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LD-1
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: Integraal plan levensloopbestendig bouwen/wonen in Dinkelland
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 Wonen en vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Om onze kernen leefbaar en levendig te houden is het van belang om levensloopbestendige
woningen te creëren.
Onze jongeren willen we zo de mogelijkheid bieden om zelfstandig te kunnen gaan wonen.
Veel jongeren willen graag starten op de woningmarkt door het huren van een betaalbare
kleinere/HAT woning en vervolgens doorstromen naar een grotere woning.
Senioren willen graag hun eengezinswoningen verruilen voor een duurzame, onderhoudsvrije
en gelijkvloerse woning met kleine tuin, maar wel in de kern waar ze jarenlang gewoond
hebben. Vaak zijn ze nog niet toe aan een aanleunwoning.
Voor leefbare en levendige kernen is het van belang om rekening te houden met de
woningbehoefte in de verschillende kernen van onze gemeente. Deels kan dit door
verdergaande aanpassing van de kavelgrootte, anderzijds door andere vormen van
woningbehoefte. We denken hierbij bv. ook aan hergebruik en herinrichting van leegstaande
panden. Ook de mogelijkheden op het gebied van vrijkomende agrarische bedrijven (VAB)
moeten goed benut worden.
Een betere afstemming op de woonbehoefte komt de leefbaarheid voor jong en oud in elke
kern ten goede.
Wat willen wij daarvoor doen
Een integraal plan opstellen en uitvoeren ten behoeve van het creëren van
levensloopbestendige woningen. Daarvoor is het noodzakelijk dat geïnventariseerd wordt
welke leegstaande gebouwen in de kernen van Dinkelland omgevormd kunnen worden tot
levensloopbestendige woningen. Samen met woningbouwcoöperatie(s) en private partijen
(eigenaren van oude, leegstaande panden) kan de gemeente naar mogelijkheden zoeken om
deze om te bouwen tot (kleinere) huur- en/of koopappartementen.
In kernen waar deze mogelijkheid niet bestaat, kan onderzocht worden of er mogelijkheden
zijn om tijdelijke woningen of wooneenheden (prefab) te creëren om ook in deze kernen de
leefbaarheid te behouden.
Initiatieven die door woningbouwcoöperatie(s), kernen en/of bevolking worden
aangedragen, moeten kunnen rekenen op een positief kritische beoordeling.
Wat gaan wij toetsen?




Inventarisatie van (voor dit doel geschikte) leegstaande gebouwen
Toetsing van de woningbouwbehoefte (via de kernraden en/of enquête)
Het op te stellen plan

Wat mag het kosten
Binnen bestaand budget

LD-2
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: continuering starterslening
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 Wonen en vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Op dit moment heeft de gemeente Dinkelland geen mogelijkheid meer om nog
startersleningen te verstrekken, omdat er geen budget meer is.
In het voorjaar van 2016 zal de provincie Overijssel een besluit nemen over het continueren,
dan wel het stopzetten van de bijdrage aan het startersfonds.
Mocht PS besluiten tot continuering van het startersfonds, dan wil Lokaal Dinkelland dat ook
de gemeente Dinkelland een bijdrage levert aan het startersfonds, zodat ook in 2017 weer
starterleningen kunnen worden verstrekt.

Wat willen wij daarvoor doen?
Alle partijen in de provincie benaderen en aangeven dat behoud van het starterfonds van
groot belang is voor gemeenten. Een sterk pleidooi houden voor continuering van de
provinciale bijdrage aan het starterfonds.
Wat gaan wij toetsen?
 Het besluit van de provincie Overijssel

Wat mag het kosten
Beschikbaar budget gemeente Dinkelland (vergelijkbaar met 2015) is afhankelijk van het
besluit van de Provincie Overijssel aangaande het startersfonds.

LD-3
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: stimuleren van burgerbetrokkenheid bij de leefomgeving
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 wonen en vastgoed (leefomgeving)

Wat willen wij bereiken?
We willen dat burgers zich betrokken voelen bij het onderhoud en zich daar mede
verantwoordelijk voor voelen.
Doel is om daardoor ook de kwaliteit van de eigen leefomgeving op een hoger niveau te
tillen, zodat die voldoet aan de wensen van de burgers en tevens een visitekaartje is voor
onze gemeente.

Wat willen wij daarvoor doen?
We willen in zoveel mogelijk wijken groencoördinatoren werven. Zij coördineren (een deel
van) het groenonderhoud.
Daarbij kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van budgetten aan buurten/wijken
die (een deel van) het groenonderhoud in eigen beheer willen gaan uitvoeren.
Als stimulans kan ook overwogen worden om een straatprijs in te stellen. In eerste instantie
kan geprobeerd worden om in elke kern minstens 1 buurt hiervoor enthousiast te maken,
zodat dit een aanjagende werking heeft op andere buurten.

Wat gaan wij toetsen?




Kwaliteit onderhoud d.m.v. schouwen
Aantallen groencoördinatoren / wijken / buurten die bereid zijn zich in te zetten
Klanttevredenheid t.a.v. onderhoud leefomgeving

Wat mag het kosten?
Ambtelijke uren en verschuiving binnen budget voor groenonderhoud (geen extra kosten)

LD-4
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: (Grond-)Waterproblematiek
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 Wonen en vastgoed

Wat willen wij bereiken?
Wateroverlast door klimaatveranderingen voorkomen in de ruimste zin des woords. Denk
daarbij bv. aan vochtige huizen, ondergelopen kelders, drassige tuinen, verrotte oogst etc.
Mensen moeten verschoond blijven van deze problemen en zich veilig en beschermd voelen
en geen natte voeten krijgen.
Het doel is dat we in Dinkelland tevreden inwoners hebben die in een droge omgeving
kunnen wonen en werken.

Wat willen wij daarvoor doen
In het nieuw op te stellen GRP moeten we voorsorteren op de genoemde problematiek en
hierbij het GRP vanuit een breder spectrum gaan bezien en ook retentiemogelijkheden hierin
meenemen.

Wat gaan wij toetsen?



Het nieuw op te stellen GRP
Klanttevredenheidonderzoek met de nadruk op klachten betreffende wateroverlast

Wat mag het kosten
Binnen bestaand budget; e.e.a. kan meegenomen worden in het vrijgemaakte budget voor
het opstellen van het nieuwe GRP

LD-5
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: herinrichting Denekamperstraat tussen de rotonde en de Molenstraat
Programma 1 Krachtige kernen
Thema 1.2 mobiliteit (wegenonderhoud)

Wat willen wij bereiken?
Verbetering van de inrichting van de Denekamperstraat in Ootmarsum tussen de rotonde en
de Molenstraat. Momenteel oogt deze als een grote plaat asfalt die uitermate geschikt is om
veel auto’s te parkeren. Mooi is echter anders.
Wat willen wij daarvoor doen
Genoemd wegdeel herinrichten. Daarmee wordt een stadswaardige entree van Ootmarsum
gecreëerd. Gelijktijdig kan ook de aansluiting op de Meijerij verbeterd worden en de
vervanging van de riolering meegenomen worden.
Voor zo groot mogelijk draagvlak is het wenselijk aanwonenden en in de omgeving liggende
bedrijven mee te laten denken over de herinrichting van het wegdeel.
Wat gaan wij toetsen?



de verkeersbewegingen over het nieuwe wegdeel
verminderde overlast van geparkeerde auto’s op dit wegdeel

Wat mag het kosten
Herschikking (majeure) projecten; budget GRP

LD-6
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: Reductie verkeersborden in kernen Dinkelland
Programma 1 Krachtige kernen
Thema 1.2 Mobiliteit en bestendigheid
Wat willen wij bereiken?
De weginrichting van onze kernen zou helder en overzichtelijk moeten zijn. Hierbij moet niet
alleen naar de weg gekeken worden, maar ook naar de omgeving. De weg maakt immers
deel uit van de openbare ruimte. Dit kan resulteren in heel eenvoudige wegprofielen,
ontdaan van alle toeters en bellen. Basisgedragsregels regelen hier de verkeersafwikkeling.
In veel gevallen zijn verkeersborden hierbij overbodig, of slechts marginaal noodzakelijk.
Helaas zien we in de praktijk in onze kernen nog genoeg voorbeelden van te veel borden
langs de wegen. De boodschappen zijn niet meer duidelijk en overzichtelijk voor de
weggebruiker.
Daarom pleiten we voor een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en een
veiligere verkeerssituatie in onze kernen door middel van reductie van borden,
vanzelfsprekend met inachtneming van wettelijke regels en waarbij verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid worden meegewogen.
Wat willen wij daarvoor doen
Een verkeersnotitie opstellen waarbij per kern op basis van de verkeerswet wordt gecheckt
of het aantal verkeersborden gereduceerd kunnen worden. Hierbij ligt de nadruk op het
inventariseren en evalueren van de verkeersborden op het wegennet. Naast
vereenvoudigingen in het bordenwoud is het ook mogelijk om de ruimtelijke situatie
met kleine ingrepen aan te passen. Bij een nieuwe inrichting van een kern (bijvoorbeeld
Weerselo) zou een integrale ontwerpopgave van de weg én zijn omgeving een optie zijn.
Wanneer deze goed op elkaar afgestemd zijn, blijken verkeersborden overbodig; de
verkeersafwikkeling wordt onder invloed van sociale interactie en basisverkeersregels
georganiseerd. Een stap in de richting van echte bordenvrije ‘openbare ruimte’.
Wat gaan wij toetsen?




de op te stellen verkeersnotitie met daarin opgave van het aantal situaties waarin
reductie van het aantal verkeersborden mogelijk is
de uitvoering van deze notitie
evaluatie van de notitie o.a. door middel van een onderzoek naar de nieuwe situatie
en de effecten van de bordenreductie

Wat mag het kosten
De verkeersnotitie zou eventueel opgesteld kunnen worden in samenwerking met studenten
van hogeschool of universiteit als stageopdracht. Het opstellen van deze notitie past binnen
het budget voor mobiliteit / wegen.

LD-7
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: Stimuleren van vestiging kleine zelfstandigen in (kleine) kernen
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.3 (Maatschappelijke) Voorzieningen

Wat willen wij bereiken?
(Startende) Ondernemers moeten makkelijker als kleine zelfstandige hun activiteiten uit
kunnen voeren en verschoond blijven van allerlei hinderende regels en beleid.
Daardoor ontstaat er in kernen een grotere economische vitaliteit, wordt de leefbaarheid
verhoogd en is er meer werkgelegenheid in onze (kleine) kernen.
Door het faciliteren en stimuleren van ondernemersactiviteiten in (kleine) kernen kunnen
burgers wonen en werken in hun eigen leefomgeving en gaan we een zekere mate van
krimp tegen.

Wat willen wij daarvoor doen?
Het beleid t.a.v. de vestiging van kleine zelfstandigen moet opnieuw bekeken en beoordeeld
worden. Alle beleid dat beperkende regels bevat, moet versoepeld of afgeschaft worden als
dit de genoemde punten:
 economische vitaliteit
 grotere leefbaarheid
 meer werkgelegenheid
in onze (kleine) kernen ten goede komt.

Wat gaan wij toetsen?




Aantal bedrijven/ ZZP-ers in de (kleine) kernen
Vestigingsbeleid
Werkgelegenheid per kern

Wat mag het kosten?
Ambtelijke uren / binnen bestaand budget

LD-8
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017

Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: faciliteren van camperplaatsen
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Thema 2.1 Vrijetijdseconomie

Wat willen wij bereiken?
Binnen onze gemeentegrenzen zijn geen overnachtingsplaatsen voor campers. Ook voor
deze doelgroep willen we graag mogelijkheden scheppen als daarvoor vanuit de
vrijetijdssector belangstelling bestaat.

Wat willen wij daarvoor doen
Bij de sector peilen of er belangstelling bestaat om (enkele) camperplaatsen aan te leggen.
Dit (particuliere) initiatief als gemeente ondersteunen, faciliteren en vergunningstechnisch
mogelijk maken.

Wat gaan wij toetsen?



Aantal aangelegde camperplaatsen
Aantal nachten dat hiervan gebruik wordt gemaakt

Wat mag het kosten
Binnen bestaand budget; gemeente faciliteert

LD-9
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: realisatie van eenvoudige fietsparkeervoorzieningen bij toeristische
trekpleisters
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Thema 2.1 vrijetijdseconomie

Wat willen wij bereiken?
Dinkelland is een aantrekkelijke fietsgemeente, en deze aantrekkelijkheid kunnen we nog
een grotere impuls geven door voor eenvoudige, maar degelijke fietsparkeervoorzieningen te
zorgen.
Wat willen wij daarvoor doen
Wij willen toeristische trekpleisters voorzien van een eenvoudige, maar degelijke
fietsparkeervoorziening, zodat fietsers eerder geneigd zijn om even te stoppen bij
toeristische “hotspots”.
Als voorbeelden daarvan noemen we: centrum Ootmarsum, Bergvennen, Singraven,
schuivenhuisje, ’t Stift.
Waar dat eenvoudig te realiseren is, zou ook gedacht kunnen worden aan een
oplaadmogelijkheid voor E-bikes.
Wat gaan wij toetsen?


Het aantal gerealiseerde fietsvoorzieningen

Wat mag het kosten
Afhankelijk van het aantal te plaatsen fietsvoorzieningen; mogelijkheden voor subsidies
onderzoeken.

LD-10
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: heffing forensenbelasting
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Thema 2.1: vrijetijdseconomie

Wat willen wij bereiken?
De heffing van forensenbelasting roept bij regelmaat vragen en ergernissen op. Deels
vanwege het uniforme tarief voor stacaravans en zomerhuisjes.
Stacaravans worden echter veel minder intensief gebruikt.
Door differentiatie in het tarief kan die ongelijkheid (deels) ongedaan worden gemaakt.
Wat willen wij daarvoor doen
We willen een gedifferentieerd tarief voor de forensenbelasting invoeren dat meer recht doet
aan de mate van gebruik van het object waarvoor forensenbelasting moet worden betaald.

Wat gaan wij toetsen?




de aantallen stacaravans en zomerhuisjes in het buitengebied
de differentiatie van de tarieven

Wat mag het kosten
De kosten zijn afhankelijk van de snelheid waarmee het gedifferentieerd tarief wordt
ingevuld en van de mogelijkheden in de begroting.

LD-11
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: opstellen Sociale kaart
Programma 3 Omzien naar elkaar
Thema 3.1 Zelf
Wat willen wij bereiken?
Door middel van een sociale agenda/sociale kaart wordt alle gecontracteerde/specialistische
en voorliggende/informele zorg tot op lokaal niveau in kaart gebracht. Het geeft een helder
beeld van wie, wat doet.
Een (digitale) sociale kaart stelt burgers in staat om zélf (of met hulp van naasten)
oplossingen in hun eigen omgeving te vinden zonder beroep te hoeven doen op de
gemeente. Professionals binnen de gemeente kunnen zich op deze manier specifiek richten
op de kwetsbare burger die zelf niet in staat is om hulp te vinden. Middels het raadplegen
van de sociale kaart kan de professional deze kwetsbare doelgroep weer op weg helpen. De
sociale kaart levert dus enerzijds een bijdrage aan de vergroting van de eigenkracht en
zelfredzaamheid van burgers en biedt anderzijds ondersteuning aan professionals van
gemeenten.
Met de inzet van een sociale agenda/sociale kaart kunnen we integraal en doeltreffend
reageren op toekomstige ontwikkelingen en het sociale beleid hierop afstemmen. Dit kunnen
we doen door het leggen van verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen die invloed
op elkaar hebben zoals bijvoorbeeld:
 Gezondheidsbeleid
 Sportbeleid.
 Vrijwilligersbeleid
 Jeugdbeleid
Wat willen wij daarvoor doen?
Een sociale agenda/sociale kaart opstellen voor de gemeente Dinkelland.
Wat gaan wij toetsen?




de opgestelde sociale agenda/sociale kaart
jaarlijkse evaluatie en aanpassing van de sociale kaart aan de actuele situatie
onderzoek naar de mate waarin professionals en individuele burgers gebruik maken
van de sociale kaart

Wat mag het kosten
Binnen budget WMO

LD-12
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: bevorderen van samenwerking tussen allerlei maatschappelijke instellingen.
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2 Samen
Wat willen wij bereiken?
Samenwerking tussen lokale verenigingen, instellingen en organisaties is belangrijk. Van
elkaar kun je leren. Succesvolle ervaringen van allerlei aard, bij de opvang en begeleiding
van jeugd, ouderen en mensen met een beperking, maar ook op het gebied van sport,
economie en ontwikkelingen in de wijk, kunnen zo aan elkaar worden doorgegeven.
Deze samenwerking kan bereikt worden door het leggen van verbindingen en gebruik te
maken van de sociale cohesie in de kernen.
De gemeente kan daarbij een rol spelen door het bevorderen van verbindingen.

Wat willen wij daarvoor doen?
In 2016 is het stimuleringsfonds sociaal domein van kracht geworden. Het is een
aanjaagsubsidie voor burgerinitiatieven m.n. gericht op het sociaal domein.
Lokaal Dinkelland wil dit stimuleringsfonds ook in 2017 voortzetten en een deel van het
beschikbare fonds gebruiken voor projectsubsidies.
Verenigingen, instellingen en organisaties kunnen subsidie voor een (kortlopend) project
aanvragen als zij kunnen aantonen dat minimaal 3 partijen actief betrokken zijn bij de
organisatie en uitvoering van het project.
Allerlei maatschappelijke initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een dergelijke
subsidie. De te ontwikkelen kaders hiervoor moeten eenvoudig en minimaal zijn.
Wat gaan wij toetsen?
Een evaluatie van de aangevraagde (project) subsidies (eind 2017) kan inzicht geven in de
bereikte effecten en in hoeverre partijen samen hebben opgetrokken.
Afhankelijk daarvan kan besloten worden om het stimuleringsfonds en de projectsubsidies
ook in 2018 in stand te houden.
Wat mag het kosten?
In 2016 is er voor het stimuleringsfonds een bedrag van €150 000 beschikbaar. Afhankelijk
van wat hiervan benut is, kan een keuze gemaakt worden voor het beschikbare budget en
een verdeling.
Het bedrag kan gedekt worden uit het WMO-budget.

LD-13

FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: Burgerpanel
De Dinkellands burger heeft een sterke eigen mening en wordt kritischer dankzij de digitale
snelweg. Nu het buitengebied ook verglaasd gaat worden, is het mogelijk, zelfs wenselijk
om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die dit biedt voor het halen van informatie
van allerlei doelgroepen.
Programma 4 Burger en Bestuur
Thema 4.1 Dienstverlening
Wat willen wij bereiken?
Wij willen een breder en beter inzicht in wat er leeft bij de inwoners in diverse
(leeftijds)groeperingen, wijken of kernen.
Wat willen wij daarvoor doen
Ervaring leert dat in de meeste inwonerspanels een lichte oververtegenwoordiging aanwezig
is van ouderen en zij die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in gemeentelijke onderwerpen
en politiek.
Wij vinden het wenselijk dat er bij peilingen meer gekeken wordt naar de samenstelling van
de groep. De digitalisering maakt het mogelijk om panelgroepen samen te stellen afhankelijk
van de peiling.
Om een breder inzicht te krijgen in diverse vraagstukken is het wenselijk zijn om
panelgroepen samen te stellen per wijk of buurt, kern of buitengebied, ook is het wenselijk
om een jongerenpanel of een ander specifiek doelgroepenpanel samen te stellen.
Een aanvullende manier om de deelnemers bij de resultaten van peilingen te betrekken is
met een selectie van hen door te praten over een bepaald onderwerp.

Wat gaan wij toetsen?
Het monitoren en evalueren van de peilingen moet meer gedeeld worden met de raad, zodat
ook zij inzicht krijgen in de meningen en wensen van bepaalde panels en daar bij het
vaststellen van beleid rekening mee kunnen houden.

Wat mag het kosten
Binnen bestaand budget.

LD-14
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017
Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland
Onderwerp: digitale dienstverlening
Programma 4 Burger en Bestuur
Thema 4.1 Dienstverlening

Wat willen wij bereiken?
Wij willen dat de dienstverlening naar een hoger niveau wordt gebracht. De mogelijkheden
van digitalisering moeten beter benut worden.
O.a. denken wij daarbij aan de mogelijkheid om aansluiting op Mijnoverheid/berichtenbox te
realiseren, zodat burgers daar desgewenst gebruik van kunnen maken. Inmiddels maken al
93 gemeenten gebruik van deze dienst.

Wat willen wij daarvoor doen ?
D.m.v. een analyse worden de organisatorische, communicatieve en (eventuele) financiële
consequenties in beeld gebracht. In deze analyse is het ook van belang om te kijken of en
op welke wijze de software al voorziet in het aansluiten of dat aansluiting extra koppelingen
vereist.
Tevens moet worden onderzocht wat de consequenties voor de processen binnen
Noaberkracht zijn en ook vooral wat de impact is voor de inwoners en ondernemers van
Dinkelland.
Aansluiting op Mijnoverheid/berichtenbox biedt veel mogelijkheden bv. door aansluiting van
de omgevingsvisie op de berichtenbox, maar ook voor het aanvragen van paspoorten, idbewijzen en betaling van belastingen.
Wat gaan wij toetsen?



Aantal burgers dat gebruik maakt van de digitale dienstverlening
Klanttevredenheidonderzoek(en)

Wat mag het kosten?
Ambtelijke capaciteit voor de inrichting; e.e.a. kan binnen bestaande budgetten worden
gerealiseerd, omdat meer digitalisering van de dienstverlening efficiënter is,
kostenbesparend werkt en bovendien ook nog eens duurzaam is.

CDA-1
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: Starterslening
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Betaalbare woningen, stimuleren van woningbouw en het behouden van jongeren in de
gemeente en kernen.
Wat willen wij daarvoor doen
Het behouden van de startersleningen ook als er geen bijdrage is van de provincie. Als het
nodig is wordt dit verbreed, zodat meer starters hier gebruik van kunnen maken.
Wat gaan wij toetsen?
Het aantal opgenomen startersleningen
Wat mag het kosten
Jaarlijks €350.000 toevoegen aan het startersfonds. Hiermee kunnen circa 10 leningen
worden verstrekt. Het geld is een lening en moet uiteraard worden terug betaald. Alleen de
rente (wij gaan uit van de huidige omslagrente van 5%) moet worden gedekt in de
begroting.
Dat betekent 350.000,- * 5% ieder jaar is 17.500 in 2017, 35.000 in 2018, 52.500,- in 2019
en 70.000 in 2020.
Een deel van dit geld komt terug in de vorm van meer OZB-inkomsten. Het resterende
bedrag is een investering in de leefbaarheid van de gemeente Dinkelland.

CDA-2
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: Deregulering bestemmingsplannen
Programma Krachtige kernen
Thema 1.1 Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Wegnemen van obstakels in regelgeving om woonwensen van inwoners te faciliteren,
waarbij ruimtelijke kwaliteit een belangrijk uitgangspunt is.
Wat willen wij daarvoor doen?
Ruimere en eenvoudige regelgeving rondom bebouwing binnen & buiten de bebouwde kom.
Hiervoor aanpassen van bestemmingsplannen.
Wat gaan wij toetsen?
Tevredenheid aanvragers.
Wat mag het kosten?
Binnen de bestaande budgetten.

CDA-3
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: jeugdsubsidie
Programma 1 Krachtige kernen
Thema 1.3 Maatschappelijke voorzieningen
Wat willen wij bereiken?
Behoud en ondersteuning van verenigingen, zoals muziek- en sportverenigingen. Het
stimuleren van verenigingen en de jeugd.
Wat willen wij daarvoor doen
Het wederom instellen van een jeugdsubsidie om specifieke kosten voor verenigingen te
dekken zodat zij nog meer in jeugd kunnen investeren
Wat gaan wij toetsen?
De aanwas van jeugd bij verenigingen, het aantal specifieke activiteiten bij verenigingen
voor de jeugd
Wat mag het kosten
Wij gaan uit van €10.000 structureel, te dekken door herschikking van beschikbare middelen

CDA-4
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: Versterken zorgstructuur eerste lijn
Programma Omzien naar Elkaar (3)
Thema 3.1 Zelf
Wat willen wij bereiken?
Versterken van de zorgstructuur eerste lijn in de verzorgingskernen in relatie tot de
demografische ontwikkelingen (huisartsen, fysio etc.).
Wat willen wij daarvoor doen
In kaart (laten) brengen hoe de eerste lijn op dit moment georganiseerd is en in overleg met
de eerste lijn beleid maken hoe deze in 2030 er uit zou kunnen zien. Daarbij respect voor de
onderlinge verantwoordelijkheden.
Wat gaan wij toetsen?
Mate en kwaliteit van organisatie
Wat mag het kosten
Herschikking binnen de bestaande budgetten.

CDA-5
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: Toerisme Ootmarsum
Programma 3 Omzien naar elkaar
Thema 3.1 Zelf
Beantwoording van de vier W-vragen
Wat willen wij bereiken?
Versterken van de toeristische sector in Dinkelland met als visitekaartje Ootmarsum door
robuuste verbinding met (NO)-Twentse initiatieven.
Wat willen wij daarvoor doen
Samenwerken met ondernemers, onderwijs en gebiedscommissie NOT. Vandaar uit
initiatieven faciliteren en ondersteunen.
Wat gaan wij toetsen?
Aantal overnachtingen en omvang bestedingen van bezoekers in Dinkelland in het algemeen
en Ootmarsum in het bijzonder.
Wat mag het kosten
Herschikking binnen de bestaande budgetten en subsidies vanuit gebiedsvisie NOT.

CDA-6
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: Het nieuwe Noaberschap, bevorderen van de Welzijnsactiviteiten
Programma Omzien naar Elkaar
Thema 3.2: Samen
Beantwoording van de vier W-vragen
Wat willen wij bereiken?
Het CDA gaat voor leefbare kernen waar mensen met elkaar samenleven en initiatieven
nemen (het nieuwe Noaberschap).
Leefbaarheid in de kernen bevorderen door welzijnsactiviteiten zodanig in te richten dat er
een moderne structuur ontstaat waarbij vooral de verbinding wordt gezocht met de
initiatiefnemers, zoals scholen, kulturhusen en (sport)verenigingen.
Wat willen wij daarvoor doen
Faciliteren en versterken van de samenwerking tussen de bestaande organisaties in de vrij
toegankelijke voorzieningen.
Wat gaan wij toetsen?
Aantal welzijnsactiviteiten en samenwerkingsprojecten
Wat mag het kosten
Herschikking binnen de bestaande budgetten.

CDA-7
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: CDA
Onderwerp: Communicatie over subsidiemogelijkheden asbestsanering
Programma 4 Burger en bestuur
Thema 4.1 Dienstverlening
Wat willen wij bereiken?
Een betere service, met name informatieverstrekking over asbestsanering
Wat willen wij daarvoor doen
Asbest sanering. De provincie is voornemens meer energie en geld in de asbest verwijdering
te stoppen. In 2024 moet alle asbest van de daken zijn.
Wij willen dat de gemeente een begeleidende rol gaat spelen om inwoners middels een
informatie document en via informatie op maat burgers, ondernemers en
verenigingen/stichtingen op de hoogte te brengen van de subsidie mogelijkheden van de
provincie.
Wat gaan wij toetsen?
Of betere informatievoorziening daadwerkelijk zorgt voor een beter bewustzijn bij de burger
en leidt tot meer saneringen.
Wat mag het kosten
Herschikking van uren van medewerkers: geen extra bijdrage buiten de thans beschikbare
middelen.

D66-1

FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Duurzaamheid Gemeentelijke gebouwen.
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Wij willen bereiken dat er naast het faciliteren van duurzaamheid aan onze inwoners de
Gemeente Dinkelland zich profileert als kartrekker en het voortouw neemt als het gaat om
duurzaamheid. In eerste instantie om te kijken welke besparing te behalen vallen door via
zonne-energie op haar eigen gebouwen (Denk aan sporthallen, gemeentewerf en
gemeentehuis).
Wat willen wij daarvoor doen
Te onderzoeken wat de technische mogelijkheden zijn en daaraan gekoppeld de financiële
mogelijkheden om te kunnen beoordelen zodat de Gemeente Dinkelland een bijdrage levert
aan haar verantwoordelijkheid om duurzaamheid binnen haar gemeentegrenzen te
garanderen.
Wat gaan wij toetsen?
Zowel op basis van economische als financiële toetsing te komen tot goede stappen op het
gebied van duurzaamheid.
Wat mag het kosten
Vooralsnog zijn er behalve de onderzoekskosten geen kosten aan dit project verbonden.

D66-2
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017

Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Prestatie afspraken woningbouwverenigingen.
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1 Wonen en Vastgoed
Wat willen wij bereiken?
Wij willen bereiken dat er in de nieuwe prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen
duidelijke afspraken komen te staan betreffende leeftijdsonafhankelijk wonen, m.a.w.
geschikt voor jong en oud. Dat er duurzaam wordt gebouwd, dat er een renovatie gaat
plaatsvinden van oudere wijken. Dat er een duidelijk plan van aanpak komt voor de kleinere
kernen met daarin aantallen van woningen die er zullen gaan worden gebouwd tot de jaren
2020, 2025 en 2030.
Wat willen wij daarvoor doen
In overleg te treden als College om met de twee huidige woningbouwverenigingen harde
afspraken te maken voor de jaren 2020, 2025 en 2030. Indien de bestaande
woningbouwverenigingen hier niet aan mee willen werken op zoek te gaan naar
woningbouwverenigingen in onze directe omgeving die hier wel aan mee willen werken.
Wat gaan wij toetsen?
De prestatieafspraken in een notitie vast te leggen en te bespreken met de Raad .
Wat mag het kosten
Vooralsnog zijn er behalve de onderzoekskosten geen kosten aan dit project verbonden.

D66-3
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017

Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp : Vrij liggend fietspad Lattrop- Denekamp.
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.2 Mobiliteit en Bestendigheid
Wat willen wij bereiken?
Wij willen de veiligheid garanderen van inwoners en toeristen die deze fietsroute gebruiken.
Wat willen wij daarvoor doen
In eerste instantie een onderzoek te laten verrichten wat de mogelijkheden zijn
Wat gaan wij toetsen?
In kaart te brengen( net als bij de Dusinkweg) wat de fiets- en autofrequenties zijn om te
bepalen in hoeverre nut en noodzaak aangetoond kan worden.
Wat mag het kosten
Vooralsnog zijn er behalve de onderzoekskosten geen kosten aan dit project verbonden.

D66-4

FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017

Ingediend door raadsfractie: D66
Onderwerp: Wegenonderhoud korte maar ook langere termijn.
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.2 Mobiliteit en Bestendigheid
Wat willen wij bereiken?
Wij willen bereiken dat nu maar zeker ook voor de jaren 2020, 2025, 2030 voldoende
financiële middelen aanwezig zijn om onze inwoners de veiligheid te kunnen garanderen van
onze wegen in de Gemeente Dinkelland en dat ervoor het jaarlijkse onderhoud maar ook
voor grootonderhoud middelen worden gereserveerd op langere termijn.
Wat willen wij daarvoor doen
Te onderzoeken hoe wij als Raad extra financiële voorzieningen kunnen treffen voor het
wegenonderhoud op langere termijn, in de kernen in combinatie met het onderhoud op het
rioleringssysteem; Dit is een structureel probleem en moet met structurele gelden worden
opgelost. Eventueel het weerstandsvermogen toch te verlagen om gelden vrij te spelen om
een structureel probleem op te lossen en toekomstige uitgaves te beperken.
Wat gaan wij toetsen?
Het in kaart brengen van ons geheel wegennet in Dinkelland met daaraan gekoppeld de
rioleringsvernieuwingen. De economische levensduur met alle vervangingstijdstippen in kaart
te brengen om zodoende een nauwkeurig plan van aanpak te kunnen voorleggen aan de
Raad.
Wat mag het kosten
Om niet te vervallen is steeds nieuwe leningen eventueel het weerstandsvermogen toch
structureel te verlagen om gelden vrij te spelen die hiervoor ingezet moeten worden.

PvdA-1

FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: heroriëntatie/transformatie bibliotheekwerk Dinkelland
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.3 Maatschappelijke voorzieningen

Wat willen we doen?
Een transformatie/heroriëntatie van het bestaande bibliotheekwerk in Dinkelland. De
bibliotheek moet een meer dynamische plek krijgen binnen de kernen. Waarin de focus niet
meer ligt op het uitlenen van boeken maar meer op het gebied van kennis. De bibliotheek
moet een kennisknooppunt worden in de Dinkellandse samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Opstarten van een behoefteonderzoek, dit kan d.m.v. een afstudeerstage van UT/Saxion
studenten.
Met als doel te komen tot een Bibliotheek 3.0 waarin de bibliotheek voorziet in een aanbod
van kennis. Deze is aanwezig bij musea, heemkundeverenigingen, belangengroeperingen,
basisscholen etc., deze wordt gebruikt/aangewend. Het aanbod kan bestaan uit lezingen,
cursussen, jeugdactiviteiten, etc. Deze zouden dan kunnen plaatsvinden in de
kulturhusen/gemeenschapsruimtes in de gemeente. Daarin zou ook een component kunnen
zitten m.b.t. jeugd/jongerenwerk. Onderdeel van het onderzoek moet ook zijn, het bepalen
welke partijen interessant zijn om te betrekken. Welke samenwerkingen kunnen worden
gesloten. Belangrijke factoren kunnen zijn, kostenoverwegingen, vergrijzen kader,
gebouwen.
Wat gaan we meten?
De belevingen en ervaringen meten door middel van enquêtes. De behoefte wordt gepeild in
het onderzoek.
Waarmee gaan we dit betalen?
Bestaand budget.

PvdA-2
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017

Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: Heroriëntatie speelterreinen en trapveldjes
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.3 Maatschappelijke Voorzieningen
Wat willen we doen?
De bestaande speelterreinen en trapveldjes onder de loep nemen en in overleg met
aanwonenden en gebruikers eventuele knelpunten oplossen. Tevens zou er onderzocht
moeten worden waar er nog meer behoefte aan is in de wijken, te denken valt onder meer
aan ontmoetingsplekken voor ouderen of jongeren, bankjes, prullenbakken, etc.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inventariseren van wensen en problemen bij bestaande speelterreinen en trapveldjes. Deze
dan proberen zo goed mogelijk op te lossen, te verbeteren etc.
Wat gaan we meten?
Of er voldaan is aan de wensen en of de problemen zijn opgelost.
Waarmee gaan we dit betalen?
Reserve bovenwijkse voorzieningen, subsidie i.s.m. jantje beton, etc.

PvdA-3
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017

Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: Het opnieuw invoeren van schoolzwemmen. Dit onder meer naar aanleiding
van de oproep van de Reddingsbrigade Nederland dat kinderen steeds slechter kunnen
zwemmen met een stijging van verdrinkingsdoden tot gevolg.
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.3 Maatschappelijke Voorzieningen

Wat willen we doen?
Het opnieuw invoeren van schoolzwemmen, zodat elke basisschoolleerling in de gelegenheid
is om te leren zwemmen zonder dat er vanuit de persoonlijke omstandigheden beletsel is.
Het kunnen zwemmen vindt de PvdA-fractie van levensbelang voor kinderen. Deze
zwemlessen kunnen gegeven worden door zwemverenigingen, dit om ook eventuele aanwas
van nieuwe leden te stimuleren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het herinvoeren van schoolzwemmen voor elke basisschool in de gemeente Dinkelland. We
hebben in de gemeente een tweetal zwembaden die daarvoor prima gebruikt kunnen
worden. In geval van kernen die verder weg liggen kan/moet gebruik gemaakt worden van
zwemvoorzieningen in aanpalende gemeentes.
Wat gaan we meten?
Of elke basisschoolleerling kan zwemmen en in bezit is van minimaal een zwemdiploma A.
Waarmee gaan we dit betalen?
Dekking vanuit algemene middelen wellicht aangevuld met daarvoor beschikbare subsidies.

PvdA-4

FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017

Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: maatschappelijk vastgoed Dinkelland
Het vormen van een stichting die het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Dinkelland
zal beheren.
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.3 Maatschappelijke Voorzieningen
Wat willen we doen:
Het beheer over het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Dinkelland in een stichting
onderbrengen. In de verschillende kernen van Dinkelland is er een plaatselijk centrum
(Kulturhus). Zo’n centraal punt is belangrijk om de onderlinge verbondenheid in de kernen
hoog te houden. Daarnaast voorzien deze centra in een behoefte aan diverse
maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld bibliotheken en culturele bijeenkomsten
maar ook plekken voor lokale ondernemers. In de praktijk blijkt dat met name in die kernen
waar lokale burgers en investeerders actief zijn, de centra prima draaien. Maar
maatschappelijk vastgoed betreft meer dan de Kulturhusen, ook sportzalen, zwembaden e.d.
behoren ertoe. Door al het maatschappelijk vastgoed onder te brengen in een
(beheer)stichting, gesteund door de gemeente, willen we de centra in alle kernen weer een
nieuwe impuls geven, de betrokkenheid van lokale burgers en investeerders verder
benutten, en het dagelijks beheer verder professionaliseren. De gemeente zal hierin een
actieve ondersteunende rol hebben.
Wat gaan we 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 willen we in kaart brengen wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn
voor het beheren van het maatschappelijk vastgoed. En hoe we op deze manier de
verschillende centra rendabel en levendig kunnen houden, en het maatschappelijk vastgoed
optimaal benutten en kwalitatief in stand houden.
Wat gaan we meten?
Het onderzoek als boven bedoeld, 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).
Gedurende het proces van steeds meer overbrengen van het maatschappelijk vastgoed naar
de stichting, zal zo steeds opnieuw kunnen worden gemeten of de beoogde doelen op de
benoemde aspecten worden gehaald.

Waarmee gaan we dit betalen?
De gemeente Dinkelland zal een actieve ondersteunende rol hebben in het ontwikkelproces.
Dat zal initieel en op korte termijn enige kosten met zich meebrengen (stel € 20.000).
Na de (geleidelijke) overdracht van het beheer van maatschappelijk vastgoed zal een
subsidierelatie ontstaan, waarbij de subsidie (bij gelijkblijvende kwaliteit) in beginsel niet
hoger mag zijn dan wat nu al aan uitgaven voor het maatschappelijk vastgoed in begroting
en meerjarenraming is opgenomen. De besparingen voor de gemeente op lange termijn
zullen substantieel kunnen zijn.

PvdA-5

FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: Het stimuleren van detailhandel in Dinkelland door middel van aanbieden
instrumentenpalet en financiering tot een maximum van €25.000.
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Thema 2.2 Ondernemen en arbeidsmarkt
Wat willen we doen?
Het stimuleren van detailhandel in de gemeente Dinkelland.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het ontwikkelen van een instrumentenpalet waarmee de beginnende ondernemer geholpen
wordt met het opzetten van een onderneming. Te denken valt daarbij aan hulp met het
schrijven van het ondernemingsplan, het helpen met verkrijgen van subsidie, etc. Daarnaast
indien reguliere financiering niet mogelijk is een startsubsidie/lening tot een maximum van €
25.000 verstrekken, deze moet binnen een vooraf bepaalde tijd zijn terugbetaald. Er zijn al
marktpartijen die dit aanbieden, de gemeente zou daarin een ondersteunende rol kunnen
spelen qua contact en overleg. De gemeente is al aangesloten bij het ROZ, de gemeente zou
dit veel meer moeten promoten, dit kan onder meer via het ondernemersloket.
Wat gaan we meten?
Of de leegstand in de gemeente daalt door het aanbieden van een instrumentenpalet om de
startende ondernemer te helpen.
Waarmee gaan we dit betalen?
Verkrijgen van provinciale/landelijke/Europese subsidies aangevuld door een 1-malige
dotatie uit de algemene reserve van maximaal € 100.000 euro

PvdA-6
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017

Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: implementatie participatie Cliëntenraad
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2 Samen
Wat willen we doen?
Op zo kort mogelijke termijn een cliëntenraad installeren die spreekuur houdt en
cliëntondersteuning biedt op diverse leefgebieden voor minima en uitkeringsgerechtigden in
de gemeente Dinkelland.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een versnelling aanbrengen in de gegevensverzameling die de initiatiefnemers voor deze
cliëntenraad nodig hebben. Met name de Sociale Kaart, die alle deelnemers in de gemeente
Dinkelland in kaart brengt en overlappingen zichtbaar maakt, is cruciaal in dit proces. Via de
Sociale Kaart wordt inzicht verkregen in elkaars werkzaamheden en kan er bovendien kennis
met elkaar worden gemaakt. Dit werkt naar verwachting drempelverlagend en zal de
cliëntenraad in een goede positie brengen om cliënten effectief en doelgericht door te
verwijzen naar de juiste hulpaanbieder. 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 we meten?
Of inwoners van Dinkelland die op een sociaal minimum leven significant kunnen worden
geholpen en hier terecht kunnen voor advies en hulp bij schuldhulpverlening, invullen van
formulieren voor bijzondere bijstand, bezwaarschriften, kwijtschelding Gemeentelijke
Belastingen enz.
Waarmee gaan we dit betalen?
Vanuit budget Omzien naar Elkaar

PvdA-7

FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: PvdA
Onderwerp: Het vergroten van transparantie van bestuur richting burger. En het verkleinen
van de afstand tussen burger en bestuur.
Programma 4 Burger en Bestuur
Thema 4.1 Dienstverlening
Wat willen we doen?
Het vergroten van de transparantie richting de burger over wat de gemeente doet, kan doen
en wat de gemeente niet kan doen. Daarnaast de burger meer betrekken bij beleidsvorming.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het beter uitleggen van wat de gemeente precies doet, wat ze doet, waarom ze dat doet en
vooral ook wat de gemeente niet kan doen. Dit kan worden gedaan door middel van
brochures, publicaties, voorlichtingsavonden over actuele thema’s. Het ontwikkelen van een
interactief beleidsinstrument waardoor burgers actief kunnen meepraten over zaken welke
voor hun belangrijk zijn.
Wat gaan we meten?
Via enquêtes gaan we meten of dit voldoende effect heeft gehad.
Waarmee gaan we dit betalen?
Opvangen binnen reguliere budgetten.

VVD-1
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: VVD Dinkelland
Onderwerp: Onderhoud wegen
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.2 Mobiliteit en bestendigheid

Beantwoording van de vier W-vragen
Wat willen wij bereiken?
Een structureel gereserveerd bedrag voor achterstallig onderhoud wegen en gebouwen in
eigen beheer in Dinkelland met tijdsplanning
Wat willen wij daarvoor doen?
Reserveringen
Wat gaan wij toetsen?
Na inventarisatie snel overgaan tot vinden partijen. Halfjaarlijkse update.
Wat mag het kosten?
Na afloop inventarisatie opname in begroting. Afhankelijk van achterstand.

VVD-2
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: VVD Dinkelland.
Onderwerp: Privatisering
Programma: 1: Krachtige Kernen
Thema: 1.3 Maatschappelijke Voorzieningen
Beantwoording van de vier W-vragen
Wat willen wij bereiken?
Een verdergaande privatisering van sportaccommodaties, gebouwen e.d.
Wat willen wij daarvoor doen
Vinden van kopers of regelingen treffen met partijen
Wat gaan wij toetsen?
Na inventarisatie snel overgaan tot vinden partijen. Halfjaarlijkse update.
Wat mag het kosten
Het moet geld opleveren

VVD-3
FORMAT BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPLAN 2017
Ingediend door raadsfractie: VVD Dinkelland.
Onderwerp: Jeugd van 12 tot 18 jaar
Programma 3: Omzien naar Elkaar
Thema 3.1: Zelf
Beantwoording van de vier W-vragen
Wat willen wij bereiken?
Na wegvallen Trimaran en andere voorzieningen blijkt er nu toch behoefte te zijn aan
activiteiten voor jeugd van 12-18.
Wat willen wij daarvoor doen
Onderzoek naar de mogelijkheden en de behoeften
Wat gaan wij toetsen?
De resultaten van het onderzoek
Wat mag het kosten
Marginaal

