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Voorwoord

Tubbergen is een gemeente om trots op te zijn!
We wonen in een gemeente met vele mooie dorpen en een
coulissen-landschap om te koesteren. Samen met onze samenleving
zetten lokale politici zich in om de gemeente Tubbergen nog mooier te
maken. De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraadsleden en het
college van burgemeester en wethouders. Op woensdag 16 maart 2022 is
het weer zo ver: de gemeenteraads-verkiezingen! Het is aan u om te
bepalen wie er voor de komende vier jaar in de gemeenteraad plaats
mogen nemen en het geluid van de samenleving vertegenwoordigen.

De samenleving centraal
Voor Gemeentebelangen/VVD staat het belang van de samenleving
voorop. Bij belangrijke besluiten moeten de mensen voldoende gehoord
worden en initiatieven vanuit de samenleving serieus bekeken worden. We
willen talent behouden en zorgen voor voldoende woningen in alle dorpen.
De leefomgeving in de gemeente Tubbergen moet veilig zijn en blijven,
met voldoende groen en voorzieningen in de buurt. De sportvoorzieningen
moeten van goed niveau zijn en toegankelijk voor iedereen uit de
gemeente. Kwetsbaren uit de samenleving hebben recht op eerlijke zorg.

Een bloeiende lokale economie
Gemeentebelangen/VVD wil in gesprek blijven met onze lokale
ondernemers. We streven naar een soepel vestigingsklimaat en willen
waar mogelijk vereenvoudigen binnen de kaders. Wij ondersteunen de
initiatieven vanuit lokale ondernemers van harte. We willen onze lokale
ondernemers graag behouden en waar mogelijk de bedrijventerreinen
uitbreiden. In de landbouwsector zijn veel ontwikkelingen gaande. Wij
staan naast onze agrariërs om samen te zoeken naar de beste
oplossingen voor hun bedrijf.

Een veilige gemeente en thuis
In de gemeente Tubbergen willen wij dat je prettig kunt leven. En prettig
leven betekent óók veilig leven waar bijvoorbeeld criminaliteit wordt
bestreden. Dit betekent ook dat verkeerssituaties in onze gemeente veilig
moeten zijn voor voetganger, fiets en auto. Als het gaat om energie
moeten we verduurzamen, dat vraagt om verstandige keuzes.
Gemeentebelangen/VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor
gewone gezinnen en ondernemers. Verrommeling van het landschap
willen wij tegengaan en draagvlak onder de bevolking van nieuwe vormen
van energie is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor
de toekomst en onze gemeente schoon en leefbaar houden.

Verstandige financiële keuzes
Wij letten goed op onze gemeentelijke schatkist en zijn kritisch op de
lokale belastingen van onze inwoners. Als de uitvoering van de taken niet
efficiënt genoeg verloopt en fraude zich voordoet, nemen we maatregelen.
Dat doen wij bijvoorbeeld in het sociaal domein; zo kunnen wij alle
voorzieningen op peil houden.

Noortje Haarman
Lijsttrekker Gemeentebelangen/VVD

Bestuur Gemeentebelangen/VVD Tubbergen
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Standpunten in het kort
Wonen
Wij willen vol inzetten op het snel realiseren van woningen met kwaliteit!
Dit voor een groeiende populatie met ruim 640 woningen. Er is nu al
een groot tekort aan woningen in alle kernen in de gemeente. Er kan niet
langer volstaan worden met het bestemmen van de gewenste behoefte
aan woningen; er moet worden ingezet op een ruimere plancapaciteit. We
hebben gezien dat bijvoorbeeld plan ‘De Esch’ ruim vijf jaar heeft geduurd.
We kunnen niet langer ‘gokken’ op een paar plannen, maar we moeten
ruim inzetten op plannen in onze gemeente. En om dit alles te bereiken
moeten wij als gemeente een actieve rol nemen!

Groen en leefbaar
Het behoud en het versterken van biodiversiteit is een leidend thema bij
het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit mag niet ten koste
gaan van de sociale- of fysieke veiligheid. Bij de groenvoorziening dient de
gemeente het leefbaar houden van de dorpskernen in participatie met de
inwoners op te pakken. Met het oog op insecten en bijen willen we meer
bloemrijke wegbermen, mits het verkeersveilig kan. Hierbij mag
bijvoorbeeld het uitstellen van het maaimoment van bermen niet ten koste
gaan van de verkeersveiligheid.

Goede fietspaden
De gemeente dient smalle fietspaden die in eigendom zijn in
overeenstemming te brengen met de nu geldende veiligheidseisen.
Daarom dient de gemeente tezamen met (semi)overheden op zoek te
gaan naar medefinanciers voor de aanleg van een vrijliggend fietspad
langs de Reutummerweg.

Verkeer
Het veilig inrichten en onderhouden van de openbare ruimte is uiterst
belangrijk. Dat willen we bereiken door blijvend te investeren in
bermverharding en juiste wegmarkering, continue druk op een verdere

verbetering van de openbaar vervoersmogelijkheden, zo weinig mogelijk
verkeersborden en goede inrichting van wegen.

Duurzaamheid
Wanneer het effectief kan, steunen we het milieu en kopen we onze
producten en diensten duurzaam en circulair in. Voordat een wijk of dorp
overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor
dat inwoners een betaalbaar en stabiel alternatief aangeboden krijgen.
Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we hierbij naar de beste
oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen.

Duurzame energie
Wij beseffen dat we moeten verduurzamen en lopen daar niet voor weg!
Gemeentebelangen/VVD staat daarom open voor andere duurzame
energiebronnen. Biogas, geothermie en waterstof kunnen een grote
bijdrage leveren en verdienen de kans zich te ontwikkelen. Door vast te
blijven houden aan wind en zon belemmeren wij de ontwikkeling van deze
vormen van energie. We zijn dan ook zeer terughoudend met zonnevelden
en pleiten tegen het plaatsen van windmolens waar inwoners dat niet
wensen en/of  gezondheidsschade aantoonbaar optreedt.

Ondernemers
Samen met ondernemers gaan wij overbodige regeldruk schrappen. Waar
mogelijk zullen we vergunningen vereenvoudigen en versnellen. Wij
ondersteunen initiatieven van Ondernemers (denk aan de Innovatiehub,
Mineral Valley Twente, Arbeidsmarkt). We voeren een actieve
grondpolitiek: we zorgen ervoor dat er altijd grond “klaarligt” voor
ondernemers met uitbreidingsplannen in de drie grote kernen.
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Agrariërs
Wij geven onze boerenbedrijven de ruimte om te ondernemen of hun
bedrijf voor andere doeleinden te gebruiken, zoals toerisme of
natuurbeheer. In de landbouw zijn vele ontwikkelingen gaande, wij moeten
meer naast de ondernemer gaan staan om alternatieve bedrijfsvormen
samen te gaan ontdekken. Hier kunnen we samen optrekken met bijv. de
Agro hub, Mineral Valley, etc.

Waar het dorp bruist
Er wordt in het centrum beraad Tubbergen opnieuw gekeken naar de
ontwikkeling van het centrum van Tubbergen en het vervolg van het
Glashoes. Wij volgen dit met grote belangstelling

Goede betaalbare zorg
Om de zorg in het sociaal domein kwalitatief goed en betaalbaar te
houden dient het open model verlaten te worden. Fraude dient te worden
bestreden met het barrièremodel. De gemeentelijke organisatie dient
efficiënter te worden. Alleen op basis van kwalitatief hoogwaardige
indicaties worden budgetten voor zorgaanbieders vastgesteld. Zo komt de
verleende hulp tegemoet aan wat de mensen nodig hebben. Ze krijgen
niet te veel en zeker niet te weinig.

Sluitende begroting
Tubbergen dient een sluitende begroting van operationele activiteiten
samen te stellen, waar ruimte is voor onze ambities en tarieven voor
afvalstoffenheffing substantieel naar beneden worden aangepast. Extra
investeringen in duurzaamheid dienen gefinancierd te worden via de
reserves van de Gemeente Tubbergen.

Een veilig Dorp
Tubbergen behoort tot de veiligste gemeenten in Nederland en dat willen
we zo houden! Daarbij is ondermijning een toenemend maatschappelijk
probleem. De onder- en de bovenwereld raken steeds meer verweven in
het alledaagse leven. We pakken criminaliteit daarom keihard aan en
zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

Sport
We bevorderen een sterk verenigingsleven waar we samenwerken met
verenigingen, ondernemers en gemeente. Door het stimuleren van het
bouwen van multifunctionele accommodaties en omni verenigingen kan
ondersteuning van ouderen en jongeren plaatsvinden, wat het beroep op
het sociale domein vermindert.

Ouderen
Ook ouderen verdienen speciale aandacht in onze gemeente. Zij zijn het
immers die hebben meegeholpen aan de ontwikkeling van onze
gemeente. Daar staat respect en waardering tegenover.
Gemeentebelangen/VVD is het niet eens met het voornemen van het
kabinet om de AOW los te koppelen van het minimumloon. We zullen dit
via onze landelijke kanalen kenbaar maken bij de Haagse politiek.
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1. Een dorp waar het fijn leven is

1.1 Het centrum: Het Glashoes in de glasbak
Eind April 2021 stond het ‘Glashoes’ op de agenda van de gemeenteraad
van Tubbergen. Het ‘Glashoes’ zou een nieuw gemeentehuis voor de
gemeente Tubbergen moeten worden. De kosten voor dit gebouw werden
op dat moment geraamd op €11 miljoen, welke met de oplopende
bouwkosten erg onzeker zijn. Gemeentebelangen/VVD was niet
enthousiast over het plan. Al sprekend met de inwoners in de gemeente
Tubbergen kwam Gemeentebelangen/VVD tot de conclusie dat het
‘Glashoes’ idee weinig steun heeft bij inwoners van de gemeente
Tubbergen. Wij zijn dus niet akkoord gegaan met de bouw van een
Glashoes in de vorm zoals voorgesteld. Bovendien zijn er tal van andere
mogelijkheden die niet bekeken zijn en volgens ons een kans verdienen.
Ondanks de weerstand uit de samenleving en de mening van de andere
partijen, stemde de grootste partij voor deze uitgave. En met de
verhoudingen in de gemeenteraad betekende dat een ‘ja’ voor het
Glashoes. Dit eenzijdige besluit resulteerde in de coalitiebreuk.
Gemeentebelangen/VVD zag zich gedwongen het vertrouwen op te
zeggen in haar coalitiepartner.

Vooruitblik
Voor ons is een gemeentehuis op de eerste plaats een werkplek voor
ambtenaren. Wij houden de loketfunctie voor de inwoners graag in
Tubbergen voor bijvoorbeeld het ophalen van je rijbewijs of paspoort.
Gemeentebelangen/VVD heeft dienstverlening richting onze inwoners
hoog in het vaandel staan. We moeten ons afvragen of een gemeentehuis
met een groot oppervlak in de huidige tijd nog wenselijk is. We moeten
realistisch zijn en zien steeds meer mensen thuiswerken of op een locatie
elders. Een gemeentehuis moet efficiënt worden ingericht. Een
inventarisatie van wat er nog écht nodig is, is essentieel voor de toekomst
van het gemeentehuis.

In het nieuwe proces wordt het centrum breed bekeken, daar staan wij
achter, want we kunnen het maar één keer goed doen! We moeten werken
aan een levendig en bruisend centrum in Tubbergen. In de gesprekken
met de dorpen komt naar voren dat het Glashoes in de vorm zoals destijds
voorgesteld nog steeds met terughoudendheid en soms afwijzend wordt
ontvangen. Dit bevestigt dat Gemeentebelangen/VVD in april 2021 de
juiste keuze heeft gemaakt door tegen het Glashoes te stemmen. Er moet
geluisterd worden naar de inwoners. We zijn benieuwd naar de scenario’s
die gaan volgen uit de centrumvisie.
Waar en hoe een eventueel gemeentehuis en de verdere inrichting van
het centrum eruit gaat zien, is aan de bevolking. Als politieke partij zullen
wij graag faciliteren en aan de slag gaan met gedragen ideeën. Wij blijven
bij ons standpunt: Het Glashoes gaat net als in april 2021 de glasbak in!

Conclusie
Wij blijven tegen de bouw van een duur en veel te groot Glashoes. Voor
ons is een gemeentehuis op de eerste plek een werkplek voor
ambtenaren. Wij houden de loketfunctie voor de inwoners graag in
Tubbergen voor bijvoorbeeld het ophalen van je rijbewijs of paspoort. We
moeten ons afvragen of een gemeentehuis met een groot oppervlak in de
huidige tijd nog wenselijk is. We moeten realistisch zijn en zien steeds
meer mensen thuiswerken of op een locatie elders. Een gemeentehuis
moet efficiënt worden ingericht. Een inventarisatie van wat er nog écht
nodig is, is essentieel voor de toekomst van het gemeentehuis. Er moet
geluisterd worden naar de inwoners. We kunnen het maar één keer goed
doen! Wij blijven bij ons standpunt: Het Glashoes gaat net als in april 2021
de glasbak in!
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1.2 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Er moet in de komende jaren volop ingezet worden op wonen! Wonen is
een thema dat de laatste tijd steevast in de top 3 staat met belangrijkste
thema’s voor de inwoners van de gemeente Tubbergen. Het is de taak van
de gemeente om vooruit te durven kijken en zich niet alleen op de korte
termijn te richten. Er moet worden ingezet op herstructurering van
bestaande gebouwen en gebieden binnen de kernen, maar ook op
uitleggebieden buiten de kernen. De gemeente moet niet bang zijn om zelf
plannen te ontwikkelen en grip te houden op de steeds verder vastlopende
huizenmarkt. Hieronder kort de belangrijkste speerpunten: 
 
Ontwikkelingen 

▪ Schaarste in passende woningen;
▪ We zien in de gemeente Tubbergen een toenemende vraag naar

betaalbare woningen voor doelgroepen; 
▪ Nieuwe woningen moeten gasloos worden gebouwd; 
▪ Op de lange termijn moeten naar verwachting alle woningen van

het gas af; 
▪ Groeiende groep jongeren zonder woning, tussen de leeftijd 18 –

35, waarvan sommigen vertrekken (mede door studie maar ook
door schaarste in de woningmarkt); 

▪ Bij zowel Rijk, provincies als gemeenten dringt het besef door dat
er meer woningen gebouwd moeten worden;

 
Wat gaat Gemeentebelangen/VVD doen:

▪ Actieve rol van de gemeente Tubbergen stimuleren, door middel
van actieve grondaankoop van bijvoorbeeld gronden gelegen aan
de rand van dorpen èn het bieden van heldere kaders voor
ontwikkelaars; 

▪ Gebieden aanwijzen waar woningen gebouwd mogen worden met
concrete kaders. Hiermee willen wij de markt verder uitdagen om
zelf woningen te gaan realiseren;

▪ Inzetten op starterswoningen; 

▪ Wij willen ons niet alleen inzetten voor de korte termijn maar ook
voor de lange termijn. Dit betekent dat we ons gaan inzetten voor
diverse wijken (voor jeugd/gezinnen/ouderen); 

▪ Leefbaarheid bevorderen in nieuwe en bestaande wijken; 
▪ Stimuleren van het verduurzamen van woningen; 
▪ Binnen de kern sturen op kwaliteit en niet kwantiteit van woningen.

Mochten er mogelijkheden liggen binnen de kern voor
her-ontwikkeling van een milieubelastend bedrijf, lege plekken of
functiewijziging van panden dan willen wij hier ontwikkelaars
mogelijkheden bieden;  

▪ Panden en percelen waar de gemeente eigenaar van is zelf
ontwikkelen naar woningen waar mogelijk; 

▪ Tiny Houses moeten mogelijk zijn binnen de gemeente. Hiervoor
gelden wel strenge eisen ten aanzien van locatie en uitstraling; 

▪ Inzetten op meer dan de 640 woningen die beschreven staan in
de nieuwe Woonvisie. Wij zijn van mening dat de vraag alleen
maar toeneemt en hierin dienen wij als gemeente te voorzien; 

▪ Leefbaarheid van het buitengebied blijven garanderen. Dit willen
wij bereiken mede door het blijven toestaan van Rood voor
rood-woningen;

▪ Toepassen van de coördinatieregeling op meerdere plannen
waardoor procedures sneller doorlopen kunnen worden;

Conclusie
Om dit alles te kunnen realiseren, moet worden ingezet op een ruimere
plancapaciteit. Wij willen vol inzetten op het snel realiseren van woningen
met kwaliteit! Er is nu al een groot tekort aan woningen in alle kernen. Er
kan niet langer worden volstaan met het bestemmen van de gewenste
behoefte, we moeten zorgen dat ze er daadwerkelijk snel komen.
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1.3 Waar we het dorp groen en leefbaar houden
We wonen allemaal graag in een omgeving waar we ons thuis voelen. Een
omgeving die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een
bijdrage leveren aan onderhoud van de straat, maar ook het
schoonhouden van de eigen tuin en straat. Deze openbare ruimte moet
voor iedereen toegankelijk blijven, evenals duurzaam zijn ingericht.
Voorzieningen als scholen, mogelijkheden voor sport en ontmoeting zijn
van groot belang in alle kernen. Daarbij is het behoud van basisonderwijs
in elk dorp een vanzelfsprekendheid. Dit kan ook met behulp van
multifunctionaliteit van het schoolgebouw.

We steunen initiatieven waarbij inwoners, scholen en verenigingen het
openbaar groen onderhouden. Dit met het oog op bewustwording van hun
rol in de eigen leefomgeving en ter bevordering van sociale contacten en
de duurzame inrichting van de openbare ruimte.

De vergroting van de biodiversiteit vormt ook de komende jaren een
belangrijke uitdaging. Dat gaat niet vanzelf; daarvoor zijn initiatieven nodig
zowel van onze inwoners als ook van de gemeente. Kruidenrijke
graslanden en kleurrijke akkerranden zijn mooie voorbeelden van
biodiversiteit. Cruciaal is om in ogenschouw te houden dat ongewenste
kruiden (zoals Sint Jacobskruid) niet ten nadele gaan werken van gezonde
teelt van gewassen.

Wat doet de gemeente
▪ Zorg dragen voor onderhoud van de bestrating en beplanting

zonder gebruik van chemische middelen;
▪ Bestrijding van de eikenprocessierups binnen de dorpskernen, bij

scholen en sportcomplexen;
▪ Stimuleert en steunt initiatieven die beogen de openbare ruimte

schoon te houden;
▪ Zorgen dat behoud en versterking van biodiversiteit een leidend

thema is bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte,

met de kanttekening, dat dit niet ten koste mag gaan van de
sociale of fysieke veiligheid;

▪ Zorgen dat het beheer van groenvoorziening en het leefbaar
houden van de dorpskernen in participatie met de inwoners wordt
opgepakt;

▪ Met het oog op insecten en bijen willen we meer bloemrijke
wegbermen, mits verkeersveilig. Hierbij mag echter het uitstellen
van het maaimoment van bermen niet ten koste gaan van de
verkeersveiligheid;

▪ Aanscherping en uitvoering van beleid dat bestrijding beoogt van
Sint-Jacobskruid, Berenklauw, Japanse Duizendknoop en andere
plantenexoten;

▪ Inspireren van de samenleving en beleid maken voor vergroening
van tuinen;
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1.4 Waar wij goed voor fietsers en wandelaars zorgen
In de gemeente Tubbergen is het goed toeven. De meeste toeristen die
onze gemeente aandoen zijn 55 jaar en ouder. Zij komen voor de natuur
en de prachtige mogelijkheden om te fietsen en te wandelen. Dankzij de
opkomst van de elektrische fiets is de actieradius van de fietser een stuk
groter geworden. Dit leidt tot meer fietsers en vervolgens op te smalle en
onveilige fietspaden tot meer ongevallen en onveiligheid. We willen de
onveilige situaties oplossen door bijvoorbeeld het aanbrengen van
graskeien en verlichting (zonnepanelen met led-verlichting).

Elke kern heeft een vrijliggend fietspad richting Tubbergen met
uitzondering van Reutum. Gelet op de toename van de fietspad
gebruikers, waaronder scholieren, e-bikers en driewielers, op de
Reutummerweg pleiten wij ook hier voor een vrijliggend fietspad. Het
fietspad langs het kanaal Almelo-Nordhorn binnen onze gemeentegrenzen
is zeer smal. De gemeente Dinkelland en de stad Nordhorn hebben dit
inmiddels opgelost.

Wat moet de gemeente doen?
▪ Te smalle en onveilige fietspaden die in eigendom zijn veilig

maken;
▪ In overleg treden met (semi)overheden die binnen onze

gemeentegrenzen fietspaden in eigendom hebben om tot veilige
fietspaden te komen;

▪ Onderzoek doen naar een vrijliggend en veilig fietspad langs de
Reutummerweg;

1.5 Waar vervoer van A naar B vlot gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Hierbij is het fijn om goed van
punt A naar B te komen. Ook is het belangrijk dat de verkeerssituaties
veilig zijn voor iedere weggebruiker. Het veilig inrichten en onderhouden
van de openbare ruimte is daarom uiterst belangrijk.

Het onderhoud van wegen, bermen, sloten, houtopstanden, openbare
verlichting en het grote aantal verkeersaanduidingen vragen voortdurend
aandacht. Deze aandacht dient ook uit te gaan naar het openbaar vervoer
in zijn algemeenheid en de regiotaxi.

Hoe wil Gemeentebelangen/VVD dat bereiken?

▪ Blijvend investeren in veilige bermen en juiste wegmarkering;
▪ Continue druk op een verdere verbetering van de openbaar

vervoersmogelijkheden;
▪ Onduidelijkheden op de Uelserweg wegnemen;
▪ Zo weinig mogelijk verkeersborden, maar liever goede inrichting

van wegen;
▪ Vrijhouden van winkelstraten voor mensen met rollators en

scootmobielen;
▪ Meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s in de dorpen;
▪ De komst van de Nedersaksen Lijn bepleiten bij de provincie

Overijssel;

1.6 Vol slimme en Duurzame oplossingen
Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu
en economie om de aarde niet uit te putten. Fossiele natuurlijke
hulpbronnen, zoals olie, gas en bomen raken langzaamaan op. We
schuiven de rekening niet door naar toekomstige generaties!
Dat betekent dat ook elke gemeente dient te verduurzamen. Inmiddels
ontstaan overal mooie initiatieven om dit proces in gang te zetten en
daarmee te versnellen. Veel bedrijven en inwoners dragen inmiddels bij
aan meer duurzaamheid. De verduurzaming biedt ook grote kansen voor
economische groei, het stimuleren van innovatie, werkgelegenheid en een
fijne leefomgeving. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone
gezinnen en ondernemers!
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Wat doet de gemeente

▪ De gemeente geeft het goede voorbeeld door duurzame
initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties te ondersteunen en zelf na te leven;

▪ Voordat een wijk of dorp overgaat op een andere
energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een
betaalbaar en stabiel alternatief aangeboden krijgen. Samen met
bewoners en gebouweigenaren kijken we hierbij naar de beste
oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen;

▪ De gemeente zet zich in om landelijke subsidieregelingen zo open
te stellen dat zoveel mogelijk bedrijven en particulieren hier
gebruik van kunnen maken. Het mag niet zo zijn dat grotere
bedrijven wel voor subsidie in aanmerking komen en kleinere
bedrijven niet;

▪ Plannen voor aanleg kleine zonneparken op minder goede
cultuurgrond dienen een kans te krijgen;

1.7 Met duurzame Energie
Als gevolg van “het klimaatakkoord van Parijs” heeft elk deelnemend land
een opdracht. Ook Nederland. Taak is 50% duurzame energie met zon en
wind op land voor 2030. 100% duurzame energie in het jaar 2050.
Deze opdracht heeft Den Haag neergelegd bij de provincie en vervolgens
bij iedere gemeente.

Standpunt Gemeentebelang/VVD:
Onze ideeën hebben de kaders en het denken van provincie en rijk
ingehaald. Wij beseffen dat we moeten verduurzamen, en lopen daar niet
voor weg. We staan voor een grote opgave. Dit vraagt om “groot denken”.

Gemeentebelangen/VVD staat daarom open voor andere duurzame
energiebronnen. Biogas, geothermie en waterstof kunnen een grote
bijdrage leveren, en verdienen de kans zich te ontwikkelen. Door vast te
blijven houden aan wind en zon, belemmer je de ontwikkeling van vele
andere vormen van energie.
In de combinatie van de verschillende energiebronnen kiezen wij bewust
voor kernenergie. Dit is een schone en stabiele energiebron. Natuurlijk
staat veiligheid voorop. In Nederland is alleen plaats voor de modernste
kerncentrale.

Van het gas af
Nieuwe woonwijken worden inmiddels gasloos gebouwd. Voor bestaande
wijken en gebouwen zouden biogas en de waterstoftechniek ook aan
verduurzaming kunnen bijdragen. Deze techniek is volop in ontwikkeling.
Het lijkt met de kennis van vandaag dat de huidige infrastructuur en
gastoestellen daarvoor prima te gebruiken zijn.

Wat moet de gemeente doen

▪ Duurzame energie bevorderen, haalbaar en betaalbaar voor de
inwoners;

▪ Zeer terughoudend zijn met zonnevelden;
▪ Geen windmolens plaatsen waar inwoners dat niet wensen en

gezondheidsschade aantoonbaar optreedt;
▪ Kansen aangrijpen m.b.t. geothermie, waterstof en biogas;
▪ Verduurzamen/ isoleren en slim (ver)bouwen bevorderen;
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2.Een bloeiende lokale economie

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen
MKB-bedrijven en agrarische bedrijven zijn de banenmotor van onze
gemeente: een gezond lokaal bedrijfsleven is goed voor verenigingen,
vakantiebaantjes, sponsoring etc.

Hoewel we niet alles in de hand hebben, kijk naar de corona crisis, zullen
we onze lokale economie moeten blijven ondersteunen en stimuleren. We
zijn laagdrempelig en hebben bedrijfsconsulenten op gebied van
Ondernemen, Vrijetijdseconomie en Landbouw. Dit werpt zijn vruchten af.
Mooi bewijs hiervoor is het cijfer van 7,5 dat we kregen van onze
MKB-ondernemers en plaats 23 op de landelijke ranglijst. Maar we moeten
wel door!

In de winkelgebieden van de drie grote kernen zien we dat hard gewerkt
wordt aan de uitstraling van een bruisend en aantrekkelijk centrum, zodat
we meer bezoekers van buiten krijgen. Wij zien de zorgen bij hen over
leegstand en ondernemers die geen opvolging hebben. Hier zal maatwerk
geleverd moeten worden en met andere overheden deze gebieden
aanpakken.

Inwoners van de gemeente Tubbergen werken in de Vrijetijdseconomie.
TGT (Toeristisch Glinsterend Tubbergen) heeft inmiddels een organisatie
staan, die onze hele gemeente kan bedienen en dit kan nog verder
uitgebreid worden. Hiervoor zullen we samen met de ondernemers
moeten kijken naar heel Noordoost Twente; een toerist kijkt immers niet
naar de gemeentegrens.

Wat gaat Gemeentebelangen/VVD doen:

▪ Samen met ondernemers kijken waar we de regeldruk nog kunnen
vereenvoudigen, waar mogelijk zullen we vergunningen moeten
vereenvoudigen en versnellen;

▪ Ondersteunen van initiatieven van Ondernemers. Denk hierbij aan
de Innovatiehub 2, Mineral Valley Twente 1, Arbeidsmarkt;

▪ Meer samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie in
Noordoost Twente;

▪ Oog houden voor ondernemers die nog hinder ondervinden van
corona en hen ondersteunen bij het zoeken naar kansen;

▪ Toeristenbelasting in Noordoost Twente op een gelijk niveau
brengen, waarbij de opbrengst naar de vrijetijdssector vloeit;

▪ Bedrijventerreinen zijn “vol”, daarom inzetten op een actieve
grondpolitiek: we zorgen ervoor dat er altijd grond “klaarligt” voor
ondernemers met (uitbreidingsplannen);

▪ We zien de gemeente als partner voor sociaal ondernemerschap.
Zo zouden we bijvoorbeeld samen met een sociale ondernemer
een Repair Café op kunnen zetten;

▪ Goede infra naar en van onze dorpen (bedrijventerreinen), maar
ook goede bereikbaarheid vanaf de snelwegen;

▪ ZZP’ers vormen een groep die te weinig bereikt worden, daar
moet meer inspanning op gezet worden. De bedrijfsconsulent
moet voor hen (nog) beter vindbaar zijn;

▪ Er is een evenementenloket, maar het zou mooi zijn als hier nog
meer verbinding zou zijn. Hier zou een evenementenkalender
opgesteld kunnen worden, zodat er zo min mogelijk dubbelingen
komen. Evenementen zijn voor veel verenigingen smeerolie van
een dorp;
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2.2 Waar we trots zijn op onze boeren

Onze gemeente is een landelijke gemeente met veel boeren
familie-bedrijven. Dankzij hun harde werken is onze voedselvoorziening
van een uitstekend niveau. Maar ons gebied kent ook de nodige
natuuropgaven. De plannen rondom Natura 2000, Pfas en Stikstof zullen
we, samen met andere overheden, moeten beoordelen op de gevolgen
voor de boerenbedrijven.
Wij moeten ons blijven inzetten om de beperkingen voor onze
ondernemers tot een minimum te beperken. De leefbaarheid van onze
kernen mag hier niet door worden aangetast.

Hierin zullen we (nog) meer met de agrariërs moeten optrekken en aan
innovatieve ideeën meewerken, zodat ook volgende generaties in een
mooi gebied kunnen wonen en werken. Dit alles natuurlijk ook met
aandacht voor de natuur en biodiversiteit. Ook dat is van belang voor onze
economie. Toekomstperspectief voor (jonge) agrariërs is hierin leidend. De
agrarisch consulenten moeten meer ruimte krijgen om mee te denken met
de agrariër, “denk in kansen, niet in onmogelijkheden” moet het credo
worden.

Wat gaat Gemeentebelangen/VVD doen:

▪ Het ontdekken en onderzoeken van alternatieve bedrijfsvormen,
waarbij we samen optrekken met bijv. de Agro hub, Mineral Valley,
etc.;

▪ Stimuleren duurzame veehouderij: we gaan op zoek naar kansen
op gebied van energietransitie in combinatie met de veehouderij
(denk aan biogas, etc.);

▪ We moeten agrariërs niet onnodig hinderen, daarom kijken we
naar meer mogelijkheden van grondgebruik. Denk hierbij aan
toerisme, recreatie of andere bedrijvigheid;

2.3 Waar het dorp bruist

Er wordt opnieuw gekeken naar de centrumontwikkeling van Tubbergen.
De kern Tubbergen moet economische en maatschappelijke sterk worden.
In het centrum dient plek te zijn voor dienstverlening, ontmoeting en
gastvrijheid. We noemen dit proces het Centrum Beraad Tubbergen.

Het resultaat van het Centrum Beraad is een plan met visie, doelen en
kaders voor de ontwikkeling van het centrum van Tubbergen. Aangevuld
met een voorstel voor functies op locaties. Aan het einde van het Centrum
Beraad Tubbergen neemt de gemeenteraad een besluit over de visie,
doelen en kaders en het voorstel voor functies op locaties en het vervolg
van het Glashoes.

Enige tijd na dit besluit ontstond er onrust in de samenleving en is er een
online petitie gestart. Hierin wordt de politiek van Tubbergen opgeroepen
om het besluit tot nieuwbouw van het Glashoes te heroverwegen. De
petitie roept op tot onderzoek naar alternatieven. Het huidige plan vinden
de ondertekenaars te groot en te duur en levert te weinig levendigheid op.

Begin juli 2021 is een nieuwe wethouder aangesteld. Bij haar aanstelling
heeft ze een bestuursopdracht meegekregen, die op hoofdlijnen luidt:
Maak een pas op de plaats met de uitvoering van het Glashoes. De visie,
met doelen en uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van het
kerngebied Tubbergen, moet gedragen worden door de inwoners van
Tubbergen. Het gebied moet een economische en maatschappelijke
sterke kern worden, waarbij ontmoeting, dienstverlening en gastvrijheid
centraal staan. Daarbij staat iedere uitkomst open en wordt deze aan de
raad ter besluitvorming voorgelegd.

Daarom vindt Gemeentebelangen//VVD
Het noodzakelijk is dit proces met grote aandacht te volgen en ervoor te
waken dat hier geen overhaaste besluiten worden genomen. Genomen
besluiten moeten voldoen aan een realistisch kostenplaatje en tevens door
inwoners, ondernemers en potentiële toeristen als meerwaarde worden
ervaren.
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2.4 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden

De gemeente Tubbergen kent geen culturele voorzieningen, zoals een
theater of een bioscoop. Wel kent Tubbergen een bloeiend
verenigingsleven en worden er veel evenementen georganiseerd; van
muziekavonden en carnavalsoptochten tot leesavonden door de
Bibliotheek. Horeca, sportverenigingen en ook Kulturhusen spelen hierin
een grote rol. Door samen op te trekken dragen we zo bij aan vermaak
voor jong en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, een
toneelvoorstelling of een kunstevent; in Tubbergen is ruimte voor creatieve
ideeën en initiatieven van onze inwoners.  Het is niet aan de gemeente om
te bepalen wat onze cultuur is.

Wat gaat Gemeentebelangen/VVD doen:

▪ Er worden veel en leuke evenementen georganiseerd voor alle
leeftijden, dit moeten we koesteren en we moeten het
organisatoren niet onnodig lastig maken met allerlei extra regels.
Wij willen meedenken met organisatoren om e.e.a. te
vereenvoudigen;

▪ Ons cultureel erfgoed moeten we blijven koesteren, het zorgt ook
voor extra bezoekers;

▪ We willen niet bezuinigen op cultuur, maar verwachten van de
subsidieontvangers wel dat ze verantwoording afleggen over
ontvangen gelden;

▪ De bibliotheek is ook een ontmoetingsplaats, daarom willen wij
deze in stand houden zoals die nu is. Voor kinderen is lezen een
must, dit moeten we zoveel mogelijk blijven stimuleren. De huidige
“Bibliotheek op School” willen we verder door ontwikkelen;

▪ Twentse gebruiken zoals paasvuren, carbidschieten houden we
vanzelfsprekend in ere;
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3. Waardevol samenleven

3.1 Met goede zorg dichtbij huis
Binnen het sociaal domein zorgt de gemeente Tubbergen voor haar
inwoners. Op deze manier ondersteunt de gemeente haar inwoners op het
gebied van zorg:

▪ Zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis te blijven wonen.
▪ Met plezier aan het werk te gaan en wanneer nodig hulp te

verlenen;
▪ Zorg te bieden aan jeugd wanneer ouders of verzorgers zelf niet

die mogelijkheid hebben;
▪ Vrijwilligers in staat te stellen zorg te bieden aan mensen die dit

nodig hebben;
▪ Een baan te vinden als dit niet zelfstandig lukt;
▪ Mantelzorgers ondersteunen wanneer dat nodig is;

Wij vinden het vanzelfsprekend dat mensen uit de gemeente Tubbergen
de juiste zorg en ondersteuning krijgen wanneer dit nodig is. Het is sociaal
om naar elkaar om te zien. Echter, de kosten binnen het sociaal domein
blijven stijgen en de bijdragen vanuit het rijk zijn niet toereikend. Om de
kwaliteit van de zorg hoog te kunnen houden zullen we vooruit moeten
kijken en de oplopende kosten moeten beteugelen.

De gemeente Tubbergen dient direct en transparant gaan sturen op de
behaalde resultaten en kostenontwikkeling bij individuele zorgaanbieders
in de WMO en jeugdzorg. We dienen actueel zicht te hebben op de
uitgaven per vorm van dienstverlening en de kosten die daarbij gemaakt
worden. Per aanbieder wordt een passend budget per zorgvrager
toegekend. Waardoor voor iedereen zichtbaar wordt, dat de mensen in
Tubbergen die het nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

Tubbergen maakt deel uit van Samen14, het samenwerkingsverband van
Twentse gemeenten op het gebied van zorg. Dit open model geeft
onvoldoende garantie op kwaliteit voor de cliënt bij de gemaakte kosten. In
de toekomst zullen we daarom vooraf strakker zorgaanbieders moeten
screenen, in plaats van achteraf.
Alleen zorgaanbieders die onafhankelijke toezichthouders in hun
organisatie toelaten worden ingeschakeld. Het in Nederland gebruikelijke
model van goed bestuur in de zorg moet hier worden gehanteerd. Verder
dient de gemeentelijk organisatie efficiënter te worden gemaakt. We geven
dat aan in punt 5.2. Ook dient de sportbeoefening preventief te worden
ingezet om onnodige zorg te voorkomen. Zie punt 3.2.
Verder kan een strenger barrièremodel bijdragen aan het opsporen van
zorgfraude bij zorgaanbieders. Deze fraude dient dan ook bestreden te
worden, want de zorggelden zijn bestemd voor de mensen die de zorg
nodig hebben en niet voor fraudeurs.

Wat gaat Gemeentebelangen/VVD doen:

▪ Het open model bij toekennen van de zorg dient te worden
verlaten;

▪ Van tevoren dient vast te staan dat alleen zorgaanbieders worden
ingeschakeld die onafhankelijke toezichthouders in hun
organisatie toelaten en het in Nederland gebruikelijke model van
goed bestuur in de zorg hanteren;

▪ Het barrièremodel dient te worden gehanteerd om fraude bij zorg
tegen te gaan;
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3.2 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen,
plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor
een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze
samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging
blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we
samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke
instellingen zodat iedere inwoner de mogelijkheid heeft om te sporten.

Er dient meer aandacht te komen voor preventieve en lichte jeugdhulp om
zwaardere zorg in het Sociaal Domein te voorkomen.
De Sportverenigingen in alle dorpskernen kunnen een bijdrage leveren
aan een positief opgroei- en opvoedklimaat. Een goede samenwerking
tussen deze verenigingen, jeugdhulp professionals en vrijwilligers is
daarom essentieel. Daarbij kunnen sportcoaches een verbindende rol
vervullen tussen sport en jeugdhulpverlening. Zij weten hoe sport als
middel en als doel ingezet kan worden voor kwetsbare jeugd en wat dit op
kan leveren.

Wij zetten in op de verdere ontwikkeling van sportverenigingen naar vitale,
open en maatschappelijk georiënteerde sportorganisaties. We stimuleren
de verbinding tussen sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn,
onderwijs en bedrijfsleven. Hierbij ondersteunen we de initiatieven om
verenigingen duurzaam en toekomstbestendig te maken. Initiatieven zoals
multi-functionele accommodaties en zogeheten omni verenigingen zijn een
vorm om dit mogelijk te maken.

Wat gaat Gemeentebelangen/VVD doen:

▪ Bevorderen van een sterk verenigingsleven;
▪ Iedereen heeft in principe toegang tot de sport;
▪ Samenwerken met verenigingen, ondernemers en gemeente.
▪ Ondersteunen breedtesport en nieuwe initiatieven;
▪ Het stimuleren van het bouwen van multifunctionele

accommodaties en omni verenigingen waar ondersteuning van
ouderen en jongeren plaatsvindt, die het beroep op het sociale
domein verminderen;

▪ Stimuleren sportevenementen Ondersteuning en begeleiding
preventieve en lichte jeugdhulp;

▪ Ondersteunen Vereniging aangepast sporten Tubbergen (VAST),
organiseren Special Olympics in Twente;

▪ Inzetten van kaderleden en opleiding voor de verenigingen ten
behoeve van ondersteuning bij preventieve en lichte jeugdhulp;

▪ Ondersteunen project POH-GGZ, dit project verbinden met
de sportverenigingen door het inzetten van kaderleden en
opleiding;

Pagina 15

Vernieuwend en daadkrachtig vooruit



4. Een veilig dorp

4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen
Tubbergen behoort tot de veiligste gemeenten in Nederland en dat willen
we ook zo houden!

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners,
ondernemers en politie zorgt de gemeente daarom voor een veilige
leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we elke vorm van
overlast tegen.

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het uitgaansleven, woning- en
schuurinbraken en te hard rijden (ook binnen de bebouwde kom), huiselijk
geweld, rampen, brand en alcohol- drugs- en gokverslaving. Een goede
infrastructuur in onze dorpen bevordert tevens de veiligheid voor ouderen
bij het doen van boodschappen en sociale contacten. Ook ondermijning is
een toenemend maatschappelijk probleem.
Druggerelateerde ondermijnende criminaliteit (ondermijning) is een vorm
van zware, georganiseerde misdaad en zorgt voor onveilige situaties.

We pakken criminaliteit daarom keihard aan en zetten alles op alles om
herhaling te voorkomen. Hierbij mag ook de georganiseerde misdaad
binnen de zorgsector niet buiten schot blijven.

Wat doet de gemeente

▪ Inwoners aanmoedigen actief mee te werken aan de veiligheid
van de eigen woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld door het
vrijhouden van trottoirs en paden, het aanbrengen van verlichting
op donkere privé plaatsen, een oogje in het zeil houden en het
aanspreken van anderen op niet wenselijk gedrag;

▪ Bestrijden van overlast (van welke aard dan ook), in nauwe
samenwerking met betrokken partijen, zoals gemeente, politie,
omwonenden en dorpsraad;

▪ Ondersteuning aan lokale initiatieven zoals buurtWhatsApp.
▪ Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we

discriminatie en geweld keihard aan;
▪ Zorgen voor goede voorlichting om inwoners, jong en oud, te

beschermen tegen digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude,
phishing en andere vormen van cybercrime;
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5. Waar de gemeente klaar staat voor
haar inwoners

5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat
Noaberkracht
Het ambtelijke apparaat van de gemeente Tubbergen en Dinkelland is
samengevoegd tot Noaberkracht. Hiermee is een stap gemaakt richting
een deskundige en slagvaardige organisatie. Dat willen we graag
continueren. Noaberkracht krijgt te maken met nieuwe opgaven die
voortkomen uit de Omgevingswet en uitvoering van het Klimaatakkoord.
De gevolgen hiervan zijn groot. Wij schatten in dat dit in combinatie met de
huidige maatschappelijke opgaven de totale organisatie onder druk zet.
Dit betekent dat een hernieuwde balans tussen ambities en
uitvoeringskracht gevonden dient te worden. Waar nodig dienen ambities
op het terrein van duurzaamheid, energie en digitalisering te worden
geherformuleerd. Verder is het van belang dat de overhead wordt
teruggedrongen ten gunste van de daadwerkelijke uitvoering van het werk.

De gemeente
De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van inwoners
staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en
overzichtelijke regels willen we alle inwoners en ondernemers helpen en
voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties. De digitale
ontwikkelingen denderen door. De digitale dienstverlening van de
gemeente moet van goede kwaliteit zijn. We willen dat inwoners hun
zaken vanuit huis zo veel mogelijk digitaal kunnen regelen en wanneer het
hen uitkomt.
Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten
kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het
altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats van een computer.

De samenleving
Het is belangrijk dat de samenleving invloed heeft op hun directe
leefomgeving. Het bestuur moet daarom dicht bij de mensen staan.

We willen de kwaliteit van het functioneren van het gemeentebestuur
(raad, college en ondersteunende ambtenaren) verbeteren en de kloof met
de samenleving verder verkleinen. Bij belangrijke en ingrijpende besluiten
vinden wij dat het gemeentebestuur verplicht is om de samenleving te
raadplegen. We willen een gemeente die daadkrachtig en voortvarend
knelpunten aanpakt in goed overleg met direct belanghebbenden. De
samenleving moet meer betrokken raken en neemt zelf ook initiatief. Dit
willen wij faciliteren door de mensen op tijd op de hoogte te stellen en ze
aan de voorkant mee te nemen. We brengen inwoners op de hoogte van
de mogelijkheden die er voor hen zijn om ergens iets van te vinden of van
bijvoorbeeld het inspreekrecht tijdens een vergadering. We houden de
bestaande voorzieningen in het sociale domein in stand.

Transparante overheid
We vinden een transparante overheid belangrijk. De gemeente informeert
inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen
vormen over het lokaal bestuur. Dit mag niet ten koste gaan van de
bijzaken, die zeker aandacht verdienen, maar die niet tot de kerntaken van
een gemeentebestuur horen. Het gemeentebestuur dient zich te focussen
op haar basistaken. Wij willen de transparantie verbeteren door
bijvoorbeeld aangekondigde moties en amendementen vroegtijdig te delen
met de samenleving.

Omgevingswet
In 2022 verwacht men dat de Omgevingswet, na verschillende keren
uitgesteld te zijn, in werking gaat treden. Onder deze nieuwe wet zullen
ruimtelijke ontwikkelingen sneller en beter behandeld kunnen worden door
de verschillende partijen. Niet alleen de gemeente maar ook provincies,
waterschappen en vooral de initiatiefnemer haalt hieruit zijn voordeel. En
deze laatste partij, de burger en ondernemer, moet voor ons centraal
komen te staan. Dit willen we bereiken door het combineren van alle
partijen in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarnaast moet het proces
helder en duidelijk zijn voor burgers, moeten procedures niet jaren lopen
en willen wij samenwerking tussen verschillende partijen motiveren.
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5.2 Waar we verstandig met ons geld omgaan
We zouden het ons in dit programma makkelijk kunnen maken, omdat de
gemeente Tubbergen de financiën op orde heeft en daarom hier aan dit
onderwerp weinig aandacht te besteden. Echter is
Gemeentebelangen/VVD  ambitieus en daarom doen we dat wel.

We hebben bijvoorbeeld een uitdaging op het gebied van leges en
heffingen. Deze zijn voor een deel kostendekkend (bijv. paspoort) en dat
willen we zo houden.

Ook willen wij als Gemeentebelangen/VVD investeren in duurzaamheid,
alleen op een andere manier. Wij zijn er voorstander van dat grote
projecten zoals die zijn benoemd in ons programma zoals geo warmte,
waterstof, zonnepanelen en biogas worden gefinancierd vanuit het
vermogen waarover Tubbergen beschikt. Daar liggen voldoende buffers
die via diverse vormen van financiering aan initiatiefnemers van duurzame
projecten kunnen worden verstrekt.

Wij willen vanzelfsprekend evenwicht in de baten en de lasten van
Tubbergen brengen. We willen daarom in dit programma genoemde
ambities financieren uit de lopende rekening.  We dienen daar wel te
kijken naar het sociaal domein dat in de komende jaren zwaar op onze
gemeentelijke begroting gaat drukken en zich tekorten in de bijdragen van
het Rijk blijven voordoen.

Thans wordt er bij het sociaal domein ten onrechte van uitgegaan dat als
in een vroeg stadium goede zorg wordt geboden, geen escalatie van
zorgkosten per dossier zouden zijn.  Als de ambtelijke organisatie er niet
in slaagt deze stijgende kosten te laten dalen, dan gaan we kijken naar
effectiviteit van de ambtelijke organisatie.

We dienen ervoor te zorgen dat iedere inwoner de zorg krijgt waar hij recht
op heeft. Om de zorg goed en betaalbaar te houden dienen we daarom de
zorgaanbieders te gaan budgetteren. Wij zijn er ook voor dat er goed
getrainde, onafhankelijke indicatieadviseurs van de gemeente actief zijn.

Deze stellen een indicatie van zorg in goed overleg met zorgbehoevenden
vast. Deze indicatie dient steekproefsgewijs door collegiale toetsing van
zorgexperts te worden geëvalueerd en bekrachtigd. Daardoor is zeker dat
de verleende hulp precies dat is dat de patiënt nodig heeft en zorg van de
juiste kwaliteit wordt geleverd.

De toegekende budgetten worden beheerd door de ambtelijke organisatie.
Hierbij dient de ingeschakelde zorg van de aanbieders voortdurend te
worden getoetst op hun geleverde kwaliteit en ingezette uren versus het
budget. Zoals aangegeven dient fraude te worden bestreden met het
barrièremodel en preventieve maatregelen om het gebruik terug te
dringen.

Naast bovenstaande wil Gemeentebelangen/VVD de effectiviteit van de
gemeentelijke inningen laten onderzoeken. Daarbij dient overwogen te
worden of deze buiten Noaberkracht plaats kan vinden.

Gemeentebelangen//VVD vindt dat de gemeente Tubbergen

▪ Een sluitende begroting van operationele activiteiten dient samen
te stellen waarin onze ambities passen;

▪ Extra investeringen in duurzaamheid dient te financieren via haar
reserves, die een ongewenst hoog niveau hebben gekregen. Dit is
“geleend” geld van de inwoner en deze dienen te worden ingezet
om onze inwoners te begeleiden naar een duurzame
energieneutrale samenleving;

▪ Voor de uitvoering van het sociaal domein dient de gemeentelijke
organisatie efficiënter te worden;

▪ Indicaties van kwalitatief hoog niveau dient uit te voeren en zijn
budgetten per aanbieder in te voeren en te beheren;

▪ De fraude in de zorg dient te bestrijden en preventieve
maatregelen ter voorkoming van gebruik wat onnodig beslag legt
op de financiën;

▪ Zo kan de hulp precies tegemoetkomen aan wat de patiënt nodig
heeft. Deze krijgt niet te veel en zeker niet te weinig;
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7. Kieslijst
▪
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