Overzicht beleidswensen
raadsfracties
Raadsperspectief 2018

LD-1
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: Omgevingswet
Programma 1 Krachtige kernen
Thema 1.2 Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Op 21 november 2016 zijn de raden van Dinkelland en Tubbergen voor het eerst bijgepraat
over de impact die de nieuwe Omgevingswet heeft voor gemeenten.
In 2016 is een projectleider aangesteld. De verwachting is dat de nieuwe Omgevingswet in
2019/2020 van kracht gaat worden. De nieuwe Omgevingswet beoogt bewoners van een
bepaald gebied en bedrijven meer de regie te geven in hun fysieke leefomgeving.
Om goed voorbereid te zijn moeten raden en inwoners goed op de hoogte zijn van de
veranderingen. Daarvoor moeten al in 2018 stappen worden ondernomen.
Wat willen wij daarvoor doen?
In 2018 moet het communicatietraject met inwoners over de nieuwe Omgevingswet en de
impact van die nieuwe Omgevingswet opgepakt worden. Inwoners moeten geïnformeerd
worden over de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt en samen met geïnteresseerde
en belanghebbende organisaties en de raad van Dinkelland in de gelegenheid worden
gesteld om mee te praten bij de opstelling van een nieuwe omgevingsvisie voor Dinkelland.
Samen met genoemde gremia wordt ook een (leidraad voor een) stappenplan ontwikkeld
voor het begeleiden van initiatieven.
Een voorbeeld hiervan is te vinden in de gemeente Heerde.
Wat gaan wij toetsen?
De raad van Dinkelland wordt gedurende het hele jaar op de hoogte gehouden van de
georganiseerde bijeenkomsten en de vorderingen op dit gebied.
Wat mag het kosten
Binnen bestaande budgetten.

LD-2
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: beleid op het gebied van wonen beter richten op flexibiliteit
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1: Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Er moet sneller en beter geanticipeerd kunnen worden op veranderingen waarmee we als
gemeente op het gebied van wonen geconfronteerd worden.
Wat willen wij daarvoor doen?
Er moet beleid gemaakt worden waarmee sneller en beter geanticipeerd kan worden op
veranderingen in de samenleving waarmee we geconfronteerd worden. Daarvoor zijn goede
contacten met kernraden noodzakelijk. Kernraden zijn als eerste op de hoogte van wat er
aan woonwensen leeft in een kern.
Als voorbeelden van wenselijk beleid op het gebied van wonen noemen we:
 Flexibiliteit in het omgaan met woonwensen
 Geen strak afgebakende indeling van kavels, rekening houden met wensen van
kopers; maatwerk toepassen
 Kleine kavels voor levensloopbestendig bouwen (voor jong en oud)
 In woongebieden zorgen voor een goede mix tussen jong en oud
 Ook in kleine kernen bouwkavels/woningen mogelijk maken voor starters gericht op
levensloopbestendig wonen
 Andere woonvormen mogelijk maken
Wat gaan wij toetsen?
Het opgestelde beleid wordt in de loop van 2018 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
Wat mag het kosten?
Binnen bestaande budgetten.

LD-3
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: verbeteren van verbindingen van intergemeentelijke fiets- en wandelroutes
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Thema 2.1 Vrijetijdseconomie
Wat willen wij bereiken?
Dinkelland en de haar omringende gemeenten kennen een uitgebreid netwerk aan fietsfietscross- en wandelroutes. Deze routes sluiten niet altijd goed op elkaar aan. In het kader
van toerisme moeten deze (intergemeentelijke) routes in overleg en samenwerking met
nabuurgemeenten, het Toeristisch Ondernemersfonds, het platform Marketing Oost –
Twente Marketing en de provincie Overijssel verbeterd worden.
Wat willen wij daarvoor doen?
Na inventarisatie van routes die slecht op elkaar aansluiten, worden de verbindingen in
overleg met andere partijen verbeterd.
Wat gaan wij toetsen?
Eind 2018 ontvangt de raad ter kennisgeving een rapport over de routes die verbeterd zijn.
Wat mag het kosten?
Binnen bestaande budgetten (voor wegen) en in overleg, samenwerking en cofinanciering
met omliggende gemeenten, het Toeristisch Ondernemersfonds, het platform Marketing Oost
– Twente Marketing en de provincie Overijssel.

LD-4
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: oplaadplekken voor elektrische auto’s en fietsen
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Thema 2.1 Vrijetijdseconomie
Wat willen wij bereiken?
Dinkelland is een toeristische en agrarische gemeente. In dat kader past het de gemeente
Dinkelland om vanuit toerisme-vriendelijk beleid, vanuit milieutechnische aspecten en in het
kader van duurzaamheid meer oplaadplekken te creëren voor elektrische auto’s en fietsen.
Tevens wordt ook voor toeristen digitale bereikbaarheid steeds belangrijker. In dat kader is
onderzoek naar Wifi bij bv. Vlinderpunten en de kosten daarvan wenselijk.
Wat willen wij daarvoor doen?
Als eerste aanzet en in het kader van een toerisme vriendelijke gemeente worden in 2018 bij
alle Vlinderpunten elektrische oplaadpalen voor auto’s geplaatst.
De Vlinderpunten zijn al voorzien van een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Onderzocht
kan worden of er ook in alle kernen een oplaadpunt kan komen voor elektrische fietsen, bv.
bij Kulturhusen of een andere prominente plek in de kern.
In de eerste helft van 2018 wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en kosten
van Wifi bij de Vlinderpunten.
Wat gaan wij toetsen?
Eind 2018 wordt de raad gemeld dat bij alle Vlinderpunten een elektrische oplaadpaal voor
auto’s is geplaatst en in welke kernen inmiddels ook een (extra) oplaadpunt voor fietsen is
geplaatst.
Bij de behandeling van de begroting 2018 is bekend wat de mogelijkheden en kosten zijn
van Wifi bij de Vlinderpunten, zodat de raad een afweging kan maken om realisatie hiervan
in de begroting 2019 op te nemen.
Wat mag het kosten?
Samenwerking kan worden gezocht met in Overijssel werkzame energiebedrijven en met het
Toeristisch Ondernemersfonds.
De kosten voor de gemeente Dinkelland worden ingeschat op €10 000.

LD-5
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: evaluatie AED beleid
Programma 3: Omzien naar elkaar
Thema 3.2: Samen
Wat willen wij bereiken?
Doel is om met alle kernraden afspraken t.a.v. de facilitering, het gebruik en de spreiding
van AED’s te evalueren. Daaruit voortvloeiend deze afspraken te actualiseren, dan wel waar
nodig te herzien.
Wat willen wij daarvoor doen?
In samenspraak met alle kernraden worden alle afspraken rondom AED’s geëvalueerd.
We denken daarbij aan:
 Hoeveel AED’s heeft een kern?
 Waar zijn deze geplaatst? Hoe is de spreiding?
 Hoeveel vrijwilligers zijn (nog) actief betrokken?
 Hoe verlopen herhalingscursussen? Zijn hiervoor voldoende vrijwilligers?
 Zijn de financiën toereikend en is de huidige verdeling van gelden nog passend bij de
activiteiten?
Wat gaan wij toetsen?
De evaluatie moet leiden tot een rapportage aan de raad, met daarbij aanbevelingen over
eventuele nieuw te nemen maatregelen, dan wel aanpassingen in het AED beleid.
Wat mag het kosten?
Geen budget, binnen ambtelijke organisatie.

LD-6
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: aanvullende maatregelen armoedebeleid
Programma 3 Krachtige Kernen
Thema 3.2 Samen
Wat willen wij bereiken?
In gezinnen die vallen onder het armoedebeleid hebben kinderen het vaak zwaar. Er is geen
geld voor cadeautjes met bv. verjaardagen, Sinterklaas of Kerst.
In andere gemeenten zijn voorbeelden te over van initiatieven die het kinderen die zich in
deze situatie bevinden wat gemakkelijker maken om mee te doen in de samenleving.
Wat willen wij daarvoor doen?
De in 2017 aan te stellen armoedecoach moet onderzoeken welke initiatieven er in andere
gemeenten zijn, die het leven van kinderen in armoedegezinnen kunnen veraangenamen.
Samen met bestaande organisaties kunnen geschikte initiatieven dan ook in Dinkelland
ontwikkeld en opgezet worden. De gemeente/de armoedecoach heeft daarin een aanjagende
en faciliterende rol.
Wat gaan wij toetsen?
Eind 2018 moet aan de raad gemeld worden welke initiatieven er in 2018 opgezet zijn en
welke aanvullende initiatieven er eventueel nog voor 2019 ontwikkeld en opgezet gaan
worden.
Wat mag het kosten?
Geen aanvullend budget; in de begroting 2017 is het budget van de armoedecoach al
opgenomen.

LD-7
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: buurtpreventieapp
Programma 3 Omzie naar Elkaar
Thema 3.2 Samen
Wat willen wij bereiken?
In veel buurten wordt in het kader van buurtpreventie al gebruik gemaakt van een
zogenaamde buurtpreventieapp. Onderzoek heeft uitgewezen dat in buurten waar gebruik
wordt gemaakt van een buurtapp inbraken met 20 tot 50% afnemen.
Ouderen zonder mobiele telefoon of andere digitale middelen kunnen hier niet aan meedoen,
terwijl zij vaak wel veel opmerken van wat er in hun buurt gebeurt.
Ook zij moeten betrokken worden bij de zogenaamde buurtapp.
Wat willen wij daarvoor doen?
Er bestaan (technische) mogelijkheden om mensen die gebruik maken van een
alarmeringssysteem “aan te sluiten” op de buurtapp. Via hun alarmeringssysteem kan een
waarschuwing uitgaan naar de betreffende buurtapp, dan wel naar de politie.
Onderzocht moet worden welke mogelijkheden daarvoor bestaan en hoe
buurtpreventiegroepen daarvan gebruik kunnen maken. E.e.a. draagt ook bij aan het gevoel
van veilig wonen m.n. voor ouderen in het buitengebied.
Wat gaan wij toetsen?
De raad wordt op de hoogte gehouden van de mogelijkheden en bij invoering, van het
aantal ouderen dat via hun alarmeringssysteem gebruik maakt van de buurtapp.
Rapportages van de politie wijzen uit in hoeverre er in buurten met een buurtpreventieapp
sprake is van afname van het aantal misdrijven.
Wat mag het kosten?
Binnen bestaande budgetten

LD-8
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: mantelzorgwaardering
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2 Samen
Wat willen wij bereiken?
In het beleidsplan “Omzien naar elkaar” dat door de raad is vastgesteld in september 2014
wordt vol ingezet op het versterken en behouden van de zelfredzaamheid en
samenredzaamheid. Elke inwoner moet daardoor in staat zijn om zo lang en zo volledig
mogelijk mee te doen in de samenleving. Maar dit betekent ook dat er (steeds) meer druk
op mantelzorgers komt te liggen. Deze mantelzorgers moeten zich ondersteund en
gewaardeerd voelen door de gemeente.
Wat willen wij daarvoor doen?
In de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 is opgenomen dat bij nadere
regeling wordt bepaald waar de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers uit
bestaat. Onderzoek onder mantelzorgers heeft uitgewezen dat zij zich het meest
gewaardeerd voelen door ontzorging. Waardering en ondersteuning wordt ook ondervonden
door middel van activiteiten. In 2016 zou het SIZT hiervoor een plan van aanpak schrijven.
Hoewel wij dit (nog) niet gezien hebben, willen wij dat er in 2018 uitvoering wordt gegeven
aan de invulling van de mantelzorgwaardering op een manier zoals mantelzorgers hebben
aangegeven.
Wat gaan wij toetsen?
In 2017 wordt de raad op de hoogte gesteld van de manier waarop in 2018 invulling
gegeven wordt aan de mantelzorgwaardering.
Nieuw onderzoek onder mantelzorgers moet in de loop van 2018 uit gaan wijzen of de
waardering en ondersteuning ook zo gevoeld wordt. De resultaten van het onderzoek
moeten gedeeld worden met de raad en daaruit kunnen nieuwe maatregelen voor 2019
volgen.
Wat mag het kosten?
Binnen bestaande budgetten.

LD-9
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: voortzetting stimuleringsfonds
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2 Samen
Wat willen wij bereiken?
Het stimuleringsfonds heeft in de afgelopen jaren al enige mooie burgerinitiatieven
opgeleverd. Onze samenleving is echter nog steeds gericht op meer (kleinschalige)
initiatieven voor allerlei bevolkingsgroepen. Daarom is voortzetting van het stimuleringsfonds
gewenst.
Wat willen wij daarvoor doen?
Het stimuleringsfonds moet aangevuld worden, zodat het een aanjager is voor nieuwe
burgerinitiatieven.
In 2018 moeten m.n. initiatieven op de volgende gebieden gestimuleerd en gefaciliteerd
worden:
 Vrijwilligersondersteuning: Hierbij denken we bv. aan faciliteren (en subsidiëren) van
trainingen/lezingen/cursussen voor iedereen die met jeugd werkt. In het kader van
preventie en vroeg signalering is het van belang dat iedereen die met jeugd werkt,
weet waar op gelet moet worden bij het voorkomen en signaleren van problemen.
 Burgerinitiatieven die zorgen voor (kleinschalige) voorzieningen voor (thuiswonende)
ouderen en andere hulpbehoevenden
Hiervoor is het ook noodzakelijk dat met alle verenigingen/organisaties en kernraden in
Dinkelland gecommuniceerd wordt, zodat bij alle eventuele belanghebbenden helder is wat
de mogelijkheden zijn op het gebied van verkrijgen van subsidie voor nieuwe initiatieven.
Wat gaan wij toetsen?
In programmajournaal II wordt gemeld welke nieuwe initiatieven gesubsidieerd zijn.
Wat mag het kosten?
€100 000 toevoegen aan het budget stimuleringsfonds.

LD-10
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: vrijwilligersbank
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2 Samen
Wat willen wij bereiken?
In het beleidsplan “Omzien naar elkaar” dat door de raad is vastgesteld in september 2014
wordt ingezet op het motiveren van vrijwilligers. Meer inwoners moeten zich inzetten voor
het maatschappelijk belang. Vrijwilligers zijn nodig om organisaties draaiende te houden en
voorzieningen in kernen te behouden. Niet voor niets worden vrijwilligers vaak het cement
van de samenleving genoemd. Veel inwoners verrichten al vrijwilligerswerk. Maar niet altijd
is bekend waar nog vrijwilligers nodig zijn en welke inwoners bereid zijn om vrijwilligerswerk
uit te voeren. Vrijwilligers en organisaties moeten bij elkaar gebracht worden.
In de kern Saasveld is daartoe een noaberapp ingevoerd. Deze app kan een blauwdruk zijn
voor andere kernen.
Wat willen wij daarvoor doen?
De gemeente moet de inwoners van kernen/kernraden motiveren om in navolging van
Saasveld een noaberapp te ontwikkelen en te onderhouden. Onderdeel van deze noaberapp
is een vrijwilligersbank, waar vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar gebracht kunnen
worden.
De gemeente moet daarin:
 aanjager zijn,
 technische ontwikkelingen die de sociale cohesie bevorderen, faciliteren,
 onkosten die gemaakt worden om de app up-to-date te houden, vergoeden.
Wat gaan wij toetsen?
De raad wordt in de loop van 2018 op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op
vrijwilligersgebied en in welke kernen de app wordt ingevoerd.
Wat mag het kosten?
De onkosten die een organisatie/kern maakt voor het ontwikkelen/invullen en up-to-date
houden van de app worden vergoed (€500 per kern)
Dekking vanuit het WMO-budget.

CDA-1
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: blijverslening
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 Wonen en Vastgoed
De komende jaren zullen er steeds meer ouderen komen in Dinkelland. Velen van hen vinden
het belangrijk om langer te kunnen blijven wonen, eventueel met aanpassingen, in hun
eigen huis. Daarnaast maken steeds meer gezinnen gebruik van de mogelijkheid om een
zogenaamde mantelzorgwoning aan hun eigen huis te koppelen om een oudere of
gehandicapte thuis te kunnen verzorgen.
De SVN biedt voor deze doelgroepen de mogelijkheid aan van een zogenoemde
blijverslening, tegen ongeveer dezelfde voorwaarden als een starterslening. Dat wil zeggen
dat de gemeente een éénmalige storting doet in een revolving fund, waaruit de leningen
kunnen worden verstrekt.
Wat willen wij bereiken?
Een extra inspanning van de gemeente om het voor bovengenoemde doelgroepen
gemakkelijker te maken om hun woning geschikt te maken voor zorgvoorzieningen.
Wat willen wij daarvoor doen?
Het in het leven roepen van een blijverslening, en het college opdragen om de voorwaarden
daarvoor, die in de lijn van de starterslening liggen, vast te leggen in een verordening.
Eénmalig € 250.000,- storten in een ‘revolving fund’ bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting.
Wat gaan wij toetsen?
Aantal belangstellenden en deelnemers, om te kijken of het instrument daadwerkelijk
voldoet aan een behoefte voor de inwoners van Dinkelland.
Wat mag het kosten?
Jaarlijks € 3.750,-, zijnde de omslagrente van 1,5% over de éénmalige storting van
€ 250.000 in het revolving fund.. Dit meenemen met de meerjarenbegroting 2018-2021.

CDA-2
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: hernieuwbare energie
Programma 1 Krachtige kernen
Thema 1.1 Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
De gemeenteraad heeft in 2014 de ambitie vastgesteld dat Dinkelland een energieneutrale
gemeente wil worden. Bij het vaststellen van deze ambitie is geen streefjaar aangegeven. De
CDA fractie wil graag een realistisch tijdspad op dit thema.
Een extra inspanning van de gemeente om het % hernieuwbare energie binnen de
gemeente Dinkelland te vergroten, met een streven naar het gebruik van 40% hernieuwbare
energie in 2025.
Wat willen wij daarvoor doen?
1. Een onderzoek naar het huidige energieverbruik van wonen, werken en vervoer in de
gemeente Dinkelland
2. Een inventarisatie van (de mix) van duurzame bronnen (zoals zon, wind, biomassa,
aardwarmte) om de doelstelling van 40% hernieuwbare energie in 2025 te realiseren. Het
opstellen van een actieplan duurzame en hernieuwbare energie, waarbij de
mogelijkheden om samen met partners de doelstellingen te realiseren en de daarbij
behorende kosten smart op een rij worden gezet.
Wat gaan wij toetsen?
1. Of met de mix van duurzame hernieuwbare bronnen voldoende hernieuwbare energie
wordt gerealiseerd om de doelstelling van 40% duurzame opwekking in 2025 kan worden
gerealiseerd
2. Bereikbare besparingen, de daarbij behorende kosten (en inverdieneffecten) en de
investeringen die dit met zich meebrengt.
Wat mag het kosten?
€ 15.000,-.
De provincie Overijssel heeft een subsidie mogelijkheid om haalbaarheidsstudies op dit
thema te kunnen betalen, de subsidie duurzame energie Overijssel. De hoogte van deze
subsidie bedraagt € 15.000,- met de verplichting tot cofinanciering van hetzelfde bedrag.

CDA-3
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: alternatieven voor (stoppende) agrariërs
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Thema 2.3 Plattelandseconomie
Wat willen wij bereiken?
Een alternatieve invulling voor werk van (noodgedwongen) stoppende agrariërs.
Wat willen wij daarvoor doen?
Het opstellen van een ambtelijke nota, waarbij onder meer in beeld wordt gebracht:
Overzicht van vigerende regelgeving voor alternatieve invulling van agrarische bedrijven;
Overzicht van beschikbare fondsen: provinciaal, landelijk en op europese schaal, om
stoppende agrariërs een stopvergoeding en begeleiding naar alternatief werk of een ander
eigen bedrijf te kunnen bieden;
Bemiddelingsmogelijkheden en hulp vanuit de gemeente, bijvoorbeeld door
bedrijfscontactfunctionaris.
Wat gaan wij toetsen?
Effecten op werkgelegenheid in agrarische sector
Het aantal succesvolle alternatieven bij stoppende agrarische bedrijven.
Wat mag het kosten?
Bestaande ambtelijke formatie, bestaande middelen.

CDA-4
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: fonds Nieuw Noaberschap
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2 Samen
Wat willen wij bereiken?
Stimuleren van buurten en kleine kernen in gemeenschappelijke voorzieningen.
Wat willen wij daarvoor doen?
Het opzetten van een fonds Nieuw Noaberschap en daarin een bedrag van € 250.000
storten. Vanuit dit fonds worden initiatieven ondersteund, via een nader op te zetten
reglement, die voortkomen vanuit de kernen, buurten en buurtschappen zelf. Denk daarbij
aan voorzieningen voor ouderen, voor de jeugd, voor evenementen en projecten die de
cohesie in de buurten en de kernen verstevigen.
Wat gaan wij toetsen?
Verhoging cohesie in buurten, kernen en buurtschappen.
Wat mag het kosten?
Eenmalig € 250.000,- te dekken uit de RIBAM.

Toelichting:

Het Stimuleringsfonds Sociaal Domein (verordening vastgesteld in februari 2016) houdt per
eind 2016 op te bestaan. Evaluatie moet nog plaatsvinden. In 2017 zal worden bezien hoe
de regeling opnieuw gestalte krijgt. Het CDA Dinkelland stelt voor de regeling te continueren
en daarbij extra nadruk te geven op het nieuwe Noaberschap, dus aan initiatieven die
voortkomen vanuit de kernen zelf.
In 2016 heeft de raad eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld. Het CDA vindt (nieuw)
noaberschap zeer belangrijk en wil dit beleid verder intensiveren door het bedrag te
verhogen naar € 250.000 incidenteel.

In de begroting 2017 is de ratio beschikbare /benodigd weerstandsvermogen teruggebracht
van 1,8 naar 1,4. De raad heeft hiermee ingestemd. Dat betekent dat een bedrag van ruim
2,2 miljoen € vanuit de algemene reserves wordt gestort in de RIBAM. Dat betekent ook dat
de RIBAM voldoende ruimte biedt voor dit soort initiatieven.

VVD-1
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: VVD Dinkelland
Onderwerp: OZB-indexatie van 2 naar 0%
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Op initiatief van de VVD is bij het Raadsperspectief 2017 al aangegeven om in 2018 de OZB
indexatie te beperken.
De VVD Dinkelland wil geen automatische OZB-verhogingen de komende jaren.
In het addendum op het coalitieprogramma ‘Koers houden’ is al aangegeven dat een nullijn
het streven is voor 2018.
Wat willen wij daarvoor doen?
Opnemen in de programmabegrotingen van de komende jaren.
Wat gaan wij toetsen?
Totale lokale lasten toetsen.
Wat mag het kosten?
€ 200.000. Dekking met toetsing totale lokale lasten in programma begroting.

VVD-2
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: VVD Dinkelland.
Onderwerp: Privatisering sport
Programma 3: Omzien naar Elkaar
Thema: 1.3 Maatschappelijke voorzieningen
Wat willen wij bereiken?
Afstoting gemeentelijk vastgoed, stimulering zelfredzaamheid van verenigingen zowel
binnensport als ook buitensport.
Wat willen wij daarvoor doen?
Overdragen na intensief overleg, besparing op onderhoudskosten en ambtelijke inzet en
uren.
Wat gaan wij toetsen?
Tevredenheid verenigingen en besparingen.
Wat mag het kosten?
Budget neutraal de komende 10 jaar.

VVD-3
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: VVD Dinkelland.
Onderwerp: Modernisering detailhandelsvisie
Programma 2: Economische Kracht en Werk
Thema 2.2: Ondernemen en Arbeidsmarkt
Wat willen wij bereiken?
Ondernemersvriendelijk vestigingsklimaat met name in binnensteden/dorpen en sterkere
leefbaarheid. Leegstand bedrijfspanden tegengaan o.a. op de Meijerij in Ootmarsum en de
Eurowerft Denekamp.
Wat willen wij daarvoor doen?
 Overleg met ondernemers
 Updaten van bestemmingsplannen
 Inschakelen van de bedrijfsconsulent
Wat gaan wij toetsen?
 Tevredenheid ondernemers.
 Ondernemers enquête onder de middenstand
Wat mag het kosten?
€ 0,- alleen ambtelijke ondersteuning

VVD-4
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: VVD Dinkelland.
Onderwerp: Zelf bepalen hoe men leeft
Programma 3: Omzien naar Elkaar
Thema 3.1: Zelf
Wat willen wij bereiken?
Uitgangspunt is dat iedereen zelf mag bepalen hoe hij of zij leeft, daarom houden wij vast
aan het scheiden van wonen en zorg.
Wat willen wij daarvoor doen?
Hiervan uitgaande is het wenselijk dat in de kernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo
voldoende aangepaste huisvesting is.
Onderzoek doen naar wat wenselijk is, enquête onder de doelgroep.
De gemeente zou hiervoor een project kunnen initiëren, waarbij (thuis)zorginstanties, WBV
en projectontwikkelaars uitgedaagd worden.
College / ambtenaren moeten met een voorstel komen waaruit die ambitie spreekt
Wat gaan wij toetsen?
Huidige situatie toetsen aan wenselijke situatie. Afhankelijk van de uitkomst, aanpassing van
meer-jaren huisvestingbeleid.
Wat mag het kosten?
€ 0, - alleen ambtelijke ondersteuning

PvdA-1
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: de gemeente als duurzaam voorbeeld
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1: Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
De gemeente Dinkelland geeft het goede voorbeeld als het gaat om duurzaam energiegebruik door de
eigen organisatie en in de gemeentelijke gebouwen.

Wat willen wij daarvoor doen?
Om de voorbeeldfunctie waar te maken wordt een drietal acties ondernomen:
1. De gemeente stelt voor haar eigen organisatie een plan op, waarmee gestreefd naar een
zo laag mogelijk en bovendien duurzaam energieverbruik. Over de plannen en de
uitvoering wordt transparant gecommuniceerd naar de inwoners van Dinkelland.
2. De gemeentelijke gebouwen worden waar mogelijk voorzien van zonnepanelen, te
beginnen met het gemeentehuis. In een periode van 3 jaar worden alle gemeentelijke
gebouwen van zonnepanelen voorzien.
3. Nieuwe gemeentelijke accommodaties worden energieneutraal gerealiseerd.
Wat gaan wij toetsen?
1. Wat is het energieverbruik nu, en in welke mate wordt het energieverbruik volgens plan
verminderd?
2. Is het gemeentehuis in 2018 voorzien van zonnepanelen? Hoeveel energie wordt
daardoor opgewekt? Zijn in 2020 alle gemeentelijke gebouwen van zonne-energie
voorzien?
3. Worden nieuwe gemeentelijke accommodaties energieneutraal gerealiseerd?
Wat mag het kosten?
Op langere termijn zullen de drie maatregelen geld opleveren. Op korte termijn:
1. Het opstellen van een duurzaamheidplan kost geen andere investering dan ambtelijke
inzet. Het uitvoeren van het plan dient budgetneutraal plaats te vinden.
2. De omvang van de investering in zonnepanelen zal aanzienlijk zijn. Maar de
terugverdientijd is bij de huidige lage rentestand echter kort (<6 jaar). Vanaf dat
moment levert de investering alleen nog geld op.
3. De investering in energieneutraliteit wordt – afhankelijk van het type gebouw – in
zeer korte tijd terugverdiend.

PvdA-2
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: Investeren in sociale kernen - huisvesting
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1: Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
De demografische ontwikkeling, de vergrijzing en de mogelijke krimp van de bevolking, blijft
een belangrijk punt van aandacht. De leefbaarheid van de kleine kernen zal bij ongewijzigd
beleid steeds meer onder druk komen te staan. Een neerwaartse spiraal wordt ingezet met
verlies aan detailhandel, verslechterend openbaar vervoer, verdwijnen van kleine scholen, en
een woningvoorraad die steeds minder is toegesneden op de vraag, etc.
Voor oudere inwoners wordt de kleine kern, naarmate de leeftijd toeneemt en de
zelfredzaamheid afneemt, steeds onaantrekkelijker. Voor jongeren is er steeds minder
aanleiding om in de kern te blijven. De benodigde huisvestingsmogelijkheden ontbreken
veelal.
De PvdA Dinkelland is er van overtuigd dat slim investeren in de kernen zorgt dat voor een
blijvend goede leefbaarheid. Nu proactief acteren door bijvoorbeeld te investeren in
onderwijs, zorg, detailhandel en openbaar vervoerdiensten is van levensbelang voor onze
kernen. Ook een integrale aanpak van de sociale huisvesting hoort hierbij. Menging van
jongeren, ouderen en gezinnen vergroot de leefbaarheid en de sociale cohesie. De PvdA
Dinkelland vindt dat initiatieven hiertoe vanuit de gemeenschap gesteund moeten worden.
Door hier in te investeren, wordt krachtig omgegaan met de demografische ontwikkelingen.
Wat willen wij daarvoor doen?
De gemeente gaat in gesprek met de doelgroep zelf om in kaart te brengen aan welke
voorwaarden moet worden voldaan om jongeren en ouderen in de kleine kernen plezierig te
kunnen laten wonen. Voor de doelgroep jongeren gaat onder begeleiding van de provincie in
2017 nog een bestuurlijk experiment van start.
Voor de ouderen zal de gemeente eveneens met de doelgroep zelf in gesprek gaan.
Tegelijkertijd wordt de dialoog gezocht met potentiële investeerders - waaronder de Twentse
sociale verhuurders - om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de huisvesting voor
ouderen in de kleine kernen te verbeteren of nieuw te realiseren. Bij de Provincie Overijssel
wordt om experimenteerruimte verzocht. Zodat een (tijdelijke) verruiming van de te
realiseren aantallen nieuwbouw kan worden benut.
Wat gaan wij toetsen?
We brengen samen met de doelgroepen in beeld wat er nodig is om voor hen het wonen in
de kernen aantrekkelijk te houden of te maken. De te overbruggen afstand tussen de
huidige en de gewenste situatie wordt gemeten en de komende jaren bijgehouden.
Wat mag het kosten?
De kosten van deze actie bestaan vooralsnog uitsluitend uit ambtelijke kosten. Op te vangen
binnen de huidige budgetten.

PvdA-3
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: Maatschappelijk vastgoed in Dinkelland
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.3: Maatschappelijke voorzieningen
Wat willen wij bereiken?
Voor de leefbaarheid van de verschillende kernen binnen de gemeente Dinkelland is het
“maatschappelijke vastgoed” van groot belang. Een deel van dat vastgoed is in bezit van de
gemeente, bijvoorbeeld zwembaden en sporthallen. Een ander deel is in bezit van
particuliere organisaties, bijvoorbeeld Kulturhusen en sportzalen.
Het is niet altijd even eenvoudig om (zelfs na aftrek van eventuele subsidie) een positieve
exploitatie te draaien. De oorzaak zijn divers, met aan de kostenkant onderhoud,
administratie, personeel, energie, en kapitaal, en aan de batenkant de opbrengsten uit
diverse activiteiten. De benodigde deskundigheid is vaak niet op al deze onderdelen even
goed aanwezig.
Bij de gemeente zien we dit terug in tegenvallers op de begroting, bij particuliere initiatieven
uit zich dit in exploitatietekorten en soms (dreigend) faillissement.
Professionalisering van het dagelijks beheer en het vergroten van de betrokkenheid van
lokale burgers en investeerders leidt doorgaans tot betere resultaten. Een goede
mogelijkheid daartoe is het inrichten van een organisatie c.q. een (beheer)stichting, waarin
het beheer over het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Dinkelland wordt
ondergebracht, en waarin bovendien het beheer over maatschappelijk vastgoed in
particuliere handen naar behoeven en op aanvraag kan worden ondersteund of uitgevoerd.
Het gewenste resultaat: het realiseren van exploitaties van maatschappelijk vastgoed die
optimaal in balans zijn, een grotere betrokkenheid van burgers en ondernemers, en daaruit
voortvloeiend: een nieuwe impuls aan de leefbaarheid in de kernen, en meer zekerheid over
de ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven.
Wat willen wij daarvoor doen?
De gemeente communiceert helder dat zij een stichting “maatschappelijk vastgoed
Dinkelland” als een wenkend perspectief ziet, en roept actieve en deskundige burgers op, om
(met steun van de gemeente) een dergelijke stichting vorm te geven.
Onder regie van de stichting i.o. en in samenwerking met de gemeente, laten we een
onderzoek uitvoeren door bijvoorbeeld studenten van de Universiteit Twente of de Saxion
Hogeschool. Daarbij wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden en voorwaarden in
Dinkelland zijn voor het beheren van het maatschappelijk vastgoed in een non-profit
beheersorganisatie.
En welke effecten zijn op korte en lange termijn te verwachten voor de leefbaarheid van de
kernen.
Wat gaan wij toetsen?
Het onderzoek wordt zo ingericht dat daarmee een nulmeting kan worden gedaan. Op
aspecten als kosten, opbrengsten (geld en maatschappelijk), klanttevredenheid, staat van
onderhoud, etc. (nader door de onderzoekers uit te werken).

Zo kan in een later stadium goed worden gevolgd of de beoogde doelen op die aspecten
worden gehaald.
Wat mag het kosten?
De gemeente Dinkelland zal een actieve ondersteunende rol hebben in het ontwikkelproces.
Wij schatten de onderzoekskosten op initieel circa 30.000 euro, te financieren uit de RIBAM.
Op lange termijn zullen de besparingen voor de gemeente substantieel zijn.

PvdA-4
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: wandelroutes vanuit diverse centra
Programma 2 Krachtige Kernen
Thema 2.1: Vrijetijdseconomie
Wat willen wij bereiken?
Het toerisme is in de gemeente Dinkelland al één van de motoren van de lokale economie.
We willen die functie graag verder versterken. Dat kan met grootse en meeslepende
projecten – en dat moet zeker ook gebeuren – maar het kan ook met relatief kleine en
concrete acties.
We willen wandelroutes die de verschillende kernen van Dinkelland, maar ook daarbuiten,
met elkaar verbinden.
Wat willen wij daarvoor doen?
Met de VVV, de in de kernen actieve wandelaars en de langs routes gelegen ondernemers
zorgen we voor de bewegwijzering in de kernen. Bij elke route staat na realisatie de lengte
en de gemiddelde wandeltijd. We stimuleren daarmee de ontwikkeling van de (wandelende)
toeristische sector in de gehele gemeente.
Wat gaan wij toetsen?
Of eind 2018 inderdaad de verbinding van de wandelroutes in de kernen van Dinkelland zijn
gerealiseerd.
Wat mag het kosten?
Het gaat om een investering die niet langjarig op de begroting zal drukken. Daarom dekking
vanuit de RIBAM. We gaan er vanuit dat de kosten niet hoger dan 10.000 euro zullen
bedragen.

PvdA-5
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: oplaadpunten voor fietsen en scootmobiels
Programma 2 Krachtige Kernen
Thema 2.1: vrijetijdseconomie
Wat willen wij bereiken?
Het toerisme is in de gemeente Dinkelland al één van de motoren van de lokale economie.
We willen die functie graag verder versterken. Dat kan met grootse en meeslepende
projecten – en dat moet zeker ook gebeuren – maar het kan ook met relatief kleine en
concrete acties.
We willen dat de gemeente fietsen als een gezonde en milieuvriendelijke manier om natuur
en landschap te verkennen stimuleert.
Wat willen wij daarvoor doen?
Voor de bezoekers die gebruik maken van een elektrische fiets willen we verspreid door de
gemeente extra oplaadpunten aanleggen. Ondernemers zijn al in dit gat gesprongen, maar
niet overal in de gemeente zijn deze aanwezig. De PvdA wil dat de gemeente zorg draagt
voor voldoende dekking.
Allereerst zal moeten worden geïnventariseerd waar in de fietsnetwerken oplaadpunten
gewenst zijn. We gaan er nu vanuit dat een investering in de oplaadpunten van 20.000 euro
voldoende moet zijn. Als dat niet mogelijk blijkt, dan zal mogelijk een gefaseerde uitvoering
nodig zijn. Alsdan zal het college met een voorstel naar de raad terug komen.
Wat gaan wij toetsen?
Of begin 2018 de inventarisatie is afgerond, en of eind 2018 de oplaadpunten zijn
gerealiseerd
Wat mag het kosten?
Het gaat om investeringen die niet langjarig op de begroting zullen drukken. Daarom
dekking vanuit de RIBAM.

PvdA-6
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: jaarlijkse prijs voor meest innovatieve toeristische onderneming
Programma 2 Krachtige Kernen
Thema 2.1: vrijetijdseconomie
Wat willen wij bereiken?
Het toerisme is in de gemeente Dinkelland al één van de motoren van de lokale economie.
We willen die functie graag verder versterken. Dat kan met grootse en meeslepende
projecten – en dat moet zeker ook gebeuren – maar het kan ook met relatief kleine en
concrete acties.
Stilstand is achteruitgang. Daarom willen we innovatie stimuleren om de gemeente ook op
lange termijn aantrekkelijk te laten zijn voor de recreant. Gelet op het grote belang voor de
lokale economie willen we dat gemeente hier een belangrijke faciliterende rol speelt.
Wat willen wij daarvoor doen?
De gemeente stelt een jaarlijkse prijs in voor die toeristische onderneming die voorop loopt
in de ontwikkeling van nieuwe recreatieve diensten en producten.
De beoordeling wordt in handen gelegd van een panel. De samenstelling van het panel moet
nader worden uitgewerkt, maar we kunnen ons voorstellen dat het panel deels wordt gevuld
vanuit de sector zelf, deels vanuit gebruikers, en deels door deskundigen.
Bij het uitreiken van de prijs wordt flink ingezet op de lokale, regionale en nationale media.
Wat gaan wij toetsen?
Of eind 2018 voor het eerst de prijs is uitgereikt.
Wat mag het kosten?
Het gaat om een investering die jaarlijks op de begroting zal drukken, en daar zal die ruimte
ook moeten worden gevonden

PvdA-7
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: gecombineerde cliëntenraad
Programma 2 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2.: samen
Wat willen wij bereiken?
De Dinkellandse burger moet als hij of zij vragen heeft over het beleid of de uitvoering van
de Participatiewet en de WMO terecht kunnen bij een onafhankelijke instantie. Een
organisatie die de stem van de burger serieus neemt, hem of haar direct kan helpen, of
adequaat door kan verwijzen naar hulpverlenende instanties.
Wat willen wij daarvoor doen?
De gemeente installeert zo spoedig mogelijk een gecombineerde cliëntenraad. Dit is van
belang om inwoners met raad en daad bij te staan om te voorkomen dat bestaande
problemen onbeheersbaar worden.
De cliëntenraad zal spreekuur houden in de drie zorgkernen van de gemeente Dinkelland en
hiervoor naast flexplekken, tevens ambtelijke ondersteuning en een onkostenvergoeding
ontvangen.
Wat gaan wij toetsen?
Of inwoners van Dinkelland die gebruik maken van de WMO, of op een sociaal minimum
leven, vanaf medio 2018 significant kunnen worden geholpen. Bovendien meten we of
mensen hier terecht kunnen voor advies en hulp bij schuldhulpverlening, invullen van
formulieren voor bijzondere bijstand, bezwaarschriften, kwijtschelding Gemeentelijke
Belastingen enz.
Wat mag het kosten?
Vanuit budget Omzien naar Elkaar

PvdA-8
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2018
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: impuls jongerenwerk
Programma 2 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2. Samen
Wat willen wij bereiken?
In de loop der jaren zijn er diverse voorzieningen voor jongeren verdwenen in Dinkelland. Er
is bijvoorbeeld geen sociaal-cultureel werk meer, het activiteitenaanbod in de diverse kernen
verminderd, etc..
Het jongerenwerk in Dinkelland verdient om die reden een nieuwe impuls.
Wat willen wij daarvoor doen?
Het huidige aanbod onderzoeken, om tot een nulmeting te komen. Vervolgens onderzoeken
we waar behoefte aan is. Aan de hand van de resultaten moet gekomen worden tot een
actieplan “Impuls Jongerenwerk Dinkelland”. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd als
afstudeerstage.
Wat gaan wij toetsen?
Ten eerste het huidige aanbod en ten tweede aan welk aanbod gebrek is.
Wat mag het kosten?
Dekking vanuit algemene middelen wellicht aangevuld met daarvoor beschikbare subsidies.

D66-1
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Woonbehoeften jeugd en behoud jeugd kleine kernen
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Inzicht in woonbehoeften jeugd/algemeen en de daartoe eventuele benodigde middelen en
regels.
Wat willen wij daarvoor doen?
Actief onderzoek (enquête) onder de jeugd. Dit kan eventueel in samenhang met het
onderwerp “bestuurlijk experiment” wat tot nu toe in de kinderschoenen staat en waarvan
niet zeker is dat dit onderwerp door de Provincie wordt goedgekeurd. Wij als D66 willen wat
de uitkomst hiervan ook is wel dit onderzoek laten plaatsvinden.
Wat gaan wij toetsen?
Door middel van enquêtes zowel door de gemeente als door alle fracties via hun website
maar ook via gesprekken met de jeugd (16-25 jaar) bepalen wat de behoeftes zijn om in hun
huidige kern te blijven wonen. Dit ook combineren met generatie wonen.
Wat mag het kosten ?
De kosten van de enquête en onderzoek uit gelden “krachtige kernen”. Kosten zijn minimaal.

D66-2
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Veiliger omgeving voor minder validen
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.2 Mobiliteit en Bestendigheid
Wat willen wij bereiken?
Veiliger omgeving creëren voor gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn in de
centra van onze kernen.
Wat willen wij daarvoor doen
Actief onderzoek doen naar de mogelijkheid om in het centrum van onze kernen waar veelal
‘klinkers’ en ‘kopjes’ liggen een veiliger en gemakkelijke manier van bewegen te creëren. Dit
kan door middel van een vlakke strook (ca. 1 meter) te leggen op deze wegen waarbij de
kleur van het vlakke wegdek aansluit op bestaande klinkers en kopjes.
Wat gaan wij toetsen?
Door middel van onderzoek bepalen in welke kernen bovenstaande zich afspeelt en op welke
manier dit het beste aansluit aan bestaande bestrating.
Wat mag het kosten?
De kosten van het onderzoek en eventuele aanleg halen uit bestaande IBOR en aangevuld
met gelden uit Toerisme.

D66-3
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp : Veiliger weg Lattrop naar Denekamp v.v.
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.2 Mobiliteit en Bestendigheid
Wat willen wij bereiken?
Veiliger vervoer van fietsers van schoolgaande jeugd, toeristen en inwoners vanuit Lattrop
naar Denekamp en v.v. Het gaat dan om de hele Lattropperstraat of een gedeelte hiervan.
Wat willen wij daarvoor doen
Onderzoek of de hele weg Lattrop Denekamp moet worden voorzien van een fietspad of
alleen die gedeeltes waarop gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Wat gaan wij toetsen?
Toetsen op draagvlak aanwonenden om grond hiervoor af te staan, de eventuele financiële
gevolgen die e.e.a. met zich meebrengen.
Wat mag het kosten?
De kosten halen uit ontvangen subsidies, toerisme, euregio en een gedeelte uit het budget
IBOR (wegenonderhoud).

D66-4
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Eenrichtingsverkeer
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.2 Mobiliteit en Bestendigheid
Wat willen wij bereiken?
Inzicht in de technische mogelijkheden om een eenrichtingsverkeer over het Nicolaasplein te
Denekamp mogelijk te maken. Het verkeer zou dan van de Oldenzaalsestraat richting de
Eurowerft kunnen rijden. Max. 30 KM.
Wat willen wij daarvoor doen?
Actief onderzoek onder de ondernemers van de kern Denekamp, overleg met
Verkeersveiligheid Nederland en ervaringen van andere gemeentes waar soortgelijke
situaties voorhanden zijn en die weer open gesteld zijn. Hiervoor uitgezonderd zijn dagen
met evenementen
Wat gaan wij toetsen?
Wensen en behoeftes openstelling eenrichtingsverkeer over Nicolaasplein in Denekamp.
Wat mag het kosten?
Wensen en behoeften openstelling Nicolaasplein in Denekamp.

D66-5
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Kinderboerderij
Programma 1 Krachtige kernen
Thema 1.3 Maatschappelijke voorzieningen
Wat willen wij bereiken?
Realisatie kinderboerderij in boerderij aan Meester Mulderstraat in Denekamp (Oude Elferink)
Wat willen wij daarvoor doen
Renovatie bestaande boerderij en mogelijkheden tot realiseren kinderboerderij.
Wat gaan wij toetsen?
De aanleg en realisering, in samenwerking met omwonenden/buurt.
Wat mag het kosten
De kosten van realisatie en aanleg kinderboerderij. In samenwerking met
DinkellandWerkt/Noaberkracht. Het eventuele budget uit Krachtige Kernen halen.

D66-6
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Cruyff courts
Programma 1 Krachtige kernen
Thema 1.3 maatschappelijke voorzieningen
Wat willen wij bereiken?
Versterken fysieke gezondheid jeugd in alle kernen door het aanleggen van een z.g. Cruyff
Court of soortgelijke voorzieningen.
Wat willen wij daarvoor doen?
Inventarisatie van behoeftes in alle kernen onder de schoolgaande jeugd. Dit kan eventueel
in samenspraak met de scholen
Wat gaan wij toetsen?
De behoefte onder de schoolgaande jeugd toetsen.
Wat mag het kosten?
De kosten van het onderzoek en eventuele aanleg kosten op basis van de uitkomsten van
het onderzoek. Te betalen via eventueel jeugd maatwerkvoorzieningen.

D66-7
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Inzicht in omvang en behoeften mantelzorgers per kern
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2 Samen
Wat willen wij bereiken?
Inzicht in omvang en behoeften mantelzorgers per kern, gespecificeerd.
Wat willen wij daarvoor doen?
Een enquête/onderzoek per kern om inzicht te verwerven in de doelgroep Mantelzorgers.
Wat gaan wij toetsen?
De juiste behoeften en wensen van Mantelzorgers per kern in de gemeente Dinkelland in
kaart te brengen, gespecificeerd naar zwaarte van de mantelzorg. Daarnaast mogelijkheid
tot het geven van extraatjes voor mantelzorgers.
Wat mag het kosten?
Uit bestaand budget.

D66-8
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Groene afvalbak vaker inzamelen m.b.t. hygiëne & GGD richtlijnen
Programma 4 Bestuur en Burger
Thema 4.1 Dienstverlening
Wat willen wij bereiken?
Frequenter inzamelen groenafval en plastic vanwege gezondheidsaspecten en wensen uit de
samenleving. Daarbij de richtlijnen van de GGD volgen m.b.t. de hygiëne.
Wat willen wij daarvoor doen?
Inzage extra kosten met gespecificeerde onderbouwing van de kosten om de groencontainer
om de twee weken te ledigen.
Wat gaan wij toetsen?
De gespecificeerde kosten indien dit doorgevoerd gaat worden.
Wat mag het kosten?
De daadwerkelijke kosten van de afvalstoffenheffing gespecificeerd in kaart brengen en dit
binnen het bestaande bedrag via de afvalstoffenheffing vereffenen.

D66-9
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Kernraden
Programma 4 Bestuur en Burger
Thema 4.2 Samenwerking
Wat willen wij bereiken?
Inzicht krijgen in behoeften naar kernraden, hun draagvlak binnen de kernen en financiële
verantwoording.
Wat willen wij daarvoor doen?
Een onafhankelijk bureau opdracht geven om bovenstaande te onderzoeken, evalueren en
oplossingen c.q. alternatieven aan te dragen.
Wat gaan wij toetsen?
De doelmatigheid en wenselijkheid van een kernraad anno 2018.
Wat mag het kosten?
De kosten van het onderzoek halen uit bestaande budgetten die bestemd zijn en worden
afgegeven aan de huidige kernraden. Budgetneutraal.

D66-10
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Samenwerking met Nordhorn
Programma 4 Bestuur en Burger
Thema 4.2 Samenwerking
Wat willen wij bereiken?
Daadwerkelijk zichtbare samenwerking met Nordhorn op diverse vlakken zoals economie,
toerisme, cultuur en gezondheid.
Wat willen wij daarvoor doen?
Daadwerkelijk zorgen voor goed grensoverschrijdend “noaberschap”.
Wat gaan wij toetsen?
In samenwerking met een werkgroep bestaande uit raadsleden Duitsland en Nederland
regelmatige uitwisselingen organiseren met daarbij een actueel thema als hoofdmoot.
Wat mag het kosten?
Kosten zijn minimaal. Eventuele kosten te verhalen op de Euregio en Europese subsidies die
daarvoor in het leven geroepen zijn.

D66-11
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Burgerfora
Programma 4 Burger en Bestuur
Thema 4.1 Dienstverlening
Wat willen wij bereiken?
De mogelijkheid tot het houden van Burgerfora om onze inwoners inspraak te verlenen bij
belangrijke onderwerpen.
Wat willen wij daarvoor doen?
Verordening creëren
Wat gaan wij toetsen?
Kan getoetst worden volgens de richtlijnen die binnen de VNG geaccordeerd zijn.
Wat mag het kosten?
Binnen bestaand budget.

ABD-1
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2018
Ingediend door raadsfractie: Algemeen Belang Dinkelland.
Onderwerp: Stimuleringsregeling aanpassing bouwleges bij aantoonbare
verduurzaming
Programma 1: Krachtige Kernen
Thema 1.1: Wonen en vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Het verduurzamen binnen de gemeente van particulier, gemeentelijk en maatschappelijk
vastgoed. Hiervoor een pilot in het leven roepen.
Wat willen wij daarvoor doen?
Goede communicatie/voorlichting en aanpassen tarieven bouwleges. Daarvoor de nodige
spelregels opstellen. Evaluatie na een jaar met als doel om uiteindelijk te komen tot het
instellen van een duurzaamheidsfonds.
Wat gaan wij toetsen?
Door extra controles en steekproeven bezien of de afgesproken spelregels/afspraken worden
nageleefd.
Wat mag het kosten
Eenmalig komt een bedrag van €100.000,- beschikbaar.
Met een eenmalige onttrekking uit de reserve grondexploitatie.

