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Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen
Uitnodigend, pragmatisch en respectvol
Voor u ligt het coalitieakkoord 2018-2022 dat gesloten is door de fracties van het CDA en de VVD. Met dit akkoord zetten beide partijen de
samenwerking voort die ze in 2017 zijn aangegaan. CDA en VVD hebben uitgesproken er vertrouwen in te hebben Dinkelland de komende
vier jaren samen goed te kunnen besturen.
In dit akkoord geven wij onze ambities weer, waarbij de Strategische Agenda van de Raad het vertrekpunt is. De Strategische Agenda en
onze ambities hebben we uitgewerkt in verschillende agenda’s. Met deze agenda’s geven we ruimte voor de inbreng van inwoners, organisaties, bedrijven en de gemeenteraad om samen de goede dingen te doen voor Dinkelland.
Ondertekend op dinsdag 15 mei 2018

CDA

VVD

Jos Jogems

Marcel Tijink
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Inhoud
Strategische Agenda van de Raad
Voorwoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen
Inleiding

In deze kaders vindt u terug wat er in de strategische
agenda van de Raad op dit onderwerp staat.

Agenda Aantrekkelijk wonen en leven
Agenda Duurzaamheid
Agenda Beleving
Agenda Dinkelland onderneem’t
Agenda Inclusieve samenleving
Agenda Sport en bewegen
Agenda Leven lang leren
Agenda Veiligheid, toezicht en handhaving
Agenda Dinkelland in de Regio
Dinkelland financieel
Portefeuilleverdeling
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Speerpunten andere partijen
Samen Duurzaam Doorontwikkelen
Op 20 april jongstleden heeft elke fractie van de
gemeenteraad op enkele thema’s een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren voor het coalitieakkoord. De coalitiepartners geven in dit kader aan hoe zij met deze inbreng
omgaan.
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Inleiding
Dinkelland is volop in ontwikkeling. Inwoners met grote en kleine
initiatieven brengen onze kernen tot bloei. Een gemeenschap
waarin “noaberschap” belangrijk is en opnieuw oude waarden
nieuw leven wordt ingeblazen. In Dinkelland worden inwoners
actief betrokken bij de ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn
Mijn Dinkelland 2030! en de participatieve aanpak bij
projecten, zoals Openluchtzwembad De Kuiperberg, Centrumplan Weerselo en sportcomplex Dorperesch.

Twents karakter
Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er
moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en is gericht op oplossingen. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven van groot tot
klein vorm krijgen. Deze initiatieven willen we ondersteunen en stimuleren. Dat doen we met aandacht voor de menselijke maat en met een
open blik. We hebben oog voor partnerschap. We willen besturen met
de samenleving en kiezen bewust onze rol. Soms initiërend, soms faciliterend en soms ondersteunend. De afgelopen jaren hebben we hier
in “Mijn Dinkelland 2030!” goede ervaring mee opgedaan.

Uitdagingen
Deze ervaringen willen we gebruiken voor de uitdagingen in de komende periode. Want als interactie en besturen met de samenleving
het uitgangspunt is, wordt er een extra beroep gedaan op de gemeente. Het vraagt van ons om duidelijk te zijn in bewoordingen, in realiteitszin en in het plaatsen van initiatieven en ontwikkelingen in de context. Altijd met het oog op verbinden! Maar het betekent ook het gesprek aangaan, samenwerken en verantwoordelijkheden durven overlaten aan inwoners.
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Voortdurend in kunnen spelen op veranderingen en behoeften van de
samenleving, vraagt wendbaarheid van de ambtelijke organisatie
Noaberkracht. Daarbij horen passie en lef. Deze passie en lef hebben
wij onder andere bij de buur(t)mannen en –vrouwen gezien in Mijn
Dinkelland 2030!. In de (digitale) dienstverlening naar de inwoner zijn
we proactief en denken we mee. Beleid maken we met ruimte voor
maatwerk.

Strategische Agenda van de Raad
“betrekt de inwoners, bedrijven en organisaties er sneller
bij”
Alle raadsfracties staan positief tegenover initiatieven die vanuit
de samenleving komen om de leefbaarheid, de sociale cohesie
en de zorg voor elkaar en voor de omgeving te versterken. Meer
nog dan nu het geval is zullen belanghebbende inwoners en bedrijven actief en vroegtijdig moeten worden betrokken bij beleidsvorming en projecten. Vooraf luisteren naar en overleggen met
de mensen die het aangaat, levert kwalitatief betere besluiten op
en draagt bij aan het draagvlak. Dit dient van meet af aan de normale werkwijze te zijn binnen de gemeente. Het bestuurlijke experiment ‘jongeren: bepaal de toekomst’ is een aanzet tot deze
aanpak. De raadsfracties willen in dit licht de komende raadsperiode volop inzetten op deze manier van werken. Dit zou meer en
meer de bestuursstijl van Dinkelland dienen te worden. Mijn Dinkelland 2030 past volop in deze denk- en werkwijze en zal daarom stevig worden gecontinueerd.
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Inleiding
Agenda voor de toekomst
We werken de doelen en ambities in dit akkoord uit in agenda’s, met
ruimte voor inbreng van de inwoners en de Raad. We delen hiermee
onze verwachtingen over ieders rol. Zo kan iedereen naar vermogen
bijdragen, kunnen we elkaar stimuleren en betrekken. Op die manier
blijven we in gesprek en kunnen er samen zichtbare resultaten
worden geboekt.
Halverwege deze coalitieperiode maken we de balans op. Liggen we
nog op koers? Zijn er aanpassingen nodig? Daarbij betrekken we de
Raad, de samenleving, de (landelijke) ontwikkelingen en de financiële
positie van Dinkelland.

Speerpunten andere partijen

Strategische Agenda van de Raad
“bestuurt met onderling respect”
De raadsfracties beseffen allemaal dat de bestuurscrisis in
de afgelopen periode schade heeft gedaan aan mensen
en aan het vertrouwen vanuit de Dinkellandse samenleving voor de gemeentelijke overheid. Iedereen wil nu niet
meer terug- maar juist vooruitkijken. De gezamenlijk gevoelde opdracht voor iedere politicus/bestuurder en fractie
afzonderlijk is te werken aan een gezonde politieke cultuur
binnen de gemeenteraad zelf. Inhoudelijk debat en verschillen van opvatting horen bij de politiek. Tegelijkertijd
hoort daar ook een respectvolle bejegening èn een relativerende reactiestijl bij.

D66
D66 heeft zich specifiek uitgesproken over het betrekken van
inwoners aan de voorkant. Zij verwachten hiermee dat je problemen vooraf kunt opvangen, zodat ze achteraf niet ontstaan.
Zij introduceren het begrip ‘Beginspraak”. De coalitie wil invulling geven aan die elementen die D66 beoogt met beginspraak. Dit komt nu vooral tot uiting in de werkwijze rondom
Mijn Dinkelland 2030!.
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Agenda Aantrekkelijk wonen en leven
Plezierig wonen in elke kern
We streven in elke kern een toegankelijke woningmarkt en een realistisch woningbouwaanbod na. Op basis van onafhankelijk onderzoek brengen wij eerst de concrete behoefte per kern in beeld. Dit is
gebaseerd op de lokale bevolkingsontwikkeling afgezet tegen de bestaande voorraad. Hierin maken wij onderscheid tussen de behoefte
op korte termijn en de behoefte op de middellange termijn (10 à 15
jaar). Met de kernen bepalen wij samen hoe deze objectieve informatie over de lokale behoefte wordt vertaald. Dit doen we door naar
concrete woningbouwplannen inclusief tijdspad te kijken, daarbij rekening houdend met de provinciale en regionale kaders. Wat betreft
de kwalitatieve woningvraag en het gewenste woningtype, onderkennen wij dat er cultuurverschillen tussen de kernen zijn.
HOE?


We brengen de concrete woonbehoefte per kern in beeld.



We laten de huidige methode van het toekennen van woningen per
kern, die gebaseerd is op het inwonersaantal, los. Wij stellen ons ontvankelijk op voor een nieuwe verdeling die meer recht doet aan maatwerk en de kwaliteit van de behoefte van de kernen.



Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat
strategische grondposities worden ingenomen indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.



Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.
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Strategische Agenda van de Raad
“realistisch in (ver)bouwen en wonen”
Alle raadsfracties hechten veel belang aan een goede woonfunctie voor jong tot oud in alle kernen van
Dinkelland.
Qua beleidsintentie is er ruime overeenstemming:
goed en slim (ver)bouwen voor de eigen behoefte.
Er bestaan verschillende inzichten over de
kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in de
verschillende kernen.
De feitelijke kennis hierover moet worden vergroot
en gedeeld. Op basis van deze kennis moet er concreet worden gehandeld. Het is van belang dit
onderwerp periodiek te agenderen en waar nodig te
actualiseren.
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Agenda Aantrekkelijk wonen en leven
Aantrekkelijke openbare ruimte

Omgevingsvisie

De openbare ruimte is van iedereen. Het is naast de directe leefomgeving van alle inwoners ook het visitekaartje van Dinkelland als
agrarisch toeristische gemeente. Om de aantrekkelijke uitstraling
voor alle gebruikers te verhogen willen we naar een toekomstgerichte en duurzame inrichting. Ook verhogen we het onderhoudsniveau
van de openbare ruimte

In de huidige coalitieperiode stellen we de omgevingsvisie op en
starten we met het omgevingsplan. Voor de implementatie van de
Omgevingswet benaderen wij de leefomgeving in samenhang. Wij
kiezen er voor om ruimte te bieden aan ondernemers, agrariërs en
de detailhandel, maar hebben ook oog voor de natuur en de omgeving in Dinkelland. Bij het opstellen van de omgevingsvisie en het
omgevingsplan is dit een leidend uitgangspunt. Wij zoeken ruimte
voor uitnodigende kaders in de omgevingsvisie en minder strakke
regels in het omgevingsplan.

HOE?


Wij blijven inwoners actief betrekken bij de te maken keuzes voor de
inrichting van hun en onze leefomgeving. De pilot met de coördinator
openbare ruimte (COR) wordt omgezet naar reguliere dienstverlening.



We herijken, samen met de gemeenteraad, het beeldkwaliteitsplan
voor de openbare ruimte van Dinkelland. In een integrale afweging
maken we keuzes waarbij differentiatie in onderhoudsniveau, veiligheid en financiën de hoofdingrediënten zijn.



We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud.



We ondersteunen inwonersinitiatieven voor onderhoud en beheer van
de openbare ruimte. Extra wensen omtrent dagelijks onderhoud worden samen met de professionele onderhoudsorganisatie van Noaberkracht ingevuld.



We hebben een leerwerk-traject in de organisatie van het onderhoud
van de openbare ruimte. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
krijgen binnen het onderhoud van de openbare ruimte de mogelijkheid voor een goede opstap naar een reguliere baan buiten Noaberkracht.
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HOE?


Bij het opstellen van de omgevingsvisie gaan we met
betrokkenen in gesprek over wat onze gemeente nu kenmerkt en wat
de opgaven voor de toekomst zijn. Zodat we op basis daarvan een
realistisch toekomstbeeld schetsen waar alle partijen gezamenlijk
naartoe willen werken.



We werken gebiedsgericht, omdat elk gebied zijn eigen
kenmerken heeft. Zo werken we per gebied gezamenlijk aan een actiegerichte visie die een impuls geeft aan de kwaliteit en
leefbaarheid van dat gebied. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting
gezocht bij Mijn Dinkelland 2030!.
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Agenda Aantrekkelijk wonen en leven
Ontwikkelingen gemeentelijk vastgoed

Grondpositie

De gemeente Dinkelland voert sinds 2012 het beleid dat maatschappelijk vastgoed afgestoten moet worden. Het hebben en houden van
vastgoed is geen hoofdtaak van de gemeente, met uitzondering van
vastgoed van waaruit de eigen bedrijfsvoering wordt gefaciliteerd en
het vastgoed op het gebied van de onderwijshuisvesting.

Wij beraden ons ook op onze grondpositie. Wij beschouwen gronden
die wij in bezit hebben als kapitaalgoederen en willen sturen op een
gezond grondbedrijf. Wij onderscheiden strategische grondposities
(bedoeld voor onze beleidsdoelstellingen op onder andere woningbouw, bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen) en de
grondposities die wij in bezit hebben en ter beschikking stellen aan
derden (erfpacht, verhuur, e.d.).

HOE?




Het afstoten van maatschappelijk vastgoed wordt voortgezet. Voor de
panden die nog niet afgestoten zijn, formuleren we een afstotingsstrategie of een herontwikkelingsopgave.
Als het gaat om herontwikkeling kiezen wij bij voorkeur voor inbreiding tot woningbouw, omdat deze locaties vaak centraal in de kernen
liggen. Hierdoor kunnen wij op lokaal niveau gericht voorzien in de
kwalitatieve woonbehoefte van bijvoorbeeld
senioren of starters.
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HOE?


Wij kijken naar het doel van het in eigendom hebben van deze gronden. Gronden zonder duidelijke visie op eigendom of beheer stoten
wij af.
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Agenda Aantrekkelijk wonen en leven
Ontwikkelingen Weerselo
De herontwikkeling van het centrumgebied van Weerselo is een
belangrijk project voor ons. De werkzaamheden voor de herinrichting
van het openbare gebied worden al uitgevoerd en we komen, samen
met de inwoners, steeds dichter bij een structurele invulling van het
voormalige gemeentehuis. Wij hechten waarde aan een levendig
centrum van de kern Weerselo, hetgeen ook blijkt uit het gedragen
interactieve proces voor de herinrichting van de kern. De drie essentiële elementen voor het levendig centrum zijn; een levendig plein,
sterke randen en een oversteekbare infrastructuur.
Parallel aan het centrumplan werken wij mee aan de aanleg van de
rondweg en de inrichting van de traverse. De provincie is als eigenaar van de provinciale weg verantwoordelijk voor de realisatie van
de rondweg.
HOE?


Het ontwerp en de aanleg van de traverse stemmen we af met de
provincie, ondernemers en inwoners.



Wij treffen vooruitlopend op de functiewijziging van de traverse, maatregelen ter verbetering van de oversteekbaarheid.



Wij werken samen met de provincie en hebben aandacht voor elkaars
rol in het gehele proces. Wij zijn inmiddels voortvarend aan de slag
gegaan met de voorbereiding voor de ruimtelijke procedure voor de
rondweg. De bestemmingsplanwijziging wordt zo snel als mogelijk
voorgelegd aan de Raad.
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TITELBLAD duurzaamheid
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Agenda Duurzaamheid
Wij hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en
willen de komende periode inzetten op diverse thema’s zoals
energietransitie, verwijdering van asbest en het voorkomen van
het ontstaan van afval. Wij willen ons steentje bijdragen om de
gevolgen van klimaatverandering te beperken.

HOE?


We zetten in op de actielijnen die opgeschreven zijn in de Twentse
Energiestrategie.



In de realisatie van deze ambitie zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met het programma Nieuwe Energie Overijssel, de ondersteuningsstructuur vanuit de VNG rondom de regionale energiestrategieën en het Rijk.



Wij inventariseren welke maatregelen voor de gemeentelijke bedrijfsvoering mogelijk zijn om energie te besparen en zelf hernieuwbare
energie op te wekken.



Wij ondersteunen lokale initiatieven actief met het wegwijs maken in
de complexe wereld van hernieuwbare energie, dit om initiatieven uit
de samenleving te stimuleren en aan te jagen.



Wij stellen een revolverend Duurzaamheidfonds in voor duurzaamheidsmaatregelen die Dinkellandse initiatiefnemers ontwikkelen.

Energietransitie
In de Twentse Energiestrategie is in beeld gebracht wat er moet gebeuren om Twente en dus ook Dinkelland energieneutraal te maken
en hoe dat bereikt kan worden. Duidelijk is dat de opgave om energieneutraliteit te bereiken groot is en medewerking vraagt van alle
partijen op verschillende niveaus. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid
om energieneutraal te worden niet alleen bij de gemeenten, maar
ook bij de andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bij de inwoners. Juist vanuit de samenleving ontstaan mooie
initiatieven, zoals initiatieven van de Stichting Duurzaam NoordDeurningen. Naast deze initiatieven liggen er ook opgaven op regionaal niveau. Denk daarbij aan de ruimtelijke afstemming van duurzame initiatieven. Wij onderschrijven de ambitie om in 2050 als Dinkelland Energieneutraal te zijn, met de tussendoelen:


20% duurzame energie opwekking en 6% energiebesparing in
2023;



30% duurzame energie opwekking en 12% energiebesparing in
2030.
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Agenda Duurzaamheid
Afvalloos Dinkelland 2030
Dinkelland onderschrijft de ambitie van “Afvalloos Twente”; 50 kg
restafval per inwoner per jaar in 2030. Er is het besef dat we toe
moeten naar een andere manier van afval en grondstoffenbeheer.
De afgelopen jaren zijn daarin met gedifferentieerde tarieven en het
gescheiden inzamelen van verpakkingen de eerste grote stappen
gezet. Om in 2030 afvalloos Dinkelland ook werkelijk te kunnen realiseren moeten in de komende periode wederom duidelijke stappen
gezet worden die leiden tot een cruciale omslag. Hierbij blijft de afvaldriehoek, milieu-service-kosten, leidend.
HOE?


Voor 2018 en 2019 monitoren en evalueren we het actuele afvalbeleid. Zo nodig stellen we het op elementen bij.



In 2020 gaan we verder inzetten op alternatieve scenario’s voor het
inzamelen van grondstoffen. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan omgekeerd inzamelen, hoge service op grondstoffen, lage
service op restafval en het belonen van goed gedrag.



We blijven werken aan de benodigde gedragsverandering door te informeren, te communiceren en het ondersteunen van educatie.



Zelf geven we het goede voorbeeld door binnen de bedrijfsvoering
van Noaberkracht afvalstromen maximaal te scheiden en waar mogelijk te hergebruiken.
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Strategische Agenda van de Raad
“duurzaam”
Niet alleen om aan de wettelijke taakstelling te
voldoen met betrekking tot hernieuwbare energie en
vermindering van de CO2-uitstoot, maar zeker ook
vanuit de zorg voor toekomstige generaties en vanuit
het besef dat er nieuwe economische kansen liggen,
zal Dinkelland nog meer in dienen te zetten op
concrete projecten, die bijdragen aan een meer
duurzame samenleving.
Dit vergt continuering en aanscherping van regionale
samenwerking op dit terrein, tegelijkertijd aangevuld
met heel concrete lokale projecten. Projecten van en
met inwoners en bedrijven zijn daarbij het belangrijkste, maar ook voorbeeldprojecten vanuit de gemeente zelf (gebouwen en vervoer verduurzamen bijv.),
vanwege de wervende werking die er van kan
uitgaan naar partijen in de samenleving.
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Agenda Duurzaamheid
Asbest eraf, zon erop
Eroderende (losse) asbestvezels zijn schadelijk voor de volksgezondheid, het inademen van deze vezels kan leiden tot kanker. Dit is
aanleiding geweest voor het Rijk om een asbestdakenverbod per
2024 af te kondigen. Wij grijpen dit verbod aan om duurzaamheidsmaatregelen te bevorderen zoals het plaatsen van zonnepanelen.
HOE?


We spannen ons de komende jaren, samen met de provincie, in om
de daken vóór 2024 asbestvrij te krijgen.



Daar waar mogelijk de plaatsing van zonnepanelen ter vervanging
van asbestdaken te stimuleren.



Wij zien hier een combinatie met het revolverend fonds.

HOE?


We kopen onze diensten en producten in op basis van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).



We stimuleren onze leveranciers om bij voorkeur producten uit gerecyclede afvalstromen aan te bieden.



We nemen deel aan het leernetwerk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om onze kennis te delen en ervaringen van
andere gemeenten toe te passen. Het gaat om inkoop in de volgende
categorieën: energie, catering, gebouwen en kantoorinrichting, grondweg- en waterbouw, vervoer en bedrijfskleding.

Speerpunten andere partijen
Circulair inkopen
We willen samen met onze partners een impuls geven aan de
transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. TNO heeft
berekend dat we in 4 jaar als overheden samen 1Mton CO2 kunnen
besparen als we onze inkoopkracht maximaal inzetten voor
klimaatneutraal en circulair inkopen. Als gemeente kunnen wij,
samen met alle overheden, deze ambitie stimuleren door hierop
actief te sturen met onze inkoopkracht.

Coalitieakkoord 2018 – 2022: Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen

GroenLinks en Partij van de Arbeid
In onze gesprekken met Groen Links en Partij van de Arbeid
hebben beide partijen aangegeven dat zij het thema Dinkelland Duurzaam de komende jaren van groot belang achten.
Beide geven daar op eigen wijze invulling aan.
Er is overeenstemming met de coalitie over het voorstel voor
het instellen van een “revolverend fonds” voor de inwoners,
waarbij inwoners leningen afsluiten die zij terugbetalen met
hun besparing op de energiekosten.
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TITELBLAD beleving
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Agenda Beleving
Dinkelland, hier beleef je Twente
We gaan meer en beter uitdragen hoe mooi en uniek ons Nationaal
Landschap Noordoost Twente en Dinkelland in het bijzonder is.
Dinkelland is een toeristische gemeente, waarbij kunststad Ootmarsum als belangrijke publiekstrekker wordt aangemerkt. Ook is ons
prachtige coulisselandschap en de vele natuur van grote waarde
voor de beleving van Dinkelland. We gaan nog meer gebruik maken
van de mogelijkheden die toeristisch Twente ons biedt. Hierbij zetten
we nog meer in op de grensligging en het verhogen van de uitstraling van de openbare ruimte. De focus ligt hierbij op het versterken
van de reeds aanwezige elementen zoals rust, ruimte, landschap en
cultuur.

Speerpunten andere partijen
GroenLinks

HOE?


We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte.



We zorgen voor het behoud van ons coulissenlandschap.



We geven ruimte voor lang-verblijf door ondernemers de mogelijkheid
te bieden seizoensverlengende activiteiten aan te bieden.



We versterken onze toeristische voorzieningen, waaronder wandelen fietsnetwerken, in samenspraak met de Regio Twente en andere
partners.



We zetten in op de grensligging zoals aansluiten bij Nordhorn waterstad en het Almelo-Nordhorn kanaal.



We ondersteunen de voortzetting van Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland.



De branding van Dinkelland wordt vervuld door middel van een ketensamenwerking tussen Marketing Oost en Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland.



We zoeken nadrukkelijk de verbinding met de Duitse
buurgemeenten omtrent de waterrecreatie in de grensregio.

Dinkelland bezit een prachtig landschap met veel natuur. We zijn
trots op onze Natura 2000 gebieden, en wij pleiten ervoor deze natuurgebieden te benutten om Dinkelland op de kaart te zetten. Hetzelfde geldt voor ons unieke coulisselandschap met houtwallen en
biodiversiteit in flora en fauna. GroenLinks pleit voor beleid op het
behoud en versterking hiervan.
De coalitie ziet hier aanknopingspunten bij de uitwerking van de
Agenda Beleving.
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Agenda Beleving
Cultuur

Evenementen

In alle Dinkellandse kernen zorgt cultuur voor levendigheid. Iedereen, inwoner en toerist, moet kunnen genieten van wat Dinkelland
op dit gebied te bieden heeft. Denk aan de Stiftconcerten,
Wonderrijck met het landschapscentrum en Cultuureducatie op locatie voor de basisschooljeugd. Door cultuur kunnen mensen elkaar
ontmoeten, meedoen en het biedt mogelijkheden voor ontplooiing.
De gemeente heeft een cultuurvisie, waarin beschreven is hoe wij
als overheid met deze cultuuraspecten omgaan. Deze cultuurvisie
willen wij actualiseren en dagen daarbij alle betrokken partijen en
inwoners uit om deze agenda samen vorm te geven. De sleutelelementen zijn daarbij onze rijke cultuurhistorie, verbindingen leggen
met elkaar en met andere beleidsterreinen en samen keuzes maken.

Evenementen zijn belangrijk voor Dinkelland. De traditionele evenementen zoals de Siepelmarkten en de paasgebruiken geven inkleuring aan Dinkelland als toeristische gemeente. Andere evenementen
en activiteiten zijn vaak kern gerelateerd en zorgen voor ontspanning, plezier en sociale cohesie binnen de gemeenschappen. Daarnaast zijn de opbrengsten van evenementen en activiteiten een bron
van inkomsten die onmisbaar is voor het bloeiende verenigingsleven
in Dinkelland. Wij zien de grote waarde van evenementen en
activiteiten.

HOE?


We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie.



We nodigen alle betrokken partijen en inwoners uit om gezamenlijk
een cultuurvisie en cultuuragenda op te stellen.



We maken samen met inwoners en betrokken partijen keuzes over
de wijze waarop subsidies voor cultuur worden toegekend.
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HOE?


We vernieuwen samen met de organisaties van evenementen het
evenementenbeleid.



We werken samen met de organisaties van de evenementen om de
bewustwording en verantwoordelijkheid voor de veiligheid te borgen.
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TITELBLAD Dinkelland Onderneem’t
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Agenda Dinkelland onderneem’t
Het is van groot belang dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk
blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeren in onze gemeente, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende
sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze levendigheid. Dat geldt
ook voor het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Dinkelland is een aantrekkelijke gemeente om te werken,
wonen en leven.

Strategische Agenda van de Raad
“onderneem’t”
De raadsfracties onderstrepen het grote belang van een
goed ondernemersklimaat, ook voor de agrarische en de
toeristische sector.
Een proactieve en vlotte dienstverlening en een meedenkende houding voor het bedrijfsleven is voor Dinkelland
essentieel.
Het toeristische bedrijfsleven dient zich goed te kunnen
ontplooien. Wel zal een passende balans tussen bedrijvigheid, natuur, milieu en recreatie steeds in de gaten
gehouden moeten worden.
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Optimale dienstverlening aan ondernemers
Het werken aan een goed ondernemersklimaat voor de agrarische
sector, detailhandel, het MKB en de vrijetijdseconomie met een zo
optimaal mogelijke dienstverlening blijft de komende jaren een
belangrijk aandachtspunt. Daarbij wordt ook de detailhandelsvisie
betrokken. Wij willen voldoende mogelijkheden om in te spelen op actuele ontwikkelingen zonder daarbij de toekomstbestendigheid van de
centra in gevaar te brengen. Als gemeente hebben wij daarbij een faciliterende en stimulerende rol.
Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een
betere dienstverlening. Wij staan open voor andere vormen van
samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort
daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.
HOE?


Het bedrijvenloket wordt doorontwikkeld.



De bedrijfsconsulent is de sparringpartner voor het Dinkellandse
bedrijfsleven.



Wij gaan met bedrijven in gesprek over het verkrijgen van het
Keurmerk Veilig Ondernemen op onze bedrijventerreinen.



We begeleiden onze bedrijven bij de mogelijkheden die de Agenda
voor Twente biedt en brengen verbindingen tot stand met de instanties die verbonden zijn aan de Agenda voor Twente.
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Agenda Dinkelland onderneem’t
Innovatieve en duurzame landbouwsector
Ondernemers moeten kunnen ondernemen, dat geldt ook voor de
agrarische sector. We willen ruimte blijven bieden. Wij zien echter dat
de marktomstandigheden in de agrarische sector constant veranderen. Bedrijven hebben te maken met veranderende regelgeving, maar
tegelijkertijd blijft er noodzaak tot investeren, onder meer in dierenwelzijn en milieumaatregelen. Deze ontwikkelingen leiden bij veel bedrijven tot ruimtelijke problemen.
Tevens speelt klimaatverandering een prominente rol binnen de agrarische sector. Dinkelland ligt op de hogere, vrij afwaterende zandgronden. Toenemende extreme regenval afgewisseld met langdurige perioden van droogte vormen voor de landbouwsector een hele uitdaging.
Samen met de gebruiksnormen voor dierlijke mest en het grootschalig
beheer van gronden, vermindert het organische stofgehalte in de bodem, waardoor landbouwgronden verschralen. Dit leidt tot lagere opbrengsten en schade voor grond- en oppervlaktewater.

HOE?


We stellen een visie op om bedreigingen en kansen in samenhang
te beschouwen voor het landelijk gebied.



We inventariseren welke instrumenten (beleid, externe financiering,
samenwerkingsverbanden etc.) er zijn om de kansen in te vullen en
welke instrumenten nog ontbreken.



We stimuleren de agrarische sector (agro en food) om innovatief te
investeren, bijvoorbeeld in het opwekken van energie en het herontwikkelen van vrijkomende agrarische bebouwing. We leveren zo
een bijdrage aan de
verduurzaming van de landbouw door technologie en kennis.



We blijven actief participeren in de netwerkorganisatie Mineral
Valley Twente.

Naast de genoemde problemen voor de landbouw, vormt dit ook een
probleem voor één van de “beste buurmannen” van de agrariër, de
natuur. Vervuiling van het grondwater en verarming van de bodem
vormen problemen voor de begroeiing. Er is een win-win situatie te
behalen als er een bredere oplossing komt voor deze problemen.
Wij zien kansen voor innovaties in de landbouw sector. Er zijn veel
vernieuwende initiatieven op het gebied van mestverwerking en mestverwaarding. De innovaties op gebied van mest en duurzaam bodemgebruik bieden belangrijke kansen voor nieuwe economie en werkgelegenheid en een goede basis voor een circulaire landbouw in Dinkelland. Zowel voor het agrarische bedrijf, voor de agrariër als beheerder
van het landschap als voor plattelandsrecreatie en –toerisme.
Coalitieakkoord 2018 – 2022: Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen
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Agenda Inclusieve samenleving
Algemeen waar kan, specifiek waar nodig
Een samenleving waarin iedereen mee doet, dat noemen we een
inclusieve samenleving. Samen met inwoners, verenigingen,
ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier
invulling aan geven. Deze agenda beslaat veel terreinen die van belang zijn voor alle mensen: arbeid, onderwijs, wonen, goederen en
diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur,
vrijetijdsbesteding en uitgaan. Maar ook fysieke, sociale en digitale
toegankelijkheid.
Wij vinden dat de voorzieningen binnen de gemeente toegankelijk,
bereikbaar en betaalbaar moeten zijn voor alle inwoners. Om iedereen mee te laten doen, hebben algemene voorzieningen de voorkeur
boven voorzieningen voor specifieke doelgroepen. Dus: ‘Algemeen
beleid waar mogelijk en specifiek beleid waar nodig.’
HOE?


We onderzoeken de mogelijkheden naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van
maatwerkvoorzieningen. Een mooi voorbeeld van een algemene
voorziening is de was- en strijkservice WaST.



We vestigen samen met “Wij in de buurt” aandacht op passende
mantelzorgondersteuning.



We werken aan de bekendheid van het vrijwilligerssteunpunt van “Wij
in de buurt” bij verenigingen en kerninitiatieven.
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Strategische Agenda van de Raad
“versterkt de zorg”
Naast het continueren van de gemeentelijke
inspanningen op het brede terrein van zorg en
welzijn zien de raadsfracties het grote belang van
een passende ondersteuning van mantelzorgers en
vrijwilligers binnen de gemeente. De waardering voor
en facilitering van al deze activiteiten kan sterker in
beeld worden gebracht.
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Agenda Inclusieve samenleving
Preventie
Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het belangrijk dat we
op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Wij zetten daarbij in op
preventie. De komende vier jaren hebben wij daarvoor een drietal
bijdragen benoemd: het voorkomen van eenzaamheid, vroegtijdige
ondersteuning van verwarde personen en het voorkomen van
armoede.

HOE?


Wij sluiten aan bij de landelijke campagne ‘Eén tegen eenzaamheid’,
op een wijze die past bij onze Dinkellandse manier van werken.



We werken aan een passend ondersteunings- en zorgaanbod voor
verwarde personen op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en
veiligheid.

Voorkomen van eenzaamheid
In een sterk geïndividualiseerde en gedigitaliseerde samenleving is
de kans aanwezig achterop te raken. Bijvoorbeeld doordat mensen
niet meer kunnen aansluiten vanwege leeftijd of omdat ze aansluiting
verliezen omdat het door digitalisering te ingewikkeld wordt.



We organiseren samen met de Regio Twente passend vervoer voor
personen met verward gedrag als er een acuut probleem is en er
geen strafbaar feit is geconstateerd.



We investeren in armoedepreventie. Die inzet kan heel divers zijn.
We kijken daarbij ook naar armoede onder zelfstandige ondernemers
en naar de inzet van een ervencoach voor agrariërs.

Vroegtijdige ondersteuning van personen met verward gedrag
Wij zijn bezorgd over het aantal mensen dat verward gedrag vertoont.
De komende periode hebben we extra aandacht voor een betere
samenwerking tussen het sociaal domein en zorg en veiligheid. Hiermee zorgen we dat deze groep mensen niet tussen wal en schip valt.
We investeren vooral in preventie. Dit kan veel leed voor de persoon
en de omgeving voorkomen en is uiteindelijk kostenbesparend.



We onderzoeken waarom mensen in armoede terechtkomen en welke interventies er mogelijk zijn.

Voorkómen van armoede
Wij vinden dat niemand in armoede hoeft te leven. Toch zijn er groepen in de samenleving die het overkomt. De afgelopen jaren zijn er al
verschillende maatregelen genomen om inwoners, die in armoede
leven te ondersteunen. Voorbeeld hiervan is de introductie van de armoedecoördinator. Toch vinden wij dat niet genoeg, het voelt nog te
veel als symptoombestrijding.
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Agenda Inclusieve samenleving
Zorg nabij
Binnen het Twents model voor Jeugdzorg en Wmo staat de inwoner
centraal. We laten de producten los en stellen de ondersteuningsbehoefte van de inwoner centraal.
Onze consulenten bepalen samen met de inwoner het te behalen
resultaat. En zij laten vervolgens aan aanbieders over hoe hier
invulling aan te geven. We vertrouwen op de professionaliteit van de
aanbieder en toetsen met de inwoner of het resultaat is bereikt.
HOE?


Wij hanteren het Twents model. Dit betekent dat voor een inwoner
met een ondersteuningsbehoefte, eerst wordt gekeken wat diegene
zelf, of met behulp van de omgeving kan. Daarna wordt gekeken
welke voorzieningen kunnen worden ingezet. ‘Eén gezin, eén plan’ is
daarbij het leidende principe bij het keukentafelgesprek. Dit geldt binnen de WMO, Jeugdwet en Participatiewet.



We betrekken de mantelzorgers bij de keukentafelgesprekken.



We positioneren de cliëntondersteuning in de communicatie met de
inwoner die een ondersteuningsbehoefte heeft.
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Speerpunten andere partijen
PvdA
De Partij van de Arbeid is voor “sociale wijkteams”. Zo’n team
kent iedereen in de kern of buurt, en omgekeerd weten de inwoners ook eenvoudig de vaste mensen van het team te vinden.
Daardoor worden problemen al vroeg gesignaleerd en kan preventief worden opgetreden. Stille armoede en eenzaamheid
worden bijvoorbeeld eenvoudiger in beeld gebracht en adequaat begeleid. Met meer aandacht voor preventie neemt de
behoefte aan specialistische zorg- en hulpverlening af.
De coalitie heeft met de Agenda voor een inclusieve samenleving en de rol van het team ondersteuning en zorg een koers
gezet die daarbij op onderdelen goed aansluit.
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Agenda Inclusieve samenleving
Samenwerking in de Zorg en welzijnsketen

Meedoen in de maatschappij

We willen laagdrempelige voorzieningen organiseren, dichtbij onze
inwoners en in een zo licht mogelijke vorm. Hiervoor is samenwerking met huisartsen, politie, onderwijs, Wij in de Buurt en GGD
Twente noodzakelijk. Zij hebben een signalerende en doorverwijzende rol, waardoor inwoners vroegtijdig ondersteuning kunnen ontvangen.

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zoveel mogelijk mee
kunnen doen in de maatschappij. Het hebben van werk speelt daarbij een grote rol. Wij merken dat bedrijven zich meer bewust zijn van
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en waar redelijkerwijs
mogelijk is, ook bereid zijn te investeren in mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.

HOE?


We optimaliseren signaleringsoverleggen met onze samenwerkingspartners.



We starten een pilot “praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk”.

We vinden het belangrijk om lokale bedrijven te informeren over de
kansen en mogelijkheden die er zijn op dit gebied. Met deze werkgeversbenadering willen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een (duurzame) arbeidsrelatie helpen. Daarvoor
hebben we onze bedrijven hard nodig.
Ook vinden we het belangrijk dat Noaberkracht haar verantwoordelijkheid blijft nemen door te investeren in mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie.

Van beschermd wonen naar beschermd thuis
Met ingang van (naar verwachting) 2022 wordt iedere gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen. Deze verantwoordelijkheid ligt nu nog bij de centrumgemeente Enschede.
Het is dus zaak om op deze situatie te anticiperen.



Bij de uitvoering van het onderhoud en de inrichting van de openbare
ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. In samenwerking met
Noaberkracht vindt de inzet van deze doelgroep via re-integratie en
leer-/werkbedrijf plaats.

HOE?



In de opdrachten naar derden wordt via SROI daar waar mogelijk
extra inzet van mensen uit de Participatiewet afgesproken.



In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke vormen van beschermd wonen we kunnen realiseren, zodat inwoners zo dichtbij
mogelijk passende ondersteuning kunnen ontvangen.
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HOE?
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Agenda Inclusieve samenleving
Passende daginvulling
Wanneer mensen door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om regulier werk
te doen, zal er naar een andere vorm van werk of daginvulling
worden gekeken. Een groot deel van deze inwoners doet dan een
beroep op aangepast werk vanuit de Participatiewet, een vorm van
dagbesteding vanuit de Wmo 2015 of andere laagdrempelige vormen van werk, zoals vrijwilligerswerk of een stage. Voor een deel
van deze doelgroep is echter niet direct duidelijk wat men kan en wil
uitvoeren met betrekking tot werk/daginvulling en is een beschermde
omgeving nodig.
HOE?


Wij gaan werk-/daginvulling vanuit één lokale voorziening laten plaats
vinden, het zogenaamde Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een
aantal bestaande functies gebundeld, waardoor beter op maat
gesneden trajecten voor de betrokkenen kunnen worden ingezet. Het
voornaamste doel is dat iemand blijvend kan meedoen.

Coalitieakkoord 2018 – 2022: Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen
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Agenda Sport en bewegen
Meedoen en gezond blijven

Speerpunten andere partijen

Bewegen en sport is voor veel Dinkellanders een populaire vorm van
vrijetijdsbesteding. We willen dat iedereen kan bewegen en kan
sporten. Voor leerlingen willen we onderzoeken of schoolzwemmen
een mogelijkheid is. Daarnaast zijn bewegen en sport ook belangrijke middelen om problemen voor te zijn. Het brengt onder meer sociale samenhang en ondersteunt een gezonde leefstijl.

D66
Schoolzwemmen ja of nee: experiment voor vroegtijdige burgerparticipatie en besluitvorming?

HOE?


D66 wil het schoolzwemmen weer invoeren en dit mede bekostigen
met een eigen bijdrage van ouders.

We zetten in op sport in combinatie met werk om mensen makkelijker naar de arbeidsmarkt te leiden. Het hebben van een zinvolle
dagbesteding kan bijvoorbeeld bij een sportvereniging.



We gaan actief de dialoog aan met inwoners en verenigingen om
sport in iedere kern blijvend te stimuleren.



Wij stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.

De coalitie staat hier sympathiek tegenover. In het raadsplan 2016
is dit idee door meerdere partijen geopperd. Naast de processen in
Mijn Dinkelland 2030! vinden CDA en VVD het experimenteren met
andere vormen van burgerparticipatie uitdagend. De wenselijkheid
van het al dan niet invoeren van schoolzwemmen vinden we hier
een goed onderwerp voor.

Sportaccommodaties
Naast onze inzet op breedtesport hebben wij in Dinkelland een
groeiend aantal sporters op topsportniveau zoals bijvoorbeeld De
Dinkel, DSVD en Set-up. Om de topsport verder te ontwikkelen, zijn
wij bereid initiatieven om de sportaccommodaties te privatiseren te
ondersteunen. Initiatieven komen vanuit de verenigingen en samenleving en moeten ook bijdragen in de ontwikkeling van de sport in
algemene zin.
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HOE?


Wij onderzoeken op initiatief van verenigingen samen de mogelijkheden van privatisering. Dit moet tot een betere borging dat de toegankelijkheid, het gebruik, het onderhoud en de exploitatie van een voorziening leiden.
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Agenda Sport en bewegen
Toekomst zwembad Kuiperberg
Tot 1 april 2017 exploiteerde de Stichting Zwembad Ootmarsum
(SZO) het Openluchtzwembad De Kuiperberg met behulp van een
gemeentelijke subsidie voor de onderhoudskosten en de exploitatie.
De opgave voor de komende raadsperiode is om een nieuwe vorm
van beheer en exploitatie te vinden voor de accommodatie. De doelstelling is om het zwembad langjarig open te houden.
HOE?


De drie opgestelde toekomstscenario’s hanteren wij als denkrichting.



Met een haalbaarheidsstudie wordt onderzocht welke van deze
scenario’s de meeste kansen biedt. Mogelijk worden onderdelen
gecombineerd of aanvullende scenario’s verkend.



Bepalend voor de toekomst van Openluchtzwembad De Kuiperberg
is of het een publiekstrekker kan zijn met een duurzame exploitatie
zonder dat de financiële bijdrage van de gemeente substantieel
moet worden verhoogd.

Coalitieakkoord 2018 – 2022: Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen
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Agenda Een leven lang leren
De jeugd heeft de toekomst!
Wij beschouwen onderwijs als een belangrijk onderdeel van de samenleving. Het onderwijs is voor ons één van de belangrijkste ketenpartners binnen onze keten voor jeugdhulp. Een goede samenwerking
tussen het onderwijs en de gemeente om uitvoering te geven aan
passend onderwijs, jeugdhulp en voor- en vroegschoolse educatie is
noodzakelijk. De onderwijsstichtingen gaan inhoudelijk over de onderwijskundige visie. Wij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van onderwijshuisvesting binnen de gemeentegrenzen.
HOE?


Wij herkennen de behoefte van de samenleving om in elke kern
een onderwijsvoorziening te behouden. Samen met de schoolbesturen maken wij ons daar sterk voor.

Onderwijshuisvesting in Denekamp
Wij beschouwen het rapport ‘Samen Scholen 2030’ leidend voor de
keuzes die worden gemaakt op het gebied van de onderwijshuisvesting. In dit rapport geven wij een doorkijk van wat er de komende twintig jaar gaat spelen met betrekking tot de huisvesting. Wij zetten ons
in voor doelmatige huisvesting die faciliterend is aan de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen.
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HOE?


Wij houden het rapport ‘Samen Scholen 2030’ actueel.



Voor de kern Denekamp werken we samen met de schoolbesturen
aan een doorlopende leerweg tot 14 jaar.

Voor de kern Denekamp zijn twee onderwijsgebouwen (De Veldkamp
en De Zevenster) technisch en financieel aan vervanging toe. Om de
terugloop in het aantal leerlingen op te vangen en de vervanging van
de twee genoemde gebouwen te verwezenlijken, is verdere uitwerking
nodig. In de gesprekken die zijn gevoerd met de schoolbesturen is
aangegeven dat de verschillende scholen op basis van eerlijke concurrentie gefaciliteerd moeten worden. Op 26 april 2018 presenteerden de schoolbesturen gezamenlijk hun onderwijsvisie op de kern
Denekamp, vanuit de denkrichting dat er in de kern Denekamp nog
twee onderwijslocaties overblijven. Wij ondersteunen deze denkrichting.
HOE?


Wij ondersteunen de denkrichting van twee onderwijslocaties in
Denekamp en werken dit uit naar een huisvestingsscenario.
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Agenda Een leven lang leren
Onderwijs en Arbeidsmarkt; Arbeidsmarkt en Talent
Een goed ondernemersklimaat is gebaat bij een goede aansluiting
van onderwijs en arbeidsmarkt. Wij delen de zorg van ondernemers
om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te hebben
en te behouden. Het is essentieel dat onze Dinkellandse bedrijven
goed op de kaart staan bij de (Twentse) onderwijsinstellingen en
daarmee bij hun leerlingen en studenten. Dit zijn immers de werknemers van de toekomst. Onze bedrijven hebben het onderwijs nodig
en het onderwijs is gebaat bij onze bedrijven. Dit geldt voor vrijwel
alle branches, maar in het bijzonder voor de bouw, de techniek en de
zorg. We zien een verbindende rol voor de overheid om onderwijs,
onderzoek en ondernemers nog meer samen te brengen; het
verbinden van de zogenoemde 4 O’s.

HOE?


Wij onderhouden contacten met Universiteit Twente, Saxion en
ROC van Twente en het bedrijfsleven.



We geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente en de
Stichting Participatie Dinkelland, zodat onze werkzoekenden de
mogelijkheid krijgen zich op maat te laten begeleiden en eventueel
om te scholen naar passend werk.



De dienstverlening en afspraken met het Werkplein en
Stichting Participatie Dinkelland worden zo dichtbij mogelijk georganiseerd.

Het is noodzakelijk dat nieuwe kennis en vaardigheden aangeleerd
en bijgehouden worden. Een leven lang leren en ontwikkelen, zodat
(toekomstige) werknemers duurzaam inzetbaar zijn en blijven.
Het Twents Fonds voor Vakmanschap is hier een mooi voorbeeld
van. Hierbij maken ondernemers, overheid en onderwijs toegang tot
scholing makkelijker en op maat, voor zowel werkzoekenden als
werknemers.
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Agenda Veiligheid, toezicht & handhaving
Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en
de gemeente. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Dinkelland behoort tot één van de veiligste gemeenten van Nederland met relatief weinig incidenten. Naast deze objectieve veiligheid is ook het gevoel van veiligheid van belang. De gemeente
heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners. Daarom
willen wij de komende periode inzetten op:

meer zichtbaarheid en betrokkenheid van toezichthouders

het in kaart brengen en het nemen van de benodigde maatregelen rondom ondermijning.

Ondermijning
Ondermijning is een indringend vraagstuk dat alle gemeenten aangaat. De verwevenheid van de boven- en onderwereld en het gebruik
van legale structuren voor criminele activiteiten, ondermijnen onze
democratische en maatschappelijke structuren.

Strategische Agenda van de Raad
“blijft veilig maar treedt ook op”
Het leefklimaat in Dinkelland is erg gebaat bij de huidige hoge
standaard van veiligheid en netheid in kern en buitengebied.
De raadsfracties willen deze troefkaart behouden. Op enkele
vitale terreinen zal daarom de handhaving moeten worden geïntensiveerd om de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de gemeente ook op langere termijn te behouden en te versterken.
Juist van de gemeente mag een heldere correctie op verkeerd
en schadelijk gedrag gevraagd worden.

Wij maken actief werk van de integrale aanpak van georganiseerde
criminaliteit en de benodigde regionale samenwerking daarvoor.
HOE?


We zetten in op weerbaarheid en integriteit van het lokaal bestuur
(college, Raad en ambtenaren).



We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid en de samenwerking met ondernemers en burgers om ondermijning tegen te gaan.
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Agenda Veiligheid, toezicht & handhaving
Zichtbaarheid en betrokkenheid toezichthouders
Wij willen een betere en doelgerichtere taakuitvoering van de Boa’sToezichthouders. De zichtbaarheid en betrokkenheid van de Boa’s
vergroten zijn onze doelen. Ook willen we de samenwerking met interne en externe partners intensiveren zodat de integraliteit bij het
aanpakken van uitdagingen optimaal wordt benut.
HOE?


We versterken de aanwezigheid en vergroten de zichtbaarheid van
de BOA’s in zowel de kernen als in het buitengebied.



We evalueren de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).



Wij betrekken de inwoners bij de prioritering van de handhavingsagenda. Zo kan er daadwerkelijk aansluiting worden gezocht bij de
wensen van de kernraden. En kan er toezicht worden verricht op
de in de desbetreffende kern of het buitengebied ervaren overlast/klachten.



We blijven samenwerken met onze ketenpartners (politie, brandweer en hulpdiensten) om bereikbaarheid en tijdige inzet van hulpdiensten te verbeteren.



We continueren de samenwerking met de veiligheidsregio.
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Agenda Dinkelland in de regio
Dinkelland wordt omringd door maar liefst zes Twentse gemeenten en grenst aan Duitsland. Het kan niet anders dan dat wij de
samenwerking met de ons omringende gemeenten hoog in het
vaandel hebben staan. De samenwerking met Tubbergen is daarin speciaal en zal ook de komende periode voor ons van grote
waarde en belang zijn. Op veel inhoudelijke thema’s zetten wij
onze samenwerking met andere Twentse gemeenten, de Regio
Twente, de Provincie en het Rijk voort. Met onze Duitse partners
liggen er voldoende verbindingen om volop in te blijven investeren. Wij hebben de overtuiging dat (Eu)regionale samenwerking
op het gebied van economie en ondernemen van belang is voor
Twente als geheel, maar ook voor Dinkelland. Onze regio houdt
niet op bij de grens, integendeel de grensligging is een unieke
positie voor Dinkelland. Hier willen we de komende periode dan
ook meer van profiteren.

Dinkelland in Twente
De Twentse gemeenten hebben elkaar steeds meer nodig. Het
onderhouden en versterken van de samenwerking met onze buurgemeenten is daarom van groot belang.
HOE?


Strategische Agenda van de Raad
“maakt werk van de grensligging”
De ligging aan de grens met Duitsland, de vele
contacten met de aangrenzende Duitse regio waaronder Nordhorn, geeft Dinkelland een bijzondere
positie. Deze positie kan sterker worden benut, door
wederzijdse samenwerking, gericht op concrete en
praktische zaken.
Het huidige Regeerakkoord geeft aan: “Het kabinet
maakt werk van het wegnemen van belemmeringen die
mensen ervaren in de grensregio’s. Samen met Duitse
….. overheden, met name de deelstaten NoordrijnWestfalen, Nedersaksen ……, worden de belangrijkste
knelpunten op het terrein van infrastructuur en sociale
zaken en werkgelegenheid aangepakt” (pag. 47).
Door gebruik te maken van deze stimulans van de
rijksoverheid en van de faciliteiten van de Euregio
zal de grensoverschrijdende samenwerking worden
geïntensiveerd.

We werken op inhoudelijke thema’s intensief samen met de Twentse buurgemeenten.
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Agenda Dinkelland in de regio
Regio Twente en de Agenda voor Twente

Wonen, ondernemen en werken in de grensregio

De Regio Twente ziet het als haar missie om samen met de veertien
Twentse gemeenten te werken aan een duurzame en vitale samenleving, om de ruim 625.000 inwoners een goed leef- en werkklimaat te
kunnen blijven bieden. Regio Twente levert een bijdrage aan het versterken van Twente als een innovatieve, ondernemende en internationaal georiënteerde technologische topregio. Regio Twente faciliteert
en versterkt de samenwerking in de regio, niet alleen tussen de veertien gemeenten, maar ook tussen en met andere maatschappelijke
sectoren en samenwerkingspartners van de gemeenten. De Agenda
voor Twente en wijze waarop daarin wordt samengewerkt, zijn daarbij
richtinggevend.

Veel ondernemers in de grensregio maken gebruik van het Nederlandse en Duitse afzetgebied. Voor hen bestaat de grens niet echt. Dit
willen we blijven stimuleren en wanneer dat nodig is, actie ondernemen zoals bijvoorbeeld de Maut-heffing. Dit zal op landelijk niveau
moeten plaatsvinden.

De Agenda voor Twente is een belangrijke basis voor onze
(Eu)regionale samenwerkingen en biedt mogelijkheden die we zoveel
mogelijk willen benutten. In de Agenda voor Twente hebben gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven focus aangebracht op vier themalijnen
voor de periode tot en met 2022: techniek als motor, arbeidsmarkt en
talent, bereikbaarheid en vestigingsklimaat en circulaire economie en
duurzaamheid. De Twentse gemeenten hebben elkaar steeds meer
nodig. Het onderhouden en versterken van de samenwerking met onze buurgemeenten is daarom van groot belang.

Het werken en studeren over de grens is sterk toegenomen . Echter
de regelgeving in beide landen legt hier beperkingen op. Regionaal
kunnen mensen terecht bij het Grensinfopunt. Maar de onderliggende
regels kunnen alleen op landelijk niveau aangepast worden. Dit moet
verbeterd worden. Er is een sterke lobby naar het Westen nodig om
het in het Oosten voor elkaar te krijgen.
HOE?


De coördinator en contactpersoon internationale contacten gaat deze contacten ondersteunen door ze inhoud en vorm te geven, de
activiteiten te coördineren en het bestuur te
adviseren.



We leggen de focus voor (Eu)regionale samenwerking op arbeidsmarkt, mobiliteit, het Grensinfopunt, het opstellen en uitvoeren van
een sterke Lobbyagenda en het ondersteunen van de Commissie
belangenbehartiging.

HOE?


Wij onderschrijven deze actielijnen van de Agenda voor Twente en
zoeken hierbij waar mogelijk aansluiting.



Om het rendement van de Agenda voor Twente zo groot mogelijk te
maken, is samenwerking met onze bedrijven en het onderwijs noodzakelijk.
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Dinkelland Financieel
Algemeen
Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Dat wil zeggen
dat we structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten en geen
lasten doorschuiven naar de toekomst.
We zorgen voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale
lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen. We houden rekening met mogelijke toekomstige (financiële) tegenvallers. Hiervoor
houden wij voldoende reserve achter de hand. We nemen meevallers
pas mee als we het geld daadwerkelijk binnen hebben.

Lokale woonlasten
Ons uitgangspunt is dat we de woonlasten zo laag en zo stabiel
mogelijk houden. In 2019 worden de woonlasten niet verhoogd.

Speerpunten andere partijen

Daarna bekijken we per jaar bij het opstellen van de betreffende jaarbegroting hoe we de woonlasten zo laag mogelijk kunnen houden.
Daarbij streven we naar de nullijn.

Strategische Agenda van de Raad
“betaalbare gemeente”
De jaarlijkse bepaling van de hoogte van de
gemeentelijke lasten voor de inwoners en bedrijven
is en blijft voor alle raadsfracties van groot belang.
Alle fracties willen een betaalbaar Dinkelland. De
exacte maatvoering daarvan is en blijft onderwerp
van politieke afweging en besluitvorming in Raad en
college.

Lokaal Dinkelland
Maak van het stimuleringsfonds een leefbaarheidsfonds.
Inwoners zijn verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving, hierbij worden zij actief ondersteund door buurmannen/vrouwen zodat de latente
behoefte in beeld wordt gebracht en hierin concreet vorm kan worden gegeven zodat inwoners zich ook verantwoordelijk voelen voor zijn of haar
leefomgeving. De gemeente stelt hierin de (financiële) kaders en sluit aan
bij maatwerk voorzieningen.
De uitwerking zoals Lokaal Dinkelland aangeeft, is al afgesproken in de
begroting 2018. De coalitie voert dit inhoudelijk uit onder de naam Stimuleringsfonds.
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Koersdocument 2019
Het coalitieakkoord is door ons doorgerekend en wordt inhoudelijk en
financieel vertaald in het Koersdocument 2019. Deze wordt voor de
zomervakantie 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.
In dit Koersdocument 2019 kijken we ook naar de onderwerpen uit het
overdrachtsdocument Dinkelland 2018-2019, waaronder de voortzettingsbesluiten en de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord.
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Portefeuilleverdeling
Burgemeester Joosten

Wethouder Benno Brand (2e locoburgemeester)



Bedrijfsvoering



Agenda voor Twente



Bestuurszaken



Economische zaken



Burgerzaken



Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente



Integrale handhaving



Landbouw



Internationale samenwerking



Natura 2000



Openbare orde en veiligheid



Recreatie en toerisme



Sport

Wethouder Ilse Duursma (1e locoburgemeester)



Vergunningen, ruimtelijke ordening



Jeugd(hulp)



Vliegveld Twente



Kunst, cultuur en musea



Kernwethouder Ootmarsum, Agelo en Rossum



Mijn Dinkelland 2030!



Monumentenzorg en erfgoed

Wethouder Ben Blokhuis (3e locoburgemeester)



Onderwijs



Duurzaamheid



Participatiewet



Financiën



Vluchtelingen/statushouders



Grondzaken en gemeentelijk vastgoed



Volksgezondheid



Mobiliteit



Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)



Openbare ruimte



Kernwethouder Denekamp, Lattrop, Tilligte en Noord-Deurningen



Water



Wonen



Kernwethouder Weerselo, Saasveld en Deurningen
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