
 
 

 
 
 
 
 
 

"Samen verder!" 
 

Kaderstellend coalitieprogramma 2014-2018 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



  
 
 

  

COALITIEPROGRAMMA 2014-2018 2 

 

Inhoudsopgave 
 
 
 
Inhoudsopgave .............................................................................................. 2 

Inleiding ......................................................................................................... 3 

Programma op hoofdlijnen............................................................................. 4 

Gedragscode ................................................................................................. 6 
 

 

Programma 1: Bestuur en Veiligheid ............................................................. 7 

Programma 2: Vergunningverlening en handhaving ...................................... 8 

Programma 3: Economie, deel industrie ........................................................ 9 

Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling in de kern, plus verkeer en vervoer 10 

Programma 5: Innovatie, duurzame energie en milieu..................................11 

Programma 6: Kunst, cultuur en erfgoed ......................................................12 

Programma 7: Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening .........................13 

Programma 8: Basismobiliteit .......................................................................14 

Programma 9: Sport......................................................................................15 

Programma 10: Maatschappelijke participatie en zorg .................................16 

Programma 11: Jeugd(zorg) en onderwijs ....................................................17 

Programma 12: Economie, deel centrum......................................................18 

Programma 13: Financiën.............................................................................19 

Programma 14: Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke 
samenwerking...............................................................................................20 

Programma 15: Landelijk gebied inclusief ruimtelijke ordening ....................22 

Programma 16: Vrijetijdseconomie ...............................................................23 
 

 

Bijlage 1: Portefeuilleverdeling 2014-2018....................................................24 

Bijlage 2: Toekomstvisie: Een vitaal Winterswijk...........................................25 

 
 
 
 



  
 
 

  

COALITIEPROGRAMMA 2014-2018 3 

 

Inleiding 
 
Op 19 maart 2014 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze leidden 
in Winterswijk tot de volgende verdeling van gemeenteraadszetels: 

• Winterswijks Belang: 6 zetels 

• CDA: 4 zetels 

• VVD: 4 zetels 

• PvdA: 3 zetels 

• SP: 3 zetels 

• D66: 1 zetel 
 
De coalitieonderhandelingen werden geleid door Winterswijks Belang (WB). 
Deze hebben geresulteerd in een voortzetting van de coalitie met het CDA 
en de VVD. 
 
De coalitiepartijen hebben samen voorliggend coalitieprogramma 2014-2018 
opgesteld. Daarin borduren de coalitiepartners voort op het beleid van de 
bestuursperiode 2010-2014 en de toekomstvisie die aan dat beleid ten 
grondslag lag, met dien verstande dat in de bestuursperiode 2014-2018 het 
accent zal komen te liggen op het sociaal domein en op de economie van 
Winterswijk. Dit alles binnen de randvoorwaarden van een gezond financieel 
beleid en uitgaand van de eigen kracht van de inwoners van Winterswijk. 
 
Sociaal domein 
 
In het sociaal domein gaat het de komende jaren vooral om het realiseren 
van een stevige sociale infrastructuur waarmee problemen op het gebied van 
werk, zorg en welzijn worden opgelost in de eigen sociale omgeving. 
Preventie is in dit kader één van de sleutelwoorden en speerpunten, net als 
een goede afstemming tussen de Wmo en de curatieve zorg. 
 
Economie 
 
Om de economie (en daarmee leefbaarheid) van Winterswijk verder te 
versterken, wordt in de komende jaren extra ingezet op ondersteuning en 
ontwikkeling van (industriële) bedrijvigheid, op een aantrekkelijk centrum 
waar horeca en detailhandel kunnen floreren en op een goede ontwikkeling 
van het agrarische en toeristische ondernemerschap in ons mooie 
buitengebied. Hierbij kijken en handelen we niet alleen vanuit lokaal 
perspectief, maar ook vanuit regionaal en grensoverschrijdend perspectief. 
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Financiën 
 
Bij dit alles geldt dat het huishoudboekje van de gemeente verder op orde 
moet komen. De lokale lasten moeten acceptabel blijven en de schuldpositie 
moet worden verbeterd. 
 
Extra inzet op sociaal domein en economie 
 
Ondanks strakke financiële kaders wordt in deze bestuursperiode zowel 
bestuurlijk als ambtelijk extra inzet gepleegd op het sociaal domein en op de 
verdere versterking van de Winterswijkse economie. Het College van B&W is 
uitgebreid met 0,6 fte en ook de ambtelijke organisatie zal op de genoemde 
thema's worden versterkt.  
 
Samen verder! 
 
Slogan voor de komende bestuursperiode is "Samen verder!". Dat geldt voor 
de coalitiepartners die samen verdergaan, maar ook voor de samenwerking 
met de andere partijen in de gemeenteraad: Samen komen we verder, door 
met z'n allen de schouders te zetten onder een leefbare en vitale gemeente 
Winterswijk. Tot slot geldt "Samen verder!" ook in breder verband voor de 
samenwerking in de Achterhoek: Samen komen we verder dan individueel, 
samen zijn we in staat een sterke Achterhoek te verwezenlijken waarin het 
goed toeven is voor jong en oud en waarin een sterke economie hand in 
hand gaat met een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. 
 

Programma op hoofdlijnen 
 
De coalitiepartners hebben bewust gekozen voor een coalitieprogramma op 
hoofdlijnen. Niet alles op voorhand dichttimmeren, maar goede afspraken 
maken over uitgangspunten en over dat wat we in de periode 2014-2018 ten 
minste willen bereiken en uitvoeren. Daarbij borduren we zoals gezegd door 
op het beleid in de bestuursperiode 2014-2018 en op de toekomstvisie die 
daaraan ten grondslag lag. Deze toekomstvisie is voor de coalitiepartners 
nog steeds leidend en hebben we voor de volledigheid opgenomen als 
bijlage van dit coalitieprogramma. 
 
Iets aangepaste programma-indeling  
Onder andere vanwege de versterking van het College maar ook op basis 
van ervaringen met de programma-indeling tot nu toe, hebben de 
coalitiepartners op advies van de ambtelijke organisatie gekozen voor een 
iets aangepaste programma-indeling. In de navolgende tabellen de 'oude' 
respectievelijk 'nieuwe' programma-indeling. Voor de verdeling van de 
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nieuwe programma's onder de Collegeleden wordt verwezen naar de 
bijlagen van dit coalitieprogramma. 
 
Oude programma-indeling 
 

1 Bestuur en veiligheid 
2 Dienstverlening en organisatie 

3 Integrale handhaving 
4 Ruimtelijke ontwikkeling 
5 Innovatie, duurzame energie en milieu 
6 Sport, kunst & cultuur en erfgoed 
7 Financiën en intergemeentelijke samenwerking 
8 Landelijk gebied 

9 Jeugd en onderwijs 
10 Maatschappelijke participatie en zorg 
11 Werk en inkomen 
12 Economie en bedrijvigheid 

 
Nieuwe programma-indeling 
 

1 Bestuur en veiligheid 

2 Vergunningverlening en handhaving 
3 Economie (deel industrie) 
4 Ruimtelijke ontwikkeling in de kern, plus verkeer en vervoer 
5 Innovatie, duurzame energie en milieu 
6 Kunst, cultuur en erfgoed 
7 Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening 

8 Basismobiliteit 
9 Sport 
10 Maatschappelijke participatie en zorg 
11 Jeugd(zorg) en onderwijs 
12 Economie (deel centrum) 
13 Financiën 
14 Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking 
15 Landelijk gebied inclusief ruimtelijke ontwikkeling 
16 Vrijetijdseconomie 

 

In het navolgende per programma: 
1. de uitgangspunten die wij voor het betreffende programma belangrijk 

vinden; 
2. de resultaten die wij in de periode 2014-2018 tenminste willen 

bereiken in/met het betreffende programma; 
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3. de activiteiten die wij in de periode 2014-2018 in ieder geval willen 
uitvoeren in het betreffende programma (los van alle andere 
activiteiten). 

 
Opmerking 
 
Daar waar wij in het coalitieprogramma bepaalde te bereiken resultaten 
hebben benoemd, hebben wij er bewust voor gekozen om niet alles (volledig) 
in te vullen hoe dit moet worden aangepakt, maar beperken wij ons met 
opzet tot uitsluitend het benoemen van de te bereiken resultaten1. Het is aan 
het College en de ambtelijke organisatie om met een concrete aanpak / 
invulling te komen. Hierbij zij aangetekend en benadrukt dat een beoogd 
resultaat als "een duidelijke verbetering van zowel de objectieve als de 
subjectieve veiligheid in Winterswijk" voor ons wel betekent (en daarmee 
tevens voor het College en de ambtelijke organisatie moet betekenen) dat 
daarop een nulmeting wordt gedaan (of beschikbaar is) en uiterlijk op het 
eind van deze bestuursperiode (of zoveel eerder als aangegeven c.q. 
afgesproken) opnieuw een meting wordt gedaan, waarmee de resultaten van 
het beleid aan de Raad worden gepresenteerd. Deze coalitie wil concrete 
resultaten bereiken en gaat het College daarop kritisch volgen en bevragen. 
Ook hebben we doelen geformuleerd waarbij de primaire reactie zou kunnen 
zijn dat de gemeente daar niet of nauwelijks invloed op heeft, bijvoorbeeld 
"omdat andere overheden daar over gaan". Deze coalitie vindt dat de 
gemeente zich niet mag verschuilen achter andere overheden. Ergens niet 
zelf over gaan betekent niet dat er geen invloed op uit te oefenen is. 
 

Gedragscode 
 
De coalitiepartijen zijn met elkaar tevens een gedragscode overeengekomen. 
Deze behelst de volgende afspraken: 
 
1. Partijen handelen in lijn met het voorliggende coalitieprogramma.  
2. Partijen vallen elkaar niet af, noch in het openbaar, noch achter gesloten 

deuren. 
3. Cliëntisme is taboe. 
 
 
 

                                                
1
 Tenzij wij vinden dat een bepaalde activiteit sowieso moet worden opgepakt/ingevuld, zoals 

het samen met horeca, scholen en sportverenigingen afsluiten van een drugs- en 
alcoholmisbruik-convenant. 
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Programma 1: Bestuur en Veiligheid 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten qua bestuur zijn: 
1. Doorzetten van de lijn van een transparante, eerlijke en betrouwbare 

bestuurscultuur. 
2. Communicatie naar burgers en bedrijven wordt pro-actiever en 

interactiever en blijft voor iedereen toegankelijk. 
3. Doorgaan met het gebruik van rondetafelgesprekken en charettes. 

Hiernaast (blijven) zoeken naar nieuwe, aanvullende vormen van 
burgerparticipatie. 

4. Belangenverstrengeling, misbruik van positie en/of bevoegdheden, 
discriminatie, corruptie en fraude worden niet getolereerd. 

5. Achterhoek 2020 blijven ondersteunen. 
 
Belangrijke uitgangspunten qua veiligheid zijn: 
1. Iedereen in Winterswijk moet veilig zijn en zich veilig voelen. 
2. Gevaarlijke situaties en overlast worden onmiddellijk aangepakt. 
 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Een verdere toename in de tevredenheid van de inwoners van 

Winterswijk over het functioneren van het lokale bestuur en de lokale 
democratie. 

2. Een duidelijke toename in zowel de objectieve veiligheid (= feitelijk) als 
subjectieve veiligheid (= beleving). 

 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Onderzoeken van de objectieve en subjectieve veiligheid in Winterswijk, 

inclusief de externe veiligheid van bedrijven (d.w.z. de veiligheid van 
bedrijven voor hun omgeving). 

2. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek (verder) aanscherpen van 
het veiligheidsbeleid in Winterswijk en de handhaving daarvan. 

3. Onderzoeken van het functioneren/presteren van de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), zowel qua effectiviteit als efficiency. 
Daarin expliciete aandacht voor de mate waarin de VNOG klaar is voor 
rampscenario's, waaronder het uitvallen van stroom. 

4. Stimuleren van particulieren en bedrijven om blusvijvers aan te leggen. 
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Programma 2: Vergunningverlening en handhaving 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Ongewijzigd voortzetten van het beleid ten aanzien van de permanente 

bewoning van recreatiewoningen en de handhaving hierop. 
2. Vasthouden aan een alerte en integrale handhaving die in goede balans 

is met maatwerk. 
3. Nog gerichter werk maken van de bestrijding van overlast in het 

algemeen en van de bestrijding van criminaliteit en het gebruik van en de 
handel in drugs in het bijzonder. 

4. Winterswijk heeft in 2018 nog steeds maximaal 1 coffeeshop. 
 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Een duidelijke afname van overlast in het algemeen en van 

drugsgerelateerde overlast in het bijzonder. 
2. Een duidelijke afname in het gebruik van drugs onder jongeren (tot 18 

jaar). 
3. Geen toename in de permanente bewoning van recreatiewoningen en 

een verdere afname van eventuele overlast van tijdelijke bewoning van 
recreatiewoningen. 

 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Samen met horeca, scholen en sportverenigingen afsluiten van een 

drugs- en alcoholmisbruik-convenant. 
2. In 2015 onderzoeken van het functioneren/presteren van de 

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), zowel qua effectiviteit als efficiency. 
3. Stimuleren dat burgers elkaar aanspreken op normoverschrijdend gedrag. 
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Programma 3: Economie, deel industrie 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Zo goed mogelijk faciliteren van de plaatselijke industrie. 
2. Samen met de Winterswijkse industrie meer werk maken van het 

binnenhalen van werk elders in het land en van het onder de aandacht 
brengen van de industrie en industriële mogelijkheden in Winterswijk en 
de Achterhoek. 

3. Meer werk maken van grensoverschrijdende industriële samenwerking. 
4. Meer vaart en creativiteit zetten achter de ontwikkeling van het 

grensoverschrijdende bedrijventerrein Gaxel. 
 

Resultaten 
 

Resultaten die we in de periode 2014-2018 ten minste willen bereiken, zijn: 
1. Een duidelijke toename in het werk dat voor Winterswijk wordt 

binnengehaald. 
2. Een duidelijke toename elders in het land in de bekendheid van de 

industrie en industriële mogelijkheden in Winterswijk en de Achterhoek. 
3. Een duidelijke toename in grensoverschrijdende industriële 

samenwerking. 
4. Substantiële activiteit op bedrijventerrein Gaxel. 

 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Onderzoeken of bij Gaxel in combinatie met het WIC een 

grensoverschrijdend bedrijfscontactcentrum opgezet kan worden. 
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Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling in de kern, plus 
verkeer en vervoer 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Een ruimtelijke ontwikkeling passend bij de schaal, het karakter en de 

demografische ontwikkeling van Winterswijk. 
2. Aandacht voor beeldkwaliteit en groen. 
3. Met bebouwing zo lang en zo veel mogelijk uit de buurt blijven van het 

buitengebied en zorgen voor een passende overgang naar datzelfde 
buitengebied (en andersom). 

4. Partijen in de kern worden aangespoord om visies voor hun directe 
leefomgeving te ontwikkelen. De gemeente zal daarbij voornamelijk 
faciliteren.  

5. Verder verbeteren van de verkeersinfrastructuur, passend bij zowel de 
economische als demografische ontwikkeling van Winterswijk. 
 

Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 ten minste willen bereiken, zijn: 
1. Een duidelijke toename van groen binnen de bebouwde kom. 
2. Een duidelijke toename in het levensloopbestendig en duurzaam maken 

van woningen. 
3. Een betaalbare spoorwegovergang ter hoogte van de Dingstraat, met 

maatregelen om verkeer via het Weurden te verminderen. 
4. Een parkeerterrein (minimaal 70 parkeerplaatsen) bij het schoolgebouw 

van de voormalige Driemark (Zonnebrink), inclusief een goede 
wandelverbinding naar het winkelgebied van Winterswijk. 

5. Een bij voorkeur vrij liggend fietspad langs de gehele Bataafseweg. 
6. Een rechtstreekse fietsroute van het ziekenhuis naar de Wooldseweg. 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Stimuleren van het levensloopbestendig en duurzaam maken van 

woningen. 
2. Onderzoeken van de proef welstandsvrij bouwen. Bij positieve uitkomst: 

uitbreiden. 
3. Goed begaanbaar houden/maken van trottoirs in Winterswijk. 
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Programma 5: Innovatie, duurzame energie en milieu  
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Stimuleren van duurzaam en milieubewust handelen. Hierin zelf het 

goede voorbeeld geven.  
2. Maatregelen moeten passen bij de schaal en het karakter c.q. de 

gewenste uitstraling van (Nationaal Landschap) Winterswijk. 
3. Op gemeentelijke bouwlocaties zoveel mogelijk energieneutraal bouwen. 
4. Geen schaliegasboringen in Winterswijk. 
5. Doorgaan met AGEM en het Winterswijks Energie Bureau. 
6. Intensiveren van de aanpak van zwerfafval. 

 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Een duidelijke toename in duurzaam en milieubewust handelen bij de 

inwoners en bedrijven van Winterswijk en bij de gemeente. 
2. Uiterlijk in 2018 minimaal 500 Winterswijkse klanten bij AGEM. 
3. Een duidelijke afname in de hoeveelheid zwerfafval. 
4. Bedrijventerrein Gaxel in gebruik genomen als energieproductielocatie. 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Waar mogelijk aanscherpen van het inkoopbeleid (bij voorkeur in 

regionaal verband) op de aspecten van duurzaamheid en milieubewust 
handelen. 
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Programma 6: Kunst, cultuur en erfgoed 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Zuinig zijn op ons erfgoed. 
2. De functies van onze voorzieningen zoveel mogelijk instandhouden. 
3. Meer aandacht voor goed ondernemerschap bij gesubsidieerde 

instellingen. 
4. Doorgaan met het faciliteren van project Terra Temporalis. 
 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 ten minste willen bereiken, zijn: 
1. Gezonde, toekomstbestendige culturele instellingen. 
2. Minimaal twee bovenregionale evenementen per jaar. 
3. Een passende herbestemming voor leegstaande gemeentelijke en 

particuliere panden met cultuurhistorische waarde. 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Stimuleren van het bewustzijn van het belang van cultuurhistorie onder de 

inwoners van Winterswijk. 
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Programma 7: Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Iedereen die daartoe in staat is, moet deelnemen aan de arbeidsmarkt en 

zelf in zijn/haar bestaan voorzien. Als dat niet mogelijk is: zoveel mogelijk 
deelnemen aan participatietrajecten. 

2. Mensen die hun eigen verantwoordelijkheid niet kunnen nemen, worden 
geholpen. Er is een vangnet voor echte hulpbehoevenden. 

3. Minimabeleid vooral gericht op deelname van kinderen aan de 
samenleving. Kinderen mogen nooit de dupe worden van een laag 
inkomen van hun ouders. 

4. Voor instroom in de bijstand geldt: Streng aan de poort. Fraude wordt 
actief en hard aangepakt. 

5. Voor jongeren tot 27 geldt: of je werkt, of zit op school, maar daar zit niets 
tussen. Jongeren in de bijstand krijgen een actieve rol, waarbij geen 
verdringing van regulier werk mag plaatsvinden. 

6. Het toegewezen rijksbudget is het plafond; we besteden dit volledig aan 
de taken in kwestie, maar blijven binnen dit budget. 

7. Positieve ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling Hameland 
uiterlijk per 1 -1-2017. 

8. Verder (door)ontwikkelen van het Loopbaanplein. 
 

Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Een duidelijke afname in het aantal bijstandsgerechtigden (in de nieuwe 

situatie per 1-1-205). 
2. Een verdere afname van fraude met uitkeringen. 
3. Hameland afgebouwd en vervangen door een passende oplossing. 

 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Uitbreiden Arbeidsmarktbewerkingsteam SDOA met een jobhunter voor 

de Duitse markt. 
2. Stichting Leergeld Oost Achterhoek ondersteunen bij de oprichting. 
3. Intensiveren van de samenwerking met o.a. Sociaal Steunpunt en 

Kledingbank. 
4. Stimuleren dat Winterswijkse bedrijven een bijdrage leveren aan de 

invulling van de landelijk vastgestelde 125.000 “garantiebanen”. 
 



  
 
 

  

COALITIEPROGRAMMA 2014-2018 14 

 

Programma 8: Basismobiliteit 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Zelfredzaamheid, maar passende ondersteuning van iedereen die deze 

eigen verantwoordelijkheid niet kan invullen. 
2. Zoveel mogelijk beperken van vervoersbewegingen door activiteiten als 

dagbesteding / scholing / WSW zoveel mogelijk in de eigen omgeving te 
organiseren/faciliteren.. 

3. Samenwerken in de organisatie van vervoer door inzet op gezamenlijke 
inkoop en beheer. 

 

Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 ten minste willen bereiken, zijn: 
1. Een regionaal mobiliteitscentrum / regiecentrum. 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Zoveel mogelijk bundelen van vervoersstromen (AWBZ, Wmo, 

Leerlingenvervoer en WSW) en afstemmen van schooltijden en 
dagbestedingstijden. 
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Programma 9: Sport 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Meer werk maken van deelname aan sport.  
2. Sporten moet voor iedereen bereikbaar zijn. 
3. Geen nieuwe gemeentelijke sportaccommodaties. Eerst optimaal 

benutten van de huidige gemeentelijke sportaccommodaties. 
4. Actiever promoten van de sportfaciliteiten in Winterswijk. 
 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Een duidelijke toename in de deelname aan sport: tenminste 10% onder 

kinderen en 5% onder volwassenen. 
2. Een duidelijke toename in het gebruik van de gemeentelijke 

sportfaciliteiten in Winterswijk door partijen uit andere delen van het land 
of zelfs het buitenland. 
 

Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Actualiseren van de sportnota. 
2. Aanleggen van de Archeus-accommodatie. 
3. Verder stimuleren van "activity for kids". 
4. Onderzoeken van de bereidheid bij de NS om een tijdelijk sportgrasveld 

naast de nieuwe sport-/turnhal te faciliteren. 
5. Onderzoeken van het contributiebeleid van de verenigingen die (gratis) 

gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties. 



  
 
 

  

COALITIEPROGRAMMA 2014-2018 16 

 

Programma 10: Maatschappelijke participatie en zorg 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. De Post is de toegangspoort tot zorg. We bewaken die toegangspoort 

zelf. 
2. Waar de gemeente ondersteunt, doet ze dit volgens de principes van “De 

kracht van Winterswijk”. De inzet is gericht op voorlichting en preventie; 
de hulp is gericht op zelfredzaamheid (eigen kracht, eigen regie). 

3. Bewerkstelligen van continuïteit van zorg in de Oost-Achterhoek. 
4. Van elke beschikbare euro voor zorg en welzijn komt zoveel mogelijk ten 

goede aan de mensen die ondersteuning nodig hebben. 
5. Behoud van een volwaardig SKB. 
6. Optimale ondersteuning van het project Gezondheidspark en dit als 

strategisch project (laten) opnemen in het programma Achterhoek 2020. 
7. Het toegewezen rijksbudget is het plafond; we besteden dit volledig aan 

de taken in kwestie, maar blijven binnen dit budget. 
 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Een goed georganiseerde nuldelijnszorg. 
2. Een goede afstemming tussen maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp aan de ene kant en curatieve en langdurige zorg aan de 
andere kant. 

3. Een duidelijke afname in het beroep op duurdere eerste- en 
tweedelijnszorg. 

4. Winterswijk behoort ook in 2018 nog steeds bij de gemeenten met het 
beste gezondheidsbeleid van Nederland. 

 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Analyseren van de huidige en toekomstige zorgvraag en –aanbod. 
2. Samen met alle betrokken partijen opstellen van een toekomstvisie in de 

vorm van een regionale zorgagenda en een programma definiëren met 
(verbeter)projecten op basis van deze regionale zorgagenda. 

3. Realisatie van het Gezondheidspark met als randvoorwaarden: a) een 
uitmuntende groene inpassing, b) een goede bereikbaarheid door 
realisatie van een rotonde op de Groenloseweg en een bushalte bij het 
ziekenhuis en c) nieuwe medische en andere aanvullende voorzieningen. 
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Programma 11: Jeugd(zorg) en onderwijs 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten qua jeugd(zorg) zijn: 
1. Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Ouders zijn 

daarvoor verantwoordelijk; de gemeente houdt (zolang het kan) gepaste 
afstand. 

2. Waar de gemeente ondersteunt, doet ze dit volgens de principes van “De 
kracht van Winterswijk”: één gezin, één plan, één regisseur. Snelle hulp 
en dichtbij, met De Post als toegangspoort. 

3. Uitgaan van wat nodig is, niet van het aanbod. Uitgaan van eigen kracht 
en talenten. 

4. Peuteropvang blijft bereikbaar voor ieder Winterswijks kind. 
5. Strakke inzet op preventie en voorkomen van fraude bij pgb’s. 
6. Voortzetting van de huidige werkwijze van het ondersteuningsteam. 
7. Uitkomen met het rijksbudget. 
 
Belangrijke uitgangspunten qua onderwijs zijn: 
1. Voor kleine scholen zijn de bereikbaarheid, kwaliteit en sociale functie 

leidend. Betaalbaarheid is hierbij een randvoorwaarde. 
2. Aansluiting bij de Wet Passend Onderwijs. 
3. Aandacht voor de Duitse taal. 
 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Een goed georganiseerde en goed functionerende jeugdzorg. 
2. Geen kind/jongere tussen wal en schip. Jongeren (tot 27 jaar) zitten op 

school, werken aan hun startkwalificatie of zijn aan het werk. 
3. Een duidelijke verbetering in de aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt. 
4. Een duidelijke afname in schoolverzuim. Op alle onderdelen onder het 

landelijk gemiddelde. 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Goed monitoren van de invoering van Passend Onderwijs en de nieuwe 

Jeugdwet. 
2. Stimuleren van werkervaringsplaatsen. 
3. Continueren en faciliteren van de pilot Duitse taal. 
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Programma 12: Economie, deel centrum 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Verder versterken van het winkelcentrum. Blijven streven naar een 

compact winkelcentrum. 
2. Verder uitvoeren van de detailhandelsvisie. 
3. Gratis parkeren. 
4. Middels citymarketing het wonen, werken en recreëren ook buiten onze 

regio blijven benadrukken. 
5. Vooralsnog vasthouden aan het huidige beleid qua zondagopenstelling. 
 

Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Een duidelijke toename in het aantal “externe” bezoekers van ons 

winkelcentrum. 
2. Geen toename van leegstand. 
3. Een duidelijke toename in de tevredenheid over ons winkelcentrum. 
4. Een duidelijke toename in de bekendheid van Winterswijk elders als 

aantrekkelijk winkelcentrum met de beste middelgrote warenmarkt van 
Nederland. 

 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Beschikbaar stellen van extra capaciteit bedrijfscontactfunctionaris. 
2. Samen met de winkeliersvereniging ABH City onderzoeken van de 

mogelijkheden voor gratis en openbaar toegang tot mobiel internet (Wi-
Fi). 

3. Samen met ondernemers (laten) onderzoeken van het draagvlak bij 
ondernemers, publiek en maatschappelijke organisaties voor een andere 
dan de huidige winkelopenstelling. 
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Programma 13: Financiën  
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Een jaarlijks structureel sluitende begroting. 
2. Incidentele tekorten zoveel mogelijk tegengaan. 
3. Verlagen van de schulden. 
4. Geen hogere en bij voorkeur lagere lokale lasten. 
5. Maximeren van de OZB-opbrengst op het niveau van 2015 (ex areaal en 

inflatie). 
6. Meevallers aan de inkomstenkant gaan naar de algemene middelen. 
7. Meevallers aan de kostenkant (op programmaniveau) gaan voor 50% 

naar aflossing schuld; de andere 50% blijft binnen het programma. 
8. Een gemakkelijk leesbare begroting. 
 
NB: Punten 6 en 7 gelden in 2014, 2015 en 2016 niet voor het sociaal 
domein. 
 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. In 2018 een schuld van maximaal €95 mln. (met een streven naar €90 

mln.). 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten die we in deze periode hoe dan ook (laten) uitvoeren, zijn: 
1. Blijven zoeken naar voordeliger herfinancieringsmogelijkheden. 
2. Publieksvriendelijke versie van begroting en jaarrekening maken. 
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Programma 14: Dienstverlening, organisatie en 
intergemeentelijke samenwerking 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten qua dienstverlening en organisatie zijn: 
1. De gemeente is een ondernemende, meedenkende overheid. 
2. ICT is een strategisch bedrijfsmiddel. Elke portefeuillehouder geeft zelf 

aan welke informatievoorziening en ICT-ondersteuning in zijn/haar 
programma nodig is en ziet er tevens op toe dat “i-mensen” op tijd en 
voldoende worden betrokken in het nadenken over het bereiken van 
programmadoelen en de vormgeving van processen. 

3. Eén overheid, één loket, hooguit één keer opvragen/aanleveren van 
gegevens. 

4. Digitaal werken is de norm. 
5. Onderzoeken zoveel mogelijk laten doen door studenten, stagiaires, 

scholieren e.d. 
 
Belangrijke uitgangspunten qua intergemeentelijke samenwerking zijn: 
1. Samenwerken met andere gemeenten als dat (vooraf aantoonbaar) 

voordelen geeft, maar Winterswijk blijft bestuurlijk zelfstandig. Geen 
bestuurlijke fusie. 

2. Nieuwe samenwerkingsafspraken in de Regio zijn resultaatgericht en met 
aantoonbare meerwaarde. 

3. Geen nieuwe gemeenschappelijke regelingen zonder duidelijke 
meerwaarde. 

 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn:  
1. Het gebruik van gemeentelijke e-producten en e-diensten neemt toe met 

minimaal 30%. 
2. Op elk gewenst moment “met 1 druk op de knop” een actueel overzicht 

van de voortgang in doelbereiking, werkzaamheden en besteding van 
middelen (ten opzichte van de afgesproken planning). 

3. ICT is een vanzelfsprekend en belangrijk onderwerp ook in de planning- 
en controlcyclus. 

4. Lean werken is standaard op elke afdeling. 
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Activiteiten 
 
Activiteiten die we in de periode 2014-2018 hoe dan ook willen (laten) 
uitvoeren, zijn: 
1. Onderzoek doen naar de governance van ICT en deze waar 

nodig/mogelijk versterken. 
2. Invoeren van een gemeente-app voor service aan en communicatie met 

de burger. 
3. In 2014 producten en dienstverlening van GovUnited evalueren. 
4. Onderzoeken hoe de begraafplaats kostendekkender kan worden. 
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Programma 15: Landelijk gebied inclusief ruimtelijke 
ordening 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Zuinig zijn op ons prachtige buitengebied. 
2. Agrarische bedrijven moeten kunnen blijven ontwikkelen en groeien. 

Bedrijven die dat niet kunnen, krijgen mogelijkheden geboden om een 
passende nevenactiviteit op te pakken. 

3. Partijen in het gebied zijn aan zet om visies voor hun gebied te 
formuleren. De gemeente zal daarbij voornamelijk faciliteren.  

4. Bereikbaarheid van het buitengebied is essentieel voor de leefbaarheid. 
 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Goede digitale bereikbaarheid van het buitengebied, zowel in mobiele als 

vaste verbindingen. 
2. Uiterlijk in 2015 samen met de bewoners van het buitengebied een 

gedragen omgevingsvisie buitengebied opgesteld. 
 

Activiteiten 
 
Activiteiten die we in de periode 2014-2018 hoe dan ook willen (laten) 
uitvoeren, zijn: 
1. Onderzoeken van de mogelijkheden dat elke buurtschap een eigen 

(financieel) plan maakt voor het openbaar groen en voor 
verkeersmaatregelen. 

2. Faciliteren van de aanleg van breedbandinfra in het buitengebied. 
3. WCL activeren op zoek te gaan naar aanvullende externe 

financieringsbronnen. 
 
 



  
 
 

  

COALITIEPROGRAMMA 2014-2018 23 

 

Programma 16: Vrijetijdseconomie 
 
 
Uitgangspunten 
 
Belangrijke uitgangspunten voor dit programma zijn: 
1. Integrale visie op vrijetijdseconomie. 
2. Duurzame seizoensverlenging en verhoging van de dekkingsgraad staan 

centraal. 
3. Alleen uitbreiding van recreatieve ondernemingen (in oppervlakte) als 

daar voldoende kwaliteitsverbetering tegenover staat. 
4. Recreatiewoningen dienen voor recreatie en niet voor permanente 

bewoning. 
5. Verloedering en verpaupering van recreatiewoningen en –parken 

tegengaan. 
6. Samen met de VVV en Citymarketing Winterswijk actief op de kaart 

zetten. 
7. Geen verdere verhoging van het tarief toeristenbelasting. 
 
Resultaten 
 
Resultaten die we in de periode 2014-2018 tenminste willen bereiken, zijn: 
1. Een samenhangend aanbod van recreatievoorzieningen. 
 

Activiteiten 
 
Activiteiten die we in de periode 2014-2018 hoe dan ook willen (laten) 
uitvoeren, zijn: 
1. Samen met Vereniging van Eigenaren (VVE) verbeterplan opstellen om 

de recreatieparken toekomstbestendig te maken. 
2. Onderzoeken nieuw concept “Landschappelijk kamperen”. 
3. Afspraken maken met de sector over een nieuw systeem voor de heffing 

van toeristenbelasting. 
4. Prestatieafspraken maken met VVV en Stichting Achterhoek Toerisme 

StAT). 
5. Nota vrijetijdseconomie opstellen samen met andere Achterhoekse 

gemeenten. 
6. Nieuwe visie opstellen voor 't Hilgelo samen met RGV. 
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Bijlage 1: Portefeuilleverdeling 2014-2018 
 
 
Burgemeester 
Programma  1: Bestuur en veiligheid 
Programma  2: Vergunningverlening en handhaving 
 
Wethouder WB (1.0) 
Programma  3: Economie, deel industrie 
Programma  4: Ruimtelijke ontwikkeling in de kern, plus verkeer en vervoer 
Programma  5: Innovatie, duurzame energie en milieu 
Programma  6: Kunst, cultuur en erfgoed 
 
Wethouder WB (0.6) 
Programma  7: Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening 
Programma  8: Basismobiliteit 
Programma  9: Sport 
 
Wethouder CDA 
Programma 10: Maatschappelijke participatie en zorg 
Programma 11: Jeugd(zorg) en onderwijs 
Programma 12: Economie, deel centrum 
 
Wethouder VVD 
Programma 13: Financiën 
Programma 14: Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke 
samenwerking 
Programma 15: Landelijk gebied inclusief ruimtelijke ontwikkeling 
Programma 16: Vrijetijdseconomie 
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Bijlage 2: Toekomstvisie: Een vitaal Winterswijk 
 
 
Winterswijk is een vitale samenleving waar betrokken burgers, bedrijven en 
instellingen samen met de gemeente voortdurend werken aan een optimale 
leefbaarheid en goed bereikbare voorzieningen. Dit tweesporenbeleid van 
inzet op vitaliteit en bereikbare voorzieningen is het beste antwoord op de 
demografische en economische ontwikkelingen waar ook Winterswijk mee te 
maken heeft en nog krijgt. 
 
Een vitaal Winterswijk zet zichzelf op de kaart. In een vitaal Winterswijk blijft 
het ook in de toekomst prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren! In 
een vitaal Winterswijk zorgt een evenwichtige bevolkingsopbouw voor een 
breed draagvlak waardoor het bestaande voorzieningenniveau in stand kan 
blijven. Ons huidige voorzieningenaanbod is prima en dat willen we graag zo 
houden. Daarbij vinden wij dat het met name moet gaan om de functies van 
de voorzieningen en minder om de gebouwen. 

Voor een evenwichtige bevolkingsopbouw is het van belang dat jongeren en 
jonge gezinnen met kinderen, maar ook de meer draagkrachtige ouderen, 
het prettig vinden in Winterswijk te wonen. Daarom zijn er in Winterswijk 
goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, (jeugd)cultuur, 
(ziekenhuis)zorg, sociale infrastructuur, sport en recreatie. 

In Winterswijk investeren we bewust om jongeren een plezierige jeugd te 
bezorgen waardoor zij in Winterswijk blijven wonen, dan wel te zijner tijd naar 
Winterswijk terugkeren vanwege hun goede herinneringen en de waarde die 
zij dan hechten aan een veilige omgeving voor hun kinderen om op te 
groeien. 

Winterswijk is een betrokken samenleving waar alle partijen vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid bijdragen aan de vitaliteit van hun sociale en fysieke 
omgeving. Dit geldt zowel voor de kern als voor de buurtschappen. 
‘Naoberschap’ staat hoog in het vaandel. De rol van vrijwilligers, particulieren 
en bedrijven is van onschatbare waarde, en zal alleen maar belangrijker 
worden. Als gemeente ondersteunen we burgerparticipatie op een actieve 
manier. 
 
In het sociale domein is preventie een belangrijk speerpunt. Het duurzaam 
voorkómen van probleemsituaties is immers veel beter dan problemen laten 
ontstaan en dan moeten oplossen. 
 
Samenwerking met partners, waaronder het bedrijfsleven, het 
maatschappelijk middenveld, de buurgemeenten in de regio Achterhoek en 
ook onze Duitse buren over de grens, blijft een belangrijk uitgangspunt. Door 
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samen de schouders eronder te zetten behouden we een 
toekomstbestendige vitale gemeenschap 
 
Werk en werkgelegenheid, en voorafgaand daaraan goed onderwijs, vormen 
de beste basis om de eigen verantwoordelijkheid in te vullen en te 
participeren in de samenleving. Een vitaal Winterswijk, maar ook een vitale 
regio, is aantrekkelijk voor werkgevers. Er zijn goede vestigingslocaties 
beschikbaar en er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van bedrijventerreinen. 
Werkgevers zijn op hun beurt aantrekkelijk voor mensen (en m.n. jongeren) 
op zoek naar een stageplaats en/of werk.  
 
Een vitaal Winterswijk heeft aantrekkelijke buurten, wijken en buurtschappen 
met een geschikte woningvoorraad en een passende inrichting van de 
openbare ruimte. De inzet zal, naast beperkte nieuwbouw, met name gericht 
zijn op transformatie, modernisering en verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad. Het proces van opknappen van wijken gaat dan ook door, 
ondanks dat de economische omstandigheden ons er toe kunnen dwingen 
daarvoor meer tijd te nemen. 
 
Winterswijk is goed bereikbaar, zowel fysiek via de weg en het spoor als via 
de digitale snelweg. Verbetering van spoorverbindingen, ook met Duitsland, 
en de digitale bereikbaarheid van het buitengebied zijn hierbij belangrijke 
speerpunten. 
 
Ten behoeve van de recreatie en de vrijetijdseconomie in Winterswijk is ons 
Nationaal Landschap met de centrumfunctie en het prachtige buitengebied 
een belangrijke unique selling point. Winterswijk, als prachtige plaats in de 
Oost-Achterhoek, heeft een aantrekkelijke kern met een compact 
winkelgebied en een gezonde diversiteit in horecavoorzieningen. We zetten 
in op geen of weinig leegstand. De parkeervoorzieningen zijn goed en blijven 
gratis. 

Voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van ons mooie 
buitengebied geldt het uitgangspunt ‘behoud door duurzame ontwikkeling’. 
Een vitale en duurzame agrarische sector is daarbij onontbeerlijk. Verder is 
het van belang dat de potentie van de toeristische sector goed wordt gebruikt 
met name door de mogelijkheden van onze cultuurhistorische waarden. 
Immers, uit onderzoek blijkt: ‘cultuurhistorie loont’. 


