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Het is november 2013 en dit college heeft er 3,5 jaar opzitten. Tijd om de
balans op te maken. In 2010 werd dit verstandshuwelijk
zoals de beide
coalitiepartijen
het zelf noemden gesloten. Als PvdA zijn we er altijd van
uitgegaan dat dit college de rit wel zou uitzitten, hoewel
meerderen
voorspelden dat het wel mis zou gaan. Gezien deze voorspellingen
in 2010 en
de afgelopen jaren en de strubbelingen
binnen de coalitie in juni jl. tijdens de
Kadernota is het wellicht al een prestatie dat dit college de rit uit zal zitten.
Maar onze gemeente heeft meer nodig dan een college dat de rit uitzit,
heeft
meer nodig dan collegeleden en coalitiepartijen
die elkaar niets gunnen,
meer
nodig dan een verstandshuwelijk
dat een vechthuwelijk
is geworden.
Samen Verantwoord Verder was de titel v a n het coalitieprogramma en v a n
het collegeprogramma.
In deze laatste A l g e m e n e Beschouwing v a n deze raadsperiode kunnen we
natuurlijk terugkijken en aangeven w a a r we het als PvdA overal niet mee eens
waren en wat we anders hadden gewild, denk maar eens aan de bezuinigingen
op cultuur, het schrappen v a n verkeersmaatregelen voor de fietsers e n z . e n z .
We hebben in de afgelopen jaren al voldoende duidelijk gemaakt hoe we hier
over denken en gaan dat niet herhalen.
We hebben er als PvdA voor gekozen o m terug te kijken hoe deze coalitie deze
door haar zelf gekozen begrippen heeft ingevuid. Allereerst het begrip samen.
Het is triest te moeten constateren dat er van dit s a m e n niet veel terecht is
g e k o m e n . S a m e n is iets anders dan kiezen voor eigen belang, is iets anders
dan elkaar iets m i s g u n n e n , is iets anders dan elkaar wantrouwen, is iets
anders dan niet s a m e n overleggen en s a m e n w e r k e n , zowel onderling als m e t
de samenleving.
Hellendoorn heeft behoefte aan daadkracht, m a a r w e zijn verzand in een
cultuur van besluiteloosheid. Een cuituur van o n d e r z o e k e n , evaluaties en
raadplegen van de burger zonder dat dit leidt tot concrete piannen. Een cultuurvan uitvoeringsagenda's met veel a a n n a m e s . Natuurlijk zijn er uitzonderingen
in de afgelopen j a r e n , maar het totale beeld is helaas niet positief.
Het is des te triester omdat de goede voorbeelden er zijn, colleges en raden
die er samen voor gaan bereiken m e e r voor hun g e m e e n t e n , zij benutten de
kansen, die er ook nu nog in deze crisistijd volop zijn.
De conclusie is dan ook dat het dit college, m a a r ook deze totale raad niet
gelukt is o m gezamenlijk de hand aan de ploeg te slaan, er s a m e n de
schouders er onder te zetten, in het belang v a n de burgers v a n de gemeente
Hellendoorn.
Het begrip verantwoord is door deze coalitie vooral ingevuld door het goed
op de winkel p a s s e n , het zorgen voor een sluitende boekhouding. Met de
nodige vindingrijkheid is dit gelukt en zijn de lasten van met name de huurders
van woningen de laatste 8 j a a r nauwelijks gestegen of zelfs gedaald. P r i m a !
Maar wij vinden het niet verantwoord naar de toekomst o m het hier bij te
laten. Het is niet verantwoord alleen maar te kijken naar een sluitende
boekhouding voor onze gemeente en dat als belangrijke prestatie te
beschouwen. Steeds maar weer krijgen we te horen dat het allemaal
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"financieel s l u i t e n d " is, maar steeds m e e r exploitaties vertonen een financieel
zorgwekkend beeld en lasten worden naar de t o e k o m s t d o o r g e s c h o v e n .
Is dat verantwoord?
Een sluitende boekhouding zorgt ook niet voor werk voor m e n s e n , zorgt niet
voor het stimuleren van de denkkracht en daadkracht in de s a m e n l e v i n g , zorgt
niet voor het binnenhalen van subsidies o m projecten te realiseren.
Ook het ten koste v a n alles v o o r k o m e n van risico's, het strikt de regels willen
v o l g e n , het checken en dubbel checken voordat men een besluit neemt de
angst o m fouten te maken en onder vuur te k o m e n liggen, zorgen hier niet
voor. Evenals het D I P P E N , het denken in p r o b l e m e n , het overal beren op de
weg zien. Wat schiet de burger van de gemeente Hellendoorn hier mee op?
Al deze zaken v e r l a m m e n de ambtelijke organisatie, zorgen voor stroperigheid
in de besluitvorming en het missen van k a n s e n ! Dus minder subsidies, minder
partnerschap met o n d e r n e m e r s en inwoners. Minder rendement uit de inzet
van allen.
Al deze zaken zorgen ook voor het verminderen van invloed en het verliezen
van grip op de ontwikkelingen en bovenlokale z a k e n . Het leidt tot bestuurlijke
armoede op veel beleidsterreinen in onze g e m e e n t e .
Al deze zaken zorgen ook voor besteding v a n tijd en dus van
gemeenschapsgeld en energie in de verkeerde z a k e n . Daardoor is er geen tijd
en ruimte o m plannen voor te bereiden en op de plank te hebben liggen zodat
er, zoals in het verleden is g e b e u r d , direct gehandeld kan worden als er zich
kansen v o o r d o e n .
De conclusie is dan ook dat dit college kansen heeft laten liggen en daarmee
haar verantwoordelijkheid in deze tijd v a n crisis onvoldoende heeft g e n o m e n .
Het beleid van deze coalitie heeft ons in de afgelopen 4 j a a r niet veel verder
gebracht als het bijvoorbeeld gaat o m d u u r z a a m h e i d , een deltaplan voor de
werkgelegenheid, het echt s a m e n w e r k e n met de organisaties en partijen in de
samenleving.
Het krampachtig hanteren van aanbestedingsregels heeft er bijvoorbeeld voor
gezorgd dat er nu geen kiosk op het station wordt gerealiseerd, terwijl er
serieuze gegadigden w a r e n , die teleurgesteld zijn afgehaakt door het
apathische beleid v a n dit college.
Het doordrukken v a n besluitvorming zonder met partijen te overleggen zorgt
voor terechte irritatie, teleurstelling en oproer. Denkt u alleen maar even aan
de laatste reactie v a n Old H e l d e r n / D e Noaberschap over het paasvuur. Iets
wat concreet en simpel had kunnen worden opgelost door de kosten van het
opruimen van alle paasvuren onder te brengen bij de afvalkosten. Op die
manier betaalt iedere burger een klein stukje mee aan deze traditie.
Het niet uitvoeren v a n het volledige communicatieplan bij de invoering van het
betaald parkeren en het niet s a m e n w e r k e n met de winkeliers heeft niet alleen
gezorgd voor minder parkeerinkomsten voor de g e m e e n t e , maar ook voor het
verlies aan inkomsten voor winkeliers door het ontstaan van een negatieve
sfeer en het weglekken van o m z e t van met name Nijverdallers zelf naar
omliggende g e m e e n t e n . Slecht v o o r de werkgelegenheid in onze gemeente.
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Dat geldt ook v o o r het uitstellen van een revolving fund in onze g e m e e n t e . De
bouw heeft het moeilijk. Landelijk en provinciaal wordt telkens weer benadrukt
dat het investeren in duurzaamheidsmaatregelen twee belangrijke doelen
dient. Weer een gemiste kans vorige week o m snel actie te o n d e r n e m e n .
Over het debacle rond Soweco hoeven we het dan niet eens meer te hebben.
Een enorme blamage voor de gemeente Hellendoorn, langdurig gezichtsverlies
en een ongewisse financiële toekomst is het resultaat.
De conclusie is dan ook dat dit experiment verstandshuwelijk mislukt is en je
niet verder komt als er geen vertrouwen, respect en een gezamenlijk doel is.
En het bovendien ontbreekt aan bestuurlijke kwaliteit en inhoud.

En hoe nu Verder.
Het college wilde s a m e n en verantwoord verder. We hebben hiervoor
aangegeven dat we dat in onze ogen niet gelukt is.
Maar hoe moet het nu de komende jaren echt verder? Hoe kunnen we dit tij
keren? Hoe kunnen we de bestuurlijke apathie van dit College doorbreken?
Volgens de PvdA-fractie is daarvoor bestuurlijke m o e d , daadkracht en
creativiteit nodig. Dat is deze gelegenheidscoalitie echter niet g e g e v e n . Wat
ons betreft keert deze coalitie niet terug. Het roer zal echt o m moeten.
Gelukkig dat het bijna 19 maart is. Dan heeft de kiezer de kans o m dat roer
ook echt om te gooien!
Wat de PvdA betreft gaan we dan " m e t vertrouwen verder". We willen s a m e n
met anderen de verantwoordelijkheid krijgen en die ook nemen voor een
actieve, z o r g z a m e , veilige en d u u r z a m e samenleving.
Niet met een verstandshuwelijk waarbij de partners elkaar niets gunnen en
elkaar wantrouwen, maar met daadkracht, creativiteit, flexibiliteit, lef en echt
met alle partijen s a m e n de schouders eronder zetten. De financiën zuilen
kijkend naar wat er op ons afkomt op orde moeten zijn. We zijn daarbij bereid
o m scherpe keuzes te maken en c o m p r o m i s s e n te sluiten. Niemand in de
samenleving mag daarbij buiten de boot vallen. De sterkste schouders zullen
de zwaarste lasten moeten dragen.

Christen.
Hellendoorn

Algemene Beschouwingen
begroting 2014

'Leven met de werkelijkheid'

Hellendoorn,
5 november 2013
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Mevr, de vz. , geachte raad, college en publiek,
Dit zijn de laatste Algemene Beschouwingen van deze raads- en
collegeperiode. Ondanks de moeilijke financiële werkelijkheid was
er toch een 7.8 gemiddeld voor de leefbaarheid in onze gemeente!
Dat is ook een werkelijkheid. Als raad en college mogen we daar
dankbaar voor en trots op zijn. Het geeft blijk van de goede
kwaliteit van de samenleving in onze gemeente.
In de samenleving gonst het van het woord 'participatie'. Waar
mogelijk moet worden samengewerkt. Dat is een positieve
ontwikkeling. Na een periode van doorslaand individualisme en
een pamperende overheid is het tijd dat de burger de eigen
verantwoordelijkheid weer serieus neemt. Daar waar mogelijk
wordt omgezien naar elkaar en een helpende hand geboden. De
plaatselijke overheid zal nadrukkelijker gaan samenwerken met
de burger, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Op deze
wijze versterken burger en overheid elkaar.
De ChristenUnie ziet het als een opdracht om goed te doen. De
tekst Micha 6:8 uit de Bijbel is een inspirerende tekst voor ons:
"De Here heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u
verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig
bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens
leeft met uw God".
Leven met de werkelijkheid, is roeien met de riemen die we
hebben! Met deze insteek kijken we naar de begroting 2014.
Programma 1: Gemeenteraad, griffie en dualisme.
Allereerst een woord van dank aan de griffie. Op adequate wijze
wordt invulling gegeven aan het ondersteunen van de raad.
Tijdens de begrotingsvergadering van vorig jaar heeft de
Christenunie om een burgerjaarverslag gevraagd. Zo'n
burgerjaarverslag sluit goed aan bij de participatiesamenleving.
Een digitale versie zou de burger en de raad worden aangeboden.
Dit toegezegde verslag hebben we tot op heden nog niet kunnen
traceren.
Vraag: Hoe staat het met dit burgerjaarverslag en wanneer kan
de burger en de raad dit tegemoet zien?
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Door meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid voor de
burger verandert in de nabije toekomst de rol van de raad, het
college en de ambtelijke organisatie. De veranderende rol van
burger en bestuur komt o.a. tot uitdrukking in de 'herijking van
het subsidiebeleid'.
Wat blijft is dat de raad kaders stelt en controleert en het college
uitvoert.
Programma 2: Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting.
Het college wil in de volle breedte van het gemeentelijk beleid
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken.
Dat zal zichtbaar zijn in het communicatiebeleidsplan 2015-2019.
Het plan wordt opgesteld in 2014.
Vraag: Kunt u een tipje van de sluier oplichten over de wijze
waarop u bovengenoemde partijen gaat inschakelen?
De samenwerking in WT4 verband begint vorm te krijgen. We
vinden dit een spannend proces waarin veel uitdagingen liggen.
De ChristenUnie heeft regelmatig contact met partijgenoten uit
andere Twentse gemeenten. Als voortvloeisel hieruit dient de
ChristenUnie in alle gemeenten van de GR SOWECO een motie in
over de samenwerking binnen de GR SOWECO. Het argument
hiervoor is dat dit onderwerp geen invloed mag hebben op de
samenwerking binnen WT4.
Motie: De ChristenUnie Hellendoorn dient hierbij de motie in over
de samenwerking binnen de GR SOWECO.
Programma 3: Ruimtelijke ordening en wonen.
De economische crisis en de demografische ontwikkelingen eisen
aanpassingen in plannen van o.a. de woningbouw. We hebben
een actuele Woonvisie en Prestatieafspraken. De ChristenUnie is
van mening dat daar een adequate nota grondbeleid bij past. De
huidige nota is van 2004. Het grondbeleid gaat over
grondexploitaties en hoe die gebruikt worden om doelen te
realiseren op andere beleidsvelden b.v. op het gebied van
werkgelegenheid. Grondexploitatie is een middel en geen doel op
zich. Er moet een visie achter schuil gaan.
Vraag: Is het college met de ChristenUnie ook van mening dat het
tijd is voor een nieuwe adequate nota grondbeleid?
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De provincie Overijssel gaat met drie clusters van gemeenten
modellen voor een grondfonds toetsen. Hellendoorn en Wierden
behoren tot één van de clusters. Het grondfonds zal evenwel geen
financiële problemen van de gemeenten oplossen omdat de
provincie in dit opzicht een faciliterende rol heeft. We vinden het
positief dat Hellendoorn een bijdrage levert in deze pilot.
Programma 4: Openbare orde en veiligheid.
Veiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand. We kunnen
constateren dat het in onze gemeente goed wonen, leven en
verblijven is. Het leefbaarheidsonderzoek heeft dat nog eens
expliciet aangetoond. Dat heeft o.a. te maken met de wijze waarop
het veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd. De integrale aanpak en
samenwerking tussen de gemeente, de politie en justitie, de
woningstichting, het maatschappelijk werk, andere
hulpverlenende instanties en niet te vergeten de burgers heeft een
goede uitwerking. De ChristenUnie feliciteert het college en de
raad met dit resultaat.
Programma 5: Wegen,rioleringen verkeer.
Door de aanhoudende forse bezuiniging van het Rijk op het
gemeentefonds is het niet mogelijk de volledige uitvoering van de
NoordIZüidverbinding zoals die was gepland uit te voeren. In de
kadernota hebt u ons hierover een voorstel gedaan. Hoe moeilijk
dit besluit ook is, de ChristenUnie volgt hierin het college. We zien
geen andere mogelijkheid.
Vraag: Hoe is de houding van de provincie met betrekking tot
subsidie van de N/Z verbinding?
We hopen nl. nog steeds dat een bijdrage van de provincie het tij
kan keren.
De verkenningstudie rond de haalbaarheid van on gelijkvloerse
aansluitingen tussen Nijverdal en Wierden wachten we met.
spanning af.
Het noodgedwongen verlaagde budget voor onderhoud van wegen
gaat ons aan het hart.
Vraag: Is het onderhoud van de wegen, in de hele gemeente, nog
volgens de norm van de landelijke richtlijnen?
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De gewijzigde maatregelen rond het betaald parkeren heeft het
centrum van Nijverdal een flow gegeven. De negatieve teneur slaat
om in een positievere houding. Gelukkig kunnen de meeste
ondernemers over het algemeen terugzien op een economisch
goede zomer.
Programma 6: Economische zaken, recreatie en toerisme.
Met de inrichting van een ondernemersloket is de
informatievoorziening voor ondernemers geoptimaliseerd.
Vraag: Sluit het ondernemers loket aan bij het regionaal
arbeidsmarktbeleid in de regio Almelo?
Via bedrijfscontacten gaat u werkgevers informeren en stimuleren
om voor onze inwoners, die een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben, een plaats op de reguliere arbeidsmarkt te realiseren.
Vraag: Op welke manier gaat dit vorm krijgen en wat kunt u de
werkgever hierbij bieden?
Vraag: Wat maakt het aantrekkelijk voor een ondernemer om
zich in onze gemeente te vestigen? Hoe daagt u ze hiertoe
uit?
De ChristenUnie is blij met de ontwikkeling in de gemeente op het
gebied van toerisme, sport en cultuur. We constateren dankbaar
dat bij alle ontwikkelingen de zondagsrust zoveel mogelijk
behouden blijft.
Programma 7: Jeugd en onderwijs.
De transitie van de jeugdzorg krijgt steeds vastere vormen. Onze
gemeente is één van de vier kartrekkers van de transformatie op
Twents niveau. De ChristenUnie is positief over het stelsel van
zorg-, hulp- en dienstverlening waarbij de eigen krachtbenadering centraal staat. Deze benadering sluit naadloos aan bij
de participatiemaatschappij.
De invoering van de Wet passend onderwijs zien we met zorg
tegemoet. Onze zorg betreft het onderwijsveld dat wéér een
taakverbreding op zich ziet afkomen. Onze zorg is ook het
kwetsbare kind. Hoe kan het zich handhaven in de grote klas? We
hopen dat de zorgstructuur goed in het onderwijs kan worden
ingebed. Het zorgadviesteam zal hierin een belangrijke rol
vervullen. We vragen de wethouder alert te zijn op de
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ontwikkeling rond het passend onderwijs in het voortgezet
onderwijs. De ChristenUnie vraagt de wethouder om al het
mogelijke te doen voor een goede integratie van het passend
onderwijs in het voortgezet onderwijs.
We zijn blij dat het beleid met betrekking tot de voor- en
vroegschoolse educatie, het volksgezondheidbeleid, de logopedie
en de leerplichtambtenaar wordt gehandhaafd.
Gelukkig kan morgen, 6 november, een start met de bouw van
"De Twijn" gemaakt worden. Hier is een lange weg aan
voorafgegaan.
Programma 8: Sport en Cultuur.
Sport en Cultuur zijn belangrijke elementen in onze samenleving.
Onze gemeente heeft een levendig sport- en cultureel
verenigingsleven. Dit is van grote waarde voor de sociale
samenhang en leefbaarheid van wijken en kernen. We kunnen
stellen dat onze gemeente ook op deze gebieden stevige trekken
vertoont van de participatiemaatschappij!
Programma 9: Maatschappelijke ondersteuning.
~ Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners.
- Zelfstandige deelname aan de maatschappij.
- Behoud van sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente.
Dit zijn drie veel gehoorde uitspraken. Ze zijn heel
vanzelfsprekend voor burgers die hier invulling aan kunnen
geven. Gelukkig kan een ruime meerderheid van onze inwoners
dat ook. Daar waar door omstandigheden hier geen invulling aan
gegeven kan worden, is het belangrijk dat de overheid faciliterend
optreedt. "Op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning indien
nodig". De ChristenUnie zal de uitvoering van de zorg aan de
zwakkeren in onze samenleving kritisch volgen.
Programma 10: Sociale voorzieningen.
Met ons goed armoedebeleid, het. ré-integratiebeleid en het
doelmatig uitvoeren van de Wet Werk en Bijstand is
ondersteuning naar behoefte binnen handbereik. De Stichting
BOOM, de Stichting Hulpfonds, het Steunpunt minima, het
Vluchtelingenwerk, Stichting de Welle en de ouderenorganisaties
zijn hierbij onmisbare partners. Gelukkig blijft voor de chronisch
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zieken en gehandicapten de fiscale aftrek voor specifieke kosten
bestaan.
De werkloosheid blijft tot op heden een urgent probleem. Hierbij
is samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang. In 2012
zijn via het regionaal arbeidsmarktbeleid nieuwe afspraken
gemaakt over de werkgeversbenadering. Per 1 september 2013 is
hier invulling aangegeven. De gemeente Wierden heeft een
accountmanager via de Twente Personeelsdiensten. Op deze
manier wordt het bedrijfsleven meer zelf ingeschakeld en is het
geen eenrichtingsverkeer van gemeente naar het bedrijfsleven
zoals in programma 6 beschreven is.
Vraag: Heeft de wethouder ook overwogen de werkwijze van
Wierden te volgen?
Programma 11: Natuur, landschap en water, agrarische zaken,
begraafplaatsen en openbaar groen.
Hellendoorn kan zich rijk rekenen met de prachtige
natuurgebieden in onze gemeente. Met recht kunnen we ons een
park-gemeente noemen. De landbouw draagt bij aan de kwaliteit
van het cultuurlandschap. Belangrijk is de invulling aan vitale en
duurzame plattelandsontwikkeling. De plattelandsvisie van de
gemeente is opgesteld in 2006. De ChristenUnie vaagt zich af of
deze visie gezien allerlei maatschappelijke ontwikkelingen niet
aan vernieuwing toe is.
We hopen dat het wijkgericht onderhoud van openbaar groen
positief doorontwikkeld zal worden. De verkoop van snippergroen
moet op adequate wijze uitgevoerd worden.
De ChristenUnie is blij dat met het burgerinitiatief "Park op
Nijverdal" in november/december a.s. daadwerkelijk een start
wordt gemaakt. De ChristenUnie is van plan als waardering voor
dit initiatief t.z.t. één van de bankjes, die in het park zullen
worden geplaats te schenken.
Programma 12: Afvalverwerking en milieu.
Helledoorn streeft naar een afvalloze samenleving in 2030. Dit is
een loffelijk streven. We laten ons verrassen over de haalbaarheid
hiervan. In onze gemeente wordt het huisvuil wekelijks
gescheiden ingezameld. In de wintermaanden reduceert het
groenafval minstens tot de helft.
7

Vraag: Is het uit het oogpunt van kostenbesparing mogelijk om
het groenafval in de wintermaanden één keer per maand
te halen?
De beleidsnota "Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn"
is een stap voorwaarts op het gebied van duurzaamheid. De raad
heeft gekozen voor de 'Realistische' uitvoering van het
duurzaamheidsbeleid. De ChristenUnie zal een initiatief vanuit de
samenleving om te komen tot de eerste Fairtrade gemeente van
Overijssel van harte ondersteunen.
Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
Programma 13 geeft een beeld van onze financiële positie. De
afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd. Door al deze
investeringen hebben we een schuldpositie van C 140 min. Daar
staat tegenover dat we op de toekomst zijn voorbereid. We hebben
goede voorzieningen op het gebied van cultuur, musea, onderwijs,
zorg, sport, winkelaanbod, parkeergelegenheid en
woonservicegebieden. Bovendien heeft Nijverdal een
woon/winkelcentrum waar de overlast van uitlaatgassen en
verkeerslawaai spoedig tot het verleden zal behoren. Al deze
voorzieningen maken de gemeente tot een woonplaats waar het
goed wonen en voor de toerist een plezierige verblijfplaats is.
Bij de afronding van de projecten zien we de schuldpositie dalen.
Om dat. proces te versnellen binden we het jaarlijkse
investeringsvolume aan C 5 min. netto. Voor 2014 stijgt de
belastingdruk niet te hoog. De stijging blijft ruim binnen de
inflatie.
Met deze werkelijkheid sluit ik mijn laatste Algemene
Beschouwingen af. Onze dank gaat uit naar iedereen die
meegewerkt hebben om de raad deze sluitende begroting aan te
bieden. In deze moeilijke financiële periode is dit geen eenvoudige
zaak. Dat maakt onze dank aan u des te groter! Bovenal danken
we God. Hij staat boven alles. "Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn
alle dingen".
De ChristenUnie wenst het college en de ambtenaren Gods zegen
bij de uitvoering van de begroting 2014.
Namens de ChristenUnie,
Willie Roskam-Kroeze
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Programmabegroting Gemeente Hellendoorn 2014.
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Programmabegroting 2 0 1 4
We hebben hier een mooi en uitgebreid boekwerk liggen met alle
teksten, cijfers en grafieken welke betrekking hebben op onze financiën
voor 2014 en verder. Een boekwerk met tevens enkele mooie foto
opnames van onze dorpen en zijn natuurlijke omgeving. Ook is daarin
een mooie foto afgedrukt van ons SCHITTERENDE zwembad met daarop
een volwassen man welke tot aan zijn middel in het water staat. Beter
kun je het niet uitdrukken. Sorry chap!
Kortom de uitvoering is prachtig, nu de inhoud nog.
Wat zijn eigenlijk zoal de kerntaken van een lokale overheid, een
opsomming:
•Bijhouden GemeentelijkejSasis Administratie
•Dokument uitgifte zoals paspoorten en rijbewijzen e.d.
•Het verstrekken van uitkeringen
•Verantwoordelijk voor de WMO
•Verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen
•Verantwoordelijk voor bestemmingsplannen
•Toezicht op woningbouw met de nadruk op toezicht. Het zou getuigen
van een goede democratische instelling als men niet alleen het bouwen
op eigen, gemeentelijke kavels stimuleert en/of toestaat, maar ook de
mogelijkheid bekijkt van nieuw te bestemmen particulier eigendom (mits

voldoen aan de voorwaarden). Het steeds maar weer verschuilen achter:
"We hebben geen contingenten" past niet.
Lokale overheid is er toch voor de burger!!
•Verantwoordelijk voor de aanleg van Straten, Riool, fiets en voetpaden
•Voert wet milieu beheer uit; afval inzamelen en reinigingsdienst. Ook
een hoofdtaak van een gemeente. Houdt uw dorp, buurt, wijk schoon.
Mensen betalen hiervoor (afvalstoffenheffing) Voer derhalve deze taak
met verve uit. Het getuigt van een "kruideniers mentaliteit" hoe hier
soms mee omgegaan wordt. Ik doel hier op het opruimen van b.v.
resten paasvuur en afval na een evenement. De overheid heeft de juiste
hulpmiddelen hiervoor; zoals een veegmachine en vrachtauto met
laadkraan, om deze taak efficiënt en snel uit te voeren. Doe dat dan
ook!
•Zorgt voor een goede bereikbaarheid van scholen en industrieterreinen.
« Zij zorgt voor een veilige woon,werk, kortom leefomgeving.
« Heeft haar financiën en boekhouding op orde en gaat zuinig om met
gemeenschapsgeld
Voorzover de kerntaken van een gemeente. Het doet ons deugd te lezen
dat deze gemeente ook aanstuurt op een zo klein mogelijke en efficiënte
overheid. Naar mijn mening nog een lange weg te gaan.

5: Wegen, riolering en verkeer.
Als de combitunnel in gebruik wordt genomen en de Grotestraat verlost
is van al het doorgaande verkeer, gaat Rijks Waterstaat deze overdragen
aan de gemeente. Hierdoor krijgt de gemeente compensatie in de vorm
van financiële middelen. Deze middelen moeten ook in zijn geheel
aangewend worden voor herinrichting van deze straat. Ook zullen wij
tegen die tijd de inrichtingsplannen gereed moeten hebben om zodoende
weinig tijd te verspillen tussen overdracht en aanvang inrichting.
6: Economische zaken, recreatie en toerisme.
Verhoging van de toeristenbelasting gaan we mee akkoord mits deze
gebruikt gaat worden voor toeristische doeleinden.
8:
Sport 8i Cultuur.

De W D blijft tegen het volledig stopzetten van de subsidie aan Kaliber
kunstenschool in 2016. Hetgeen betekend, geen hoogwaardig
muziekonderwijs meer voor onze kinderen. Het voorgestelde flankerende
beleid is volgens ons geen oplossing.
Wij stoppen toch ook niet met het subsidiëren van de
muziekverenigingen
Vraag: Hoe kan het, dat zwem en poloclub Het Ravijn het bad
onderverhuurd aan derden en daar inkomsten uit weet te genereren?
10: Sociale voorzieningen.
Niet uittreden uit Soweco, de grootste flater van dit college.
Anderhalfjaar hebben we geroepen, van de daken geschreeuwd: wij
treden uit. Maar op het "moment suprème" blazen wij de exercitie af.
Hoezo betrouwbare overheid?
Hoeveel heeft, of gaat het Niet Uittreden ons eigenlijk kosten?
13: Treasury
Het lijkt allemaal zo simpel. Via een keurig overzicht wordt verteld wat er
in 2014 bij gefinancierd moet worden. Volgens overzicht op pagina 127 ,
21,372 miljoen. In 2015 14,6 miljoen en in 2016 +Į- 12 miljoen.
De prog ra m ma beg roti ng van 2012 ga f een heel ander vergezicht.
Toen werd ons voorspeld dat we voor 2014; 7,4 miljoen moesten bij
Financieren. In werkelijkheid dus 3x zoveel. Wat is hier de oorzaak van??
Ik heb al eens eerder a a ngegeven; stop met dit soort meerja ren
overzichten. Liever geen overzicht, dan een slecht overzicht waar
uiteindelijk niets van blijkt te kloppen. Berekening EMU saldo is van een
gelijke strekking.
Gaat de WD a kkoord met deze prog ram ma beg roti ng zoais deze nu
voorligt?????
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Mevrouw de voorzitter
De algemene beschouwingen van D66 zullen dit jaar kort zijn.
Niet omdat D66 weinig te vertellen heeft, maar omdat onze ervaringen in de
voorgaande jaren dusdanig teleurstellend zijn geweest, dat wij besloten hebben
om ons tot enkele hoofdzaken te beperken.
Vorige jaren heeft D66 een aantal concrete voorstellen gedaan om een aantal
zaken anders in te vullen. Helaas er niets tot weinig mee gedaan. Binnen het
democratisch bestel is dat ook geen privilege . Maar is in veel gevallen zelfs niet
eens de moeite genomen door het college om te reageren .

Inleiding
Nog een klein halfjaar en het zit er op voor dit college en voor deze raad .
Dat is ook de sfeer die deze begroting ademt. Wat zaken afmaken, wat afwerken,
op de winkel passen en vooral flink bezuinigen.
Bezuinigen met als doel de gemeente begroting op orde te krijgen . Dat is ook
volgens D66 nodig, maar je moet het wel op de juiste manier doen. En volgens
D66 wordt dat met deze begroting niet gedaan
Lokale politiek bedrijven is het maken van keuzes.
Vaak gaat het dan om het maken van keuzes over de besteding van de financiële
middelen. De laatste jaren gaat dit jammer genoeg meestal om het besteden van
steeds schaarser wordende middelen.
Het maken van de keuzes wordt voor een groot deel bepaald door de manier
waarop je als partij aankijkt tegen de lokale gemeenschap, het land en de wereld.
Verschillende partijen kijken verschillend tegen de lokale gemeenschap aan en
komen daarom vaak ook met andere oplossingen en andere keuzes, ook als er
bezuinigd moet worden.
In ieder geval zul je, als gemeente, je moeten laten leiden door wat je met je
gemeente wilt bereiken in de nabije en wat verdere toekomst, je visie die is
vastgelegd in de strategische beleidsvisie 2012 en de diverse deelvisies
In deze begroting wordt het bestaan van onze gemeentelijke strategische visie
en het handelen er naar als owoldoende ervaren Deze strategische visie is
zeker niet leidend geweest bij het zoeken naar bezuinigingen.
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Op meerdere onderdelen van het beleid is zelfs helemaal geen actuele visie meer
voor handen, zo is de cultuurnota High5 ai in 2010 over de uiterste
houdbaarheidsdatum heen geraakt.
In de strategische visie staan ook de kerntaken van de gemeente geformuleerd.
Één van de belangrijkste kerntaken van de gemeente is, er voor zorgen dat de
35000 inwoners van onze gemeente ook in staat worden gesteld om een
duurzame gemeenschap of om gemeenschappen te vormen en te blijven vormen.
Het is dan ook pijnlijk dat dit college, dus deze coalitie, sterk bezuinigt op zaken
die de samenleving binden als kunst, cultuur.sport, vrijwilligers organisaties om
enkele te noemen.
Juist deze belangrijke zaken dragen bij aan de kwaliteit van de samenleving.
Deze bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving is niet zo makkelijk in geld uit
te drukken maar essentieel om bibing binnen de samenleving mogelijk te
maken.
Verantwoordelijke bestuurders en politici zouden dit meer dan nu het geval is
moeten beseffen.
Hoofdzaken van kostenbesparingen
»

Bezuinigen

«

Samenwerken

© Privatiseren
Als er bezuinigd moet worden, dan kun je dat altijd het beste en het meest
effectieve doen op die posten waaraan het meeste geld wordt uitgegeven.
Waar worden in deze gemeente en in alle andere gemeentes in Nederland de
meeste kosten gemaakt?
In de ambtelijke organisatie. Daar is dus het meest te bezuinigen. Bezuinigen
door een kleinere organisatie, door privatisering en door samenwerking.
Bezuinigen hoeft volgens D66 niet alleen te beteken dat het ambtenarencorps
direct verder moet worden ingekrompen .Ook op andere uitgaven aan duurzame
en niet- duurzame gebruiksgoederen kunnen volgens ons nog aanzienlijke
besparingen plaats vinden ( althans is dat zo tot het tegendeel is aangetoond).
Ook het service niveau richting de inwoners hoeft daardoor niet direct verminderd
te worden en mocht dit wel het geval zijn, dan is dit uit te leggen.
Daarnaast hoor je ondanks de moeilijke financiële situaties ook ambities te
hebben. Ambities kosten niet altijd geld, maar vragen wel om creativiteit.
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Oordeel en aanbevelingen

Deze begroting zullen wij, evenals de drie voorgaande begrotingen, niet kunnen
goedkeuren. ( Dit is een daad van protest.) Natuurlijk zijn wij het niet met alle
begrotingsvoorstellen oneens, maar er zijn teveel tekortkomingen in de plannen,
die ons dwingen tot deze stellingname.
Onjuist vindt D66 zeker de volgende zaken:
1. Het vooruitschuiven van de aanleg van het noordelijk gedeelte van de NZ
verbinding, juist op een moment dat de rentes historisch laag zijn, de
werkgelegenheid nodig gestimuleerd dient te worden, het herfstakkoord een
mogelijke meevaller in het gemeentefonds bevat, er stevige toezeggingen zijn
gedaan aan de direct omwonenden en belanghebbenden en de argumenten
voor de noodzaak van het aanleggen van deze wegverbinding nog
onverminderd gelden. Volgens D66 is een belangrijk deel van de strategische
reserves destijds opgebouwd met als doel deze aan te wenden voor de NZverbinding.Met het opheffen strategische reserves zouden deze hiervoor ook
moeten vrijvallen.
2. Het schrappen van een aantal kleine postjes op de begroting. Het betreft
zaken, die mensen binden (terwijl we juist van plan waren om heel veel geld
te besteden aan het wel uittreden uit Soweco),
3. Het ongefundeerd bezuinigen op professionele cultuurorganisaties en
vrijwilligers verenigingen op dit gebied, terwijl dit college 3.5 jaar heeft
geweigerd om te komen met een eigen moderne visie, op de betekenis van
een bloeiend cultureel leven en de rol daarin van de gemeente. Het bot
bezuinigen op de muziekschool zonder enig vooroverleg met deze organisatie
is o.i. onjuist
4. Het onvoldoende bezuinigen op de kosten van de ambtelijke organisatie.
5. Het ( hoognodige) samenwerkingsproces met de buurgemeentes verloopt
uiterst moeizaam. In de begroting lezen we hierover ook weinig hoopvols.
Vorig jaar deden wij de suggestie om dat als gezamenlijke raden aan te
pakken. Dat is, wat D66 betreft, nog steeds een wenselijk streven.
Samenwerken met als doel kennis delen, kwaliteit verhogen en kosten
verlagen.

Een aantal andere suggesties die we u willen meegeven,
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1. Onderzoek of het mogelijk is om aan de Steen van Ommerenstraat
toekomstbestendige huurwoningen voor jongeren te realiseren.
2.

3.

4.

5.

6.

Volgens D66 zal subsidiering van muziekonderwijs vooral ten goede moeten
komen aan muziekale basisvorming en aan de leerlingen die speciale
instrumenten bespelen en van bijzonder getalenteerde leerlingen op het
gebied van muziek en cultuur in het algemeen. Houdt een basis infrastructuur
voor muziekonderwijs in stand met hulp van Kaliber. Gebruik hiervoor het
gebouw de Holtink zoveel mogelijk. Wij vinden het tegenvoorstel dat Kaliber
heeft ingebracht alleszins redelijk.
De subsidies voor Bundja Tandjung en Turks culturele gemeente kunnen wat
ons betreft gebundeld worden tot een subsidie voor alle organisaties die actief
zijn voor groepen inwoners met een buitenlandse culturele achtergrond .
De subsidie voor de S E N beperkt zich o.i tot de kosten voor Koningdag en 45 mei. Dit voor zover deze activiteiten in de kern van Nijverdal gehouden
worden.
In de raad hebben we al aangegeven dat we een heldere afweging willen zien
in alternatieven met betrekking tot de mogelijke voetgangersbrug bij de paarse
poort.
We blijven ons hard maken om bescherming waardevolle bomen in het
buitengebied. W e zouden het op prijs stellen dat uiterlijk februari 2014 duidelijk
wordt hoe de planning om te komen tot een waardevolle bomenkaart
buitengebied in 2014 er uit ziet..

Namens D66
Henk Daggert

algemene beschouwingen 2014 D66

NAFHANKELIJKE PARTIJ
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Deze begroting is een boekhoudkundig document, niet meer dan dat en zo ziet Heilendoorns
Onafhankelijke Partij het dan ook. Hei beeld wat wij zien, is dat er ijverig getallen genoteerd
zijn maar dat daar verder niets mee gebeurt.
We missen de vertalingen die u wel onlangs heeft laten zien in het actieplan Economische
Zaken en Toerisme en bovendien de directe link met de Strategisch Visie.
Hoe maakt u van Hellendoorn die bruisende gastvrije gemeente waar goed leven gekoppeld
wordt aan goed werken. Waar lezen wij uw visie, uw ambitie? Is dit wat u achterlaat?.
Welke basis geeft u mee aan een volgend college?
Wij zien aan alles dat dit uw laatste begroting is en u daarom een halfjaar voor onze
inwoners weer naar de stembus gaan, alles op alles heeft gezet om de werkelijke situatie te
verdoezelen en de inwoners niet te ergeren met pijnlijke maatregelen.
Feit is echter wel dat wij tijdens uw vier jaar als college stevig ingeboet hebben op ons
weerstandsvermogen en het een geluk bij een ongeluk is dat de rente op al onze leningen
nog steeds zeer laag staat. Wij lopen hierdoor een groot risico en u heeft nagenoeg niets
gedaan om de totale schuldpositie te verminderen. Een financiële erfenis, schulden
doorschuiven waar de inwoners van en ondernemers in Hellendoorn de komende zestien
jaar bij ongewijzigd beleid de wrange vruchten van blijven plukken.
Overigens is er van het aanpakken van de grote broek van voorgaande colleges zoals een
van de coalitiepartners steevast in woorden gebruikte tijdens de algemene beschouwingen
2010 niets meer over. In tegenstelling "de grote broek is aanzienlijk verruimd en u als
college heeft 'm samen aangemeten." Wij verwijzen u naar een citaat uit algemene
beschouwingen van BB voor de begroting 2010
Dit college had haar verantwoordelijkheid moeten nemen en problemen niet doorschuiven
naar volgende raad/college. De verantwoordelijkheid nemen voor problemen die ook voor
een deel veroorzaakt zijn door beleidskeuzen die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Als de
raad een visie, kerntaken en voorzieningenniveau hadden vastgesteld (zoals afgesproken in
deze periode) had er voor komende jaren een onderbouwd voorstel voor een sluitende
begroting kunnen liggen.
Ruim is comfortabel lekker gemakkelijk, maar volop getuige van dit brevet van onvermogen.
Coaltiepartner CDA noemde in haar algemene beschouwingen 2009 het volgende: "Zeer
content zijn wij met het gegeven dat de gemeente Hellendoorn tot de gemeenten met de
laagste werkloosheid behoort". Vijfjaar later zien we zelfs wanneer we de landelijke
economische ontwikkelingen meerekenen een verhoudingsgewijze zeer negatieve
ontwikkeling, vooral de jeugdwerkloosheid in Hellendoorn is extreem hoog. Terwijl hetzelfde
CDA nog steeds het beleid bepaalt.

Zijn wij als gemeente Hellendoorn veerkrachtig genoeg om zelfstandig uit deze financiële
malaise te raken of moeten wij onze vleugels de komende vier jaar al volledig richten op de
nieuw te vormen fusiegemeente West-Twente in 2018.
Gaan wij geld besparen door gezamenlijk aan te besteden en kwaliteiten op de werkvloeren
te verbinden of blijven we in de eigen veren pikken.
In dat laatste geval zullen onze inwoners de bezuinigingen in hun eigen leefomgeving op
onder andere onderhoud van wegen en openbaar groen gevoelig gaan merken.
We moeten zeker niet onze veren laten wapperen richting de Regio Twente waar het
machtsblok netwerkstad Oldenzaal, Borne, Almelo, Hengelo en Enschede de scepter zwaait.
Hellendoorns Onafhankelijke Partij wil u als college wel een veer in uw achterste steken met
betrekking tot het opstellen van een ambitieuze nieuwe Strategische Visie waar u rekening
houdend met Hellendoorns positie en potentie het toerisme in pnze gemeente als
groeibriljant ziet. Samenwerking op en over de Berg met Sallandse gemeenten is een flinke
stap voorwaarts. Dank voor het overnemen van HOPs #actieplan2014 in deze.
Zeven procent van onze inwoners is werkzaam in de toeristische en/of aanbepalende sector.
Volgens HOP is de strategische visie van Hellendoorn de leidraad om het doel "groei" te
bereiken. Maatregelen I acties I zouden consequent getoetst moeten worden op de
raadsbreed vastgestelde Strategische Visie. Af en toe een handvol veren plukken levert niets
op.
U zult soms een veer moeten laten. Erkennen dat u of uw voorganger fout zat, maakt een
politicus sterk.
Het zou daarom ook van moed getuigen als u daarvoor rekenschap had afgelegd.
Uit het ambitieuze geldverslindende masterplan voor Nijverdal waar muv BB, D66 en HOP
alle andere politieke partijen driftig aan meegedragen hebben, heeft natuurlijk het onderzoek
naar het financiële debacle Nieuw Dunant veel aandacht gehad, maar we kunnen anno 2013
het net zo goed kunnen hebben over invulling tunneldak, Park op Nijverdal, leegstand door
weglopende of door faillissement getroffen winkels en/of bedrijven, achterstand op

onderhoud van gebouwen en infrastructuur, het falen van verzelfstandiging uit SOWECO
enzovoorts.
Het had ook van moed getuigd te erkennen dat de bouw van een zorgvloer bij het SZC Het
Ravijn nooit had mogen gebeuren met belastinggeld. Jarenlang zeggen dat er belangstelling
is, zorgt niet voor een waterdicht verenpak.
Overigens is het bijzonder dat veel politieke partijen die dachten dat het centrum van
Nijverdal zou gaan bruisen met betaald parkeren nu met hun staartveren omhoog beweren
dat zij voor een half uurtje blauwe zone aan de Rijssensestraat hebben gezorgd.
Deze politici pronken met andermans veren. Er zijn niet vanuit de politiek maar vanuit de
ondernemers talloze ideeën geopperd om Nijverdal als koop- en vermaakcentrum te laten
bruisen. Een pluim voor de ondernemers. De beweringen van de meeste politici zijn daarom
zo licht als een veertje. Een bruisend centrum moet als eerste gastvrij zijn. Deze mening van
HOP kent u, maar voor als u hardveers bent, nog eenmaal
Stop betaald parkeren en geef Hellendoorn en in het speciaal Nijverdal terug aan haar
inwoners!
U heeft nog 4 maanden om uw daden te relativeren.
Tot slot van onze algemene beschouwingen;
Willen wij u door middel van een motie activeren de afspraak na te komen prioriteit te geven
aan een vrijliggend fietspad langs de Poggenbeltweg in Haarle.
Last but not least;
Hebben wij voor u twee tips waarvan wij verwachten dat u deze direct oppakt, omdat
"verbeteren van de communicatie" een drijfveer van uw en ons beleid is.
De eerste communicatieve tip:
Inwoners, ambtenaren en raads- en commissieleden hebben wat betreft Grondgebiedzaken
vaak te maken met meningsverschillen over grondsituaties ter plaatse. Wie niet ter plaatse
bekend is, kan door een beeldverslag van inwoner en/of behandelend ambtenaar ter plaatse
opgenomen via tabiet of telefoon snel de nodige informatie krijgen. HOP vindt het eigenlijk
vreemd dat het anno 2013 nog niet gebruikelijk is dat we via beeldverslag informatie in
commissie- en raadsvergadering tot ons nemen. Terwijl het alleen maar kosten- en
tijdbesparend kan werken voor alle partijen. Wij vragen u of u deze vorm van communicatie
verder wilt uitwerken.
De tweede communicatieve tip:
Social media is niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Op facebook heeft Leven
in Nijverdal in korte tijd meer dan 5000 volgers gekregen. Dat betekent dat ongeveer 20Zo
van de inwoners van onze grootste kern inmiddels al de positieve berichten van en over
Nijverdal van dit medium volgen. Een bijzondere service van Leven in Nijverdal is dat
inwoners de site gebruiken voor oproepen om vermiste I gevonden te vinden en/of gestolen
voorwerpen terug te bezorgen bij de eigenaar. Vorige week konden binnen 1 dag sleutels en
portemonnee terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaars. Van Nijverdallers voor
Nijverdallers.
0

HOP vraagt u of u als gemeente de samenwerking met Leven in Nijverdal wilt oppakken c.q.
intensiveren om de bij de gemeente gemelde gevonden en/of vermiste voorwerpen terug te
bezorgen bij de eigenaren. Service voor onze inwoners wat prima past in deze 21 eeuw.
ste

HOP bedankt allen die betrokken zijn geweest bij deze begroting en wenst alle
Hellendoorners een financieel gezond toekomst

Algemene Beschouwingen
GroenLinks Hellendoorn
ļ STEL JE VOOR...

GROEN
Programmabegroting 2014

Stel je voor...We maken Heliendoorn beter,
en bestrijden niet alleen de s y m p t o m e n „ „

Groenlinks is een uitermate optimistische partij. Dat zijn wij altijd al geweest. Toch
zien wij op dit moment de wereld als een patiënt. Een patiënt die flink te lijden heeft
onder een financiële crisis, een monetaire crisis, een klimaatcrisis en een
voedselcrisis. W e constateren voorzichtige tekenen van herstel, maar er is nog een
lange weg te gaan naar genezing.
GroenLinks ziet Hellendoorn als onderdeel van de wereld. Hellendoorn is geen op
zichzelf staande vrijstaat, maar deel van het grote geheel. Ook in onze gemeente zijn
de symptomen van de crises zichtbaar. Mensen staan langs de kant, het verschil
tussen arm en rijk wordt steeds groter en de aantasting van onze leefomgeving en de
uitputting van ouderwetse, vieze energiebronnen gaan nog steeds door.
De oorzaak van de medische staat van de wereld, en daarmee Hellendoorn, ligt in
een onterecht onbegrensd geloof in marktwerking in combinatie met de hebzucht van
hen die dankzij dit systeem al zoveel hadden verdiend. Dat is wat de wereld in de
problemen heeft gebracht, dat is waar wij ook in Hellendoorn de gevolgen van
ondervinden.
Zoals al vermeld is Hellendoorn geen onafhankelijke vrijstaat. Toch kunnen we in
onze gemeente een heleboel doen om de zaak hier om te buigen. GroenLinks
gelooft dat we, als we de handen ineen slaan, in staat zijn om Hellendoorn een
betere toekomst te geven.
Maar hoe dan? Welnu, er zijn twee dingen die moeten gebeuren bij een patiënt.
Natuurlijk moeten symptomen bestreden worden, maar bovenal moet de
onderliggende ziekte worden aangepakt. Hellendoorn moet beter gemaakt worden!
De voorliggende programmabegroting 2014 zien wij dan ook als een behandelplan.
In de begroting zou beschreven moeten staan hoe het gemeentebestuur in 2014 aan
de slag gaat om de staat van de gemeente te verbeteren. We zouden er moeten
kunnen lezen wat de gemeente allemaal gaat doen om de acute problemen op te
lossen, maar vooral wat de gemeente gaat doen om te voorkomen dat we in de
toekomst nog een keer in deze staat terechtkomen.
Maar helaas...
Na bestudering van de begroting komen wij tot de treurige conclusie dat deze coalitie
slechts de symptomen bestrijdt, maar op geen enkele wijze laat zien dat zij
Hellendoorn echt beter wil maken en wil voorkomen dat we ooit nog in dezelfde
problemen komen. Daarom vinden wij dit behandelplan, deze begroting, ernstig
tekortschieten.

Het is het vierde jaar op rij dat GroenLinks Hellendoorn tot deze conclusie komt. Wij
vinden dan ook dat we de huidige coalitie, en dit kaasschaafcollege, veel kunnen
verwijten, behalve een consistent gebrek aan visie. Maar we vinden het vooral heel
treurig dat na bijna vijf jaar wereldwijde crisis de ogen van het Hellendoorns
gemeentebestuur nog steeds niet opengaan en er geen antwoord wordt gegeven op
de dringende vragen van onze tijd.

Maar GroenLinks was toch die optimistische partij?
Dat klopt, en dat zijn we nog steeds. We zien de urgentie om Hellendoorn
daadwerkelijk duurzaam om te vormen naar de toekomst dan wel niet bij het
Hellendoorns gemeentebestuur, maar wel steeds meer in de Hellendoornse
samenleving. W a a r d e politiek het laat afweten, pakken inwoners, bedrijven en
instellingen juist wel de handschoen op.
Enkele voorbeelden:
» Waar zonnepanelen een aantal jaar geleden nog werden gezien als een
modegril, zijn ze nu niet meer weg te denken uit het straatbeeld.
« Onze lokale coöperatie voor schone energie draait op volle toeren.
« Er wordt hard aan gewerkt om molen De Hoop in Hellendoorn gereed te
maken voor het opwekken van windenergie.
» Eén van de grootste bedrijven van onze gemeente, ijsfabrikant Ben en Jerry's,
produceert haar waar klimaatneutraal, koopt haar ingrediënten fair-trade in, en
zorgt ervoor dat de dieren die zij nodig hebben voor hun melk en eieren een
goed leven hebben.
« De woningstichting heeft verregaande initiatieven ontplooid op het gebied van
duurzaam renoveren, inclusief zonnepanelen. Men is begonnen in Groot
Lochter, maar ook in de toekomstplannen van de woningstichting is
duurzaamheid volledig ingebakken.
« Wereldwinkel Ganesha wil graag dat de gemeente Hellendoorn de eerste fairtrade gemeente van Overijssel wordt.
« De fietsersbond komt met waardevolle adviezen om de fiets concurrerend te
maken ten opzichte van de auto en om het centrum van Nijverdal nadat het
combiplan gereed is hierop in te richten.

Wat had GroenLinks dan van deze programmabegroting gehoopt?
Wij hadden gehoopt dat de programmabegroting 2014 zou aansluiten bij de
hierboven beschreven ontwikkelingen in de Hellendoornse samenleving. Wij hoopten
dat in deze begroting middelen zouden worden vrijgemaakt om een enorme slag te
slaan op het gebied van duurzame energie. Om te investeren in fietsbeleid. Om onze
gemeente fair-trade te maken. Kortom: om onze Hellendoornse maatschappij en
economie dusdanig te vergroenen dat niet alleen wij, maar ook de generatie van
2050 daar blij van wordt. Niet alleen omdat het dan schoner, gezonder en eerlijker
wordt, maar ook omdat het geld oplevert. Duurzaamheid loont.

O p duurzaamheid valt dus nog een heleboel íe winnen. Maar op s o c i a a l terrein

doet Hellendoorn het toch wel goed?
Dat zeggen we altijd wel. GroenLinks heeft als speerpunt dat iedereen moet kunnen
meedoen in onze maatschappij, of je nou arm bent of rijk, ziek of gezond, man of
vrouw, homo of hetero.
Door de crisis en door beleid uit Den Haag zijn de afgelopen jaren steeds meer
mensen langs de kant komen te staan. Meedoen is steeds minder vanzelfsprekend.
Daarnaast komen er de komende jaren ook nog allerlei taken in het sociale domein
vanuit het Rijk richting de gemeentes, met een forse bezuiniging. Er ligt dus een
grote taak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat er in Hellendoorn niemand
buiten de boot valt.
Voor een deel zijn wij ook heel tevreden over hoe de gemeente dit oppakt. Als het
bijvoorbeeld gaat over de transitie jeugdzorg of de overgang van begeleiding van de
A W B Z naar de W M O probeert Hellendoorn echt het maximale uit de verminderde
middelen te halen.
Maar dat wil niet zeggen dat onze gemeente alles op alles zet om meedoen mogelijk
te maken. Als het bijvoorbeeld gaat om armoedebestrijding vindt GroenLinks dat er
nog een slag te maken is. Juist in deze tijden zou de norm voor de
langdurigheidstoeslag op 115 Zo gezet moeten worden. En juist in deze tijd zouden de
door het Rijk extra voor armoedebestrijding beschikbare middeien moeten worden
ingezet op de meest efficiënte wijze; namelijk bij het Hulpfonds, en bij kinderen die
moeten opgroeien in armoede. Helaas zien wij dit in de programmabegroting niet
terug.
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Een ander voorbeeld ligt op het terrein van het vluchtelingenwerk. Er zijn in 2013
extra middelen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding voor
statushouders. Stichting Vluchtelingenwerk Hellendoorn voert de extra taken die
hierbij horen uit, maar de bijbehorende zak geld verdwijnt in de algemene reserve.
GroenLinks heeft hier al eerder tegen geprotesteerd en doet dit ook nu weer.
De conclusie van GroenLinks is dat we onszelf in Hellendoorn altijd graag op de
borst kloppen als het gaat over sociaal beleid, maar dat hier het gevaar in schuilt dat
we niet meer kritisch kijken. We kunnen nog veel meer!

Dat kan GroenLinks allemaal wel willen, maar daar is toch geen geid voor?
Natuurlijk wel. Politiek is uiteindelijk een kwestie van keuzes maken. Dat lijkt het
Hellendoornse gemeentebestuur zelf ook wel eens te vergeten. Een voorbeeld
hiervan:
Tijdens de vorige week afgeronde discussie over duurzaamheidsbeleid zei
wethouder Ten Have het volgende: "Ik wil op het gebied van duurzaamheid geen al
te grote verwachtingen wekken." Als reden hiervoor gaf zij de beperkte financiële
ruimte van onze gemeente op. Tot onze grote verbazing volgde het overgrote deel
van deze gemeenteraad die redenering.

ledereen geeft aan duurzaamheid belangrijk te vinden, maar niemand heeft er geld
voor over. Terwijl deze investeringen juist leiden tot kostenbesparingen en zichzelf
terugverdienen.
Wat ons betreft mag de raad dan ook wel eens kritisch naar zichzelf kijken. Immers,
als we duurzaamheid allemaal zo belangrijk vinden, maar we hebben er geen geld
voor, dan heeft de raad toch ook verkeerde financiële keuzes gemaakt?

Waar vindt GroenLinks het geld dan?
Zoals gezegd, politiek is een kwestie van keuzes maken. In deze begroting zijn dan
ook middelen opgenomen die wij liever voor de zojuist beschreven volgens ons
benodigde maatregelen zouden inzetten. Te denken valt aan:
«

«

«

»

De noordzuidverbinding. GroenLinks Hellendoorn vond en vindt het voldoende
om alleen de knelpunten in dit traject aan te pakken. Er is geen sprake van
een verkeersprobleem dat de grote investeringen ten aanzien van de
noordzuidverbinding rechtvaardigt.
De opgenomen middelen voor de N35. Wanneer investeringen in deze weg
niet gepaard gaan met ongelijkvloerse kruisingen leidt dit niet tot een hogere
verkeersveiligheid en is dit zonde van het geld.
Het onderhoud aan openbaar groen kan goedkoper, wanneer het, in navolging
van het project Buurt aan Zet, lukt om buurtbewoners meer bij hun wijk te
betrekken en zij daardoor een actievere rol willen vervullen bij het
onderhouden van hun leefomgeving.
De energiekosten van de gemeente kunnen drastisch worden verlaagd. Als
het de samenleving lukt, waarom de gemeente dan niet? Wij stellen voor om
te komen tot een besparing van 15 7o op het gemeentelijke energieverbruik.
Het exploitatietekort op het Ravijn moet drastisch worden teruggebracht. Er
moet een forsere taakstelling komen voor wat betreft de lasten, en er moet
worden onderzocht of het buitenbad ook met inzet van vrijwilligers
geëxploiteerd kan worden, zoals dat ook elders in de regio gebeurt.
0

«

Conclusie
Zoals gezegd zien wij deze programmabegroting vooral als symptoombestrijding. Het
is een begroting van pappen en nathouden, maar de onderliggende problemen
worden niet aangepakt. Het in deze begroting voorgestelde beleid gaat er niet toe
leiden dat Hellendoorn duurzaam gaat groeien. Daarnaast worden ook niet alle
mogelijkheden benut om mensen op volle kracht mee te laten doen.
Voor GroenLinks voorziet deze begroting dan ook onvoldoende in oplossingen voor
de dringende vraagstukken van deze tijd. Wij kunnen dan ook niet instemmen met
deze begroting, maar zullen ons het komende jaar op alle mogelijke manieren
inzetten om Hellendoorn écht beter te maken.
Want stel je eens voor hoe mooi Hellendoorn kan worden...

ALGEMENE

BESCHOUWINGEN

BEGROTING 2014

Met elkaar e n v o o r elkaar!

De huidige raadsperiode loopt ten einde, nog een viertal maanden en dan vinden er
verkiezingen plaats. De begroting 2014 die voor ons ligt, is een soort overgangsdocument
naar de nieuwe raad. Voor het komende jaar is de begroting sluitend, maar in de jaren
daarna moeten er nog aanzienlijke gaten gedicht worden. Gelukkig lijken die door het
herfstakkoord al behoorlijk kleiner te worden dan in deze begroting is opgenomen.
Het invullen van de begrotingen na 2014 is aan de nieuwe raad, die vanuit een eigen
verantwoordelijkheid en perspectief daarin keuzes zal maken. Niet bepaald vreemd, dat
gebeurt altijd na verkiezingen, maar aan verdergaande bezuinigingen zal niet kunnen
worden ontkomen, zo is onze verwachting.
Voor het jaar 2014 is er nog enige ruimte voor nieuw beleid gevonden. Per saldo vindt
slechts een zeer beperkte verhoging plaats van de gemeentelijke lasten voor burgers en
bedrijven. De extra 2 Zo OZB verhoging wordt gecompenseerd door verlaging van andere
heffingen, daar kunnen we mee instemmen. Een begroting met een pas op de plaats, een
logisch vervolg op het beleid dat enkele jaren geleden met succes is ingezet. Ook zelfs een
stapje terug als je kijkt naar het begrotingstotaal, omdat het moet, omdat het niet anders kan.
Dat moet je voor elkaar over hebben!
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Steeds meer wordt duidelijk dat het gezond maken van de rijksfinanciën doorwerkt naar de
gemeenten, en dat in een tijd waarin het ons langdurig economisch niet erg voor de wind
gaat. En dat ook nog in het perspectief van grote decentralisaties van rijks- en provincie
taken.
Dat maakt het lastig om voor de komende jaren betrouwbare rekenkundige voorspellingen te
doen. Des te meer wordt er daarom een beroep op vertrouwen gedaan.
Een vertrouwen dat we als CDA baseren op geloof in de kracht van onze lokale
samenleving en op inspiratie door het Evangelie. Een vertrouwen dat aangeeft dat het CDA
toekomstgericht wil denken en handelen, met elkaar en voor elkaar!
Al met al zijn we content met de wijze waarop het College de voorliggende programmabegroting vorm en inhoud heeft gegeven. Degelijk en sober, en in algemene zin ook het
Raadsbeleidsprogramma afrondend: de klus is bijna geklaard, het is bijna voor elkaar!
Met de kadernota welke in juli is vastgesteld door de raad, is de richting aangegeven van de
wegen waarlangs de bezuinigingen moeten worden ingevuld, om uiteindelijk een sluitende
begroting te krijgen. College, u hebt daarbij goed geluisterd naar de raad en naar
insprekende organisaties, met elkaar kun je eruit komen, ook al is het een lastige klus.
Steeds duidelijker wordt het dat de toekomst van de gemeente Hellendoorn bepaald wordt
door ontwikkelingen waar we als raad weinig invloed op hebben. Al vaker hebben we daarop
gewezen. Steeds meer worden gemeenten genoodzaakt met elkaar samen te werken,
steeds vaker merk je dat een gemeenteraad nog slechts in de marge eigen kaders kan
stellen.

Wij als CDA hebben ons steeds een warm voorstander getoond van overheidsparticipatie in
burgerinitiatieven. Wordt het daarom ook niet eens tijd om na te denken over een nieuwe rol
voor de gemeenteraad zelf? Moeten wij niet veel meer als stimulerende verbinder gaan
optreden tussen burgers en partijen uit de samenleving aan de ene kant en de gemeente als
instituut aan de andere kant? Zullen politieke partijen daarin niet veel meer met elkaar
moeten optrekken, in plaats van elkaar te bevechten teneinde de gunst van de kiezer te
willen winnen?
Gelukkig leven wij in een gemeente waarin burgers met goede initiatieven de weg naar de
politiek wel weten te vinden. Een mooi voorbeeld is het initiatief Daarle Centraal dat de
herinrichting omvat van het gebied wat ligt tussen de Zandkuilenweg, 't Caphorst en de
Oetbrink. Op dit terrein, naast de basisschool, ligt nu een waterberging en een trapveldje.
Het wordt heringericht met diverse speeltoestellen, wandelpaden en mogelijk een jeu de
boules baan. Zo wordt het gebied breed toegankelijk en is het een verbindende schakel,
centraal in het dorp Daarle. Ook speelt het een ondersteunde rol om het woonservicegebied
beter gestalte te kunnen geven. Het plan is door Plaatselijk Belang Daarle zelf ontwikkeld en
panklaar aangeleverd. Financieel is het plaatje nog niet rond. Wij als CDA-fractie vragen u
om te zoeken naar mogelijkheden om het financiële gat te dichten, zodat komend jaar het
plan uitgevoerd kan worden. Wellicht met subsidies van derden, maar ook binnen diverse
gemeentelijke programma's moet er toch wat te vinden zijn.
In diezelfde kern Daarle kan de mogelijke sluiting van de supermarkt de leefbaarheid
aantasten. Wij hebben gewezen op een experiment van het Ministerie en de SPAR
organisatie, maar nog geen reactie vernomen van het College.
Ir, een andere kern, Maarle, wordt op dit moment gewerkt aan het dorpsplan+, waarbij de
inwoners volop betrokken worden. Het lang gewenste dorpsplein is inmiddels grotendeels
ingericht, ook een mooi burgerinitiatief. Graag worden wij geïnformeerd over de voortgang
van het buurtbus initiatief aldaar. Lukt het om deze winter te gaan rijden?
Veel geld hebben we als raad dit jaar beschikbaar gesteld voor het Centrumplan
Daarlerveen. Slagen we erin om aan de door externe subsidiegevers gestelde criteria te
voldoen of moet de gemeente Hellendoorn er nog meer geld insteken?
In diverse kernen organiseren vrijwilligers al jarenlang het paasvuur. Bezuinigingen op
gemeentelijke uitgaven mogen niet leiden tot het verdwijnen van dit cultureel erfgoed.
Met elkaar, in goed overleg en samenspraak, moet de paasvuurproblematiek oplosbaar zijn,
zo is onze opvatting.
De inwoners van onze gemeente gaan ons allemaal ter harte, daarin zullen politieke partijen
niet van opvatting verschillen. Maar hoe vergaat het die inwoners? Waar ervaren ze
knelpunten? Op basis van de uitslagen van de recente leefbaarheidonderzoek scoren we
bovengemiddeld goed als gemeente Hellendoorn, daar kunnen we trots op zijn.
Maar spelen we als gemeente wel voldoende in op veranderingen die op die inwoners
afkomen? Moeten we ons niet veel meer gaan richten op groepen die het meest last hebben
van veranderingen? Zoals mensen die van een uitkering moeten rondkomen, hetzij wegens
arbeidsongeschiktheid, hetzij wegens werkloosheid? Het CDA is van mening dat nog veel
sterker moet worden ingezet op duurzame samenwerking met werkgevers, niet alleen met
bedrijven, maar ook met publieke (zorg) instellingen, detailhandel e.a.
Met elkaar werken aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken als
jeugdwerkloosheid en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook de locale uitvoering van de WSW rekenen wij daaronder, met elkaar en voor elkaar!
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Samen, inwoners en gemeentelijke overheid, hebben we ook de zorgplicht voor diegenen die
afhankelijk zijn van hulp van een ander. Een goed beleid voor de minima, maar ook een
goed Wmo beleid en het goed doen verlopen van de transitie van de Jeugdzorg, ook
daarvoor zijn we samen verantwoordelijk.
In dat verband dringen wij aan op korte termijn te onderzoeken of aansluiting bij de
Voedselbank West Twente nodig en mogelijk is.
Ook kampt een toenemend aantal ouderen met de gevolgen van veranderingen.
Een voorbeeld daarvan is de verdergaande digitalisering van gemeentelijke diensten, van
enquêtes en onderzoeken. Zetten wij deze bevolkingsgroep daardoor buitenspel of zoeken
wij met hen naar oplossingen, dan wel alternatieven?
Hebben wij ook voldoende aandacht voor de vereenzaming van ouderen in onze moderne
samenleving? Ook een onderwerp waar meer beleid op gemaakt moet worden, vinden wij
als CDA. Samenleven doe je met elkaar!
Het met elkaar samenwerken van de WT4 gemeenten lijkt niet erg te vlotten, zo meent het
CDA waar te nemen. Na een geldverslindend onderzoek van Berenschot, is er nu weer extra
geld nodig om z.g. businesscases op te stellen. Drie gemeenten trekken er geld voor uit, het
College van Twenterand weet er eerst geen geld voor te vinden en besluit pas mee te gaan
als de raad er op aandringt....een teken aan de wand?
Of moet er toch serieus nagedacht worden over versterking en opschaling van de
intergemeentelijke samenwerking, op het vlak van de uitvoering, naar een niveau van geheel
Twente? Kwaliteit van dienstverlening, efficiency, kostenvoordelen, krijgen we het nog wel
voor elkaar als we niet naar schaalvergroting toegaan?
Met de verbetering van de infrastructuur in onze gemeente worden goede vorderingen
gemaakt. Het Combiplan in Nijverdal nadert zijn voltooiing. Er komt extra geld beschikbaar
voor de aanleg van de N35 tussen Nijverdal en Wierden, alleen de ongelijkvloerse kruisingen
hebben we nog niet voor elkaar. College ziet u hierin nog lichtpuntjes?
Gelukkig dat ook voor het deel ten westen van Nijverdal geld beschikbaar komt om de
veiligheid te verbeteren, te beginnen met de kruising van de N35 met de Stationsweg in
Haarle.
En dan de NoordZuid verbinding... Er wordt al jaren over gesproken, een groot gedeelte is al
aangelegd, alleen ontbreken nog enkele schakels: Hulsen-Ben S Jerry voorheen OLA
Hellendoorn, OLA tot Schuilenburgerweg en Schuilenburgerweg tot Ommerweg.
Het geld voor een aanleg ineens ontbreekt, dat is een ieder inmiddels wel duidelijk.
Daarom kunnen we ons vinden in de gefaseerde uitvoering: de belangrijkste knelpunten in
2015/2016, de resterende delen na 2020. Immers het primaire doel van de NZ verbinding
was en is het verbeteren van verkeersveiligheid en leefbaarheid voor aanwonenden. Als er
bezuinigd moet worden, dan zijn dat de criteria op grond waarvan keuzes gemaakt moeten
worden, en niet op basis van emoties.
Tot de infrastructuur rekenen wij ook het vastgestelde fietsstructuurplan. Een goed
instrument om de komende jaren beslissingen op te baseren en gewenste uitvoering ter
hand te nemen. Dat de herinrichting van de Grotestraat, na het gereedkomen van het
Combiplan, met beperkte middelen moet worden uitgevoerd, achten wij verantwoord. Dit
neemt echter niet weg dat er met een inventiviteit en creativiteit met elkaar toch wel iets
moois van gemaakt moet kunnen worden.
De woningmarktsituatie in de gemeente Hellendoorn blijft een punt van zorg. Belangrijk is te
erkennen dat het inwoneraantal van onze gemeente niet meer groeit, ja zelfs gaat afnemen.
Ook is duidelijk dat er veel woningen te koop staan, dat de woningmarkt momenteel
weliswaar aantrekt, maar dat de vraag naar bouwkavels voor nieuwbouw zo goed als
opgedroogd is.
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Mede hierdoor moet ook het gemeentelijk woningbouwbeleid herzien worden en moeten
kavels die de gemeente in bezit heeft, wellicht een andere bestemming krijgen. Een gepaste
fasering is wenselijk om een te groot kapitaalverlies tegen te gaan. Meedoen aan het
provinciale Grondfonds is wat het CDA betreft een goede optie.
Ook zou met een actieplan voor kavelverkoop het aantal grondtransacties nog kunnen
worden bevorderd, denken wij. Instrumenten als kortingen op de kavelprijs en het mogelijk
maken van erfpacht constructies willen wij ook onderzocht zien. Helaas moeten we
constateren dat de CPO projecten in Haarle, Marle en Hellendoorn helemaal niet, dan
slechts gedeeltelijk van de grond zijn gekomen. Dat hebt u als College dus nog niet voor
elkaar gekregen!
Vrij recent hebben we als raad het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid voor de komende
jaren vastgesteld, gebaseerd op het scenario 'realistisch'. Ook voor het onderwerp
duurzaamheid geldt voor ons: met elkaar en voor elkaar. Initiatieven uit de samenleving
zullen wat het CDA betreft, leidend moeten zijn, met de gemeente in een faciliterende rol.
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,
wijkgebouwen, 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.
Het leven is goed in onze gemeente, mede dankzij de vrijwillige inzet van velen in kerken, in
allerlei verenigingen, in de zorg. en in tal van activiteiten in kleine en grote kernen, wijken en
buurten. Met elkaar wordt de Heüendoornse samenleving gemaakt!
In dat verband wijzen wij hier op de groep inwoners die op latere leeftijd ín onze gemeente is
komen wonen. Zij beschikken veelal niet over een netwerk dat hen verzorgen kan wanneer
dat noodzakelijk is. Het zal goed zijn om hen in het bijzonder te stimuleren om mee te doen
in maatschappelijke activiteiten.
College, onze complimenten voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Uw regeerperiode zit er bijna op. Niet dat we het altijd en in alles het met u eens zijn geweest, maar
desondanks: onze dank. Die dank geldt ook voor het ambtelijk apparaat, waartoe wij in het
bijzonder de griffie willen benoemen. Een goede en prettige samenwerking neemt ook
daarbij een belangrijke plaats in. Ook hier geldt: met elkaar en voor elkaar.
Dank dat u erin geslaagd bent een sluitende begroting te presenteren in een financieel
moeilijke periode. De kaders zijn daarvoor in juli door de raad vastgesteld. Maar nu al weten
we dat gevolgen van de septembercirculaire en het herfstakkoord de uitkomsten meerjarig
zullen beïnvloeden. Zo is het zeer waarschijnlijk dat de gemeentelijke koers de komende
jaren nog wel eens bijgesteld zal moeten worden.
Besturen is een dynamisch proces, met mensen aan het stuur, Wij als CDA vertegenwoordigers weten onze inspiratie te vinden in een perspectief van geloof en vertrouwen, ook als
de tijden wat moeilijker worden.
Wij wensen u allen, college, raad en medewerkers, veel kracht en wijsheid bij het besturen
van de gemeente Hellendoorn in de komende periode.
Nijverdal, 2 november 2013
Jan Scholten,
Fractievoorzitter CDA Hellendoorn
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Algemene beschouwingen
Programma begroting 2014

"Meer met Minder"

Beschouwing BurgerBelang

Programmabegroting 2014

Inleiding:
Het afgelopen jaar zijn er veel projecten in gang gezet of afgerond; bijvoorbeeld de Paarse
Poort, de Reggeherstelprojecten, het duurzaamheidsbeleid, een deel van de fietssnelweg
F35, het verplaatsen van het station, de bouw van een multifunctioneel centrum in
Daarlerveen en een nieuw dorpsplein voor Haarle. Voor de komende jaren blijft er echter
nog veel te doen. W e denken daarbij aan aanleg van Noord-Zuid verbinding, de afronding
van het Combiplan N35. Voor de projecten waarvan we nut en noodzaak aantoonden, zoals
de Noord-Zuidverbinding, zal uitvoering volgens planning zoveel mogelijk gerealiseerd
moeten worden. De financiering zal nog een hele tour worden. Daarnaast is er natuurlijk ook
het onderhoud van bestaande wegen en fietspaden, welke op een verkeersveilig en
aanvaardbaar niveau moeten blijven.
Er zijn ook een aantal zaken minder of niet goed verlopen; het niet uittreden uit Soweco en
het niet afschaffen van Betaald Parkeren. Wij zien dit laatste als een gemiste kans om het
centrum van Nijverdal een positieve impuls te geven. Ook wil de beoogde samenwerking in
WT4-verband nog niet echt van de grond komen.
De vooruitzichten in financieel opzicht zijn zorgelijk te noemen, gezien de gemeentelijke
investeringen met langlopende hoge lasten, de decentralisaties en bezuinigingen van
overheidswege. Het wordt ook steeds moeilijker om als gemeente de inkomsten te verhogen
of om nog verder te bezuinigen.
Gelukkig is het nog altijd zo geweest dat na mindere tijden, weer betere tijden komen.
Waarom zou dat nu anders zijn? Wij zien de toekomst dan ook met enig vertrouwen
tegemoet. Positieve ontwikkelingen hoeven lang niet altijd uit materiële dingen te bestaan.
Het zijn vaak de kleine, maar wezenlijke dingen die het doen.
Het is goed toeven in de Gemeente Hellendoorn, aldus het gehouden
leefbaarheidsonderzoek; met een gemiddelde van 7,8 zitten we boven het landelijk
gemiddelde van 7,5. Als BurgerBelang plaatsen we hierbij een kanttekening; het onderzoek
is alleen in de kernen gehouden en niet in het buitengebied. Wij zijn van mening dat
leefbaarheid er in het buitengebied ook toe doet. Daarbij denken we aan wegenonderhoud,
openbare verlichting en veiligheid. Buurthuisaccommodaties zijn het kloppend hart van de
buurtschappen en van levensbelang voor de leefbaarheid.
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Programma 1 Gemeenteraad, griffie en dualisme;
Burgerparticipatie zal zich in 2014 verder ontwikkelen, met een veranderende rol voor de
gemeenteraad. Daarbij ontstaat er meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven vanuit de
samenleving. Dit zal de sociale cohesie en het noaberschap ten goede komen. BurgerBelang
vindt het belangrijk dat burgers meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen.
Laten we oppassen dat we burgers daarin niet te overvragen, waardoor zij overbelast raken,
maar juist hen te enthousiasmeren. Om burgerparticipatie meer inhoud te geven hebben wij
voorstellen gedaan, welke geresulteerd hebben in het aannemen van een
referendumverordening.

Programma 2 Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting;
Gezien de omvang van onze gemeente zijn wij van mening, dat bij de volgende coalitie 3 fte
wethouders toereikend zal zijn voor het dagelijks bestuur van onze gemeente.
We vragen aandacht voor de digitale service aan onze inwoners door middel van een
gebruiksvriendelijke website en een optimale digitale dienstverlening. Tevens vragen wij
aandacht voor de informatievoorziening aan de burgers van onze gemeente die niet in de
gelegenheid zijn om de informatie digitaal te vergaren. Wij vinden dan ook dat de
informatievoorziening aan hen ook optimaal beschikbaar moet blijven.
Goede communicatie en transparantie tussen gemeente en burgers vinden wij van groot
belang.
In de begroting staat het samenwerkingsverband WT4 opgenomen als kostenpost.
Overigens, dit in tegen stelling tot de gemeente Rijssen-Holten; zij boekten winst in. Volgens
ons moet het uitgangspunt voor samenwerking kostenbesparing zijn. Van het college
vernemen wij graag vanaf wanneer zij uitgaan van die kostenbesparing.

Programma 3 Ruimtelijke ordening en wonen;
Ondanks de economische recessie blijft bouwen naar behoefte voor de verschillende
doelgroepen van groot belang. Positieve ontwikkelingen zijn de verschillende vergevorderde
CPO-projecten in de kernen en de faciliterende rol van de gemeente daarin.
Om de woningmarkt en de bouw te stimuleren, zijn wij blij dat er nu structureel C200.000,-beschikbaar is voor de startersleningen, waarbij Rijk en Provincie co-financieren; een
starterslening kan net 'het duwtje in de rug' zijn wat nodig is om een 'treintje' van 3 á 4 te
verkopen woningen in beweging te zetten. Tevens verzoeken wij het college in het kader van
woningbouwstimulans te onderzoeken of het mogelijk is om de prijs van bouwgrond te
verlagen. Daarnaast zijn we van mening dat stimuleringsmaatregelen, om bestaande
woningen te isoleren en levensloopbestendig te maken, een impuls kan zijn voor de bouw.
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De realisatie van WOP de Blokken gaat naar z'n afronding; bewoners zijn blij met de
vernieuwingen.
De nieuwbouw in de Heemtuin en Hellendoorn Noord blijven ver achter bij de
verwachtingen. Wij zijn van mening, dat de ontwikkeling hiervan aangepast moet worden
aan het aantal verkochte kavels. Langdurig braakliggende grond zou wellicht ook tijdelijk
anders ingezet kunnen worden ten behoeve van bewoners, daarbij denken we aan een
speelveld of volkstuintjes. Dit uiteraard op initiatief van en overleg met betrokkenen.
Ten aanzien van het project Nijverdal aan de Regge onderschrijven wij het uitgangspunt dat
de gemeente niet participeert in de ontwikkeling, nog in het nemen van financiële risico's.
Wij gaan er van uit dat u daarmee ook bedoelt, dat het niet ten koste van andere
gemeentelijke plannen mag gaan.
In vorige raadsperiodes is er veel grond aangemerkt voor woningbouw, om daarmee
strategische projecten te bekostigen, zoals het Ravijn en de Twijn. Locaties ais Sporthal
Noetsele en de Steen v. Ommerenstraat zijn hier een voorbeeld van; ze zijn voor hoge
bedragen in de boeken gezet; dermate hoog dat dit nu niet meer haalbaar blijkt. Laat dit een
goede leerschool zijn voor eventuele volgende investeringen, door geen winst in te boeken
vóór deze behaald is.

Programma 4 Openbare orde en veiligheid:
De nieuwe drank- en horecawetgeving zal meer inzet vergen op het gebied van handhaving,
iets wat volgens ons prima in WT4-verband opgepakt zou kunnen worden.
Het is een gegeven dat er in verhouding te weinig agenten op straat zijn. Tevens spelen
beleidswijzigingen binnen de korpsen momenteel een grote rol. Dit resulteert erin, dat voor
een relatief kleine gemeente als Hellendoorn niet volledig voldaan kan worden aan een
vaste wijkagent per buurt. BurgerBelang wil zien dat het college zich hard maakt, om juist
ook in kleine gemeentes voldoende agenten te behouden. Voldoende agenten dragen ook
bij aan het gevoel van veiligheid onder onze burgers en heeft ook een preventieve werking
op bepaalde vormen van criminaliteit. In dit kader willen wij bepleiten het politiebureau in
Nijverdal te operationeel te houden.
Wij constateren dat na de ingebruikname van het station, reizigers niet altijd even
ordentelijk omgaan met het stallen van hun fietsen aan de zuidzijde. Rondslingerende
fietsen buiten de stalling en een rommelige aanblik, als gevolg van het doortrekken van de
voetgangersbrug is iets waar wij als BurgerBelang al eerder voor waarschuwden. Hier moet
wat ons betreft handhavend worden opgetreden.
BurgerBelang wil haar waardering uitspreken voor al de mensen van de vrijwillige
brandweer, welke zich toch maar steeds weer inzetten voor de burgers van Hellendoorn,
soms met gevaar voor eigen leven. Waardering in woord en daad zal er zeker toe bijdragen
dat zich jonge vrijwilligers aanmelden om opgeleid te worden tot brandweerman/vrouw.
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We zullen de banden tussen ons als gemeente en de plaatselijke vrijwilligers dan ook
moeten koesteren.
We maken ons echter nog wel zorgen over de desintegratiekosten van het samenvoegen van
de brandweerkorpsen. Hiervoor is nog geen structurele oplossing of dekking gevonden. Wij
willen dan ook met nadruk meegeven, dat hiervoor aandacht is én blijft, zodat we niet als
gemeente met de kosten blijven zitten. De kosten bedragen maar liefst C90.000 in 2014
oplopend naar C320.000 vanaf 2016.

Programma 5 Wegen riolering en verkeer;
Het realiseren van de Buurtbuslijn in en rond Haarle vinden wij een heuse opsteker!
Voor BurgerBelang zijn de ongelijkvloerse kruisingen nog steeds het uitgangspunt voor de
N35, tracé Wierden-Nijverdal.
Ook het realiseren van verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid op het N35 tracé
Nijverdal-Mariënheem vinden wij van groot belang, met als hoogste prioriteit de kruising
Stationsweg-Almeloseweg.
Wat voor ons géén prioriteit heeft is de herinrichting van de Grotestraat, direct na de
ingebruikname van het Combiplan. Wij bepleiten, om eerst aan te zien hoe de
verkeersstromen zich ontwikkelen en naar aanleiding daarvan de Grotestraat te
herinrichten. Immers, de huidige inrichting voldoet thans prima; de verkeersintensiteit zal
verminderen en er zijn op diverse plaatsen voetgangersoversteekplaatsen.
Wanneer kunnen we concrete plannen tegemoet zien waarin u aangeeft wat u in het kader
van het lichtbeleid gaat doen in de bebouwde kommen?
De aanleg van de totale Noordzuidverbinding volgens planning, is van groot belang voor de
leefbaarheid van Hulsen en Hellendoorn en in economisch opzicht ook voor een betere
ontsluiting van Ben en Jerry's en Koninklijke ten Cate; nut en noodzaak tot aanleg is reeds
lang aangetoond. Er zijn toezeggingen gedaan aan VV Hellendoorn en aanwonenden. De
weg stond in de strategische projecten al voor 2007 op de planning en staat nu gepland voor
2015-2016. Bijna 10 jaar later. Blijkbaar vonden we alles wat in Nijverdal moest gebeuren
van een veel groter belang. Waar wij steeds voor gewaarschuwd hebben, nl. dat de
Noordzuidverbinding 'kind van de rekening' zou worden is nu overduidelijk waarheid. Het
college heeft in een recente brief aangegeven dat zij meer tijd nodig heeft om middelen te
verkrijgen van hogere overheden. Daarin geeft ze aan het deel van rotonde Ben en Jerry's
tot aan Ommerweg prioriteit te geven. Ook voor BurgerBelang heeft dit deel de hoogste
prioriteit. Wij zijn van mening dat u de beloftes na moet komen en hoe dan ook tot aanleg
moet overgaan in 2015-2016 . Wij willen dat het college klip en klaar aangeeft hiervoor half
januari de financiële middelen te hebben zodat dit deel volgens planning kan worden
aangelegd.
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Het heeft ons verbaasd dat in het kader van onderhoud wegen de Reggeweg, Kasteelstraat
en de Schuilenburgerweg van een nieuwe laag asfalt is voorzien en nog we! met het veel
duurdere, geluidsarme zoab, terwijl u voornemens bent de Noord-zuidverbinding binnen
afzienbare tijd aan te leggen. Wat is de reden dat dit onderhoud nu heeft plaatsgevonden,
terwijl het budget voor onderhoud wegen steeds kleiner wordt, afgezet tegen de
toekomstige ontwikkelingen.

In het kader van de verkeersveiligheid zouden we graag zien dat er extra aandacht besteedt
wordt aan voorlichting voor gebruikers van elektrische fietsen, gezien het bovenmatig aantal
ongevallen.
Wanneer bij het samengaan van wegwerkzaamheden en riolering kredieten worden
verstrekt, is het voor ons niet inzichtelijk welk deel uit de riolering of uit wegen wordt
betaald. Is het mogelijk dit in de toekomst zo te presenteren, dat wij als raad onze
controlerende taak goed kunnen uitvoeren?
Wederom stelt u voor om een deel van straatreiniging ten laste te brengen van het
rioolrecht, en wel voor de aanschaf van een veegmachine. Wij vragen ons toch echt af wat
de relatie is met riolering. Straatreiniging is volgens ons toch gewoon een gemeentelijke
taak, welke vanuit de algemene middelen betaald moet worden.
Wij vragen de indieners, ondersteuners en het college van B&W ten aanzien van het
amendement bij de evaluatie Betaald Parkeren, hoe zij de kosten voor de uitvoering willen
dekken.
BurgerBelang vindt het triest te moeten constateren dat maatregelen ten aanzien van
betaald parkeren leiden tot een inkomensderving van minstens 60.000 euro daar komen de
kosten van de investeringen nog bovenop. Naar onze mening lost het de problemen niet op,
maar leidt dit alleen maar tot lastenverhoging voor alle burgers. Ook zien we niets terug van
de vervuiler betaald en kostendekkende tarieven. Naar schatting kost dit de burger minimaal
2Vo ozb verhoging extra. Hopelijk bieden nieuwe verkiezingen ons de mogelijkheid samen
met andere partijen deze onzin (betaald parkeren) ongedaan te maken.
Voetgangers en fietsers zijn de meest kwetsbare groepen in het verkeer en verdienen extra
aandacht, waarbij veiligheid, economie en toerisme prima kunnen samengaan. Een traject
waar alle drie deze factoren een belangrijke rol spelen is een vrij-liggend fiets/voetpad langs
de Tunnelweg en Luttenbergerweg richting Hellendoorn en Haarle. Het aantal
geregistreerde ongevallen met ernstig letsel geven de onveiligheid, erg genoeg, treffend
weer. De weg wordt dagelijks gebruikt door de schooljeugd en is bepaald niet vriendelijk
voor toeristen, welke er in grote getale gebruik van maken, vanwege de aanliggende
toeristische voorzieningen. Voor de dorpen Hellendoorn en Haarle is het economisch van
groot belang dat de toerist er op een veilige manier kan komen. De verharde fietspaden
welke er nu liggen leiden de toerist meer naar Nijverdal. Het kan toch niet zo zijn dat alles
ten dienste moet staan van het centrum van Nijverdal.
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BurgerBelang is dan ook van mening dat om voorgenoemde argumenten dit fietspad de
hoogste prioriteit moet krijgen, en zo snel mogelijk moet worden aangelegd. Naar aanleiding
hiervan zullen wij een motie indienen.

Programma 6 Economische zaken, recreatie en toerisme:
BurgerBelang onderschrijft, dat wij als gemeente Hellendoorn voorwaarden moeten
scheppen voor een goed en gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat en daarbij de
toeristische en recreatieve structuren proberen te versterken en te vermarkten. De invulling
van die voorwaarden ligt hoofdzakelijk bij de ondernemers zelf. We hopen dat zij de kansen
zullen benutten, om zo samen met de gemeente Hellendoorn, de verder oplopende
werkeloosheid een halt toe te roepen en daar waar mogelijk te verminderen. Daarnaast
vinden wij het belangrijk dat er ook arbeidsplaatsen beschikbaar zijn voor onze inwoners
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Onze gemeente wordt steeds mooier en afwisselend, en heeft op velerlei sectoren veel te
bieden. We denken dat de nieuwe tarieven voor de toeristenbelasting dan ook goed in
verhouding staan tot het aanbod. Wij blijven wel aandacht vragen voor één tarief per
overnachting in alle vormen van nachtverblijf. Wij zijn van mening dat er geen onderscheid
tussen een overnachting in vakantiewoning of hotel enerzijds tegen overnachting op een
camping of groepsaccomodaties anderzijds. Alle toeristen kunnen evenredig gebruik maken
van alle voorzieningen die onze gemeente te bieden heeft.
Als gemeente hebben we veel geïnvesteerd, en investeren we nog steeds om een toeristisch
aantrekkelijke gemeente zijn. Wat ons betreft mag de subsidiëring aan de toeristische
bureaus dan ook worden verminderd. Ondernemers hebben zelf ook hun eigen
verantwoording meer initiatieven ontplooien.
Ten aanzien van de taakstelling voor de regio Twente gaan we er van uit dat u er voor zorgt
dat deze ook daadwerkelijk gehaald wordt.
Het niet realiseren van de taakstellende bezuiniging op de Toeristisch Bureaus verbaasd ons.
Begin 2013 waren de Bureaus zelf ervan overtuigd in de destijds gegeven presentatie dat zij
de bezuiniging zouden halen, BurgerBelang heeft daar expliciet naar gevraagd. Het verbaasd
ons dan ook dat dit nu niet gerealiseerd kan worden. Dit laat ons met de vraag achter wat dit
betekent voor het zelfstandig worden van de Toeristische Bureaus en het destijds
gepresenteerde plan. Bij beantwoording van de technische vragen liet het college weten dat
er duidelijke afspraken zijn gemaakt om de bezuiniging de komende jaren wel te halen.
Welke garanties biedt u in deze?
Het inkoopbeleid neigt vanuit het financiële naar grootschalig inkopen samen met andere
partijen. Nadrukkelijk willen we u meegeven dat grootschaligheid niet zelden lijdt naar
afbreuk bij kleinere ondernemers. Als er minder spelers op de markt komen, bestaat de kans
dat we van een paar grote aanbieders afhankelijk worden. Als dat gebeurd zal dat een sterk
prijsopdrijvend effect hebben. BurgerBelang is van mening dat we ons dus niet blind moeten
staren op enkel de prijs.
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Programma 7 Jeugd en onderwijs:

De jeugd heeft de toekomst. Er staat veel te gebeuren op het gebied van de jeugd o.a. de
transitie van de jeugdzorg in 2015. BurgerBelang vindt het belangrijk dat in de aanbesteding
van de jeugdzorg niet alleen wordt gekeken naar de financiën; de kwaliteit en continuïteit in
het leveren van zorg is minstens zo belangrijk. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er een
goede overdracht plaatsvindt van provincie naar gemeenten
Door bezuinigingen en wetswijzigingen van overheidswege zullen er in het onderwijs
veranderingen plaatsvinden. Scholen fuseren en gaan samen verder, een voorbeeld hiervan
is de Twijn. Binnenkort zal de bouw hiervan starten. Door vertraging in de bouw van de Twijn
zal de geplande opleveringsdatum niet worden behaald. Huur van de gymzaal aan de
Schoolstraat is daarom voor de continuïteit van de gymlessen noodzakelijk. Wij hopen dat in
goed overleg met de Woningstichting Hellendoorn deze huur gedurende de bouw van de
Twijn mogelijk is.
Als we kijken naar de ontwikkelingen rond het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is het
van belang dat we het komende jaar een goede, bij voorkeur bestaande locatie ( bijv.
zorgvloer het Ravijn) voor het VSO in de gemeente Hellendoorn vinden; de VSO verdient een
volwaardige plek binnen het onderwijsveld. In dit kader zuilen we de invloeden van passend
onderwijs en de gevolgen hiervan kritisch blijven volgen.
Over het Centrum Voor Jeugd en Gezin (CJG) horen wij kritische geluiden. Bij de start van
CJG vroegen wij om na een jaar te evalueren. We vragen u zo spoedig mogelijk inzicht te
geven in de concrete resultaten.

Programma 8 Sport en Cultuur:
De zorgvloer Het Ravijn blijft een punt van zorg; al jaren is er belangstelling van eventuele
huurders, maar ze zijn nog steeds in onderhandeling met zorgverzekeraars. Dit heeft helaas
nog niet geleid tot contracttering; ondanks de extra investeringen in de zorgvloer is een
eventuele verhuur nog geen stap dichterbij. Wij hopen dat u binnenkort tot verhuur kunt
overgaan. Tevens willen wij binnen afzienbare tijd een concreet plan van aanpak voor een
alternatieve invulling. Wij stellen voor, dat u serieus gaat kijken of het VSO onderwijs hier
een plek in kan krijgen.
De exploitatie van zwembad het Ravijn is eveneens een zorgenkindje; De geprognotiseerde
bezoekersaantallen zijn naar beneden bijgesteld en er is een ludieke actie met voordelige
toegangskaarten gehouden. Bovendien hebben we schitterend zomerweer gehad.
Desondanks zijn de verwachte bezoekers aantallen nog niet gehaald. Wederom stellen wij
voor, de mogelijkheden te onderzoeken om bij het buitenbad en tijdens de vrije zwem-uren
het toezicht te laten verrichten met vrijwillige toezichthouders. In de gemeente Twenterand
heeft men hier goede ervaringen mee. De horeca-exploitant heeft te maken met
tegenvallende omzetcijfers en kan daardoor het hoofd niet boven water houden. Als gevolg
hiervan heeft hij aangegeven het huurcontract per 2014 te willen beëindigen. Dit is

wederom een tegenvaller in de exploitatie. Wij stellen voor te onderzoeken of de
horecagelegenheid kan worden geëxploiteerd door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, als zijnde een schoľmgsplek.
Het behouden van de bibliotheekvoorzieningen in alle kernen heeft voor ons hoge prioriteit.
De bezuinigingen op het muziekonderwijs leveren ook creatieve mogelijkheden op. Wij zijn
dan ook benieuwd naar het plan van aanpak van de gezamenlijke muziekverenigingen, die
een rol willen gaan spelen in het muziekonderwijs. Verder stellen wij voor, kritisch te kijken
naar de hoge subsidiëring van het theater.
Programma 9 maatschappelijke ondersteuning;
Binnen de wet maatschappelijke ondersteuning(WMO) is een kanteling gaande, met als
gevolg dat de verantwoording steeds meer bij de burger zelf ligt; met zelfredzaamheid en
betere kansen voor zichzelf creëren als uitgangspunt. Hoewel wij hier wel achter kunnen
staan vinden we als fractie van BurgerBelang, dat de gemeente er voor moet waken, dat
daar waar nodig, professionele zorg altijd beschikbaar moet blijven; er moet ruimte zijn én
blijven voor maatwerk. We zijn tevens van mening dat er niet teveel taken bij burg ers
neergelegd moeten worden, waardoor vrijwilligers overbelast raken.
Verder zien we dat er vanuit het Rijk steeds meer taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) naar de WMO worden overg eheveld, zonder het benodig de budg et,
maar wel met meer verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd, dat het goed is om zorg
dicht bij de zorgvrager te hebben en we hopen dat ook deze gemeente daar een goede
invulling aan geeft.
Programma 10 sociale voorzieningen;
Als gemeente Hellendoorn hebben we een solide sociaal beleid. De plannen om uit de
gemeenschappelijke regeling Soweco te stappen zijn helaas niet gelukt. Toch vinden wij het
belangrijk dat ook de WSW-ers zoveel mogelijk in eigen gemeente, bij lokale werkgevers een
arbeidsplaats vinden. Wij willen een motie gaan indienen om te onderzoeken of het mogelijk
is. om een dagbestedingsplek(kiosk) te plaatsen bij het station.
Jammer genoeg is de crisis nog niet voorbij. We merken dit ook in Hellendoorn. Door de
aanhoudende recessie stijgt het aantal bijstandsgerechtigden. We lezen dat u een pilot gaat
starten om uitkering sg erechtig den, met een actievere aanpak sneller aan het werk te
helpen. College kunt u hier ons uitgebreider over informeren?
Verder maken we ons zorgen over het feit dat, steeds meer mensen genoodzaakt zijn
gebruikte maken van de Stadsbank Oost Nederland en de schuldhulpverlening.
De opkomst van het fenomeen voedsel/kledingbank is op zich natuurlijk uitermate triest te
noemen en zou niet nodig moeten zijn in een land als Nederland. Toch blijkt dit noodzakelijk.
In deze zien wij het als een positieve ontwikkeling dat er organisaties zijn die vanuit
humanitaire overwegingen een dergelijke voorziening willen opzetten. Als gemeente zouden
we hier een faciliterende rol in moeten vervullen. Daarnaast vragen wij ons af of het
mogelijk is om braakliggende grond ter beschikking te stellen als volkstuin, waarbij

gebruikers een deel van de opbrengst schenken aan de voedselbank en er ook nog een
nuttige tijdsbesteding in hebben.
Een solide armoedebeleid vinden wij van grote waarde, zodat de hulp komt daar waar het
nodig is. BurgerBelang hoopt dat de economie snel weer aantrekt en dat er in de toekomst
minder mensen afhankelijk van deze voorzieningen hoeven te zijn.

Programma 11
Matuur, landschap en water, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar groen:
De landbouw, recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers in het landelijk
gebied. Daarbij speelt onderhoud van het openbaar groen een prominente rol.
Burgerparticipatie toepassen bij het onderhoud van het openbaar groen, zien wij als een
versterking van de sociale cohesie; burgers worden meer betrokken en voelen zich daardoor
mede verantwoordelijk voor hun omgeving. U bepleit een opwaardering van het openbaar
groen in het Centrum van Nijverdal enerzijds, anderzijds gaat voor extensief onderhoud in
het buitengebied. Naar onze mening staat dit niet in verhouding.
Wij vragen ons af of het volledige budget voor het Blokkenpark gebruikt moet worden. Wij
zijn van mening dat het park een facelift moet ondergaan, maar alleen op een sobere en
doelmatige wijze is volgens ons verantwoord. Dit geldt overigens ook voor de Tuinen van
Nijverdal en de Stationsomgeving. Wat ons betreft kan de inrichting van de
Stationsomgeving Zuid worden getemporiseerd.
Wij wiilen het college herinneren aan de afspraak om de fontein van het voormalig
Dunantpiein terug te plaatsen op een prominente plek binnen ons centrum, bijvoorbeeld op
de markt.
In Daarle leeft de wens om het gebied tussen MFC de Ark en de evenementenweide in te
richten. College onderzoek wat de gemeente Hellendoorn hierin kan betekenen.
De Reggeherstelprojecten vorderen gestaag en de metamorfose tot natuurgebied en
waterretentiegebied is wat BurgerBelang betreft, prima gelukt. Ais we zien hoeveel mensen
al fietsend, wandelend, zwemmend of varend hiervan genieten, zegt dat genoeg over de
toegevoegde waarde van de aanleg. Wij verzoeken het college te onderzoeken of er in het
project nog een strandje met speelgelegenheid kan worden aangelegd, om de Reggebelevingte optimaliseren.
Om de centra van onze kernen op te fleuren zouden we het een goed idee vinden om
cultuurgroen zoals bloembakken of hanging baskets ter beschikking te stellen. Wij vragen
het college met de Plaatselijke belangen/Dorpsraad en ondernemersverenigingen in gesprek
te gaan of zij dit waarderen en zelfde bloembakken willen onderhouden.

Programma 12 Afvalverwerking en milieu;
BurgerBelang vindt een gezonde en duurzame leefomgeving belangrijk. Zorgvuldige
afvalverwerking is hierin een belangrijke factor. Verdergaande afvalscheiding en
vermindering van restafval vinden wij een nobel streven. Als gemeente Hellendoorn hebben
wij hierin een voorbeeldfunctie en de taak de samenleving te enthousiasmeren, maar het is
aan de samenleving, dit streven op te pakken en bereid te zijn daadwerkelijk het afval
zorgvuldig te scheiden.
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Als we kijken naar de investeringen die we als gemeente gedaan hebben, en nog steeds
doen, in het kader van kunst en cultuur, is het voor ons onbegrijpelijk dat u voorstelt het
budget voor het opruimen van paasvuren en kerstbomen met C 5000,- te verlagen. Als er
iets cultuur is, dan is dit het wel. Er komen vele tienduizenden mensen op af. Op een
gemiddelde professionele voorstelling in ons theater komen misschien 200 personen af, en
leggen per voorstelling misschien wel 5000 euro toe. In het kader voor het behoud van
culturele gebruiken als het paasvuur zullen wij, eventueel met anderen, een amendement
indienen.
Verlagen van het budget voor illegale stortingen kan alleen als u kunt garanderen dat de
dienstverlening niet minder wordt. Kunt u dat?
Duurzaamheid bepaalt in toenemende mate ons doen en laten. Het is een onderdeel dat ook
terug zal komen bij ons als gemeente. We zijn van mening dat wij als gemeente daarin een
aanjagende- en voorbeeldfunctie kunnen hebben, in de zin van informatie en wellicht
regelgeving. Onze rol als financierder van zaken zal echter beperkt zijn gezien onze
mogelijkheden. Wat we wel kunnen doen is bijvoorbeeld een stuk bedrijventerrein
beschikbaar stellen als mogelijkheid, om als gemeente te laten zien dat we duurzaamheid
serieus nemen. De investeringen zullen echter van investeerders moeten komen. Het
plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is zeker het onderzoeken waard, en
zou ons als gemeente net als bij particulieren, voordeel opleveren. Zowel milieutechnisch als
financieel.
Proeramma 13 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
De algemene reserves groeien in de komende jaren van 8,2 eind 2014 naar 10,4 miljoen in
2017. We zijn blij om dit te vernemen. BurgerBelang vindt het van groot belang dat de
financiële positie van onze gemeente versterkt wordt. Door onze financiële positie te
versterken zijn we beter in staat onvoorziene situaties op te lossen.
Wij ondersteunen het college bij het beleid dat 'de hand op de knip' gehouden moet worden
en daarnaast dat er goed nagedacht moet worden, over het nut en de noodzaak van
investeringen.
Voor 2014 is opnieuw een ronde van rijks-bezuinigingen aangekondigd. Daarbij komen ook
nog de voorbereidingen van de diverse transities. Dit zal waarschijnlijk leiden tot extra druk
op onze middelen. Maar het kan ook zijn dat we genoodzaakt worden tot andere manieren
van benaderen en werken. Wat nog niet wil zeggen dat alles slechter wordt. Uitgangspunt
van BurgerBelang is de minima zoveel mogelijk te ontzien, en te ondersteunen waar het echt
nodig is.
De weerstandscapaciteit is gedaald van 22,9!J6 naar 1896 in 2014. Wij maken ons hier zorgen
over, ook gezien in het licht van het huidige financiële klimaat in Nederland en dat er door
onder andere VNG en het Rijk voorspeld dat er nog meer bezuinigingen aan komen. Wij
vragen het college hiervoor aandacht te blijven behouden.
Wij bedanken allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze begroting.
Namens de fractie en steunfractie BurgerBelang.

10

( Gen i i t e l i l i i i n
v.

r-

Het Binnenhof
Verandering van het cement in de samenleving

Algemene beschouwingen GemeenteBelangen
n.a.v. de begroting 2014
van de gemeente Hellendoorn

GemeenteBelangen
Algemene beschouwingen

begroting 2014

Verandering van het cement in de samenleving.
*Bewust is er gekozen om dit onderwerp nader te belichten in het kader van de
begroting 2014. Vele andere zaken komen in ons verkiezingprogramma terug.
Andere zaken worden nog benoemd in de tien minuten per fractie in het
voorgelezen deel van de algemene beschouwingen.

Participatiesamenleving
Van iedereen die het kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor
zijn of haar eigen leven en omgeving. Woorden van onze Koning Willem
Alexander in zijn troonrede. Daarmee doelt hij op de verschuiving van de
klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het veranderen
van de klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenieving leidt tot
vele discussies, voor en tegenstanders. Het laat zich omschrijven dat een ieder
die mogelijkheden heeft verantwoordelijkheden neemt voor zijn of haar eigen
leven en omgeving.
We gaan transformeren naar een andere samenleving waarin de overheid zich
meer terugtrekt en burgers waar mogelijk meer gaan bijdragen in het
levenspatroon. Het langer zelfstandig thuis wonen met ondersteuning en zorg,
thuis met meer hulp vanuit eigen sociaal netwerk. Een zorgprofessional komt in
het denken van de participatiewet meer op afstand te staan. De uren die een
begeleider nog heeft moet gebruikt worden om andere mensen in te zetten om
te ondersteunen. Netwerken moeten ontstaan. Familieleden, buurtbewoners
of vrijwilligers inschakelen die taken op zich nemen. Digicontact neemt zijn
entree door mensen op afstand te begeleiden door beeldbellen.
Keukentafelgesprekken vinden plaats voor een optimale begeleiding.
Enkele gemeentes hebben een prikbordsite geopend waar taken worden
aangeboden en waar vrijwilligers op kunnen reageren, dit alles om matches te
kunnen realiseren in een veranderende samenleving. De gemeente
Hellendoorn zal zich moeten versterken door samen te werken, enerzijds in het

WT4 verband, anderzijds in de bredere vorm op regionaal niveau van de 14
Twentse gemeenten. Essentieel om kosten te gaan drukken door samen te
werken. Het afgelopen jaar is met betrekking tot de transitie jeugdzorg een
goede stap gezet door de 14 Twentse gemeenten maar nu zal er lokaal invulling
aan moeten worden gegeven.

Decentralisaties
Door de hervormingen van ons kabinet krijgen gemeenten een belangrijk
takenpakket. De decentralisatie van AWBZ begeleiding, jeugdzorg en de nieuwe
participatiewet. Gemeentes moeten maatwerk gaan leveren. In 2014 zal er
hard gewerkt moeten worden om invulling te geven aan die taken. Er zal goed
gecommuniceerd moeten worden naar de inwoners van onze gemeente.
Deze ontwikkelingen gaan gepaard met budgetoverheveling van rijk naar
gemeenten. De financiële gevolgen van decentralisaties zijn onduidelijk. Deze
onduidelijkheid betekend voor de fractie van GemeenteBelangen datje een pas
op de plaats moet maken, een pas op de plaats in keuzes ook ten aanzien van
de begroting 2014 voor de gemeente Hellendoorn. Een pas op de plaats van
mogelijke amendementen en moties die worden ingediend naar aanleiding van
de voorliggende begroting die weer leiden tot beleidsveranderingen. We zitten
in een tijdperk dat we zakelijk moeten worden, zakelijk moeten denken de
hand op de knip moeten houden.
Zakelijk worden is een moeilijk begrip in een politieke wereld waar de
gemeenteraad verkiezingen voor de deur staan. Met de boven genoemde
onzekerheden kan een keuze voor de Noord-Zuidverbinding onder druk komen
te staan, beloofd is beloofd worden zware woorden door de onzekerheden van
de decentralisaties.

Tijden herhalen zich.
Er wordt nu veel gesproken over een modern naoberschap, een netwerk van
mensen, gedeeltelijk gebaseerd op de kernwaarden van het 'oude'
naoberschap. Het oude noaberschap kende het oude woord "omzien",
ommezien in het dialect. Ommezien wordt weer een kenbaar begrip in het
cement van de samenleving waar de overheid zich meer terug trekt. Binnen dit
netwerk wil men elkaar helpen om aangenaam te wonen, te werken en te

leven. Nieuwe communicatiemiddelen ondersteunen de verbindingen.
Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds v e r t r o u w e n , zijn
aansprekende regels.
In programma 9 maatschappelijke ondersteuning w o r d e n veel zaken
omschreven waar w e als gemeente al mee bezig zijn. De ontwikkeling van
woonservice gebieden is een v o r m van gebiedsgericht w e r k e n wat nog in de
kinderschoenen staat maar zich verder ontwikkelt. De lokale en provinciale
campagne" lang zult u w o n e n " is borduren op het beleid van Den Haag. In het
kader van burgerparticipatie kennen w e het project Hellendoorn in actie, en
lerende gemeenschap.
Inleiding programmabegroting 2014
Geacht College uw inleiding over de programma begroting 2014 is als volgt.
Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2014 aan. Het is de laatste in een
reeks van vier begrotingen gedurende deze raad- en Collegeperiode. In maart
2014 vind de nieuwe gemeenteraadverkiezingen plaats. In de afgelopen
periode is vier jaar hard gewerkt aan de uitvoering van het College- en
Coalitieprogramma "Bijgestelde ambities: samen verantwoord verder". In dat
kader zijn forse stappen gezet, al speelde de economische recessie ons
gedurende de gehele periode parten. Niet alles wat we ons voorgenomen
hadden bleek uiteindelijk ook financieel mogelijk.

Verkiezingsprogramma, vorige algemene beschouwingen
Deze inleiding geeft stof om over na te denken. Meerdere omschrijvingen in
onze algemene beschouwingen van de afgelopen jaren zouden vandaag zo
weer kunnen worden uitgesproken, een vervolg op ons verkiezingsprogramma.
Een verkiezingsprogramma waarin aangegeven werd dat we bewust waren van
de bezuiniging taakstelling, voortkomend uit de korting op het gemeentefonds,
de kredietcrisis en de daarop volgende economische recessie. Ook werd
omschreven dat wij door uitspraken van onze regering met name op het gebied
van zorg met betrekking decentralisaties voor financiële opgaven komen te
staan die nog niet te overzien zijn.
Helder is het daarom te lezen dat u aangeeft in de inleiding als College van
BurgerBelang en CDA dat de economische recessie u deze periode parten heeft

gespeeld. Dat alles wat voorgenomen was uiteindelijk niet financieel mogelijk
bleek te zijn. Deze woorden van u als Collegeleden hebben onze goedkeuring,
een juiste vertaling van de ontstane financiële situatie in onze gemeente, ons
land en buiten de landsgrens.

Verandering van het cement in de samenleving
Als je kijkt naar het cement in de samenleving moet je concluderen dat er een
verschuiving plaats vind. Steeds minder mensen vinden hun gang onder andere
naar de kerk, wij betreuren deze ontwikkeling. Maar het zijn feiten die aan de
orde zijn. De kerk een belangrijk cement in de samenleving het is maar een
voorbeeld. Als gemeente moeten we er voor waken dat het cement in de
samenleving blijft bestaan en waar mogelijk stimuleren. Als gemeente mogen
we trots zijn dat we een rijk verenigingsleven hebben en in een prachtige
gemeente wonen. Het leefbaarheidonderzoek is hier een goed voorbeeld van,
wel zijn er aandachtspunten. In meerdere Raadsperiodes is veel geïnvesteerd in
voorzieningen.
Op het gebied van sport, ontwikkelingen in de kernen wijken en buurten. ZINin
vervult als organisatie een belangrijke rol in de cement van onze samenleving.
Vanuit het ooghoek dat veel mensen gebruik maken van functies door deze
organisatie georganiseerd. De Welle heeft een belangrijke rol in het cement
van onze samenleving door het bevorderen van samenleven in buurt en wijk
voor alle leeftijdsgroepen en kwetsbare inwoners. Vrijwilligers die zich bezig
houden met ons cultuur historisch erfgoed. Wij hebben maar enkele zaken
benoemd dit alles om aan te geven dat we opletten moeten, en blijven
stimuleren in het cement van onze samenleving die gaat veranderen.

De nota High Five
De culturele voorzieningen in onze gemeente moeten fors inleveren qua
subsidies. Er wordt in de begroting verwezen naar de nota High Five. Deze nota
is echter sterk verouderd, meerdere keren is aangegeven dat deze
geactualiseerd zou worden maar tot op heden is dat niet gebeurd. Wanneer
komt er een geactualiseerde nota naar ons toe waaraan wij kunnen toetsen op
basis waarvan er bezuinigd wordt? Als gemeente zullen we ons moeten

focussen op ontwikkelingen en niet in een luie stoel achter over moeten
hangen o m het cement in stand te houden. O m het cement in stand íe houden
is communicatie belangrijk, wat zijn de ontwikkelingen van bijvoorbeeld
bezuinigingen.

Sport
De sterk stijgende tarieven op het gebied van sport, blijft sport toegankelijk
voor iedereen. Het College zal met diverse sportverenigingen in gesprek
moeten blijven een vinger aan de pols moeten houden.

Peuterspeelzaaiwerk
Door bezuinigingen op het peuterspeelzaaiwerk moet er goed opgelet worden
dat er geen kinderen tussen wal en schip raken. Dat wat we willen bereiken,
namelijk gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen geen wassen neus
wordt.

Paasvuur Hellendoorn
Een bezuiniging op bijvoorbeeld het paasvuur in Hellendoorn kan door goede
communicatie leiden tot andere oplossingen. Dit alles om het cement in onze
samenleving, de verbroedering van dit cultuur historisch monument in stand te
houden. In afwachting zijn we nog op beantwoording van onze brief op dit
punt.

De vrijwilliger als cement in de samenleving
Als je de ontwikkelingen in ons land gade slaat zie je dat de vrijwilliger nog
nadrukkelijker meer centraal komt te staan. De uitgesproken w o o r d e n
participatie samenleving, ons gemeentelijk beleid waar veel vrijwilligers bij
betrokken zijn. Veel vrijwilligers die zich nu al inzetten in de zorg. Het zij koffie
schenken in een verzorgingstehuis, of als vrijwilliger, buddy van iemand met
een beperking. De vrijwilligers die zich inzetten in veel soorten van
verenigingsleven. Vrijwilligers bij Wijkverenigingen, Plaatselijke Belangen, De
Dorpsraad Hellendoorn. Bij de laatst genoemde vrijwilligers zie je
langzamerhand haarscheurtjes ontstaan. Signalen dat er teveel beleid van de
overheid op hun bordje komt. Als gemeente zullen we moeten blijven
communiceren om te voorkomen dat we de vele vrijwilligers gaan overvragen.

Armoedebeleid
Als laats willen we de organisaties en vrijwilligers benoemen die zich inzetten
voor ons solide armoedebeleid. Stille armoede wordt steeds meer de orde van
de dag. Dankbaar mogen we zijn dat vrijwilligers ondersteunende pakketten
rond brengen. Vrijwilligers bij de voedselbank. Ondernemers die zaken
beschikbaar stellen. Kerken die hier een belangrijke rol in vullen. We gaan ze
niet allemaal benoemen. Veel inzet om het cement in de samenleving niet te
laten afbrokkelen.

Afsluiting,
GemeenteBelangen zal zich richten op een stringent financieel beheer. Dit in
het kader van de decentralisaties die op ons afkomen, waarvan de financiële
gevolgen nog niet te overzien zijn. Simpel gezegd we zullen de hand op de knip
moeten houden, tot er meer duidelijkheid is. Veel ruimte voor nieuwe
activiteiten is er niet en waar nog enige financiële ruimte beschikbaar is zullen
we goed moeten nadenken over de keuzes die we maken.
We willen een ieder bedanken voor zijn/haar inzet voor de gemeente in het
afgelopen jaar. De griffie en de afdeling financiën bedanken voor hun
ondersteuning in het zoeken en controleren van antwoorden naar aanleiding
van deze begroting.

Een speciale dank willen wij nogmaals uitspreken aan alle vrijwilligers die zich
inzetten binnen onze gemeente om de samenleving te laten functioneren.
J.Veneman
Fractie GemeenteBelangen

