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INLEIDING
De Wolden is niet alleen een prachtige en boeiende gemeente, maar ook een zelfstandige
gemeente. Sinds 1998 zijn we zelfstandig en dat blijft zo. Punt uit!
Vanuit die eigen, zelfstandige positie
gaan we aan de slag in een nieuwe
collegeperiode. Onze kernbegrippen:

Duurzaam, doen en dichtbij

AMBITIE

Onze leidende, centrale ambitie is dat we onze De Woldense samenleving op allerlei gebieden verder willen ontwikkelen
naar een toekomstbestendige en duurzame gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we aan werken: doen!
We willen en kunnen dat niet alleen doen. Samen met onze partners – inwoners, ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke (belangen)organisaties – gaan we meer vanuit een duurzame verbintenis aan de slag.
COLLEGEPROGRAMMA EN SAMENHANG MET RAADSBREED PROGRAMMA

Dit collegeprogramma is een akkoord tussen Gemeentebelangen en VVD. Daarmee wordt de samenwerking uit de
collegeperiode 2014-2018 voortgezet. Het collegeprogramma is een programma op hoofdlijnen. We geven graag ruimte
aan onze partners om mee te denken en vooral mee te doen! Het collegeprogramma is opgebouwd uit acht programma’s.
In die programma’s zijn onze ambities, doelstellingen en aanpak verwoord. Vertrekpunt is het Raadsbreed Programma
2018 – 2022 ‘Samen verantwoordelijk’. De thema’s uit dat raadsprogramma komen terug in dit collegeprogramma.
Een goede samenwerking met de gemeenteraad vinden we belangrijk en daar gaan we graag mee door.
ONDERSCHEIDEND

Als De Wolden willen we graag onderscheidend zijn: kleurrijk, innovatief en maatwerk. Dat inkleuren mag ook best buiten
de lijntjes. Innovatie: we staan open voor allerlei nieuwe ideeën. Maatwerk betekent dat we goed kijken wat in een bepaalde
situatie de best passende oplossing is. Voor ons zijn kleurrijk, innovatief en maatwerk geen doelen op zich, maar middelen om
op een onderscheidende en vooruitstrevende manier invulling aan onze ambities te geven.
BESTE BESTUURDE DECENTRALE OVERHEID 2017

In 2017 is De Wolden genomineerd voor de titel ‘Best bestuurde decentrale overheid’. Uit het juryrapport:
‘Gemeente De Wolden laat zien hoe het ook kan: nieuw en oud gaan hier hand in hand. Geen bureaucratische wet- en
regelgeving maar snelle procedures voor burgers. Ruimte voor bestaande én nieuwe initiatieven vanuit de samenleving.
Goed georganiseerde zorg- en participatietrajecten én maatwerk. Enkele voorbeelden die door respondenten worden
aangedragen om hun nominatie te onderstrepen. De Wolden weet innovatief te zijn zonder de voordelen van een kleine
gemeenschap te verliezen’. Daar willen we graag op voortborduren! Dat geldt zowel voor de gemeenteraad als het college.
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WIJ KIJKEN ÓVER GRENZEN

Wij zijn er voor De Woldense gemeenschap. Dat betekent niet dat we niet over onze grenzen kijken. Veel bovenlokale,
regionale, landelijke en zelfs wereldwijde thema’s hebben (in)direct invloed op De Wolden. Als college kijken we vanuit een
actieve houding naar die thema’s en de mogelijke betekenis voor De Wolden.
In De Wolden kunnen we – samen met onze partners - zelf veel regelen. Op een aantal terreinen bereiken we doelstellingen
nog beter en efficiënter door samen te werken met andere overheden, zoals (buur)gemeenten, provincie en landelijke
overheid. We hechten aan een goede samenwerking met andere gemeenten en blijven daar ook in deze collegeperiode
aan werken.
SOCIAAL DOMEIN

Bij de start van de vorige collegeperiode stonden we aan de vooravond van de decentralisaties van nieuwe taken op het
gebied van participatie, zorg en jeugd. In het collegeprogramma 2014-2018 is toen een afzonderlijke paragraaf opgenomen,
waarin een gezamenlijke visie op een nieuw sociaal domein is geformuleerd. We zijn nu goed gewend aan de nieuwe taken
én wat ons betreft is de gezamenlijk geformuleerde en onderschreven visie nog steeds leidend. Inwoners die zorg en
ondersteuning nodig hebben, kunnen op ons blijven rekenen.
LEESWIJZER

In deze collegeperiode gaan we, op basis van programmasturing, werken met acht programma’s. Na de inhoudsopgave
komen die acht programma’s stuk voor stuk aan bod.
In het programma ‘De Wolden: gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend’ gaat het vooral over de manier waarop we willen
besturen. ‘Veiligheid’ is het leidende thema in ‘De Wolden een veilig thuis’. In ‘Duurzaam leven in De Wolden’ komen
twee belangrijke speerpunten aan bod: omgevingsvisie en duurzaamheid. Dat we veel ambitie hebben, komt ook terug
in het programma ‘De Wolden onderneemt’. Daarna gaat het in ‘De Wolden aantrekkelijk en aangesloten’ vooral over
bereikbaarheid en de openbare ruimte. Dat we onze jeugd belangrijk vinden, laten we zien in ‘De Wolden ontwikkelt met
kleur en talent’. Uiteraard blijven we ons inzetten voor onze inwoners die ondersteuning nodig hebben. Het programma
‘Gezond meedoen in De Wolden’ laat dat zien.
Tot slot zijn ‘sport’ en ‘afval’ samen gebracht in
het programma ‘De Wolden actief en opgeruimd’.
In hoofdstuk 9 beschrijven onze uitgangspunten
voor een solide financieel beleid en laten we zien
hoe de portefeuilles zijn verdeeld en door wie
onze gemeente vertegenwoordigd is in onze
‘verbonden partijen’.

TOT SLOT

Met veel ambitie en energie gaan we aan
de slag om De Wolden een duurzame
toekomst te geven. We doen dat
onderscheidend en op nieuwe manieren.
Wat níet verandert, is dat we in ons
doen uitgaan van:
Onze inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties staan centraal.
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1. DE WOLDEN GASTVRIJ, INITIATIEFRIJK
EN STIMULEREND
We leven in een tijd met meer lokale democratie waarbinnen de betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving
toeneemt (meervoudige democratie). Dat betekent ook dat onze inwoners steeds meer zelf (willen) doen. We zien snel
wisselende en opeenvolgende ontwikkelingen in de samenleving, zoals een steeds bredere en snellere digitalisering. Ook de
behoefte aan een hoog serviceniveau groeit.
WAT IS ONZE AMBITIE?
Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijven we werken aan een aantrekkelijke en
dynamische Woldense gemeenschap, waarin voorzieningen en werk toegankelijk en binnen handbereik zijn. We blijven
ruimte geven aan initiatieven uit onze lokale samenleving. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nodigen
we uit daar invulling aan te geven. We gaan aan de slag vanuit vertrouwen, met een open houding en in gesprek met onze
lokale samenleving.

VITALE WOLDENSE DEMOCRATIE
Net als de gemeenteraad vinden we vertrouwen in en draagvlak voor het lokaal bestuur heel belangrijk. Samen met de
gemeenteraad blijven we hieraan werken. Overheidsparticipatie is al aardig geworteld in onze Woldense samenleving.
De dorpsvisies en Initiatiefrijk De Wolden zijn mooie voorbeelden van het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven.
We gaan op zoek naar een vorm om ook jongeren mee te laten doen in de lijn van Initiatiefrijk De Wolden.
Zoals blijkt uit het Raadsbrede Programma 2018-2022, is er volledig draagvlak en ambitie om ‘Initiatiefrijk De Wolden’ ook in
deze raadsperiode voort te zetten.
Nog voor de behandeling van de
programmabegroting 2019-2023
krijgt de gemeenteraad van ons
een voorstel om dat te gaan doen
en daarvoor financiële middelen
beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder Roger de Groot: “De Wolden is een
gemeente met actieve, betrokken inwoners. Zo is gemeente
De Wolden 20 jaar geleden ontstaan en onze inwoners
laten dat zien bij de vele initiatieven die zij ontplooien.
Het is goed dat ons gemeentebestuur daarbij aansluit door
inwoners meer te betrekken bij besluitvorming.”

Dat we als gemeente open staan
voor vernieuwing, blijkt ook
uit het ‘nieuwe formeren’. Na
de gemeenteraadsverkiezingen is eerst door alle fracties in de gemeenteraad gekeken naar onderwerpen waarover de
gemeenteraad in gesprek gaat met de lokale samenleving. Ook heeft de gemeenteraad thema’s benoemd waarmee hij zelf
aan de slag gaat én thema’s waarvan hij initiatief van het college vraagt. Vervolgens zijn in een open brief onze inwoners
geïnformeerd en hebben zij de mogelijkheid gekregen om te reageren.
Samen met de raad blijven we kijken of we in deze raadsperiode soortgelijke initiatieven kunnen nemen en of we kunnen
inspelen op dergelijke voorstellen die uit onze gemeenschap komen.
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DIENSTVERLENING
De kern van de functie van onze gemeente
zit in de dienstverlening voor onze inwoners,
ondernemers en maatschappelijke
organisaties. Het is de manier waarop we onze
inwoners respectvol willen ontmoeten. In het
Raadsbrede Programma 2018-2022 heeft
de gemeenteraad het thema ‘dienstverlening’
omarmt als één van de thema’s die de raad
in deze raadsperiode met de Woldense
samenleving wil bespreken.
In 2016 heeft de raad de ‘Visie dienstverlening
2016-2020’ vastgesteld. Samengevat bouwt
onze gemeente aan dienstverlening gebaseerd
op de kernwaarden maatwerk, vertrouwen en
eenvoud. We hebben een prima ambitie, maar
het is wel zaak om die ook waar te maken door
te doen. Ten eerste moet de techniek voor
een goede dienstverlening beter op orde zijn.
Hierin willen we een slag maken, onder andere door onze website te verbeteren.
Daarnaast werken we aan een cultuuromslag, zodat in alle vezels van onze organisatie de overtuiging is dat in ons denken en
doen onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal staan. Voor hen doen we het!
MINDER REGELS EN ADMINISTRATIEVE LASTEN
We moeten ons blijven afvragen waarom we bepaalde regels hebben ingevoerd en of onze administratieve lastendruk niet
te hoog is. In het Raadsbrede Programma 2018-2022 vraagt de gemeenteraad aan het college om een proces te starten
dat moet leiden tot een vermindering van regels en administratieve lasten. Als college gaan we die uitdaging graag aan,
samen met onze medewerkers. We vragen daarbij van de ambtelijke organisatie een benadering en aanpak die ‘anders’ is,
niet volgens de gebaande paden. Ook andere vraagstukken zien we graag op een innovatieve wijze benaderd en aangepakt.
We denken dat we daarmee een deel van onze maatschappelijke doelen niet alleen creatiever, maar ook efficiënter en
effectiever kunnen realiseren. De manier waarop dit wordt aangepakt, is wat ons betreft ook ánders, bijvoorbeeld door
middel van een innovatieteam.
SAMENWERKINGSORGANISATIE DE WOLDEN HOOGEVEEN (SWO)
De SWO is in 2015 ingesteld met als doelstellingen: betere kwaliteit, beheersing van de kosten en minder kwetsbaarheid.
We constateren anno 2018 dat we nog in ontwikkeling zijn om die doelstellingen te realiseren.
INTEGRITEIT
Wat een onveranderd uitgangspunt blijft, is dat we een integer bestuur zijn en werken met een integere organisatie.
Onze burgemeester ziet daarop toe.
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2. DE WOLDEN EEN VEILIG THUIS
Het veiligheidsdomein is voortdurend aan verandering onderhevig. De veiligheid in een gebied wordt grotendeels
bepaald door externe invloeden en de manier waarop de gemeente hiermee omgaat. Lokale, regionale, landelijke en zelfs
internationale ontwikkelingen vragen voortdurende alertheid,
net als adequaat en onmiddellijk optreden van de overheid. Het
zijn bewegingen en ontwikkelingen in de maatschappij. Soms is
de inzet daarop planbaar, maar vaak ook niet. Situaties kunnen
dan snel en onverwacht veranderen. We houden hier nadrukkelijk
rekening mee. Ook de invloed van social media neemt toe en
beweegt zich vaak buiten ons gezichtsveld.
WAT IS ONZE AMBITIE?
Inwoners ervaren De Wolden als een veilige woon-, werk- en
leefomgeving. Ze voelen zich ‘veilig thuis’ in De Wolden. Wij willen
een gemeente zijn waar inwoners zich veilig voelen in zowel fysiek
als sociaal opzicht. Niet alleen in hun eigen huis, maar ook in hun
buurt en dorp.

Portefeuillehouder Roger de Groot:
“Gemeente De Wolden scoort
al jaren goed in de beleving
van veiligheid. Investeren in
veiligheid van de leefomgeving en
betrokkenheid van inwoners daarbij,
blijft belangrijk.”

De Wolden behoort tot de veiligste gemeenten in Nederland. We hebben de ambitie, dat te blijven. Dat doen we door
veiligheidsvraagstukken breed, integraal op te pakken, gekenmerkt door samenwerking en op preventie gericht.
NIEUW INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN
We hebben een Integraal Veiligheidsplan ‘De Wolden veilig, dat doen we samen!’ ‘Veilig’ heeft ook steeds meer een
verbinding met het sociale domein. De integrale aanpak van verwarde personen is daar een voorbeeld van. Het Integraal
Veiligheidsplan is in 2016 vastgesteld. We
gaan aan de slag met een nieuw integraal
veiligheidsplan. Daarbij betrekken we de
uitkomsten van de veiligheidsmonitor,
die in 2018 uitkomt.
MEDICINALE CANNABISOLIE
Ook in onze gemeente zijn er mensen met
aandoeningen die baat hebben bij het gebruik
van cannabisolie. In overeenstemming met
de Statenbrede motie van 28 maart 2018
van Provinciale Staten van Drenthe, gaan we
ons ervoor inzetten dat de beschikbaarheid,
bereikbaarheid en betaalbaarheid van medicinale
cannabisolie voor patiënten verbeterd wordt.
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3. DUURZAAM LEVEN IN DE WOLDEN
De Wolden is een aantrekkelijke gemeente: de kwaliteit van de omgeving en het landschap, een rijk verenigingsleven en
de sociale netwerken in de dorpen. Er zijn verschillende ontwikkelingen van invloed op onze gemeente. Bijvoorbeeld de
verandering van de samenstelling van de bevolking door ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’. Maar ook de groeiende behoefte aan
duurzame energiebronnen en de gevolgen van klimaatverandering; zaken die ook in De Wolden hun uitwerking hebben.

RUIMTE VOOR WONEN, WERKEN EN LEVEN
WAT IS ONZE AMBITIE?
We spelen in op ontwikkelingen en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving, waarbij we tegelijkertijd de kwaliteit
van de leefomgeving versterken. Met oog voor naoberschap. We doen dit alles op basis van een veranderende rol van de
overheid. Inwoners doen mee, de overheid faciliteert. Meer samen optrekken. We denken mee, faciliteren en bieden,
waar nodig, maatwerk.
KOMST OMGEVINGSWET
De nieuwe Omgevingswet biedt veel kansen om meer samen met inwoners op te trekken. Door de komst van deze wet
krijgen we als gemeente een grotere afwegingsruimte en hebben we meer vrijheid om zelf het beleid, de kaders en de regels
te bepalen. Hoe we dit gaan doen, leggen we vast in de
omgevingsvisie die we gaan maken. Deze visie gaat ook
in op onze koers voor onderwerpen als ruimte, wonen,
infrastructuur, milieu, natuur en water. De verwachting
is dat de wet in 2021 in werking treedt. In De Wolden
kiezen we ervoor om niet te wachten met het maken van
een omgevingsvisie. We doen dit in 2018-2019.

Portefeuillehouder Jan ten Kate: “Er ligt
een enorme opdracht! We kunnen het niet
alleen, maar moeten het samen oppakken.”

Het opstellen van de omgevingsvisie van De Wolden is ook één van de vijf onderwerpen uit het Raadsbrede Programma
2018-2022 die de raad eerst uitgebreid wil bespreken met de samenleving. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt.
Ook heeft de raad aangegeven de fysieke thema’s in de omgevingsvisie te willen uitbreiden met een sociale component.
Op deze manier ontstaat een volwaardige toekomstvisie voor De Wolden, de komende 15 tot 20 jaar.
Op basis van de gesprekken met inwoners en de uitkomsten van het daarop volgende raadsdebat, maken we een toekomstvisie die we ter besluitvorming aan de raad voorleggen.
AMBITIEUS WOONPLAN
Het aantal inwoners van De Wolden groeit. Er is volop behoefte aan nieuwe woningen. De nieuwste prognose gaat uit van
zowel bevolkings-, als huishoudensgroei. Daarnaast is er sprake van herstel van de woningmarkt na jaren van crisis, waardoor
de vraag is gestegen. De komende collegeperiode spelen we hier actief op in. Ons huidige woonplan (2017) is daarbij leidend.
Het is een ambitieus plan dat voorziet in een fors woningbouwprogramma. Het bedient alle doelgroepen: onze eigen en
nieuwe inwoners, starters, alleenstaanden, gezinnen, senioren en inwoners met een zorgvraag.
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We streven naar een programma met goed betaalbare en duurdere huur- en koopwoningen. In alle dorpen is ruimte
om te bouwen, met een risicodragende rol voor de gemeente in de kerndorpen en een faciliterende rol in de kleine
dorpen. Het uitgangspunt van het woonplan is ‘inbreiding boven uitbreiding’ (bouwen binnen bestaand bebouwd gebied).
Inbreiding is waarschijnlijk niet voldoende. Uitbreiding van bebouwd gebied is dan nodig om in de woningbehoefte te
voorzien. Hiervoor zijn eerst de voorgestelde uitbreidingslocaties in de Structuurvisie De Wolden (2010) in beeld. Als ook dit
niet genoeg is, moeten we extra uitbreidingslocaties bepalen en vastleggen in de nieuwe omgevingsvisie. Zoals afgesproken
in het Raadsbrede Programma 2018-2022, leggen we strategische grondaankopen voor woondoeleinden voor aan de
gemeenteraad. Het eerste voorstel ligt nog voor de zomer van 2018 voor bij de raad.
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We onderzoeken de mogelijkheden voor het verstrekken van een ‘Verzilverlening’. Met deze lening kunnen onze oudere
inwoners de overwaarde van hun woning benutten om hun huis aan te passen, zodat ze er langer kunnen blijven wonen.
Deze lening wordt verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVH).
VITALE RECREATIEPARKEN
De Wolden is in 2017 als één van de eerste gemeenten in Drenthe een project gestart voor vitale recreatieparken. Het doel
is een einde te maken aan het gedogen van onrechtmatige permanente bewoning en het ondersteunen van de vitale parken
om dit ook in de toekomst te blijven. Parken zonder recreatieve kwaliteit en die voldoen aan gemeentelijke en provinciale
voorwaarden, kunnen worden omgevormd naar een andere functie. De eigenaren van de woningen moeten hiervoor
gezamenlijk een maatwerkplan voor hun park maken.
Ook de komende periode willen we actief aan de slag met dit project. De snelheid van transformatie ligt voor een groot deel in
de handen van de eigenaren zelf. Daarnaast wordt deze bepaald door gemeentelijke en provinciale kaders. Als gemeente De
Wolden bieden we ruimte voor initiatieven en stimuleren we het maken van maatwerkplannen. Waar nodig zetten we in op
handhaving. We stimuleren parken met recreatieve potentie om nóg beter te worden. We doen dit samen met de provincie,
de Drentse gemeenten en het Recreatieschap. Zoals afgesproken in het Raadsbrede Programma 2018-2022 informeren we
de raad jaarlijks, bij behandeling van de jaarstukken, over de voortgang van dit project.

DUURZAAMHEID
Er is een wereldwijde energietransitie op komst; een omschakeling naar duurzame energievoorzieningen. Daarnaast groeit
de behoefte naar nieuwe technieken, waarin reststoffen opnieuw worden gebruikt en geen grondstofvoorraden met een
einddatum worden opgebruikt. Ook voor De Wolden hebben deze ontwikkelingen invloed. Dit levert duurzaamheidsvraagstukken op die vragen om lokale oplossingen. Deze oplossingen bieden kansen voor de werkgelegenheid én kunnen
een financiële impuls geven aan het bedrijfsleven.
ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN
We spelen in op de ontwikkelingen en geven ruimte aan initiatieven. De energie zit in onze gemeenschap. Niet de gemeente,
maar inwoners en ondernemers bepalen hoe die ontwikkelingen vorm krijgen in hun omgeving. We zien de rol van de
gemeente vooral als die van regisseur. We zetten in op vergroting van het draagvlak bij onze inwoners en lokale bedrijven om
de komende jaren te versnellen. We stimuleren hun ondernemerschap om oplossingen te vinden voor vraagstukken rondom
duurzaamheid. We faciliteren dit waar dat mogelijk is.
We trekken hierin samen op met samenwerkingspartners als de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe en Rendo. Vanuit hun
positie kunnen zij een rol spelen in het proces van bewustwording en projecten voor duurzaamheid ontwikkelen en uitvoeren.
Een voorbeeld hiervan is een project van enkele dorpen in onze gemeente om over te schakelen van aardgas naar duurzame
gassen. Dit is een pilot om, in samenwerking met Rendo, bij één van de dorpen een kleinschalige installatie voor groen gas
te plaatsen. Dit biedt voor eigenaren van huizen in kleinere kernen en buitengebieden op termijn een financieel gunstig
en efficiënt alternatief voor aardgas. Een ander voorbeeld is het bermgrasproject van de Gebiedscoöperatie, waarbij van
bermgras verschillende producten zijn gemaakt, zoals eierdozen, spaanplaat en isolatiemateriaal.
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De raad gaat jaarlijks met de samenleving over duurzaamheid in gesprek in het kader van het Raadsbrede
programma 2018-2022. Onderwerpen als de energietransitie en ook het hergebruik van reststoffen staan dan in
ieder geval op de agenda.
In dit proces houden we ook de ‘Beleidsnotitie alternatieve energiebronnen’ (2016) tegen het licht. We willen nagaan of de
notitie is ingehaald door de actualiteit met betrekking tot de noodzaak ruimte te creëren voor nieuwe energiebronnen.
AAN DE SLAG!
De uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten van de raad met inwoners en de raadsdebatten zijn van invloed op de ambitie
en snelheid waarmee we het ‘Actieplan klimaat en energie’ (2017) uitvoeren in de komende jaren.
VERDUURZAMING BESTAANDE PARTICULIERE WONINGVOORRAAD
Er ligt een grote opgave in de verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad in De Wolden. De komende
jaren willen we hier actief mee aan de slag. We doen dit door te investeren in maatwerkadvies door onafhankelijke
energieadviseurs. Op korte termijn brengen we de kosten hiervoor in beeld.
Zo spelen we in op een behoefte van onze inwoners. Uit eigen onderzoek blijkt dat zij meer informatie nodig hebben, voordat
ze in actie komen. Ze willen graag maatwerkadvies afgestemd op hun eigen woning en hebben vragen als: ‘welke maatregelen
zijn er en wat zijn betrouwbare leveranciers?’. Daarna komen de vragen ‘hoe financier ik het en van welke regelingen kan
ik gebruik maken?’ Zo zijn er verschillende regelingen, bijvoorbeeld die uit ons ‘Actieplan klimaat en energie’ voortkomen.
Daarnaast springt de ‘Energiebespaarlening Drenthe’ in het oog; een regeling van het Rijk, aangevuld met een rentekorting
via de provincie. Van deze regeling maken onze inwoners momenteel beperkt gebruik.
MET PROVINCIE EN DRENTSE GEMEENTEN
We trekken samen met provincie en de andere Drentse gemeenten op. Zo participeren we in de Drentse Energie Deal, met
als doel dat we in 2040 in Drenthe energieneutraal wonen en zelfvoorzienend zijn op energiegebied.
Daarnaast zijn we betrokken bij het opstellen van een Drentse Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) met de
provincie, twaalf gemeenten en vier waterschappen. Deze strategie moet inzicht geven in de bijdrage van Drenthe aan de
(Europese) klimaat- en energiedoelstellingen. Betrokken partijen willen in deze strategie vastleggen welke bijdrage ze leveren
aan duurzame energieproductie en energiebesparing. De REKS moet eind 2019 klaar zijn.
KLIMAATADAPTATIE
Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en een kans op drogere zomers, ook in
De Wolden. Samen met onze inwoners en ondernemers zoeken we oplossingen voor problemen die ontstaan door perioden
met langdurige of heftige neerslag. Doel is dat het water wegblijft uit woningen, bedrijven en andere panden.
Wanneer we ingrepen doen in onze openbare ruimte, pakken we dit op een klimaatbestendige manier aan. We brengen,
samen met buurgemeenten en waterschap, de kwetsbaarheden in onze regio in kaart, om te bepalen wat er moet gebeuren
om meer klimaatbestendig te worden.
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4. DE WOLDEN ONDERNEEMT
LOKALE ECONOMIE
De kracht van De Wolden is een zelfstandige en ondernemende gemeenschap. Kenmerkend voor de gemeente is het grote
aantal ondernemingen.
WAT IS ONZE AMBITIE?
We stimuleren bedrijvigheid en willen het ondernemersklimaat versterken. We creëren randvoorwaarden voor een
bloeiend bedrijfsleven. Dit is belangrijk voor een vitale en levendige gemeente. We bieden ruimte aan bestaande en nieuwe
initiatieven voor vestiging, ontwikkeling en verduurzaming. We willen de kansen van de huidige gunstige economische situatie
benutten voor De Wolden. Onze leidraad hierin is het ‘Economisch Actieplan’ (2017), dat in samenspraak met, onder andere,
het Ondernemersplatform De Wolden is opgesteld.
Het ondernemersklimaat kunnen we op verschillende manieren
versterken. Verbinden en netwerken zijn de sleutelwoorden.
Ondernemers bij elkaar brengen en van elkaar laten leren.
Hen stimuleren om met vernieuwende ideeën te komen en
hen faciliteren, door snelle procedures en vermindering van
regelgeving. We bieden ondernemers in De Wolden de ruimte
om te experimenteren en te innoveren.

Portefeuillehouder Jan ten Kate:
“Ondernemers moeten kunnen
ondernemen, daar willen wij graag
de ruimte voor bieden.”

DE WOLDEN MEER OP DE KAART
Onze gemeente is klaar voor meer economische activiteit. De aanleg van snel internet in 2017-2018, in combinatie met ons
beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), helpt hierbij. Ook liggen we in de economische topregio Zwolle en op
een snijpunt van rijks- en provinciale wegen. We zijn een gemeente waar vaak net iets méér kan, met ruimte voor maatwerk.
Met deze factoren onderscheiden we ons goed. We brengen De Wolden door regiopromotie actief voor het voetlicht als
een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijvigheid die past bij onze gemeente. Ook profileren we De Wolden als een
paardengemeente. Ruiters, paarden en fokkers uit De Wolden spelen op (inter)nationaal niveau een rol. We benutten
kansen om de hippische bedrijvigheid nog meer te binden aan onze gemeente.
‘IN HET OOSTEN KOMT DE ZON EERDER OP’
Uit het onderzoek ‘De kracht van Oost’ blijkt, dat Oost-Nederland en de Regio Zwolle (die daar in ligt), het economisch gezien
beter doen dan gemiddeld. Er is een ijzeren arbeidsmoraal, bedrijven helpen elkaar en er is veel vakmanschap. Specifiek voor
de Regio Zwolle geldt dat dit gebied het uitstekend doet, met gestaag groeiende en stabiele bedrijven in sterke sectoren.
Door onze aansluiting bij het samenwerkingsverband Regio Zwolle nemen we deel in het netwerk in deze regio. Het
‘Innovatiecluster Agri en Food’ en ‘Kennispoort Zwolle’ bieden onze ondernemers ondersteuning om te experimenteren en
innoveren. We gaan door met onze deelname aan de Regio Zwolle en zetten het samenwerkingsverband waar mogelijk nog
meer in.
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GEBIEDSCOÖPERATIE ZUIDWEST DRENTHE
De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe heeft de afgelopen jaren haar meerwaarde bewezen. Niet alleen voor
ondernemers, maar ook voor andere initiatieven, zoals de opstart van ‘Glasvezel De Wolden’ en het bermgrasproject.
We gaan verder met onze deelname aan de coöperatie en willen deze nog meer inzetten om innovatie, duurzaamheid en
economische ontwikkeling in De Wolden te stimuleren.
VESTIGINGSLOCATIES
Bedrijven kunnen terecht op onze bedrijfsterreinen of in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Bij aangetoonde behoefte
zetten we in op uitbreiding van bedrijventerreinen, als daar mogelijkheden voor zijn. Zoals afgesproken in het Raadsbrede
Programma 2018-2022, leggen we strategische grondaankopen die hiervoor nodig zijn, voor aan de gemeenteraad.

RECREATIE EN TOERISME
Landelijk trekt het toerisme aan en dan specifiek het inkomend toerisme. Dit biedt vooral kansen voor bestemmingen en
bedrijven die (enige) luxe en comfort bieden én zich positief onderscheiden met een eigen identiteit. Een aanbod dat de
belangstelling wekt en directe aanleiding geeft voor een bezoek.
WAT IS ONZE AMBITIE?
Initiatieven die hierop inspelen,
bijvoorbeeld met een (bijzondere)
hotelaccommodatie, treden we positief
tegemoet. Ook op kleinere schaal zien
we kansen voor onderscheidende
overnachtingsaccommodaties die
aanhaken op de vraag naar meer
comfort en luxe. We onderzoeken of
we initiatiefnemers die dit doen, meer
ruimte kunnen bieden in ons beleid.
Ook initiatiefnemers die voorzieningen
willen realiseren om camperaars gastvrij
te ontvangen in De Wolden, treden we
positief tegemoet. Het aantal camperaars,
veelal actieve en koopkrachtige
vijftigplussers, groeit. Dit biedt kansen
voor onze vrijetijdseconomie.
We ondersteunen de toeristische ondernemersvereniging die de regiopromotie voor de vrijetijdssector verzorgt. Zij brengen
het Woldens aanbod voor het voetlicht als onderdeel van het sterke merk ‘Drenthe’. Ze doen dit samen met ondernemers
en buurgemeenten, ook die in Overijssel. Om het ondernemersklimaat en de concurrentiepositie van De Wolden als
vakantiebestemming te vergroten, bevriezen we de tarieven voor toeristenbelasting voor de komende vier jaar. We maken
onze investeringen in de toeristisch-recreatieve sector inzichtelijk voor ondernemers. Ook gaan we door met de pilot
waarin kinderen tot en met 12 jaar zijn vrijgesteld van toeristenbelasting. Tenslotte blijven we inzetten op het aanjagen
van arbeidsbemiddeling in de recreatiesector.
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5. DE WOLDEN AANTREKKELIJK EN AANGESLOTEN
VERKEER EN VERVOER
Door de uitgestrektheid van onze gemeente, in combinatie
met beperkte alternatieven, neemt de auto een volwaardige
plaats in het vervoerssysteem van onze inwoners. Daarnaast
wordt veel gefietst. Niet alleen door onze inwoners, maar ook
door toeristen en recreanten die De Wolden bezoeken.

Portefeuillehouder Mirjam Pauwels:
“Een goede bereikbaarheid, veilige wegen
en fietspaden blijven topprioriteit!”

WAT IS ONZE AMBITIE?
We richten ons op het realiseren van een veilig en goed verkeers- en vervoerssysteem, op basis van uitstekend onderhoud en
beheer. We maken zowel auto- als fietsverkeer mogelijk. Verbetering van de verkeersveiligheid is een gezamenlijke zorg van
provincie, gemeente en inwoners. Wij zetten de overleggen met de dorpen over verkeersonveilige situaties voort en pakken
deze situaties, waar mogelijk, aan.
FIETSPADEN
We zetten ons in voor het aanleggen van het nieuwe fietspaden, op basis van ‘Het Fietsplan De Wolden’ (2013). Daarnaast
geven we ruimte aan inwonersinitiatieven voor de aanleg van nieuwe fietspaden op basis van Initiatiefrijk De Wolden. We
hebben oog voor de toegevoegde waarde van nieuwe fietspaden en ontbrekende schakels voor toerisme en recreatie.
BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN
De meeste wegen binnen de gemeente zijn geasfalteerd. Als wegbeheerder staat de gemeente de komende jaren voor
grote uitdagingen. Bijvoorbeeld het invulling geven aan de circulaire economie, vermindering van de CO2 voetafdruk en
duurzaamheid. Dit afgezet tegen de algemene achtergrond van minder kosten, minder hinder voor weggebruikers en
omgeving en meer kwaliteit. Op verschillende fronten wordt al gewerkt aan verschillende elementen. Wij vinden dat we als
gemeente hierin een belangrijke stimulerende rol hebben. Als het doel van innovatie, duurzaamheid en kwaliteit bereikt kan
worden door een meerjarige samenwerking met een partij, dan staan we daar voor open.
PUBLIEK VERVOER
Samen met het OV-Bureau sluiten we contracten voor publiek vervoer in onze gemeente. Denk aan WMO-vervoer,
leerlingenvervoer, regiotaxi en buurtbussen. Voor de gebruikers worden zogenaamde ‘HUB-s’ ingericht. Dit zijn op- en
overstappunten tussen verschillende vervoersystemen en het hoogwaardige openbaar vervoer tussen de grotere kernen in
Drenthe. Als er initiatieven ontstaan in de dorpen om, door middel van netwerken van dorpsbewoners automobiliteit voor
iedere inwoner mogelijk te maken, dan gaan we daar samen mee aan de slag!
OVERSTEEK N377 DROGTEROPSLAGEN
De provincie Overijssel heeft een veilige oversteek van de N377 bij Drogteropslagen hoog op hun prioriteitenlijst geplaatst.
Mede dankzij een actieve lobby vanuit onze gemeente. Voor nu blijven we aangesloten en wachten we af wat de gunning eind
2018 voor de nieuwe inrichting van deze weg oplevert.
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INRICHTING N375
De N375 is een provinciale weg, in beheer van de provincie. De provincie werkt samen met ons als gemeente om
deze weg veiliger te maken. Zij stellen hiervoor een uitvoeringsplan op, waarin de aanpak van gelijkvloerse oversteken wordt
meegenomen.
Er zijn werkgroepen, bestaande uit een vertegenwoordiging uit het gebied, aan de slag gegaan om met een voorstel te komen
voor de gelijkvloerse oversteken. In de komende periode willen we, samen met inwoners en de betrokken verenigingen van
dorpsbelangen, een gezamenlijk en gedragen standpunt van de werkgroepen bereiken. Dit standpunt vormt input voor de
besluitvorming over de oversteken. Een breed gedragen standpunt is voor de gemeente en de provincie van groot belang.
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BEREIKBAARHEID VOOR ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Randvoorwaarde voor economische ontwikkeling is een goede infrastructuur. De lobby voor verbetering van de
bereikbaarheid over de A28 is ook landelijk opgepakt. De komende vier jaar willen wij inzetten op de verbreding van deze
rijksweg boven knooppunt Lankhorst, tot het klaverblad bij Hoogeveen en de verdubbeling van de N48. Dit draagt bij aan een
betere ontsluiting naar Salland en Twente, een sterk economisch gebied. Nu in het regeerakkoord mogelijkheden blijken te
zijn, moeten we hier de nadruk op leggen. Dit is een belangrijke stimulans voor De Wolden als forensengemeente en als regio
waarin ondernemers zich willen vestigen.
NIEUW GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN IN 2020
Ons huidige beleid is van 2010. In 2020 stellen we nieuw beleid op: een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
(GVVP). In het Raadsbrede Programma 2018-2022 is vastgelegd dat de raad, als start van dit proces, in gesprek gaat met
inwoners over het thema bereikbaarheid.
De volgende onderwerpen krijgen daarbij in ieder geval een plek:
• maximumsnelheid op wegen in het buitengebied met een vrijliggend fietspad
• parkeren in de grotere kernen
• verlichting
• openbaar vervoer
• fietssnelweg Hoogeveen-Zwolle
• verbreding A28/N48. Dit is geen bevoegdheid van de gemeente. Wel kan vanuit de raad richting worden gegeven
aan lobbyactiviteiten door het college.
Op basis van het gesprek met de inwoners en de uitkomsten van het daarop volgende raadsdebat, maken we een nieuw
GVVP. De raad neemt hierover uiteindelijk een besluit.

GROEN EN CULTUURHISTORIE
WAT IS ONZE AMBITIE?
Het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte willen we verbeteren. Op lokaal niveau gaan we
samen met inwoners na in welke dorpen en wijken verbetering wenselijk en mogelijk is. De uitvoering van meer/beter beheer
en onderhoud kan door de gemeente, maar ook door inwoners zelf worden opgepakt.
Verder streven we naar een goed beheer en onderhoud van het afwisselende landschap, natuurwaarden, de biodiversiteit en
de kwaliteit van de leefomgeving. Ook dit doen we in samenwerking met inwoners en vrijwilligers.
CULTUREEL ERFGOED
Ons cultureel erfgoed is van toegevoegde waarde voor onze gemeente. Het trekt nieuwe bezoekers, bewoners en bedrijven
en daarnaast heeft het een positief effect op de waarde van vastgoed. Cultureel erfgoed is ook van belang voor de identiteit
en de verbinding tussen inwoners in een gebied.
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6. DE WOLDEN ONTWIKKELT MET KLEUR EN TALENT
Onze jeugd van nu is de toekomstige generatie die verder bouwt aan een duurzaam en sociaal De Wolden. We investeren
daarom graag in en voor jeugd, maar vooral ook sámen met hen. Ook blijft cultuur belangrijk in onze lokale samenleving.
Cultuur in zijn vele uitingsvormen vergroot het welbevinden van onze inwoners en bezoekers. Het geeft kleur en invulling
aan onze samenleving. Vanuit de gemeente ondersteunen en faciliteren wij cultuur in De Wolden. Cultuur wordt meer en
meer ingezet als middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Zo vervult cultuur bijvoorbeeld een belangrijke rol in het
bevorderen van een gezonde leefstijl of het maatschappelijk meedoen als vrijwilliger.
WAT IS ONZE AMBITIE?
We streven naar optimale
ontwikkelingskansen voor kinderen
op het gebied van onderwijs, zorg,
sport en cultuur. Dat doen we samen
met maatschappelijke partners én
natuurlijk ouders of verzorgers. Het
bieden van ontwikkelkansen beperkt
zich niet tot kinderen en jongeren.
We zetten ons ervoor in om cultuur
in brede zin bereikbaar te houden.
Voor álle inwoners van onze gemeente.
Daarnaast zetten we cultuur in om
onze maatschappelijke doelen te
bereiken.

EEN LEVEN LANG LEREN
EN ONTWIKKELEN
We bouwen onze bijdrage aan
de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren verder uit. We stimuleren een sterkere integrale verbinding tussen
kinderopvang, peuterspelen, voor- en vroegschoolse educatie en basisonderwijs. Een belangrijk instrument daarvoor zijn
de integrale kindcentra waar die verbindingen samen komen. In het vergroten van de kansen op ontwikkeling, zetten we ook
meer in op de inbreng van ouders en verzorgers. Educatie en ontwikkeling gelden ook voor volwassenen. Onze inzet op het
terugdringen van laaggeletterdheid blijft groot. Betere lees- en schrijfvaardigheid vergroten de kansen om mee te doen in
onze samenleving.
JEUGDHULP
Sinds 2015 is de gemeente, op basis van de Jeugdwet, verantwoordelijk voor hulp aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.
De uitvoering van de Jeugdwet is intussen goed geland. Met andere woorden: de transitie is geslaagd en we krijgen meer
ruimte om te kijken waar we heen willen. Richting een nog betere dienstverlening aan onze jeugdige inwoners.
Daarbij zetten we meer en meer in op preventie, want ‘voorkomen is beter dan genezen’.
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CULTUUR
Cultuur in De Wolden kenmerkt zich door ondernemerschap. De Cultuurexplosie (2017) heeft veel positieve energie
gebracht. Het initiatief heeft geleid tot innovatieve samenwerkingen. Er zijn verbindingen gelegd tussen cultuur,
ondernemers en evenementen. De Cultuurexplosie heeft mogelijk zes nieuwe, succesvolle evenementen op de jaarlijkse
evenementenkalender opgeleverd. Ook de cultuureducatie in de gemeente heeft een belangrijke impuls gekregen.
WAT IS ONZE AMBITIE?
Deze positieve ontwikkelingen willen we vasthouden. De komende
periode onderzoeken we hoe we de samenwerking tussen organisaties
kunnen verbeteren. En hoe we de verbinding tussen cultuur, de
vrijetijdssector en onder andere ondernemers kunnen versterken.

Portefeuillehouder Mirjam
Pauwels: ”Een leven lang leren
en ontwikkelen is de norm voor
iedereen, van jong tot oud.”

DE BIBLIOTHEEK IN DE WOLDEN
In 2017 is, samen met de bibliotheek, de visie ‘Van vestiging naar functie’
vastgesteld. Aan die visie wordt vooral door de bibliotheek, samen met onze inwoners, in drie jaar tijd (2018 tot en met
2020) invulling gegeven. Om de bibliotheek in staat te stellen dat op een goede manier te kunnen doen, is de oorspronkelijke
bezuiniging naar beneden bijgesteld. Na de uitvoering van de visie besluit de gemeenteraad of we de oorspronkelijke
taakstelling (€ 180.000,- per jaar) in stand moeten houden. Om dat te kunnen doen, krijgt de gemeenteraad - zoals
opgenomen in het Raadsbrede Programma 2018-2022 - op tijd een voorstel van ons college.

WERKEN
Meedoen in de samenleving door het hebben van werk, is belangrijk. Het draagt bij aan onze economie, het geeft mensen
structuur en het verbindt inwoners op een natuurlijke manier met elkaar. Ook vergroot het de financiële zelfredzaamheid.
WAT IS ONZE AMBITIE?
We helpen inwoners zo actief mogelijk te worden op de arbeidsmarkt. De Wolden heeft een ondernemend bedrijfsleven.
Dit levert banen op. Banen die onze inwoners nodig hebben om actief mee te kunnen doen. We betrekken graag onze
werkgevers bij het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt.Een klein deel van onze inwoners lukt het niet om passend
werk te vinden door arbeidsbeperkingen. Voor deze groep was tot 2015 instroom mogelijk naar de sociale werkvoorziening,
op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Die wet is hervormd en wordt afgebouwd. De functies in die wet,
namelijk de inkomens-, mensontwikkelings- en werkfunctie, gaan weer terug naar de gemeente. Onze ambitie is de belangen
van de betrokken inwoners zo goed mogelijk te borgen en een goede opvang te bieden. Hiervoor hebben we Stichting
Werkgelegenheidsinitatieven De Wolden opgericht. Samen met de gemeenten Midden-Drenthe en Hoogeveen gaan we
verder in een nieuw op te richten bedrijf. Omdat het kleiner, overzichtelijker en flexibeler is, denken we meer mensen te
kunnen laten doorstromen naar regulier werk.
SAMEN DOEN!
Ook aan dit programma geven we samen met onze inwoners en maat-schappelijke partners invulling. Onze jeugd krijgt
daarin een speciale plaats. In het Raadsbrede Programma 2018-2022 is opgenomen dat de gemeenteraad de ambitie heeft
om jaarlijks met onze Woldense jeugd in gesprek te gaan. Op een manier die bij de jeugd past. Wij zijn blij met de Cliëntraad
Jeugd die op een eigen wijze ons stimuleert om het voor onze jeugd nog beter te doen.
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7. GEZOND MEEDOEN IN DE WOLDEN
Inwoners willen (en moeten) langer zelfstandig blijven wonen. Dat betekent onder andere iets voor de woning waarin
iemand woont. Maar ook voor de zorg en ondersteuning die zij mogelijk nodig hebben. In demografisch opzicht kenmerkt
onze gemeente zich door een toenemende vergrijzing. In De Wolden is het aandeel ouderen boven het landelijk gemiddelde.
Ouderen worden ook steeds ouder. Het betekent dat we rekening moeten houden met een toenemende zorgvraag.
WAT IS ONZE AMBITIE?
We willen graag dat onze inwoners:
• zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
• kunnen meedoen in onze (lokale) samenleving;
• zich zo gezond, positief en veilig mogelijk kunnen ontwikkelen;
• zo goed mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam zijn.
Inwoners die dat (nog) niet kunnen, ondersteunen we.
Gelukkig is een groot deel van onze ouderen nog heel vitaal. Nu iedereen zo lang mogelijk in zijn/haar eigen leefomgeving
moet kunnen blijven, is het goed om te kijken hoe onze vitale ouderen onze minder vitale ouderen kunnen ondersteunen.
We gaan daarover graag in gesprek. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Ouderendag De Wolden, waar steeds meer (vitale)
oudere inwoners elkaar ontmoeten. Door hun deelname aan sport- en recreatieactiviteiten staan meer ouderen midden
in de samenleving. We benadrukken en onderschrijven dat zij blijvend een waardevolle rol vervullen. In het Raadsbrede
Programma 2018-2022 is opgenomen dat de gemeenteraad met alle kernen dialoogbijeenkomsten gaat houden om
antwoord te krijgen op de vraag: ‘Wat heeft u nodig om zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving te kunnen blijven?’

VOORKOMEN, MEEDOEN EN ONDERSTEUNEN
Voor dit programma zijn de centrale kernpunten: voorkomen (preventie), meedoen en ondersteunen (met maatwerk).
Wanneer sprake is van zorg en ondersteuning, staat de vraag van onze inwoner centraal.
VOORKOMEN
We zien dat er meer zorgvragen komen én dat ze complexer worden. We willen inwoners de mogelijkheid geven om daar in
een zo vroeg mogelijk stadium iets aan te doen. Zo stellen we hen in staat om mee te blijven doen. Want: voorkomen is beter
dan genezen.
We zetten meer in op onafhankelijke cliëntadvisering om mensen te helpen:
• te voorkomen dat er een zorgvraag komt, en/of
• hun zorgvraag zo goed mogelijk in beeld te brengen en/of
• bij een complexe hulpvraag de juiste wegen te bewandelen.
Ook de buurtteams, die sinds maart 2018 zijn vernieuwd, spelen een belangrijke preventieve en signalerende rol. In de
teams werkt een breed scala van organisaties in een netwerkconstructie met elkaar samen. Vanuit de buurtteams zijn er
verbindingen naar het sociaal team De Wolden en de verschillende dorpsbelangenverenigingen.
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ONDERSTEUNEN
Wanneer het inwoners met een
beperking niet lukt om op eigen kracht
mee te doen, ondersteunen wij hen.
De individuele situatie van de inwoner
staat centraal en daar zoeken we een
passende oplossing bij (‘maatwerk’).
We kunnen in allerlei opzichten
doorgaan op de ingeslagen weg.
Zo willen we het mantelzorgcompliment
en de meerkostenregeling voortzetten,
omdat beide regelingen onmiskenbaar in
een behoefte voorzien.
Het minimabeleid (2016) evalueren we
in 2019. We starten het evaluatieproces
eind 2018. Daarbij betrekken we
onze adviesraden binnen het sociaal
domein, maatschappelijke organisaties
waarin bijvoorbeeld cliënten zijn
vertegenwoordigd en de gemeenteraad.
Wanneer de uitkomsten van die
evaluatie aanleiding geven om het
beleid bij te stellen, dan doen we dat.
Het kindpakket (2018) evalueren
we in 2020. We gaan dan bijvoorbeeld
kijken of we de juiste groep kinderen
bereiken en of we de gewenste
effecten realiseren. Uiteraard
worden ook dan de adviesraden,
maatschappelijke organisaties en
gemeenteraad betrokken.

Portefeuillehouder
Jan van ’t Zand:
”De wereld is van iedereen.”

VRIJWILLIGERS
We waarderen het vele werk dat vrijwilligers doen, maar constateren ook
dat de druk op hen toeneemt. Om het onmisbare vrijwilligerswerk zinvol,
acceptabel en leuk te houden, zetten we meer in op vrijwilligerswerk via
onze Stichting Welzijn De Wolden.
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KLEINSCHALIGE ZORG IN KLEINE KERNEN
Onze maatschappelijke opgave is te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. In eerste
instantie in hun eigen huis. Maar als dat niet meer kan, is het goed dat er woonvormen met zorg binnen handbereik zijn. In de
Wijk, Zuidwolde, Ruinen, Koekange en Ruinerwold hebben we grotere zorgcentra. In een aantal kleine kernen zijn er intussen
ook voorzieningen van kleinschalige zorg met wonen. We stimuleren een verdere ontwikkeling van deze kleinschalige zorg in
de andere kleine kernen. In Ruinen en Zuidwolde zijn zorgcentra die passen in deze tijd. Dat geldt nog niet voor de centra in
Ruinerwold en de Wijk. We blijven ons sterk maken dat ook die centra omgevormd worden tot toekomstbestendige centra. Bij
voorkeur doen we dat met de huidige (zorg)partijen, maar dan moet die transformatie wel binnen een overzichtelijke termijn,
van twee jaar, gebeuren.
INCLUSIEBELEID EN EMANCIPATIE
Alle inwoners moeten op een volwaardige en gelijkwaardige manier aan de samenleving mee kunnen doen (inclusie). Om
dat te bereiken, hebben we een plan van aanpak opgesteld dat we in samenspraak met de verenigingen van dorpsbelangen
uitvoeren. De uitvoering richt zich vooral op de belemmeringen die mensen met een beperking ervaren in de fysieke ruimte.
In 2018 starten we hiermee.
In de tweede helft van 2018 komen we ook met een plan om andere belemmeringen die mensen met een beperking ervaren,
op te heffen. Zo ontstaat een integrale aanpak. We zijn van mening dat iedereen ook vanuit zichzélf mee moet (willen) doen.
BESCHERMD WONEN
Sinds 2015 voert de (centrum)gemeente Assen dit onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Het
voornemen is om beschermd wonen in 2020 te decentraliseren naar de afzonderlijke gemeenten. Een relatief groot aantal
inwoners van De Wolden maakt momenteel gebruik van beschermd wonen. Het maatschappelijke belang van beschermd
wonen is dus groot.
Het vorm en inhoud geven aan beschermd wonen gaan we doen met onze lokale maatschappelijke partners en adviesraden.
SAMENWERKEN
Omdat we in de zorg en ondersteuning onze inwoner centraal stellen, is samenwerken met andere organisaties belangrijk.
De samenwerking met (lokale) (zorg)organisaties, huisartsen en zorgverzekeraars stimuleren we actief.
Met de decentralisatie van de nieuwe taken binnen het sociaal domein, is ook de structuur van de cliënt- en burgerparticipatie
veranderd. We kunnen er trots op zijn dat we een goed functionerende structuur hebben met een Adviesraad Sociaal Domein
en drie Cliëntraden (Jeugd, Wmo en Participatie & WSW). De raden hebben hun voelhorens in onze samenleving.
We gaan ervan uit dat zij ons en de gemeenteraad informeren over ontwikkelingen en signalen uit onze lokale samenleving.
De samenwerking met de adviesraden is goed en dat we willen we zo houden.
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8. DE WOLDEN ACTIEF EN OPGERUIMD

SPORT
De Wolden is een sportieve gemeente. Op het gebied van sport en bewegen gebeurt er veel. In en op goede sportaccommodaties zijn wekelijks veel inwoners actief, vooral in verenigingsverband. De vele en onmisbare vrijwilligers maken
dit mede mogelijk.
WAT IS ONZE AMBITIE?
We willen dat graag zo houden en blijven de sport en het vrijwilligerswerk stimuleren en faciliteren. In de afgelopen jaren zijn
onze drie zwembaden geprivatiseerd. We kunnen concluderen dat de inwoners van de Wijk, Ruinen en Zuidwolde onze taak
goed hebben overgenomen! Het project ´Hard Gras´ is succesvol gebleken. We gaan dan ook door met het ondersteunen van
buitensportverenigingen die (deels) overgaan van natuurgras naar kunstgras.
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Sport wordt ook steeds meer een middel om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals meer bewegen voor ouderen,
het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van sociale samenhang. Bovendien krijgen mensen door
sport de mogelijkheid om mee te doen aan de samenleving. Daarbij is de inzet van onze sportfunctionarissen belangrijk en
daar gaan we dan ook mee door. In het Raadsbrede Programma 2018-2022 is opgenomen dat het huidige sportbeleid in
2018 wordt geëvalueerd. Dat doet de gemeenteraad door met de Woldense sportwereld in gesprek te gaan, tijdens een
dialoogbijeenkomst. De uitkomsten van die evaluatie gebruiken we om het huidige sportbeleid, waar nodig, bij te stellen.

AFVAL
Veel grondstoffen verdwijnen in het huishoudelijk restafval.
Wereldwijd en regionaal worden grondstoffen intussen schaarser
en daarmee vaak kostbaarder. Hierdoor wordt afval niet meer
(alleen) gezien als een ongewenst en negatief bijproduct van onze
maatschappij, maar ook als een bron van bepaalde grondstoffen.
Een groot deel van het vroegere ‘ongewenste afval’ is nu
een gewenst goed, waar vraag naar is. Het hergebruiken van
grondstoffen vermindert de schaarste en heeft een economische
waarde. Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Ook hebben wij een
maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de totstandkoming van een ‘circulaire economie’. Het stimuleren en verleiden
tot gedragsverandering van inwoners is minstens zo belangrijk als het beschikken over een technische inzamelstructuur.
WAT IS ONZE AMBITIE?
Het Rijksbeleid ‘Van Afval Naar Grondstoffen’ stelt als doel maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020
(scheidingsresultaat 75%) en maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Deze ambities zijn vastgelegd in
het Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (LAP-3). In het afvalbeheer(beleid) staat de verdere afname van huishoudelijk
restafval centraal. Door preventie en het beter en meer scheiden van herbruikbare grondstoffen. Met de invoering van een
belasting door het Rijk op het verbranden van restafval (circa € 15,- per ton), stimuleert de Rijksoverheid gemeenten afval te
verminderen. Deze verbrandingsbelasting wordt naar verwachting in de komende jaren steeds verder verhoogd.
We willen meer huishoudelijk afval gescheiden inzamelen, dan de
75% die nu al wordt gehaald. Ons doel is dit percentage de komende
periode te verhogen naar 80%. Verder willen we de hoeveelheid
restafval per inwoner per jaar naar beneden brengen, richting het
landelijke doel van maximaal 100 kilo. We stimuleren inwoners hun
verantwoordelijkheid te nemen en hun scheidingsgedrag verder te
verbeteren. Eventuele aanpassingen van de inzamelstructuur ter
ondersteuning van de afvalscheiding en de afname van restafval mogen niet ten koste gaan van de dienstverlening.
Het aanbieden van afval moet voor inwoners van De Wolden laagdrempelig en toegankelijk zijn en blijven.

Portefeuillehouder Jan van ’t Zand:
“Onze inwoners zijn actief
en betrokken.”

Verder streven we naar de toepassing van technieken waarbij afval zoveel mogelijk opnieuw wordt hergebruikt. Zo hoeven
minder grondstofvoorraden met een einddatum te worden gebruikt. Het afvalbeleid in De Wolden wordt in de loop van
2018 geëvalueerd.
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9. OVERIGE THEMA’S BUITEN DE PROGRAMMA’S
FINANCIËN
Een gezonde financiële positie is een randvoorwaarde
voor toekomstig beleid.

Portefeuillehouder Jan van ’t Zand:
“Zonder middelen geen mogelijkheden.
Dat geldt ook in De Wolden.”

FINANCIEEL BELEID
Voor het voeren van een solide financieel beleid is het noodzakelijk, dat:
• de financiële mogelijkheden worden afgestemd op de ambities;
• de administratie en de planning- en controlcyclus op orde zijn;
• alleen tot structurele uitgaven wordt besloten als er structurele dekking is.

Wij komen samen met de raad in goed overleg en vertrouwen tot invulling van dit solide financieel beleid. Beiden vanuit
onze eigen verantwoordelijkheid. Wij waarderen de constructieve inbreng van de werkgroep Financiën uit de raad.
Ook voor de komende raadsperiode stellen wij een voortzetting van deze werkgroep bijzonder op prijs. Het is noodzakelijk
dat verwachtingen over en weer op elkaar worden afgestemd. Niet alleen waar het de raad en het college betreft, maar ook
tussen de gemeente en onze inwoners, verenigingen en instellingen.
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN RECHTEN
Het college wil een solide begrotingsbeleid voeren. Dat betekent, onder andere, dat het college aan de gemeenteraad een
begroting aanbiedt die structureel sluitend is. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:
We beperken de belastingdruk op onze inwoners zoveel mogelijk:
• Trendmatige verhogingen van de heffingspercentages
onroerend zaak belastingen (OZB) zijn geen automatisme.
Dat doen we bijvoorbeeld niet als we al een ruim sluitende
begroting hebben. Eventuele verhogingen kunnen we ook
zien in relatie tot de ambities van onze gemeente en de
bijbehorende maatschappelijke investeringen.
• De leges en de graf- en begraafrechten passen we jaarlijks
aan met de inflatiecorrectie.
Wij werken transparant:
• Wij motiveren tarieven en verhogingen daarvan;
• De gevolgen van tariefverhogingen voor de woonlasten van
inwoners brengen wij jaarlijks in beeld.
Wij werken kostendekkend:
• Wij streven ernaar rechten zoveel mogelijk kostendekkend
te houden.
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BIJLAGE
PROGRAMMAVERDELING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
ROGER DE GROOT (BURGEMEESTER)
Programma - De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend
Overheidsparticipatie
• Europa/subsidies
• Initiatiefrijk De Wolden
Bestuur
• Samenwerking met gemeente Hoogeveen
Dienstverlening
• Visie Dienstverlening
• Openingstijden
• Service
Programma - De Wolden een veilig thuis
Veiligheid en jongeren
• Aanpak overlast
• Preventiebeleid Alcohol- en drugsgebruik
Openbare orde
• Alcohol en drugs
• Huiselijk geweld
• Georganiseerde criminaliteit
• Horeca
• Veiligheid bij evenementen
• Vernielingen
• Cameratoezicht
• Brandweer /politie
• Toezicht en handhaving omgevingsvergunningen / RO
• Handhaving milieu
Handhaving
• Handhaving openbare ruimte
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JAN TEN KATE (GEMEENTEBELANGEN) Eerste loco burgemeester
Programma - Duurzaam leven in De Wolden
Ruimte en wonen
• Ruimtelijke ordening
• Nieuwe ruimtelijke initiatieven
• Bestemmingsplannen
• Omgevingsvergunningen (inclusief dienstverlening omgevingsvergunningen) / Wabo-procedures
• Woningbouw/volkshuisvesting
• Woonplan
• Prestatieafspraken woningcorporaties
• Welstand
• Cultuurhistorie in bestemmingsplannen
• Externe veiligheid
• Vitale recreatieparken
Duurzaamheid
• Klimaat- & energiebeleid
• Milieu vergunningverlening
• Natuur en milieueducatie
• Bodem
• Riolering en waterzuivering
Programma - De Wolden onderneemt
Ondernemen
• Economische Zaken
• Ondernemen/ondernemersklimaat
• Ontwikkeling & revitalisering bedrijventerreinen
• Centrumplannen
• Warenmarkten
• Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe & Regio Zwolle
• Innovatiecluster Agri & Food Regio Zwolle
• Samenwerkingsagenda platteland Zuidwest Drenthe (inclusief beheer en onderhoud landschap)
Toerisme en recreatie
• Marketing recreatie en toerisme
• Recreatieve voorzieningen
• Ondernemen/ondernemersklimaat
Paragraaf Grondzaken
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MIRJAM PAUWELS (VVD) Tweede loco burgemeester
Programma - De Wolden aantrekkelijk en aangesloten
Bereikbaarheid
• Verkeersmaatregelen
• Bewegwijzering
• Beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen
• Openbaar vervoer
• Parkeren
• Waterkering, afwatering
Groen en cultuurhistorie
• Groenbeheer (onderhoud, bomenkap)
• Beheer speelplaatsen
• Natuurbescherming
• Streekbeheer (landschapsbeleidsplan)
• Beheer en onderhoud Begraafplaatsen
Programma - De Wolden ontwikkelt met kleur en talent
Werk
• Werkgelegenheidsbevordering
• Participatiewet
• Re-integratie
• Werkgeversbenadering
• Werkvoorzieningsschap
Cultuur
• Cultuurnota
• Samenwerking culturele instelling
• Beheer en onderhoud cultuurgebouwen
Leren en ontwikkelen
• Onderwijs
• Onderwijshuisvesting
• Integrale Kindcentra
• Bibliotheek
• Peuterspeelzalen
• Kinderopvang
• Jeugd en jongerenwerk
• Schoolmaatschappelijk Werk
• Centrum voor jeugd en gezin
• Cultuureducatie
• Jeugdzorg
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JAN VAN ’T ZAND (GEMEENTEBELANGEN) Derde loco burgemeester
Programma - Gezond meedoen
Maatschappelijke participatie: sociale zelfredzaamheid
• Wmo: maatwerkvoorzieningen/beschermd wonen/mantelzorg
• Maatschappelijke dienstverlening: opbouwwerk, maatschappelijk werk, vrijwilligersondersteuning
• Openbare gezondheidszorg/GGD
• Openbare geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen, verslavingszorg,
hulpverlening huiselijk geweld
• Inclusiebeleid
Maatschappelijke participatie: financiële zelfredzaamheid
• Deel inkomen/bijstand Sociale Zaken
• Deel participatie van Sociale Zaken
• Minimabeleid
• Schuldhulpverlening
Programma - De Wolden actief en opgeruimd
Sport
• Sport
• Verenigingsklimaat
• Combinatiefunctionarissen
• Sportvoorzieningen (binnen- en buitensportaccommodaties)
Afval (inclusief Afvalstoffenheffing)
Paragraaf Financiën
• Financiering
• Weerstandsvermogen
• Rechtmatigheid
• Lokale heffingen
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BIJLAGE VERTEGENWOORDIGING VERBONDEN PARTIJEN
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ABO en VBO Jeugdhulp Drenthe (Mirjam Pauwels)
Alescon (Mirjam Pauwels)
Arbeidsmarktregio Drenthe (Mirjam Pauwels)
Attero (Jan van ‘t Zand)
Bedrijvensociëteit A37 (Roger de Groot)
Bestuurscommissie Dwingelderveld (Jan ten Kate)
BNG (Jan van ‘t Zand)
Bureau Recht op Leren (ROL) (Mirjam Pauwels)
CBL (Roger de Groot)
Commissie Landelijk Gebied (Jan ten Kate)
Enexis (Roger de Groot)
Essent (Roger de Groot)
Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe (Jan ten Kate)
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe (Jan ten Kate)
GGD (Jan van ‘t Zand)
Recreatieschap Drenthe (Jan ten Kate)
Regio Zwolle: Bestuurlijk Regionaal Kernteam (Roger de Groot)
Regio Zwolle: Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken (Jan ten Kate)
Regionaal Landschap Zuidwest Drenthe (Jan ten Kate)
Rendo (Jan van ‘t Zand)
RUD Drenthe (Jan ten Kate)
Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden (Mirjam Pauwels)
Stuurgroep Onderwijs en Krimp (Mirjam Pauwels)
Veiligheidsregio Drenthe (Roger de Groot)
WMD (Jan van ‘t Zand)

dewolden.nl

