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Algemeen
Vernieuwend van start
De raad van Dinkelland 2022-2026 start zijn periode met dit raadsakkoord. Voordat de coalitieonderhandelingen en de collegevorming ter hand worden genomen heeft de raad met dit document
vastgelegd waar zijn ambities liggen en wat hij in de komende raadsperiode wil bereiken.
Deze nieuwe raad kiest hiermee dus voor een andere aanpak dan zijn Dinkellandse voorgangers.
De raadsleden hebben meteen na de raadsverkiezingen al een gezamenlijke startbijeenkomst gehad.
Deze stond in het teken van kennismaking en teamvorming, maar zeker ook in het teken van visieontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst is ook de basis gelegd voor dit raadsakkoord.
Over één ding waren alle nieuwe raadsleden het snel eens tijdens de startbijeenkomst:
‘over vier jaar zijn we tevreden als wij kunnen terugkijken op een periode van goede verhoudingen, goed
overleg en mooie resultaten’
De nieuwe raad wil in de komende raadsperiode graag als volgt werken:
1e we gunnen onszelf en elkaar meer politieke bewegingsruimte; dit vertaalt zich in ruimte voor vrije
onderwerpen, meer initiatief bij de raad en meer dualisme
2e
we willen dat de raad bij beleidsvorming en besluitvorming eerder in het voorbereidende proces
wordt betrokken; dit vertaalt zich in meer sturing, betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid aan de
‘voorkant’ van de processen
3e
we willen meer flexibiliteit in ons besluitvormingsproces; dit vertaalt zich in de mogelijkheid van
sneller schakelen en interveniëren ‘onderweg in het proces’
Bij dit alles geldt:
-we streven naar eensgezindheid maar erkennen tegelijkertijd onze verschillen en gaan daar respectvol
mee om
-we zijn ons bewust van de posities, de rollen en de verantwoordelijkheden die raad en college ieder
hebben en handelen daarnaar
(de open hand op de voorpagina drukt de openheid van de raad en de verbondenheid van de vijf fracties uit)

Opzet en systematiek van dit raadsakkoord
Dit raadsakkoord heeft een globaal karakter. Het is de basis voor verdere verdieping, uitwerking, het
maken van verdere keuzes en het stellen van prioriteiten. Daarbij zullen ook expliciet afwegingen
moeten worden gemaakt op de aspecten financiële ruimte en personele capaciteit.
Dit alles zal ook zijn plek gaan vinden in het nog tot stand te brengen coalitieakkoord 2022-2026.
De rode draad in dit raadsakkoord wordt telkens gevormd door de trits:
Speerpunt > ambitie > wat willen wij > wat gaan wij doen om dit te bereiken
Dit raadsakkoord maakt gebruik van de rubricering en indeling zoals die ook in de omgevingsvisie wordt
gebruikt:
Speerpunt Buitengebied in Balans,
Speerpunt Leefbare kernen,
Speerpunt Leefomgeving van de toekomst,
Speerpunt Positieve gezondheid.
Daaraan toegevoegd is het onderdeel:
De gemeente en de samenleving
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Het raadsakkoord
1.Speerpunt Buitengebied in balans
Algemeen
Wij willen dat alle functies en kwaliteiten van ons buitengebied in onderlinge
samenhang tot hun recht komen
Ambitie 1.1
Naar een toekomstbestendige agrarische sector.
Wat willen wij
De agrarische sector gaat innovatief naar een circulaire en duurzame bedrijfsvoering en productie
Wat willen wij
De economische kracht van de agrarische sector blijft op peil en wordt waar mogelijk versterkt
Wat willen wij
Ruimere mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen
Wat doen wij om dit te bereiken
-De gemeente ondersteunt, faciliteert en regisseert bij dit proces
-De gemeente stemt voor het welslagen van dit proces haar regelgeving en beleid af met bewoners,
(agrarische) ondernemers en grondeigenaren.

Ambitie 1.2
Ons unieke landschap en onze natuur worden geborgd
Wat willen wij
Het behoud van de huidige kwaliteit en kwantiteit van ons landschap en onze natuur
Wat willen wij
Ons buitengebied biedt met respect voor natuur en landschap op een evenwichtige manier ruimte aan
de verdere ontwikkeling van alternatieve economische activiteiten
Wat doen wij om dit te bereiken
-De gemeente stemt haar beleid en beheer met betrekking tot het buitengebied af op het realiseren en
borgen van deze ambitie
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2.Speerpunt Gezondheid
Algemeen
Wij willen dat onze inwoners fysiek, mentaal, sociaal en economisch gezond zijn, veilig
zijn en gelukkig zijn
Ambitie 2.1
De zorg voor onze inwoners is op orde
Wat willen wij
Wij maken de lijnen tussen gemeente, zorgaanbieders en zorgontvangers korter. Zo bereiken we: de
zorg wordt menselijker, efficiënter, effectiever en dichtbij.
Wat doen wij om dit te bereiken
-Wij maken werk van vroeg-signalering en maatwerk
-Wij zorgen goed voor onze mantelzorgers

Ambitie 2.2
Gezond in je lijf en in je hoofd
Wat willen wij
Ervoor zorgen dat alle inwoners zich bewust zijn van het belang van een gezonde leefstijl en zo hun
leven leiden.
Wat willen wij
Sport en beweging stimuleren op basis van maatwerk voor de verschillende leeftijdsgroepen
Wat willen wij
Ervoor zorgen dat onze inwoners zich meer bewust worden van het belang van cultuurbeleving en
persoonlijke ontwikkeling
Wat doen wij om dit te bereiken
-Wij gaan in de openbare ruimte meer ruimte en faciliteiten maken voor sport en bewegen
-Wij gaan onze inwoners stimuleren lid te worden van een sportvereniging
-Wij gaan onze inwoners actiever wijzen op het belang van cultuur en ontwikkeling en maken de weg
daarheen toegankelijker

Ambitie 2.3
Iedereen doet mee
Wat willen wij
Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om mee te doen en zich te ontwikkelen zoals zij willen
Wat willen wij
De gemeente krijgt vroeger zicht op gevallen van (verborgen) armoede en dreigende armoede,
eenzaamheid, uitsluiting en isolatie en kan zo preventief en proactief haar rol oppakken
Wat willen wij
Meer mogelijkheden en faciliteiten voor jongeren en senioren voor ontmoeting en voor deelname aan
activiteiten
Wat willen wij
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Het wordt voor onze inwoners gemakkelijker hun weg te vinden naar diensten en voorzieningen
Wat doen wij om dat te bereiken
-Bijvoorbeeld vertrouwenspersoon armoede en eenzaamheid

Ambitie 2.4
Iedereen is veilig
Wat willen wij
Al onze inwoners kunnen in Dinkelland veilig wonen, leven en werken
Wat doen wij om dat te bereiken
-Discriminatie beter signaleren en bestrijden
-Criminaliteit, ondermijning en vandalisme bestrijden
-Bewustzijn van risico’s informatieveiligheid vergroten
-Veiligheid in het verkeer bevorderen
-Huiselijk geweld beter signaleren en bestrijden
-Meer zichtbaarheid BOA’s en meer aanwezigheid wijkagenten
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3.Speerpunt leefomgeving van de toekomst
Algemeen
Onze leefomgeving verandert en ontwikkelt zich, maar staat ook onder druk. Wij willen
een leefomgeving die toekomstbestendig is en waarin wij ons veilig en gelukkig voelen
Ambitie 3.1
klimaat en duurzaamheid, er tegenaan!
Wat willen wij
Met maximale inzet verder met het traject naar energieneutraal en duurzaam
Wat willen wij
Meer bewustwording, urgentiebesef en draagvlak bij onze inwoners voor duurzaamheid en voor de
energietransitie.
Wat doen wij om dit te bereiken
-Onze inwoners stimuleren bewuster om te gaan met energie en duurzaamheid
-Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen bij onze inwoners
-Versnelde woningisolatie stimuleren
-Ervoor zorgen dat onze inwoners optimaal profiteren van duurzame energieopwekking
-Meer laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen
-Agrariërs sluiten aan op het biogasnetwerk en verdienen daar aan
Wat willen wij
Veel groen en bloemen in onze openbare ruimte
Wat willen wij
Substantiële toename van de biodiversiteit
Wat gaan wij doen om dit te bereiken
-Meer groen realiseren en grondeigenaren te stimuleren dit ook te doen
-Zorgen voor meer variatie in ons landschap en in de biotopen
-Concreet inspelen op de verschijnselen hitte, droogte en water en hun effecten beperken
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4.Speerpunt Leefbare kernen
Algemeen
Het leven van onze inwoners speelt zich grotendeels af in de kernen waarin ze wonen.
Daar moet het goed zijn qua wonen, werken en sociaal leven.
Ambitie 4.1
Voor iedereen een passende woning
Wat willen wij
Het beperken, liefst opheffen van de huidige onbalans tussen de vraag naar passende woningen en het
aanbod van passende woningen.
Wat doen wij om dit te bereiken
-Stimuleren dat er meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gerealiseerd
-Zorgen voor beschikbaarheid bouwgrond
-Alternatieve woonvormen oppakken (bijvoorbeeld knarrenhofjes, tiny houses)
-Meer inzetten op omzetten bestaande gebouwen naar woonfunctie
-Inventariseren alternatieve financieringsvormen voor bouwen en wonen
-Waar mogelijk regels en procedures versnellen en/of versoepelen, gericht op sneller bouwen

Ambitie 4.2
Voldoende ruimte voor de economie en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wat willen wij
De ruimte geven aan onze ondernemers om zich te ontwikkelen en te expanderen
Wat doen wij om dit te bereiken
-wij zorgen ervoor dat de bedrijventerreinen voldoende ruimte hebben voor nieuwvestiging, uitbreiding
en groei van onze lokale bedrijven, passend bij de schaal en het karakter van onze gemeente
Wat willen wij
Het onderwerp ‘ondernemen over de gemeentegrens’ krijgt meer betekenis, door meer samenwerking
met Duitsland, samenwerking in Twente (Twente Board) en samenwerking in noordoost-Twente (NOT)
Wat doen wij om dit te bereiken
-Stimuleren samenwerking tussen onze ondernemers en ondernemers in Duitsland
-Stimuleren samenwerking in Twente, Twente Board meer op de kaart zetten
-Stimuleren samenwerking met de directe buren in noordoost-Twente (NOT)
Wat willen wij
Een sterke toeristische sector, de verdere versterking van de toeristische infrastructuur,
Wat doen wij om dit te bereiken
-De gemeente stimuleert versterking van het toerisme, passend bij de schaal en het karakter van onze
gemeente
-De gemeente steunt en stimuleert het realiseren van toerisme in alle seizoenen

Ambitie 4.3
Een openbare ruimte die een visitekaartje is van onze gemeente
Wat willen wij
De staat van beheer en onderhoud van onze openbare ruimte beter en veiliger.
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Wat doen wij om dit te bereiken
-De toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren
-Het verbeteren van het onderhoud van wegen en paden en groen
-Het verbeteren van de bestrijding van zwerfvuil
-Actiever bestrijden van invasieve plant- en diersoorten die schadelijke en verstorende effecten
hebben op de veiligheid, gezondheid, biodiversiteit of economie
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5.De gemeente en de samenleving
Algemeen
Onze inwoners willen dat hun gemeente transparant en betrouwbaar is, haar inwoners
centraal stelt én zorgvuldig omgaat met het geld van de inwoners.
Ambitie 5.1
Gemeente en inwoners staan dicht bij elkaar en werken samen
Wat willen wij
Een gemeente die transparant, betrouwbaar en proactief is naar onze inwoners
Wat gaan wij doen om dat te bereiken
-Zorgen voor meer transparantie in de relatie tussen gemeente en inwoners
-De lokale democratie en de politiek meer betekenis geven voor de inwoners
-MijnDinkelland2030 door ontwikkelen

Ambitie 5.2
Een sterk en toekomstbestendig Noaberkracht
Wat willen wij
Doorontwikkeling van onze bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht tot een toekomstbestendig en
samenlevingsgerichte organisatie die de toekomstige uitdagingen aankan
Wat gaan wij doen om dit te bereiken
-Toezien op en bijdragen aan een kwalitatief en kwantitatief goed toegeruste organisatie
(deskundigheid, digitale veiligheid, open overheid, klantgerichtheid)

Ambitie 5.3
Financieel gezond blijven
Wat willen wij
Een begroting die structureel in evenwicht is maar wordt gebruikt voor waar zij voor bedoeld is, namelijk
goede dingen doen voor onze samenleving
Wat doen wij om dit te bereiken
-Zorgen voor een transparante, heldere en controleerbare financiële huishouding
-Zorgen voor een efficiënte en effectieve planning&controlcyclus, met korte en bondige documenten
en een overzichtelijke en begrijpelijke verantwoording
(in lijn met de rapportage verbetering P&C-cyclus (febr.2021) van de auditcommissie)
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