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De basis van het CDA Twenterand
Vriezenveen, juli 2017
Twenterand maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Twenterand voor de komende lokale
verkiezingen. Als CDA zijn wij een christendemocratische volkspartij. Ons bindt, naast geloof
in democratische waarden, de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het
zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Het CDA wil graag een bloeiende en
bruisende gemeenschap als inspirerend hart van de gemeente Twenterand. Een te
dominante overheid of te veel marktwerking staan wij niet voor. Wij willen een gezond
bedrijfsleven, een actief verenigingsleven en een gezellig uitgaansleven. Het CDA wil ook
graag een gemeente met grote onderlinge betrokkenheid van de inwoners met een sterk
besef van de primaire verantwoordelijkheid van burgers en inwoners.
Onze uitgangspunten:
Het CDA Twenterand geeft een antwoord op vragen, gaat voor uitdagingen en kiest
oplossingen voor structurele problemen. Dit doen wij met visie, die als uitgangspunten heeft:
1. De samenleving en de overheid
Wij willen dat u weer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien een
overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Wij willen een samenleving, waar u
samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.
Toepassing Twenterand: erkenning van maatschappelijk initiatief en daar waar mogelijk
faciliteren.
2. Wij zien een taak voor iedereen
Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen
die kan, doet mee. Wie niet kan om fysieke of psychische redenen wordt ondersteund. Maar
wie niet wil, kan niet blijvend rekenen op ondersteuning
Toepassing in Twenterand: het CDA wil dat iedereen een kans krijg waar mogelijk zal de
gemeente helpen maar iedereen dient wel een taak op te pakken.
3. Een eerlijke economie
Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar
middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. Wij willen een economie waarin kleine
ondernemers en familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen.
Toepassing Twenterand: Het CDA vindt dat waar nodig en mogelijk lokale ondernemers een
kans moeten krijgen.
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4.Tegen de profiteurs
Wij willen een Nederland waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Een samenleving bouw je
op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. Profiteurs die zich daaraan onttrekken staan we niet
toe.
Toepassing Twenterand: het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde
voor de bescherming van menselijke waardigheid.
5. De familie is ons fundament
Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen voor elkaar zorgen
en verantwoordelijkheid nemen. We kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert
en duurzame relaties ondersteunt
Toepassing Twenterand: het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge
verbondenheid te versterken en erkent en waardeert in dit verband het gezin en familie.
6. Een zelfbewust Nederland
Twenterand is verbonden met Overijssel, met ons land en met Europa. Het gaat daarbij om
onze economie, onze werkgelegenheid, ons sociaal systeem en ga zo maar door, maar ook
om vrede en veiligheid. Wij trekken wel een grens tussen wat we zelf kunnen bepalen en wat
Zwolle, Den Haag en Brussel.
Toepassing Twenterand: Samenwerken met onze buurgemeenten, provincie, landelijke
overheid en Europa om onze lokale economie en werkgelegenheid te versterken, echter niet
tegen elke prijs.
7. De toekomst van onze kinderen
Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om hervormingen om
Twenterand structureel op orde te brengen. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van
onze kinderen
Toepassing op Twenterand: vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt
het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.
Het CDA wil een partij zijn die tussen de mensen staat, die de maatschappelijke
vraagstukken kent en die kiest voor een samenleving waarin op grond van gedeelde waarden
en normen iedereen meetelt. Daarmee krijgt het CDA een geheel eigen plaats in het lokale
politieke krachtenveld. Menselijk geluk, waardigheid, veiligheid, zorg voor elkaar, respect en
gemeenschapszin zijn hierbij de uitgangspunten.
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De pijlers van ons programma zijn de thema’s:

Midden in de
samenleving

Verstandig
bestuur

Sociaal en
solidair

De ruimte om
ons heen

Werken in
Twenterand
Vrije tijd

De CDA afdeling Twenterand doet een beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid
van de inwoners. Zij kunnen door actief en kritisch inwoner schap een belangrijke bijdrage
leveren aan het algemeen welzijn in onze gemeente. De overheid doet een stap terug,
waardoor er ruimte is voor creatieve oplossingen in deze samenleving. Het gemeentebestuur
stuurt de samenleving niet aan, maar schept randvoorwaarden en kan stimuleren, versnellen
of waar noodzakelijk ook afremmen.
Het CDA wil de blik richten op het heden en de toekomst. Onze plattelandsgemeente
verandert en blijft in ontwikkeling. Daarnaast zijn wij onderdeel van een groter geheel, denk
aan hogere overheden en andere naburige gemeenten. Werkgelegenheid, zorg, veiligheid en
woongenot verdienen blijvend de aandacht. Er moet rekening worden gehouden met een
veranderende samenstelling van de bevolking. Een zelfbewuste jeugd, een toenemende
vergrijzing en andere levenspatronen vragen een aangepaste visie. Allesomvattend moet
gewerkt worden aan de leefbaarheid van Twenterand, van haar kernen en van het platteland.
Het CDA ziet de politiek niet als doel maar als middel om zaken in de samenleving voor
elkaar te krijgen. Het CDA wil betrouwbaar zijn, heeft direct contact met inwoners,
bedrijfsleven en organisaties, communiceert in brede zin en werkt samen met de inwoners.
Wij hebben uitgesproken standpunten over de toekomst, maar dwingen die niet af. Besluiten
die op een ruime steun en een breed draagvlak kunnen rekenen, zijn duurzamer dan die met
een krappe basis. Daarom werken we waar dat kan samen met andere politieke partijen,
bewoners en het bedrijfsleven. Dat doen we ten dienste van de inwoners van Twenterand,
om een vitale gemeente te zijn.
Frouwke Bramer-Hegen, Voorzitter CDA Twenterand
Henk Kerkdijk, Fractievoorzitter CDA Twenterand
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1. Midden in de Samenleving
Wat willen wij:
De samenleving dat zijn wij. Wij geloven in de kracht van mensen, in de kracht van buurten,
dorpen en de gemeente. Verenigingen, scholen, bedrijven en andere organisaties zijn daarbij
erg belangrijk. Die inzet van mensen is onbetaalbaar en van onschatbare waarde.
We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Door als mens om je
heen te kijken, te zien wat jij kunt bijdragen aan de samenleving in jouw straat, buurt of dorp
en dit dan op te pakken. Of door als agrariër, met respect voor de omgeving, een bijdrage te
leveren aan de voedselketen en de leefomgeving. Of door als ondernemer ondersteuning te
verlenen in het voortbestaan van clubs en verenigingen. Het zijn slechts enkele voorbeelden
om samen te werken aan een duurzame samenleving in de gemeente Twenterand.
Het CDA wil samen met u nagaan wat volgens u belangrijk is om daarna samen met u te
kijken wat er gebeuren moet. Wij willen een gemeente die naast u staat in plaats van
tegenover u. Wij willen een samenleving, waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf
bepaalt.

Hoe doen we dat:
Vertrouwen in mensen
Volgens het CDA Twenterand draait het om vertrouwen in mensen, omdat we zeker weten
dat mensen veel meer zelf kunnen regelen en organiseren. Echter, dan moeten ze wel een
gemeente treffen die niet alles heeft dichtgeregeld. Of die met beleidsnota’s veel creativiteit
en samenwerking beperkt. Nee, het vraagt om een gemeente die stimuleert, aanjaagt,
faciliteert en verbindingen legt. En waar nodig financieel ondersteunt.
Op stap met de raad
Tijdens regelmatige kernbezoeken in de vier grote kernen worden inwoners, de dorpsraad,
buurtverenigingen en andere clubs uitgenodigd hun lokale initiatief in een korte presentatie
aan de raadsleden toe te lichten. Daarop volgend kunnen de raadsleden de lokale
plannenmakers vragen stellen, waarbij ook ambtenaren aanwezig zijn. Ook wordt daarbij de
mening van de Dorpsraad gevraagd. In de daarop volgende debatavond / commissie wordt
ambtelijk een overzicht aan de raad gepresenteerd van de lokaal gepresenteerde projecten
met een inschatting van haalbaarheid, kosten, benodigde besluitvorming, planning en
dergelijke. Dit overzicht wordt teruggekoppeld aan de dorpsraad. Uiteindelijk neemt de raad
een besluit over het al dan niet uitvoeren van de kernprojecten.
Bedrijven nemen werk over
Taken, die nu nog door de gemeente worden uitgevoerd, kunnen wellicht minstens zo goed
worden gedaan door bedrijven uit de gemeente Twenterand. Het CDA wil een onderzoek
naar de mogelijkheden om gemeentelijke taken nog meer lokaal uit te besteden. Als dat
efficiency en financiële voordelen oplevert heeft uitbesteding de voorkeur. Dat kan effecten
hebben op de personele formatie van de gemeente Twenterand.
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Bewoners en vrijwilligers beheren de wijk
Hetzelfde geldt voor bewoners of vrijwilligers van een vereniging. Als zij bijvoorbeeld een deel
van het groen en grijsonderhoud willen uitvoeren, moeten er geen belemmeringen zijn om dat
over te nemen. Uiteraard zijn harde afspraken tussen bewoners, vrijwilligers en gemeente wel
van belang. Maar een deel van het geld dat anders aan dit onderhoud zou worden besteed,
kan dan gaan naar de vrijwilligers en verenigingen, die deze werkzaamheden overnemen.

2. Sociaal en Solidair
Wat willen wij:
Samenleven doe je niet alleen, zeker niet in Twenterand. Het aloude begrip naoberschap
wordt hier nog in praktijk gebracht. Ondanks alle verhalen over individualisering, zien we dat
in de dorpen en kernen mensen nog steeds bereid zijn om elkaar te helpen in moeilijke
situaties. De buurman die meerijdt bij ziekenhuisbezoek, het familielid dat helpt met de
administratie en de vriendenkring bij de sportclub die meezoekt naar een nieuwe baan,
vrijwilligers van de kerk, die omzien naar gezinnen, die het (financieel) moeilijk hebben. Het
zijn slechts voorbeelden van naoberschap die we moeten koesteren.
Het CDA vindt dat de gemeente binnen dat naoberschap een verbindende rol moet blijven
spelen. Slimme relaties tot stand brengen tussen professionals, vrijwilligers en
maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid in onze gemeente te behouden. Dat vraagt
creativiteit en inventiviteit en vooral ook ruimte om initiatieven te faciliteren. Geen dikke
nota’s, maar praktische oplossingen. En zoveel mogelijk maatwerk in plaats van generieke
maatregelen. En soms ook “gewoon” nieuwe dingen uitproberen.
Om de eigen kracht van onze inwoners, waaronder de ouderen en chronisch zieken, te
stimuleren, willen wij dat de zorg zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd. We beseffen
dat het een - soms zwaarwegende - verantwoordelijkheid is om voor iemand te zorgen. Voor
deze mantelzorgers moet de mogelijkheid bestaan om hun zorgtaken af en toe over te dragen
aan een professional of vrijwilliger, zodat zij zich weer kunnen opladen. We zijn ons bewust
van de ontlasting die dagbesteding geeft aan de mantelzorgers. Maar ook voorzieningen als
tijdelijke en verplaatsbare woningen of subsidies voor de aanpassing van een huis kunnen
het leven van cliënten en verzorgenden verlichten. Net zoals de mogelijkheid om woningen te
splitsen of mantelzorgers te laten inwonen. Door een integrale aanpak op wijk- en
buurtniveau, in sociale wijkteams, kan symptoombestrijding worden vervangen door het
daadwerkelijk aanpakken van achterliggende oorzaken vanuit de gezinssituatie. Het CDA
gaat voor ‘Eén gezin één plan’. Het gezin staat centraal en er is oog voor het effect van
sociale verbanden, zoals scholen en (sport)verenigingen.

Hoe doen we dat:
Jeugdzorg
De jeugdzorg moet goed geregeld zijn. Het is de taak van gemeenten de samenwerking
tussen betrokken instanties op te zetten. Er moeten middelen zijn voor een effectieve
jeugdzorg en de fysieke jongerenopvang in de vier grote kernen van de gemeente. Dit om de
groeiende vraag bij te kunnen houden. Het CDA wil meer inzetten op preventie om te
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voorkomen dat de jongeren later in veel duurdere zorg terecht komen. Er moet een integrale
aanpak komen waarbij de diverse jeugdzorginstellingen samenwerken op basis van het
uitgangspunt één gezin één plan. Het CDA vindt dat de gemeente de regie moet nemen bij de
noodzakelijke afstemming tussen onderwijs, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming,
jeugdbeleid en jeugdzorg. Daarbij vindt het CDA dat er niet bezuinigd mag worden op de
consultatiebureaus omdat hier in een vroeg stadium onderkend wordt waar eventuele
problemen met het kind of in de familie aanwezig zijn. Voor de Kinderopvang voor kinderen
tot vier jaar worden particuliere initiatieven zoveel mogelijk ondersteund, bijvoorbeeld door
bestemmingsplannen in te richten op vestiging van kinderopvang.
Jongerenbeleid
Politiek is een zaak die ons allemaal aangaat. Het is bij politieke beslissingen belangrijk dat je
elkaar respecteert en serieus neemt. Wethouders moeten een paar keer per jaar de scholen
bezoeken en een toelichting geven op beslissingen die jongeren aangaan. Daardoor brengen
ze de politiek dichter bij de mensen. Kinderen verdienen een eigen plek in de wijk of bij de
school. De gemeente moet dit stimuleren. Er moet een initiatief komen om jongeren, via een
website, erop te wijzen wat maatschappelijke organisaties voor hen kunnen betekenen en
welke activiteiten er allemaal voor jongeren zijn (bijvoorbeeld van verenigingen, kerken en
jeugdclubs).
Ouderen
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De gemeente zorgt voor
voldoende seniorenwoningen, levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen bij
zorgcomplexen. Het is belangrijk dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten, zodat vereenzaming
wordt voorkomen. Daar waar nodig participeert de gemeente in periodieke huisbezoeken
door vrijwilligersorganisaties (o.a. kerken, buddyprojecten, ouderenorganisaties, o.a.) om de
risico’s op vereenzaming van ouderen te voorkomen. Het openbaar vervoer moet
toegankelijk zijn voor ouderen. Het CDA gaat voor het opzetten van een meldpunt
vereenzaming in samenwerking met het lokale sociale wijkteam, vrijwilligers in de wijk en de
woningbouwvereniging. Binnen de sociale wijkteams zijn aanspreekpunten bij wie senioren
terecht kunnen met vragen over gemeentelijke regelingen, aanbod van zorginstellingen en
mogelijkheden voor recreatie en sport
Omzien naar elkaar
Het CDA vindt familie en gezinsleven van groot belang: de familie is de kern van de
samenleving. Uitgangspunt van het gezinsbeleid van het CDA is dat gezinnen de
verantwoordelijkheid hebben om hun eigen gezinsleven in te richten. De rol van de
(gemeentelijke) overheid is om gezinnen waar nodig en waar gewenst te ondersteunen. Het
CDA wil dat de gemeente voor ernstige probleemgezinnen intensieve en niet vrijblijvende
begeleiding aanbiedt.
Onderwijs
Opgroeiende kinderen moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en te benutten.
Kinderen en jongeren hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Het CDA ziet scholen niet
los van hun maatschappelijke omgeving. Omdat de rol van de gemeente ten aanzien van het
onderwijs is veranderd, moet zij vooral samenwerking tussen scholen en instanties
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stimuleren. Scholen weten zelf vaak het beste waar voor hen de kansen en knelpunten
liggen. Daarom vindt het CDA dat middelen voor huisvesting waar mogelijk gedecentraliseerd
moeten worden, zodat schoolbesturen en -directies in goed overleg met de gemeente zelf
beslissingen kunnen nemen. Ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
moeten door handhaving van leerplichtwet worden voorkomen. De gemeente zorgt voor
veiligheid in en rondom de school, bijvoorbeeld door scholen in contact te brengen met de
wijkagent en de verkeerssituatie bij scholen, in samenspraak met omwonenden, kinderen en
ouders, te optimaliseren. De gemeente stimuleert dat onderwijskrachten, maatschappelijk
werkers, jeugdzorg en medewerker samenwerkingsverband samenwerken in
Zorgadviesteams (ZAT). Dit om te anticiperen op problemen en op te lossen.
Schoolmaatschappelijk werk is onmisbaar in de zorgstructuur rondom leerlingen. Daarom
moet de gemeente hier extra op inzetten.
Zorg voor inwoners met een beperking
Mensen met een functionele beperking of handicap verdienen ondersteuning waar dat nodig
is. Bij het vervoer en ook bij nieuwbouw of reconstructie van woningen moet rekening worden
gehouden met de specifieke behoeften van gehandicapten. Zelfstandig zijn, zelf beslissingen
kunnen nemen zijn voor ieder individu essentiële zaken in het leven. De gemeente moet als
het gaat om de zorg voor gehandicapten ondanks de financiële situatie oog hebben voor de
menselijke waardigheid. Het is van groot belang dat gehandicapten voldoende informatie en
advies kunnen krijgen over bijvoorbeeld wonen, vervoer, werken, recreëren en
zorgvoorzieningen. Versnippering van voorzieningen en financiële regelingen is ongewenst.
Integrale indicatiesystemen kunnen de gewenste helderheid bieden. Het CDA zet zich in voor
financiële tegemoetkoming van bijzondere kosten als gevolg van chronische ziekte of
handicap voor mensen met een minimuminkomen. Dit kan in een periodieke regeling, in de
vorm van individuele bijzondere bijstand. Dubbeling van eigen bijdrage dient te worden
voorkomen. Kinderen met een beperking dienen in het leren vroegtijdig ondersteuning en
begeleiding te krijgen. Mensen met een psychische beperking hebben veel baat bij
dagbesteding of werk. De gemeente moet randvoorwaarden bieden, zodat mensen met een
psychische beperking (vrijwilligers)werk kunnen doen.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze samenleving en dienen waar mogelijk ondersteund te
worden. Vrijwilligerswerk voorkomt sociaal isolement. Wij reiken jaarlijks een vrijwilligersprijs
uit op Valentijnsdag en besteden op deze manier aandacht aan het vele vrijwilligerswerk
binnen de gemeente Twenterand. Mantelzorg verdient bijzondere aandacht, bijvoorbeeld door
het organiseren van verwendagen voor mantelzorgers, door een blijk van waardering en door
het aanbieden van cursussen. Daarbij dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan
de jongere mantelzorger. Ook moet de financiële ondersteuning van het gemeentelijke
vrijwilligersplatform Twenterand gecontinueerd worden.
De arbeidsmarkt
Meedoen in de samenleving is erg belangrijk voor mensen. Ook voor mensen die op dit
moment meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben of voor mensen met een beperking. Het
CDA kiest ervoor om te investeren in mensen en hen zoveel mogelijk naar regulier werk te
begeleiden. Niet alleen omdat gemeenten daar door de overdracht van rijkstaken toe verplicht
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worden (Participatiewet), maar ook vanuit de overtuiging dat het voor het welzijn van mensen
beter is. Het CDA wil daarom:
▪ dat bij aanbestedingen door de gemeente aan de deelnemende bedrijven eisen worden
gesteld aan het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen
met een beperking (SROI)
▪ het zo gemakkelijk mogelijk maken voor ondernemers om mensen uit deze groepen in
hun bedrijf op te nemen (bijv. door ondernemers te ontzorgen op administratief gebied)
▪ het programma waarmee mensen uit deze groepen te werk worden gesteld binnen de
gemeentelijke organisatie wordt uitgebreid
▪ dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden om maatschappelijk
actief te zijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij de sport, voor de wijk enz.
▪ werklozen niet alleen inzetten als vrijwilligers bij sport, maar ook aanzetten om zelf
(verplicht) te gaan sporten. Dat dwingt hen tot een bepaald dagritme. Ze komen weer
onder de mensen en ook dat kan leiden naar werk;
▪ dat mensen, waarvoor uiteindelijk geen plek is op de reguliere arbeidsmarkt toch
geactiveerd worden, bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met instellingen als
bijvoorbeeld de Baalderborg.
Drugsproblematiek
Sinds januari 2016 heeft de raadswerkgroep drugsproblematiek op initiatief van de CDA
fractie zich beziggehouden met de vraag hoe de aanpak van drugsproblematiek in
Twenterand verder verbeterd kan worden. Hiervoor werden meerdere bijeenkomsten
georganiseerd met onder andere jongeren, ouders (o.a. van gebruikers),
ervaringsdeskundigen en zorg-, welzijn- en veiligheidsprofessionals. In 2018 moet het
ontwikkelde programma dat gericht is op de pijlers ‘preventie’ en ‘hulpverlening’ worden
uitgerold. Dit betekent dat hierop extra / aanvullende activiteiten ingezet zullen moeten
worden. De bestrijding en preventie van drugs- en alcoholgebruik bij scholen moet daarbij
bijzondere aandacht hebben. De CDA fractie gaat voor een voortdurende evaluatie van de
bereikte resultaten. In samenwerking met eerder genoemde ervaringsdeskundigen en
professionals en in nauwe samenwerking met de ouders en de politie moeten per kwartaal de
bereikte resultaten terug gekoppeld worden aan de raad. Op basis van de concreet bereikte
resultaten en daarop gebaseerde bijstelling van doelen wil het CDA extra middelen
beschikbaar stellen.
Sociale wijkteams in de kernen
Het CDA vindt dat de uitvoering van deze taken moet worden belegd bij bestaande
professionele marktpartijen in wijkteams per kern. Zij moeten op basis van duidelijke
prestatieafspraken dit werk voor de gemeente uitvoeren. Bij hen zit de kracht, de kennis,
ervaring en het netwerk. Op die manier kunnen de kosten worden beperkt. Omdat de
professionals en vrijwilligers van deze organisaties ook midden in de samenleving staan zijn
ze veel beter in staat om problemen vroegtijdig te signaleren. Vroegtijdige ondersteuning kan
ervoor zorgen dat de problemen in het “voorveld” kunnen worden opgelost.
Een wijkgerichte aanpak staan wat ons betreft centraal. De vertrouwenspersoon of
sleutelfiguur mag daarin niet ontbreken. En de “werkers” moeten daarbij meer vrijheden
krijgen voor toekenning van kleinere voorzieningen of om vrijwillige hulp te organiseren. Dat
scheelt in de kosten voor o.a. indicatiestellingen. Een actuele en betrouwbare sociale kaart
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van de gemeente Twenterand is hierbij onmisbaar. Deze kaart maakt duidelijk welke
organisaties actief zijn op het gebied van zorg en welzijn. Ook voor vrijwilligers en
mantelzorgers is de sociale kaart een zeer bruikbaar instrument. Het CDA wil dat er een
actuele sociale kaart wordt gemaakt en bijgehouden.
Hier geven wij invulling aan door:
▪ het aanbieden van zorg en welzijn op wijkniveau/dorpsniveau;
▪ één gezin, één plan, één regisseur;
▪ ruimte te zoeken en te geven in de zorg. We timmeren de zorg niet dicht in nog meer
wetten en regels;
▪ het bieden van het tijdelijk overnemen van zorgtaken (respijtzorg) aan mantelzorgers;
▪ het bevorderen van deelname aan sport voor jong en oud;
▪ het stimuleren van levensloopbestendig bouwen en wonen.

3. De ruimte om ons heen
Wat willen wij:
Het CDA wil dat mensen plezierig wonen in onze gemeente. We leven in 6 woonkernen. Wij
willen daarom dat inwoners zich verbonden voelen met hun woonomgeving en daarbinnen
met elkaar. Het waardevolle in onze kernen moeten we samen behouden en waar mogelijk
versterken en ontwikkelen.
Als gemeente moet je eigenlijk maar één ding voor ogen hebben, namelijk inwoners en
bedrijven zo goed mogelijk bedienen. Onze inwoners en ondernemers zijn er niet voor de
gemeente maar de gemeente is er voor hen! Dat geldt voor alle onderdelen van de
gemeente, met een grote uitdaging in het ruimtelijk domein.

Hoe doen we dat:
Ruimteplannen per kern
De gemeente heeft op het terrein van de woningbouw een groot aantal uitdagingen. Het
aantal inwoners zal de komende jaren niet navenant stijgen. Van een krimp is tot 2040 naar
verwachting geen sprake.
Iedere kern in de gemeente Twenterand heeft zijn eigen unieke identiteit. De ruimte moet
daarom per kern ingevuld worden, met bijzondere aandacht voor Vriezenveen. Daarbij moet
rekening worden gehouden met historische en demografische omstandigheden en ook met
economische en sociale factoren. Wij willen daarbij de ruimtelijke kwaliteit behouden. Ook
moeten er voldoende nieuwbouwmogelijkheden per kern ontwikkeld worden, waarbij vraag en
aanbod van woningen goed op elkaar afgestemd zijn voor het opvangen van de natuurlijke
bevolkingsgroei. Het aantal te bouwen woningen moet onderling per kern afgestemd kunnen
worden op de vraag. Alleen woningbouwplannen waaraan behoefte is zullen doorgang
moeten vinden. De huisvesting voor jongeren en starters moet in nauwe samenwerking met
Mijande en anderen goed geregeld worden. Daarbij moet onderzocht worden hoe financiële
ondersteuning aan starters kan worden voortgezet en uitgebreid. Dit om het proces van
ontgroening tegen te gaan.
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De Klantvriendelijke Ruimteregisseur
Het CDA is voor het inzetten van een Klantvriendelijke Ruimteregisseur in de gemeentelijke
organisatie. In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat gemeentelijke inzet bij de invulling
van ideeën, wensen en plannen binnen de openbare ruimte een langdurige en stroperig
proces is. Het levert regelmatig weerstand en frustratie op bij de initiatiefnemers. Daarom
gaat het CDA voor het inzetten van een Klantvriendelijke Ruimteregisseur. Deze wordt direct
aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur, met intensieve en frequente
verbinding met de portefeuillehouder RO. Wanneer er sprake is van langdurige procedures,
onvoldoende onderbouwde keuzes, ingrijpende verschillen van inzichten e.d., wordt de
initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld contact op te nemen met de Ruimteregisseur. De
inbreng van de Ruimteregisseur is daarna gericht op het geven van een onderbouwd,
onbevooroordeeld, onafhankelijk en neutraal advies aan de gemeentesecretaris/ algemeen
directeur en de initiatiefnemer.
Verpaupering
Wij blijven gaan voor het oplossen van bestaande verpaupering en het tegengaan van
toekomstige verpaupering. Daarbij moet worden opgetreden tegen ergernissen in de
openbare ruimte zoals overlast van hondenpoep, zwerfvuil en graffiti. Het CDA is voor het
invoeren van een Schuur voor Schuur regeling. Dit in navolging van (o.a.) de gemeenten
Hardenberg, Tubbergen en Dinkelland. In de regeling moet naar de mening van de CDA
fractie de mogelijkheid gecreëerd worden om oude, verpauperde schuren af te breken,
waarna de eigenaren een nieuwe schuur met dezelfde inhoud mogen herbouwen.
Compensatie Engbertsdijksvenen en waterwinning
Door de provincie Overijssel wordt ingezet op vernatting van de Engbertsdijksvenen voor het
behoud van het gebied. Daarnaast moet de gemeente Twenterand in regionaal/provinciaal
verband ruimte beschikbaar stellen voor een in te richten waterwingebied. Het CDA vindt dat
de bijdrage aan de regionale en provinciale doelen een zware druk legt op Twenterands
gebied. Daarom gaat het CDA voor een passende compensatie voor Twenterand en een
rechtvaardige schadeloosheidsstelling voor de betrokken inwoners en bedrijven die schade
ondervinden van beheerplannen van Engbertsdijksvenen, Vecht-Beneden Regge en de
waterwinning.
Verkeer en vervoer
Voor de toekomstige bereikbaarheid van de verschillende kernen en de aantrekkelijkheid voor
het vestigen van bedrijven is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. Het is daarom
dat wij blijven investeren, in samenwerking met de provincie, voor een rijbaan-verdubbeling
van de N36 ( A-36). Daarnaast blijven de Noordelijke ontsluiting van Vriezenveen met een
aansluiting op de N36 en een rondweg voor Vroomshoop hoog op onze agenda staan. In
Vroomshoop is het kruispunt Tonnendijk, Hoofdstraat en Noorderweg een knelpunt dat
aangepakt moet worden. Door het aanleggen van een Noordelijke ontsluiting bij Vriezenveen,
waarbij een verplaatsing van de aansluiting op de N36 wordt gerealiseerd, wordt het centrum
van Vriezenveen ontlast. Daarbij gaan wij er voor dat in elke grotere kern goede verbindingen
via openbaar vervoer zijn. We gaan voor goede aansluitingen tussen bus- en treinvervoer in
nauw overleg met de provincie. Voor Den Ham gaan we voor verdere ontwikkeling van de
verkeersveiligheid en logische verkeersstromen. Het kruispunt ter hoogte van Harwig dient
verbeterd te worden en de verkeersstroom rondom de Brink moet anders ingericht te worden.
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Daarnaast willen we de wandelpaden in en om het dorp verbeteren ten behoeve van het
toerisme. Bij alle plannen is de betrokkenheid van VVN, adviseurs gehandicapten, bewoners
en de dorpsraden essentieel.
Duurzame energie
Het CDA gaat voor verschillende vormen van duurzame energieopwekking en stimuleert
nieuwe ideeën hiervoor.

4.

Vrije tijd

Wat willen wij:
Sporten en bewegen is gezond voor ons allemaal. CDA Twenterand wil ieder kind stimuleren
actief te zijn bij een vereniging. Hierdoor kunnen zij zichzelf ontwikkelen en hun talenten
gebruiken. De gemeente dient hierbij ondersteunend te zijn. CDA Twenterand vindt dat
sportvoorzieningen meer multifunctioneel moeten worden, zodat het niet alleen gebruikt wordt
door georganiseerde verenigingen, maar ook individuele sporters en recreanten er gebruik
van kunnen maken. Cultuur geeft kleur aan de samenleving en draagt bij aan saamhorigheid
en identiteit in een rijk en gevarieerd Twenterands verenigingsleven. Daarom vinden wij het
belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen via muziek of andere culturele vorming.

Hoe doen we dat:
Sport
Bij een maatschappelijk tegenprestatie zal de gemeente subsidies verlenen. Dit betekent dat,
wanneer een vereniging haar activiteit deelt met zoveel mogelijk inwoners (zoals ouderen,
kinderen, inwoners met een migratieachtergrond en inwoners met een beperking), dit
vertaald moet worden in een gemeentelijke bijdrage. Wij willen stimuleren dat
sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te stimuleren tot bewegen onder het motto ‘niet hangen
maar sporten’.
De samenwerking met andere beleidsterreinen die direct of indirect met sport en bewegen te
maken hebben is een vereiste. Hierdoor ontstaat financiële ruimte die efficiënter kan worden
ingezet. Het CDA wil kwalitatief goede accommodaties, met een goede bereikbaarheid en
nabijheid. Daar waar nodig kan samenwerking tussen verenigingen en/of andere instanties
een goede manier zijn om dit te waarborgen. Voorbeeld daarvan is het initiatief van de
Dorpsraad Vroomshoop inzake het Aquapark De Zandstuve. Initiatieven van verenigingen
om te komen tot een efficiënter beheer en gebruik van sportaccommodaties moeten worden
gehonoreerd. Een voorbeeld hiervan zou ook de toekomstige inrichting van Sportcomplex De
Stamper kunnen zijn. Door het wegvallen van de zwembad ruimte ontstaat de mogelijkheid
voor een nieuwe invulling: ‘Sport en Beweegcentrum De Stamper’. Wij willen daarnaast de
mogelijkheden onderzoeken voor het realiseren van de langgekoesterde wens van KEV voor
een ‘eigen’ turnhal.
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Het Sportplatform is een belangrijk adviesorgaan en een belangrijke schakel in het
sportbeleid. Het CDA wil ieder kind stimuleren actief te zijn bij een vereniging.
Hierdoor kunnen zij zichzelf ontwikkelen en hun talenten gebruiken. De gemeente dient
hierbij ondersteunend te zijn.
CDA Twenterand vindt dat sportvoorzieningen meer multifunctioneel moeten worden, zodat
het niet alleen gebruikt wordt door georganiseerde verenigingen, maar ook individuele
sporters en recreanten er gebruik van kunnen maken. Er is een duidelijks sportvisie en
sportbeleid, gericht op alle leeftijden, voor de komende raadsperiode. Twenterand heeft veel
actieve verenigingen. CDA Twenterand vindt dit belangrijk en wil dit ondersteunen. Gewoon
meedoen bij reguliere sportverenigingen is nog niet zo gewoon voor mensen met een
beperking. Het blijkt dat zij minder sporten en bewegen dan mensen zonder beperking.
Voldoende bewegen is ook voor mensen met een beperking van belang. Het is goed voor je
gezondheid, je sociale contacten en het is natuurlijk gewoon leuk.
Cultuur
Het muziekonderwijs in de gemeente Twenterand wordt ondersteund. Daarbij is uitgangspunt
dat inwoners kunnen kennismaken met een diversiteit aan muzikale uitingen. De eigen
bijdrage is gerelateerd aan het inkomen. De muziekverenigingen worden voor hun jeugdleden
financieel ondersteund met een subsidie. Ook musea met cultureel erfgoed zullen vanwege
de grote vijf maatschappelijke waarden (zoals landelijke genoemd in het museumbeleid)
worden ondersteund met subsidie. Waar nodig worden cultuuruitingen ondersteunt in
samenwerking met het Cultuurplatform, De Klaampe, Het Punt etc.

5. Werken in Twenterand
Wat willen wij:
De leefbaarheid in de kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, voor de
kleine detailhandel of de boerenbedrijven die vaak al sinds jaar en dag aan het dorp
verbonden zijn. Daarbij hoeft er geen tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en
economische ontwikkelingen. Een samenleving waar iedereen er bij hoort heeft behoefte aan
een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel de gemeente slechts een deel
van de economische ontwikkelingen kan beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf
(MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen
werkgelegenheid bij. Wij willen de juiste randvoorwaarden scheppen voor die noodzakelijke
groei en daarom ondersteunen wij bedrijven.

Hoe doen we dat:
Ondernemen
De gemeente heeft een sterk ondersteunende en stimulerende rol op het gebied van de
economische ontwikkeling. Voor het beter op de economische kaart zetten van Twenterand is
samenbundeling van alle krachten nodig. Er moet voldoende ruimte worden gegeven aan
ondernemers om te kunnen blijven ondernemen. Daar waar nodig moet maatwerk worden
geboden om Twenterand economisch beter op de kaart te zetten. Het CDA is tegen het
instellen van koopzondagen binnen de gemeente Twenterand.

Verkiezingsprogramma CDA Twenterand 2018-2022
V20102017

14

Aanbestedingsbeleid
Daar waar mogelijk willen wij lokale bedrijven de kans geven bij gemeentelijke
aanbestedingen en gemeentelijk inkoopbeleid. Wij willen dat gunningen als gevolg van
aanbestedingen boven de Europese aanbestedingsnorm vooraf worden voorgelegd aan de
(raads) Aanbestedingscommissie. Het CDA staat voor een professionele inkooporganisatie
binnen de gemeente.
Grensoverschrijdend
Belemmeringen voor grensarbeid moeten worden weggenomen. Voor ‘werk over de grens’
moeten Euregio-infopunten en internetportals verder worden uitgebouwd. Het CDA is voor het
verbeteren van de kwaliteit van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dit kan onder andere
door, in samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen en voortgezet onderwijs,
leerervaring, stage en oriëntatieprogramma’s te organiseren. Voldoende kennis van taal en
cultuur is een voorwaarde voor toegang tot de Duitse arbeidsmarkt. Tweetaligheid in het
grensgebied is daarom een vereiste. Het CDA vindt daarom dat grensoverschrijdende
samenwerking met onze Duitse buren onderdeel moet worden van het Twenterands
Economisch Stimuleringsplan.
Recreatie en toerisme
Wij vinden dat de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de kernen moet worden
uitgewerkt, met de kern Den Ham als speerpunt. Twenterand heeft in de afgelopen jaren
bewezen een gewaardeerde verblijfplaats te zijn voor toeristen van binnen en buiten de regio.
Daarom moeten de recreatieve en toeristische kansen gezamenlijk met de regionale en
lokale initiatieven worden opgepakt. Initiatieven voor nieuwe of uitbreiding en
kwaliteitsverbetering van bestaande campings en andere verblijfsmogelijkheden moet worden
aangemoedigd. Het CDA is voor een goede harmonie tussen natuur, recreatie en landbouw.
Landbouw
De landbouw (het buitengebied) vormt een belangrijke drager van het platteland, niet alleen
noodzakelijk vanwege de voedselvoorziening, maar ook vanwege het beheer van het
landschap. Het gebruik van (provinciale) subsidies hiervoor wordt gestimuleerd. We hebben
een leefbaar en economisch platteland met een goede balans tussen werken, wonen en
recreëren. Nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen dienen
optimaal benut te kunnen worden. Bestaande bedrijfsvoering mag echter niet belemmerend
werken. Het CDA is voor een goede harmonie tussen natuur en landbouw.

6. Verstandig bestuur
Wat willen wij:
“Daar moet de overheid eens wat aan doen!” Door de opstelling van rijk, provincie en
gemeente is in de afgelopen jaren steeds meer het beeld ontstaan dat de overheid tot alle
oplossingen in staat is. De samenleving heeft misschien wel een veel te hoge verwachting
gekregen. Zoals gezegd is de overheid daar zelf medebepalend in geweest. Immers:
gemeenten, provincie en rijk hebben meer taken op zich genomen en zijn steeds meer gaan
regelen en voorschrijven. Echter steeds weer wordt duidelijk: mensen maken het verschil. De
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kracht van mensen en hun betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving bepalen hoe geweldig
het wonen, werken en leven het is in Twenterand.

Hoe doen we dat:
Samenwerking
De gemeente zet nog meer dan nu in op samenwerking met andere gemeenten, daar waar
dit concrete voordelen oplevert voor haar inwoners. Dit om kosten te besparen en/of vanwege
toenemende behoefte aan gespecialiseerd personeel.
Een efficiënte organisatie
Wij gaan voor een efficiëntere en goedkopere organisatie. Mogelijkheden daarvoor worden
onderzocht door onder andere een andere invulling en aansturing van Gemeentewerken/
openbare ruimte en het sociaal domein. Onderdeel hiervan is ook de voortzetting van het
heroriëntatie programma binnen de gemeentelijke organisatie.
Wij kijken daarbij zeer kritisch naar de omvang en effectiviteit van de gemeentelijke
organisatie. Wij streven naar een ambtelijk apparaat dat qua omvang en kwaliteit in staat is
om haar kerntaken uit te voeren.
De dienstverlening
Wij vinden dat goede gemeentelijke dienstverlening voor de burgers en bedrijven in stand
moet worden gehouden en waar mogelijk verbeterd moet worden. De gemeentelijke
dienstverlening moet de prioriteit krijgen die zij verdient. Wij blijven inzetten op een
klantgerichte en efficiënte organisatie;
Efficiënt bestuur
Wij zetten in op 3 fte bezetting voor de wethoudersposten binnen het college.
Wij willen een actief, daadkrachtig en rechtmatig optredend gemeentebestuur dat staat voor
een open houding, transparantie, integriteit en dialoog met de samenleving
Werken op afspraak
De gemeente moet dienstverlenend ingesteld en goed bereikbaar zijn. Dat betekent niet dat
het gemeentehuis altijd open moet zijn. Maar er wordt wel meer beschikbaarheid van
medewerkers gevraagd op tijden dat actieve burgers graag een afspraak willen maken. Of
door juist groepen en individuele ouderen op te zoeken, in plaats van dat ze naar het
gemeentehuis moeten komen. Werken op afspraak biedt ook een prima basis voor de
dagelijkse dienstverlening. Het CDA wil dit dan ook graag intensiveren en uitbreiden.
De financiële huishouding
Als je als gemeente vertrouwt op de kracht van de samenleving, is het noodzakelijk om ook te
kijken naar het systeem van het toekennen van subsidies en het heffen van gemeentelijke
belastingen. Het CDA vindt dat:
▪ de gemeentelijke OZB wel beperkt mag worden verhoogd als daarmee voorzieningen op
het gebied van leefbaarheid, sport en gezondheid in stand kunnen worden gehouden
▪ de toeristenbelasting in de volgende raadsperiode verlaagd of zelfs afgeschaft zou
kunnen worden, als de recreatiesector als tegenprestatie een aantal taken en activiteiten
van de gemeente gaat overnemen
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▪

de inzameling van oud papier past bij de vitaliteit van buurten, verenigingen en scholen.
Voor hen zijn dit belangrijke inkomstenbronnen. Het CDA wil dat dit zo blijft.

De gemeentelijke belastingen
De druk op de beschikbare middelen mag niet zonder meer leiden tot verhoging van de
gemeentelijke belastingen. Een eventuele verhoging kan pas plaatsvinden na zorgvuldige
motivering en afweging alsmede voorlichting aan de burgers.
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