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CDA Hellendoorn 
 
ALGEMENE BESCHOUWINGEN                              BEGROTING 2018 
 
 

Gelukkig? Gelukkig! 
 

De gemeente Hellendoorn gelukkig?  

De huidige raadsperiode loopt ten einde, nog een viertal maanden en dan vinden er 
verkiezingen plaats. De begroting 2018 is een soort overgang naar de nieuwe raad.  
Voor het komende jaar is de begroting sluitend, maar dat geldt niet voor de jaren daarna.  
Het recente regeerakkoord zorgt er gelukkig wel voor dat de nieuwe raad dit zal kunnen 
oplossen en vanuit een eigen verantwoordelijkheid en perspectief keuzes kan maken voor de 
begrotingen 2019 en verder.  
De directe en indirecte invloed van het Rijk op de gemeente en haar financiën wordt alsmaar 
groter en maakt het doen van voorspellingen steeds lastiger. Des te meer wordt er daarom 
een beroep op vertrouwen gedaan. Een vertrouwen dat we als CDA baseren op inspiratie 
door het Evangelie en geloof in de kracht van de Hellendoornse samenleving, die, zo is uit 
onderzoek gebleken, zich in veel opzichten erg gelukkig voelt. 
 
Centraal in de begroting staan de uitgaven in het Sociaal Domein. Iedere inwoner van 
Hellendoorn, jong en oud, moet die zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. De zorgvraag is 
bepalend, niet het gemeentelijke budget. College, uw keuze voor rust in de zorgsector en 
continuering van het ingezette beleid, kunnen van wij van harte ondersteunen. Dat daardoor 
de reserve Sociaal Domein de komende jaren zal afnemen, het zij zo. Immers deze is toch 
ingesteld om tegenvallers op te kunnen vangen?  
 
Voor het jaar 2018 is er gelukkig nog enige ruimte voor nieuw beleid gevonden, zoals 
‘sparen’ voor nieuwbouw van Reggesteyn, voor dekking van bijdragen aan de Agenda voor 
Twente en voor meer personele capaciteit, onder andere voor de uitwerking van de 
energievisie. 
 
Per saldo vindt slechts een zeer beperkte verhoging van de gemeentelijke lasten plaats voor 
burgers en bedrijven, 3,1%, inclusief inflatiecorrectie. Deze verhoging zal het geluk van 
burgers niet echt in de weg staan, zo denken wij. 
 
Al met al zijn we content met de wijze waarop het College de voorliggende programma-
begroting vorm en inhoud heeft gegeven. In algemene zin ook het Collegeprogramma 
afrondend: de klus is bijna geklaard. 
 

Geluk en duurzaamheid hangen nauw samen 

Duurzaamheid in onze gemeente anno 2017 staat niet op zichzelf. Landelijke en mondiale 
aanpak, technische mogelijkheden en besef van urgentie zijn ontwikkelende grootheden. 
Wie heeft voorzien dat we dit jaar zonnecollectoren op het dak van het Huis voor Cultuur en 
Bestuur zouden installeren? Of de sterke groei van grote windmolenparken op zee? De 
brede weerstand tegen windmolens in Twente heeft laten zien dat maatschappelijk draagvlak 
van groot belang is voor het kunnen realiseren van duurzaamheidsdoelen.  
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De geplande doelen hebben we niet allemaal gerealiseerd in deze raadsperiode, wel is er 
veel in gang gezet. Duurzaamheid heeft veel aandacht gekregen, met name in de laatste 
jaren. Bij veel inwoners, agrarische en industriële bedrijven, instellingen en de gemeente zelf 
is de bewustwording goed op gang gekomen en zijn slimme verbetermaatregelen 
gerealiseerd. De discussie over meetbaarheid en cijfers mag niet leiden tot stilstand en mag 
niet afleiden van het streven naar duurzaamheid, zo vindt het CDA.  
Wij pleiten er daarom voor om actief door te gaan met maatregelen om de gestelde doelen te 
halen. Daarbij oog te hebben voor maatschappelijk draagvlak en voor innovatie. Blijf in 
gesprek met onze burgers, provincie en landelijke overheid om samen te werken aan het 
verbeteren van duurzaamheid en nastreven van CO2-reductie. 

Van schoon en voldoende drinkwater wordt iedereen gelukkig, maar dat de komst van 
nieuwe waterwingebieden niet iedereen gelukkig maakt, is logisch. Boeren worden erdoor 
beperkt in hun bedrijfsvoering. Voor omwonenden is het ook niet duidelijk wat de gevolgen 
zijn. Heldere en goede compensatieregelingen zijn noodzakelijk. Als Gemeente hebben we 
hierin samen met Provincie en Vitens een actieve rol te vervullen, als kenner van het gebied 
en van de mensen die daar wonen.  

Volgens het CDA zou een waterwingebied ook een prima locatie zijn voor een zonnepark. ‘ 
‘Win het water, oogst de zon’ zou een mooi nieuw en duurzaam verdienmodel kunnen zijn. 
Daarom komen we met een ‘zonnepark’ motie. 

De inwoners gelukkig met de gemeente? 
 
Hellendoorn is de gelukkigste gemeente van Nederland, zo blijkt uit onderzoek. Er wonen 
veel gelukkige mensen, jong en oud. Geluk maakt mensen actiever, creatiever en socialer. 
Geluk is ook goed voor de gezondheid, want gelukkige mensen leven aanzienlijk langer. 
 
Kunnen wij onze inwoners nog gelukkiger maken? Een vraag die moeilijk te beantwoorden 
valt, immers zoveel mensen, zoveel wensen. Is de burger gelukkig met de gemeentelijke 
dienstverlening? Het huisvuil wordt wekelijks opgehaald, de wegen en trottoirs worden zo 
goed mogelijk onderhouden, de ambtenaren doen hun best op velerlei gebied. Maar niet 
iedereen zal zijn of haar zin kunnen krijgen, als het om de gemeente gaat. 
 
Momenteel maakt u werk van het Klant Contactcentrum, dat in 2018 operationeel moet zijn. 
Naar de mening van het CDA is het de moeite waard te onderzoeken of de rol van de 
receptie in het Huis voor Cultuur en Bestuur dan ook niet anders ingevuld zou kunnen 
worden, meer het accent leggend op het gastvrouw of gastheer zijn, meer mensen 
behulpzaam zijn dan het zijn van beveiliger van het bastion. 
 
Een andere mogelijkheid is een gemeentelijk informatiepunt. Dit zou gehuisvest kunnen 
worden op de begane grond van de bibliotheek, laagdrempelig, open en toegankelijk. Hier 
kan iemand inwoners van eerste informatie voorzien op velerlei gebied, zoals ouderenzorg, 
jeugd en gezin. Het gaat dan niet om de inhoud, maar meer om mensen de weg te wijzen 
wat de mogelijkheden zijn en waar zij terecht kunnen. Je zou het kunnen zien als het 
uitleggen van de gemeentelijke sociale kaart. Veel mensen weten niet waar zij moeten 
beginnen als zij iets nodig hebben via de gemeente en ook niet iedereen is handig op de 
digitale snelweg. Hoe beziet u de mogelijkheden voor zo’n informatiepunt College? 
 
Het CDA heeft zich steeds een warm voorstander getoond van overheidsparticipatie in 
burgerinitiatieven. Dat vraagt om een nieuwe rol voor de gemeenteraad. Politieke partijen 
zullen daarin nog meer met elkaar moeten optrekken om de verbinding met de burger te 
maken. Het ‘met de raad de boer op’ zal de komende jaren doorgezet kunnen worden, 
waarbij wij de kanttekening maken dat gekozen raadsleden wel hun eigen democratische 
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verantwoordelijkheid hebben en houden. Willen onze inwoners wel zo veel meer 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid? Worden ze er echt gelukkiger door?  Of komen er 
nog meer lasten op de schouders van bepaalde vrijwilligers te liggen? De tijd zal het leren. 
 

Kan geluk de zorg verbeteren? 
 
In de afgelopen jaren hebben er grote veranderingen in de zorg plaatsgevonden, ook in de 
rol die de gemeente vervult. Niet alle veranderingen zijn vlekkeloos verlopen, niet in 
Hellendoorn, ook niet in andere gemeenten. Toch hebben wij grote waardering voor de wijze 
waarop deze transformatie in Hellendoorn is gerealiseerd.  
 
Zorgboeren nemen in de zorgverlening een bijzondere positie in. Zij nemen mensen op en 
krijgen hiervoor een bijdrage van de gemeente. Deze mensen zijn cliënten, kosten veel zorg 
en aandacht. Sommige zorgboeren bouwen nu zorg af en nemen geen mensen meer op uit 
de participatiewet. Ze willen dat wel als de gemeente er geld bij doet, daarvoor hebben ze 
een indicatie nodig. Wat denkt u hieraan te doen, College? 
 
Uit gesprekken met dagopvang organisaties is gebleken dat er veel goed gaat in onze 
gemeente. De lijnen zijn kort. Wel merkt men dat de werkdruk hoog is en dat indicaties die 
afgegeven worden soms aanpassing nodig hebben, omdat een eerste indruk niet altijd klopt 
met de werkelijkheid. Het zou dan ook een verbeterpunt zijn om indicaties na ongeveer 6 tot 
8 weken even te evalueren met de zorginstelling om te kijken of men het juist heeft 
beoordeeld. De indicatie kan dan eventueel bijgesteld worden. Hoe denkt het college over 
het aanpassen van de indicaties? 
 
Landelijk worden er problemen rond de uitvoering van de Jeugdzorg gesignaleerd, in 
Hellendoorn niet of nauwelijks. Wel vragen wij aandacht voor het feit dat de leeftijdsgrens 
van 18 jaar in veel gevallen te jong is om te stoppen met de jeugdzorg. Als CDA zien wij 
graag een verlenging tot 23 jaar of in elk geval een warme overdracht naar vervolghulp. 
 

Werk maakt veel inwoners gelukkig! 
 
Zorgen hebben wij over het grote aantal mensen dat het maar niet lukt om uit de kaartenbak 
van werkzoekenden te geraken, ook nu de economie verder aantrekt en veel werkgevers om 
personeel zitten te springen. Langdurige werkloosheid belemmert het geluk van mensen in 
heel veel opzichten, niet alleen financieel.  
 
Uit gesprekken met de stichting BOOM is ons gebleken dat zij de termijn in de pilot 
wanbetalers zorgpremies wel verkort zouden willen zien van zes naar twee maanden. 
Een achterstand in betaling van zorgpremies is vaak een signaal voor een groter 
achterliggend financieel probleem!  Wij roepen het College op om nog meer in te zetten op 
preventie. 
 
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van bemiddeling naar werk lijkt haar vruchten af te 
werpen. Nochtans maken wij ons zorgen over de moeilijke categorieën, waaronder veel 
statushouders, mensen die gevlucht zijn en graag willen werken. Noodgedwongen doen zij 
daardoor vaak een beroep op bijzondere bijstand. 
 
Industrieterrein LochterIII moet wat ons betreft nog meer onder de aandacht gebracht 
worden van nieuwe en uitbreidende bedrijven, ter verbetering van de werkgelegenheid.  
Ook gezien de afspraken met de provincie en de aantrekkende economie is het komende 
jaar het moment voor maximale inzet op acquisitie. 
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Kun je het geluk van inwoners beïnvloeden? 
 
Bij de bijeenkomst inzake de nota Gezondheidsbeleid is geconstateerd dat alcoholgebruik en 
gehoorbeschadiging onder jongeren ernstig en omvangrijk is. Door voorlichting op scholen 
wordt er wel aandacht aan besteed, maar moet dit niet geïntensiveerd worden? Of moeten 
we ons meer op de ouders richten? Naar sportverenigingen is een oproep gedaan de 
sportkantines tot 13.00 uur alcoholvrij te maken en bovendien geheel rookvrij. Ook het 
gezond snacken mag wat het CDA betreft gepropageerd worden! Van obesitas wordt de 
mens niet echt gelukkig… 
 
Ouders lijken soms geen tijd te kunnen vrijmaken voor zwemles van hun kinderen. Kunnen 
hier nieuwe wegen voor gevonden worden? Bijvoorbeeld verdubbeling van de lestijd, zodat 
de totale lesperiode gehalveerd wordt? Of kan ‘t Ravijn samen met de St Kinderopvang 
onderzoeken of zwemlessen te combineren zijn met buitenschoolse opvang. Ook dat kan 
geluk bevorderen! 
 
Op dit moment wordt basisschool "De Es" verbouwd tot enige protestants-christelijke 
basisschool voor het dorp Hellendoorn. Deze school beschikt nog niet over een veilige 
schoolomgeving. Het CDA verzoekt het college om te kijken naar middelen om gelijk met de 
verbouwing van de school, ook een veilige schoolomgeving in te richten. Wij zullen hiervoor 
de motie ‘veilige schoolomgeving’ indienen. 
 
We begrijpen dat er met de Elimschool gesproken wordt over aanpassing van hun 
nieuwbouwplannen. Hoe staat het met de toegezegde aangepaste en veilige fietsroute? 
Veilig fietsen kan kinderen en ouders gelukkig maken… 
 
Afgelopen maand heeft de provincie Overijssel een symposium over het LHBTI-beleid 
gehouden en gemeenten opgeroepen om diversiteit van mensen meer zichtbaar en 
bespreekbaar te maken. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet dit ook opgenomen in het 
regeerakkoord. Het CDA staat ook voor een inclusieve samenleving, waar iedereen zichzelf 
mag en kan zijn. Wij roepen het college op om nieuwe initiatieven op LHBTI-gebied te 
ondersteunen. 
 
 

Heeft cultuur invloed op het geluk van inwoners? 
 
De Cultuur Caravaan is inmiddels van start gegaan. De caravan met een steeds wisselende 
bemensing strijkt neer in de verschillende kernen en bij culturele manifestaties.  
Wij hopen als CDA dat dit experimentele proces voldoende cultureel draagvlak krijgt en zijn 
zeer benieuwd naar de uitkomsten en het vervolg! 
 
De nieuwe samenwerking tussen basisonderwijs en muziekverenigingen is de afgelopen 
jaren behoorlijk verstevigd, in 2018 is het college van plan dit verder uit te bereiden. 
Het CDA wil graag weten welke concrete plannen er dan zijn of beter gezegd, wat kunnen 
we van deze uitbreiding verwachten. En hoe kijken de betrokken partijen ernaar? 
 
 

Maakt sport mensen meer gelukkig? 
 
In 2016 is Hellendoorn gekozen tot sportgemeente van in Nederland. Naast vele nationale 
en internationale sporthelden en nog veel meer doorsnee sportbeoefenaars, kennen we in 
onze gemeente sportevenementen van formaat. Dat geldt ook voor sportaccommodaties. 
Het aanbod creëert de vraag? Of is het andersom? Daarom moeten we verantwoord blijven 
investeren in sportaccommodaties en sportvelden, ook in de toekomst. 
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Het CDA gaat akkoord met het onderzoek naar een nieuwe baan voor De Lochsprinters. 
Voetbalclubs op sportpark Gagelman vragen niet om één, maar om twee kunstgrasvelden in 
2019. Eén kunstgrasveld is opgenomen in de begroting 2018, maar hoe zit het met de 
tweede, richting 2019? Het wordt hoog tijd voor een duidelijk en transparant meerjarenbeleid 
voor kunstgrasvelden, zodat alle verenigingen in onze gemeente, ook in de kleine kernen, 
weten wat ze de komende jaren kunnen verwachten. Bent u bereid dit gemeente-breed op te 
pakken? 
 

Maakt samenwerking iedereen altijd gelukkig? 
 
Samenwerken is een kwestie van geven en nemen, waar het ook om gaat. Als gemeente 
kun je niet alles alleen doen. Je werkt veel samen met allerlei maatschappelijke partners. 
Samenwerking tussen gemeenten achten wij een goede en vanzelfsprekende zaak. Kwaliteit 
van dienstverlening, efficiency, kostenvoordelen, krijgen we het nog wel voor elkaar als we 
niet naar schaalvergroting toegaan? Kunnen onze ambtenaren het nog wel aan, zo kopte TC 
Tubantia onlangs naar aanleiding van door het CDA gestelde vragen. 
 
Deelname aan de nieuwe Agenda voor Twente is, zij het onder enkele condities, door de 
gemeenteraad geaccordeerd en in de begroting financieel verwerkt. Het CDA is van mening 
dat Hellendoorn vanuit een positieve grondhouding samen met de andere gemeenten moet 
werken aan een goed uitvoeringsprogramma met nieuwe projecten, die op een transparante 
manier ingebracht en beoordeeld worden. Mocht uiteindelijk er van de 14 gemeenten er éen 
of twee niet mee willen doen, laat ons dat niet belemmeren. Iedere gemeente heeft daarin 
een eigen verantwoordelijkheid. Kijk in vertrouwen vooruit! Als het goed gaat met Twente, 
gaat het ook goed met Hellendoorn, zo is onze stelling. 
 
De gezamenlijke aanbesteding van het doelgroepenvervoer heeft geleid tot hogere kosten 
en minder gelukkige vrijwilligers, die na jarenlange trouwe dienst aan de kant zijn gezet. 
Helaas! Daarmee wordt bewezen dat samenwerking niet altijd iedereen gelukkig maakt.  
 

Draagt een evenwichtige woningvoorraad bij aan geluk? 
 
De woningmarkt is na jaren van stilstand, momenteel volop in beweging. Met vertrouwen in 
de toekomst denken veel inwoners aan verhuizen, dan wel aan nieuwbouw op nog uit te 
geven kavels. Helaas zijn procedures met betrekking tot omvangrijke bestemmingsplannen 
veelal langlopende en hardnekkige processen. Daarom pleiten wij ervoor dat naast de 
leidraad van bijvoorbeeld de Primos prognoses, er toch meer specifieke aandacht komt voor 
de woningbehoefte in elk dorp en kern. Een (kleine) voorraad aan plannen waar snel op 
geschakeld kan worden, is een belangrijk middel om sneller te kunnen inspelen op de 
behoefte. Als voorbeeld: het bestemmingsplan Hellendoorn Noord komt ruim een jaar later in 
de markt dan bij de begroting van 2017 aan ons is gemeld, terwijl er sinds het voorjaar geen 
kavel meer te koop is. Dat kan en moet anders, vinden wij als CDA. 
 

Hebben openbaar groen en riolering ook met geluk te maken? 
Wij vinden het positief dat het rioleringsplan en het onderhoud van openbaar groen meer 
aandacht krijgt en de komende jaren versterkt wordt doorgezet. In het rioleringsplan wordt 
aandacht besteed aan gevolgen van klimaatveranderingen, zoals mogelijkheden van opvang 
van overtollig regenwater. Het rioleringsplan draagt daarmee bij aan duurzaamheid. 
De vormgeving van een nieuw landschapsbeleidsplan lijkt ons een prima onderwerp om 
samen met inwoners op te pakken. Vergelijkbare positieve resultaten zijn immers met 
openbaar groen en bermbeheer gehaald. Daarnaast kunt u elementen van het rioleringsplan 
en groenonderhoud in dit beleidsplan integreren. 
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Mobiliteit en geluk in vele varianten 

De N35 moet in haar volle lengte binnen de gemeente maximale aandacht krijgen. Veiligheid 
en doorstroming zijn daarbij de leidende prioriteiten. Vanwege deze uitgangspunten vragen 
wij aandacht voor de situatie dat verkeer in de kern Haarle fors toeneemt, doordat de 
toegangsweg tot de A1 vanuit het noorden via het dorp loopt.  
Ook vragen wij uw voortdurende inspanning om de veiligheid van kruisingen bij Molenweg en 
Stationsweg te verbeteren, wat weliswaar een primaire verantwoordelijkheid van de 
wegbeheerder is, maar wat bovenal onze inwoners aangaat!  
Voor het N35 traject Haarle Paarse Poort verwachten wij van u binnenkort uitgewerkte en 
realiseerbare plannen. 

Naast de fietssnelweg F35 hebben we als gemeente een uitgebreid fietsnetwerk waardoor 
het mogelijk is om veel van onze gemeente per fiets te bereiken. Ook wordt de fiets meer en 
meer gebruikt voor woon-werkverkeer, mede door de komst van e-bikes en speed pedelecs. 
Deze positieve ontwikkeling vraagt echter ook een nieuwe benadering wat betreft veiligheid 
van fietspaden. Zijn deze nog wel toereikend ten gevolge van de nieuwe en snellere 
gebruikers? Daarnaast is de verlichting van fietspaden in onze gemeente een punt van 
aandacht. Er zijn nog steeds fietspaden die slecht verlicht zijn, vooral in de buitengebieden. 
Samen met inwoners, al dan niet verenigd in Plaatselijke Belangen, moeten knelpunten 
opgespoord en aangepakt worden. 

De elektrificatie van het traject Enschede-Zwolle is een grote verbetering. Als CDA zijn we 
blij met de keuze voor Nijverdal als stop van de spitstrein, iets waar we al die jaren aandacht 
voor hebben gevraagd. Hiermee wordt de bereikbaarheid verbeterd en wordt het nog 
interessanter om in de gelukkigste gemeente van Nederland te gaan wonen, te werken of te 
recreëren.   

Gelukkig? Gelukkig! 
 
Alles beschouwend hebben wij het voorrecht met elkaar te mogen wonen in een geweldige 
gemeente, met uitstekende voorzieningen in grote en kleine kernen, die ook ten dienste 
staan van de inwoners van het buitengebied. Sportaccommodaties, dorpshuizen, wijkcentra, 
cultuur, bibliotheken, overal!  En dat met een geweldige natuur, voor onszelf om van te 
genieten, maar ook een factor die veel toeristen trekt en die ingezet wordt in tal van grote 
buitensport activiteiten die onze gemeente op de kaart zetten. Wat een geluk! 
 
Het leven is goed in onze gemeente, mede dankzij de vrijwillige inzet van velen, in kerken, in 
verenigingen, in de zorg, en in tal van activiteiten in kleine en grote kernen, in wijken en 
buurten. Onderdeel uitmaken van de Hellendoornse samenleving maakt velen gelukkig.  
 
College, onze complimenten voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en in de gehele 
raadsperiode. Dat geldt ook voor het ambtelijk apparaat, waartoe wij in het bijzonder de 
griffie willen benoemen. Een goede en prettige samenwerking maakt ook in dat opzicht velen 
gelukkig. Wij wensen u allen, college, raad en medewerkers, veel kracht, wijsheid en geluk 
bij het besturen van de gemeente Hellendoorn in de komende periode. 
 
 
Nijverdal, 3 november 2017 
 
Jan Scholten, 
 
Fractievoorzitter CDA Hellendoorn 
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