gezonde balans van deze
twee belangen moet aandacht hebben en wellicht tot heroverweging leiden.
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Maatschappelijke voorzieningen
Afgelopen decennia hebben onze kernen een groot
aantal accommodaties en voorzieningen gerealiseerd.
2016: Bezoek Ambulance Oost over
Hierbij valt te denken aan Kulturhusen, scholen,
verkeersmaatregelen
zwembad, sportcomplexen en zalen, maar ook
clubgebouwen en andere voorzieningen. Door de verandering van onze
samenlevingsopbouw (minder jongeren, meer senioren), komen schoollokalen leeg te
staan en is er behoefte aan een andere inrichting. Wij vinden dat de gemeente samen
met de besturen van deze maatschappelijke voorzieningen moet optrekken om tot
nieuwe slimme combinaties te komen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.
Er is vorig jaar een start gemaakt met de bouw van de nieuwe sporthal in Tubbergen.
Gemeentebelangen/VVD heeft er op aangedrongen dat deze hal ook qua duurzaamheid
aan de nieuwste eisen voldoet.
De vrijkomende locatie Burgemeester Verdegaalhal zal meegenomen worden in de
plannen van Tubbergen Bruist, een groep waar we veel vertrouwen in hebben.

Water/klimaat/riool
Het riool is er primair voor de volksgezondheid, maar door de verandering van het
klimaat komen er nu nieuwe knelpunten in het riool- en afwateringssysteem naar voren.
Het riool is gebouwd in de jaren 70 en daarna telkens uitgebreid. Na 40 jaar begint dan
het grote onderhoud en vervanging en hiervoor zijn reeds reserves aangelegd.
Door de steeds extremere weersomstandigheden, zullen we ook scans moeten gaan
uitvoeren op ons afwateringssyteem, vanzelfsprekend samen met ons waterschap. Deze
scan willen we als Gemeentebelangen/VVD komende periode laten uitvoeren en de
knelpunten zullen we voorzien van aanpassingsplannen. Het is ons uitgangspunt om
deze aanpassingsplannen te koppelen aan groot onderhoud van de bestaande
infrastructuren, zodat de financiële gevolgen beperkt blijven.
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Welzijn/Zorg
Een samenleving waarin mensen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen
ontplooien willen wij graag. Dit betekent dat mensen waar nodig daarbij ondersteuning
kunnen krijgen. Voor een deel dient de gemeente deze ondersteuning te bieden.
Uitgangspunt dient daarbij te zijn: 1 gezin, 1 hulpverlener, 1 plan. De gemeente dient
hierin op te treden als regievoerder/regisseur. Goede afspraken met zorgverleners en
sturen op prestaties en kwaliteit zal de zorg verbeteren en de kosten er van
beheersbaarder maken. Belangrijk hierin is dat de gemeente samenwerking blijft zoeken
met buurgemeenten, instellingen en organisaties.

Gezondheid
“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht
van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Dit is de
gezondheidsdefinitie van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en daar kunnen wij
ons prima in herkennen. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat wij als gemeente
hierin een stimulerende rol hebben richting onze inwoners. Alcohol- en drugsgebruik
vragen continue om onze aandacht en alertheid, ook omdat dit op termijn andere
problemen met zich meebrengt. Wanneer het kinderen betreft willen wij wel
benadrukken dat ouders hiervoor primair verantwoordelijk zijn. Drugsgebruik, maar
ook handel en productie er van zijn thema’s die wij op de agenda moeten houden. Ook
gaat onze aandacht hiervoor vooral uit naar preventie.
Afgelopen 8 jaren heeft Gemeentebelangen/VVD de hele zorgtransitie van rijk en
provincie naar de gemeente van heel nabij meegemaakt en mede-georganiseerd. Een
traject van historische omvang wat door betrokken ambtenaren en professionele
partners tot een succes is gemaakt. Daar waar bezuinigd moest worden, werd dit telkens
met de menselijke maat gedaan.
Wat preventie betreft zien we mooie ontwikkelingen als Vitaal Geesteren,
ontwikkelingen die wij zeker stimuleren en die wat ons betreft uitgerold kunnen
worden over de hele gemeente.

Transformatie
Nu we als gemeente verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de
ondersteuning/zorg, brengt dat ook de uitdaging met zich mee om zoveel mogelijk
ondersteuning en zorg te voorkomen. Alles wat met eenvoudige ondersteuning kan
worden voorkomen, is aantrekkelijker dan het inzetten van complexe zorg.
Afgelopen periode heeft het stimuleringsfonds veel mooie nieuwe initiatieven
voortgebracht die precies de bedoeling van de transformatie beogen. Deze (vaak
innovatieve) oplossingen werken veelal samen met kennisinstellingen, maar worstelen
ook met hun eigen voortbestaan. Ondersteuning om tot een succesvol initiatief uit te
groeien is de uitdaging van de komende periode. Wij willen het stimuleringsfonds dan
ook de opdracht meegeven om vooral te investeren in initiatieven die zichzelf
uiteindelijk in stand kunnen houden.
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Opgroeien en ontwikkelen
Voor goed onderwijs is huisvesting belangrijk. De
huidige normbedragen zijn in onze ogen te laag om
tot voldoende kwaliteit te komen.
Gemeentebelangen/VVD is van mening dat de
normbedragen moeten worden verhoogd en via
een andere financieringsstructuur kan de
investeringskracht nog verder worden verhoogd.
(instellen vastgoedstichting). Het
allerbelangrijkste is echter niet de huisvesting,
maar de kwaliteit van het onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs vormt de basis voor een
zelfredzaam leven. Daarom hecht Gemeentebelangen/VVD groter belang aan kwaliteit
van onderwijs, dan aan gebouwen op zich.
Opgroeiende jeugd hoeft niet in aanraking te komen met pestgedrag of (sexuele)
intimidatie. Hiervoor willen wij meer aandacht, door bijvoorbeeld met onze
maatschappelijke partners eens na te denken over een (centrale) vertrouwenspersoon
of (centraal) meldpunt. Onze zorgstructuur zou daarin de verbindende schakel kunnen
zijn.

Senioren
De senioren van vandaag, zijn niet de senioren van 50 jaar geleden. Inhoudelijk zien we
senioren niet zozeer als doelgroep, maar als inwoners die gewoon mee moeten kunnen
blijven doen.
De groep senioren groeit al jaren en zal de komende jaren nog veel verder groeien. Dit
heeft ook gevolgen voor het gemeentelijke beleid. Wij zijn van mening dat het
gemeentebestuur regelmatig contact moet hebben met deze doelgroep.
Een vast aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie is gewenst en er dient
blijvende aandacht te zijn voor de blijverslening, de veiligheid in de leefomgeving en
domotica. Tevens vinden we het van belang dat de senioren hun belangen moeten
kunnen inbrengen in de officiële platformen, zoals het adviesorgaan sociaal domein.

Sport
Onlangs kwam uit onderzoek dat er in de gemeente
Tubbergen bovengemiddeld veel wordt gesport en zeker niet
onverdienstelijk. In het jaarlijkse sportgala worden die
prestaties nog eens in het zonnetje gezet en dat vinden we
een prachtig platform. Afgelopen periode is er ook fors
geïnvesteerd in sportcomplexen, vaak door slimme
combinaties van subsidies. Tussen de gemeente en de sportraad is er een goede
samenwerking. Dit is hoe Gemeentebelangen / VVD het voor ogen staat. De gemeente
stelt alleen de hoognodige kaders en de invulling daarvan wordt gedaan door degenen
die dat het beste kunnen: de vertegenwoordigers van de sport.
Om dit verder vorm te geven stellen wij voor om de voorwaarden voor subsidies te
reduceren tot een maatschappelijk rendement. Met de voetbalclubs is al een begin
gemaakt, maar dat mag van ons verder worden doorgevoerd.
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Vrijwillige inzet
Een samenleving zonder vrijwilligers is volstrekt ondenkbaar. Vrijwilligers vullen een
essentieel deel in en houden zich dagelijks bezig met een veelheid aan taken en functies.
Een groot deel van hen beweegt zich in zorg, welzijn en sport. Gemeentebelangen/VVD
ziet de meerwaarde van deze groep en vindt dat wij hen blijvend moeten steunen.

Mantelzorg
Ons zorgsysteem is voor een groot deel gebouwd rondom mantelzorgers. Zij dragen
voor een groot deel bij aan de leefbaarheid en het geluk van degene die zij verzorgen.
Kijkend naar de demografische ontwikkelingen zullen we als samenleving steeds meer
en vaker een beroep gaan doen op mantelzorgers. Zeker als de mantelzorg neerkomt op
een enkeling, moet er worden gewaakt voor overbelasting. Gemeentebelangen/VVD ziet
dat de zorg die de mantelzorger verleent van onschatbare waarde is en belooft dat de
mantelzorger blijvend op onze steun kan rekenen. Om overbelasting te voorkomen moet
er een luisterend oor zijn en moeten er vormen van respijtzorg beschikbaar zijn die ook
bekend zijn de mantelzorgers zelf.

Armoede
Armoede is een oorzaak voor veel andere problemen. Vooral de groep die zich
nauwelijks (of niet) kan redden, maar geen gebruik kan maken van overheidssteun,
willen we in beeld krijgen. In onze gemeente hebben bovengemiddeld veel mensen een
eigen woning, waardoor ze direct veelal worden uitgesloten van hulp. Ook de
belastingsystematiek zit zo in elkaar en wij gaan de komende periode aan de slag om
hier verder inzicht in te krijgen. Hierbij verbreden we de huidige aanpak, die zich slechts
richt op de agrarische sector.
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Dienstverlening / Bedrijfsvoering
Functie gemeentehuis
In een tijd die snel verandert, is het ook van groot belang dat de gemeente weet mee te
bewegen. De werkgroep Tubbergen Bruist heeft de functie van het gemeentehuis op de
agenda gezet en naar aanleiding daarvan worden er een aantal mogelijkheden bekeken.
Het is een goede ontwikkeling dat dergelijke initiatieven in de samenleving ontstaan en
daar ook worden opgepakt. We zullen deze ontwikkeling blijven volgen en wanneer
gewenst, zeker aanhaken.

Veiligheid/handhaving
Er wordt vaak nieuw beleid gestart, zonder dat er is nagedacht over de handhaving
ervan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan permanente bewoning van recreatiewoningen. Wij
vinden dat er bij het invoeren van nieuwe beleid direct ook middelen beschikbaar
moeten worden gesteld aan de handhaving, om zeker te stellen dat we het ook kunnen
controleren.
Ditzelfde principe moet gelden voor bijvoorbeeld bouwvergunningen. Het moet
aantrekkelijker zijn om vooraf een bouwvergunning aan te vragen, dan achteraf. Het kan
nu voorkomen dat iemand iets illegaal bouwt en pas achteraf een bouwvergunning
aanvraagt. Wat ons betreft moet goed gedrag worden geloond en zou een normale
procedure ook financieel aantrekkelijker moeten zijn.

Samenwerking
De taken voor de gemeenten zijn afgelopen jaren fors toegenomen. Dit was ook de reden
dat Gemeentebelangen/VVD vond dat de gemeente intensief moest gaan samenwerken
met andere gemeenten.
Samenwerking zal altijd prominent op de agenda blijven, dit geldt voor het rijk,
provincie, regionale verbanden, lokale initiatieven en belangengroeperingen, maar ook
met naburige gemeenten.
Dorpsraden/MijnDorp2030
Leefbaarheid in de dorpen wordt voor een belangrijk deel door de inwoners zelf
gerealiseerd. Hiervoor waren van oudsher al dorpsraden ingesteld, hierdoor was er
altijd een verbinding naar het gemeentebestuur. Met de start van MijnDorp zien we dat
de “oude” structuur niet altijd meer wordt gebruikt. Dat is geen probleem, zolang er
maar sprake is van een gedragen initiatief.
Wat ons betreft kunnen alle taken die momenteel door de gemeente worden uitgevoerd,
worden overgenomen door lokale initiatieven. Wij laten ons niet leiden door
beperkingen, maar denken vooral in mogelijkheden. Ook de komende periode kunt u
van ons deze houding verwachten.
Gemeentebelangen/VVD is per definitie enthousiast over plannen die van onderop
worden gemaakt. Voor het beschikbaar stellen van middelen, blijft echter nog steeds een
besluit van de gemeenteraad nodig en wij vinden dat die besluiten democratisch moeten
verlopen.
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Noaberkracht
Nu we 5 jaar onderweg zijn met Noaberkracht, is een onderzoek
hoe we ervoor staan gewenst. Gemeentebelangen/VVD ziet
samenwerking niet als bedreiging, maar als kans om het voor
onze inwoners nog beter sneller en goedkoper te regelen. De
samenwerking in Noaberkracht heeft ons een bijzonder
krachtige ambtelijke organisatie opgeleverd. De gemeente dient
telkens die afweging te maken en wij zien kans om nog meer
rendement uit de samenwerking te halen. Wij vinden dat belastinggeld efficiënt moet
worden ingezet.
Adviesorgaan sociaal domein
De taken van de gemeente zijn
nu zo breed, dat actieve
betrokkenheid van doelgroepen
een handig hulpmiddel kan zijn. De verbeterpunten uit die adviesraden zijn afgelopen
periode ook telkens ter hand genomen en als het college dat niet voldoende doet, heeft
Gemeentebelangen/VVD daar de vinger bij gelegd. Dat gaan we komende periode
onverminderd doorzetten.
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