
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      “Met minder naar meer” 

         
      2010 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Coalitieprogramma van Winterswijks Belang, de VVD en het CDA. 

          

10 april 2010 

 



 2

Coalitieprogramma. 

 
Inleiding. 

 

Na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is het snel duidelijk geworden dat er een 

nieuwe coalitie kon ontstaan met als partners Winterswijks Belang, de VVD en het CDA. De 

politieke horizon is veranderd en daaruit voorvloeiend wisselen nu ook enkele partijen van 

politieke rol. Het gezamenlijk belang van de Gemeente Winterswijk staat echter voor alle 

partijen boven aan. De toekomstvisie Winterswijk zoals verwoord en vastgesteld in de 

Kaderstelling 2010 geldt nog steeds als uitgangspunt al zetten de nieuwe coalitiepartijen 

natuurlijk accenten anders. Daarover doen we verslag in het voor u liggende coalitie akkoord.  

 

In Winterswijk is het goed wonen, werken, recreëren en streven we naar een maximale 

participatie van haar inwoners.  

Winterswijk wil een gemeente zijn waar het goed wonen is. De leefbaarheid in de kern en het 

buitengebied worden primair gesteld. Daarnaast dient er voldoende werkgelegenheid te 

bestaan om een vitale samenleving instant te kunnen houden De grootste werkgever van 

Winterswijk, het Streekziekenhuis (SKB) wordt daarom actief in het coalitieakkoord benoemd 

en in de planontwikkeling betrokken. Ook recreatie en toerisme zijn economisch belangrijke 

peilers voor de toekomst. 

In dit coalitieakkoord wordt participatie van alle Winterswijkers in brede zin (maatschappelijk 

en economisch) een belangrijke doelstelling genoemd. 

 

Winterswijk heeft een aantal onderscheidende kwaliteiten die nog beter kunnen worden benut. 

Het omzetten van deze onderscheidende kwaliteiten in initiatieven met toegevoegde waarde 

voor onze gemeenschap wordt ondersteund. 

 

Hoe goed we de zaken in Winterswijk ook met elkaar organiseren, het  

verandert niets aan het feit dat de wereld nog volop te maken heeft met de gevolgen van een 

ernstige financiële crises. Ook de Gemeente Winterswijk moet dus anticiperen op een serieuze 

bezuinigingsdoelstelling. Daarnaast kennen we het krimpscenario voor onze regio. 

Mede in dit licht gaat de Winterswijkse coalitie insteken op intergemeentelijke / (eu-) 

regionale samenwerking. De omgangsregels met de komende bezuinigingen zijn in dit 

coalitieprogramma vastgelegd. 

 

De Gemeente Winterswijk is zich ook van haar voorbeeldrol naar de burgers bewust. Daarom 

wordt een adequate dienstverlening, met afspraken die volgens planning worden uitgevoerd 

als vanzelfsprekend beschouwd. Ook in financiële zin wordt de voorbeeldrol onderkend en 

zijn er keuzes gemaakt. Zo is besloten het aantal wethouders terug te brengen naar drie. 

Ook het aantal Programma’s wordt heringedeeld met logische koppelingen. Er ontstaan zo 12 

Programma’s. 

Een snelle efficiënte besluitvorming wordt door meerdere maatregelen zowel in het politieke 

systeem van Commissies en Raad als de ambtelijke organisatie gestimuleerd. 

Daarnaast zal het permanente streven naar afname van de bureaucratie in de organisatie 

doorleefd moeten raken. Het streven is het lokale beleid niet strenger te laten zijn dan het 

provinciale en landelijke. Tenslotte zullen enkele adviescommissies beperkt worden tot een 

louter adviserende stem. 
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College van Burgemeester & Wethouders 

 

 

 

Burgemeester;  1.   Bestuur en Veiligheid. 

         Hierin herkennen we de oude programma’s Bestuur en Democratie, 

         en Openbare Orde en Veiligheid. 

           

2.   Dienstverlening en Organisatie. 

Dit behelst het Programma Dienstverlening en Communicatie en het 

element Bedrijfsvoering. 

 

3.   Integrale Handhaving. 

De totale keten van vergunningverlening, handhaving en toezicht 

houden wordt hierin ondergebracht, inclusief het programma 

Milieu. 

 

 

Wethouder WB 4.   Ruimtelijke Ontwikkeling en de kern. 

Hieronder vallen de portefeuilles Stedelijke vernieuwing en 

openbaar gebied en Verkeer, vervoer en beheer openbare ruimte. 

5 Innovatie, Duurzame Energie en Milieu. 

Naast het Programma Duurzame energie en Milieu (minus 

handhaving en vergunningverlening) is hieraan de ontwikkeling 

Gaxel toegevoegd. 

6. Sport, Kunst en Cultuur. 
Dit is de versmelting van Sport en sportaccommodaties met Kunst, 

cultuur en monumentenzorg. 

 

Tevens Locoburgemeester. 

 

  

Wethouder VVD        7.    Financiën en Intergemeentelijke samenwerking. 

De wethouder van financiën trekt de intergemeentelijke 

samenwerking, daarna komen de betrokken portefeuillehouders in 

beeld. 

8    Landelijk gebied. 

Ongewijzigd programma, dus inclusief Recreatie en Toerisme. 

9. Jeugd en Onderwijs. 

De programma’s Jeugd (exclusief de WMO) en Onderwijs en 

kinderopvang komen hier samen. 

 

 

Wethouder CDA         10.  Maatschappelijke Participatie & Zorg. 

          Het voormalige programma maatschappelijke ondersteuning. 

        11.  Werk en Inkomen 

12.  Economie en Bedrijvigheid 

Naast Bedrijven, bedrijfsterreinen en detailhandel in de kom valt 

hier ook het programma Citymarketing onder. 
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Intergemeentelijke /(eu-)regionale samenwerking; 

 

De Wethouder van Financiën is portefeuillehouder voor de ontwikkeling van de 

Intergemeentelijke/regionale samenwerking. Dit kan op vele werkterreinen onderzocht 

worden. In tweede instantie wordt daar de portefeuillehouder van het desbetreffende 

werkgebied bij betrokken. De doelstellingen staan bij Programma 7 beschreven. 

 

Achterhoek-visie 2020; 

 

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid (de drie O’s) werken aan de 

ontwikkeling van een Achterhoek-visie 2020. Hierin staan de antwoorden op de vraag hoe de 

Achterhoek de vitaliteit, duurzaamheid en de menselijke maat gaat versterken maar minimaal 

in stand houden in de komende jaren ondanks de economische crises en de demografische 

krimp. 

 

 

 

Programma 1; Bestuur en Veiligheid. 

 

Een krachtige lokale democratie met grote betrokkenheid van de bevolking is in ieders 

belang. De betrokkenenparagraaf, het verruimde inspraakrecht, het ronde tafel gesprek aan de 

voorkant van nieuw beleid, het politiek café en de charrettes blijven gehandhaafd. De Griffie 

vervult een informerende/adviserende functie naar insprekers in commissie en raad. Daarmee 

kennen insprekers de politieke status van onderwerpen en kan een efficiënte vergaderstructuur 

en besluitvorming worden gestimuleerd. 

De Commissie agenda wordt bij aanvang van de vergadering geoptimaliseerd ten aanzien van 

tijdsbelasting en verkorte besluitvorming. 

Raad- en commissieleden ontvangen een afschrift van de Collegebesluiten en op verzoek 

worden de onderliggende motivering en stukken verstrekt.  

 

De ambtelijke organisatie werkt snel en efficiënt en is klant gericht, zonder overbodige 

regelgeving. Men stelt zich ten doel overbodige bureaucratische trajecten uit het proces te 

verwijderen. In een ‘Ontvangstbevestiging’ in reactie op elk verzoek wordt een reële tijd voor 

beantwoording aangegeven. Deze kan maximaal 9 maanden bedragen. Een optimale 

dienstverlening is inmiddels vanzelfsprekend. 

  

 

College. 

 

Het college werkt als een collegiaal bestuur en legt de raad keuzescenario’s voor met haar 

beargumenteerde voorkeur. College besluiten (met onderliggende stukken en 

beargumenteerde keuze) worden op verzoek verstrekt aan raad- en commissieleden. 

De wethouders zijn bij behandeling van onderwerpen uit hun portefeuille in de 

commissievergadering aanwezig. 
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Raad. 

 

De Gemeenteraad heeft een besluitvormende, kaderstellende, controlerende en 

volksvertegenwoordigende rol. Binnen de coalitiepartijen bestaat geen fractiediscipline zodat 

de volksvertegenwoordigende rol het beste tot zijn recht kan komen. 

 

Het college zal anticiperen op een permanente optimale bezetting (als eigenaar) van het 

Gemeentekantoor ook tijdens en na de invulling van de regionale samenwerking. 

 

Raadhuis. 

 

Het raadhuis is voorlopig de plek voor de vergadering van de Gemeenteraad. In de nieuwe 

bestemming van het raadhuis dienen de volgende functies vertegenwoordigd te zijn; 

 

* bezoekerscentrum 

* gemeenteraad 

* trouwlocatie 

* wisseltentoonstellingen over Winterswijk (ism Freriks) 

* representatieve activiteiten gemeente 

* openbare beperkte daghoreca met terras 

 

Veiligheid. 

 

Winterswijk is een (relatief) veilige plaats en dat moet zo blijven. De gemeente zal haar 

aandeel in de integrale veiligheidszorg leveren, met name in de sfeer van de preventie en de 

afstemming met de zorginstellingen en het wijkwerk. 

De coalitiepartijen willen kritisch kijken naar gemeentelijke bijdrages in tal van structuren 

(bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ) en straks hierop bezuinigen in 

evenredigheid. 

Er is een noodzaak korte lijnen met de politie te handhaven en de coalitie maakt zich sterk 

voor een permanent toegankelijk politiebureau in Winterswijk. 

Voor het gevoel van veiligheid op straat is voldoende surveillance belangrijk. 

 

 

 

Programma 2; Dienstverlening en Organisatie 

 

Het Programma Bedrijfsvoering wordt gekoppeld met Dienstverlening in het nieuwe 

Programma Dienstverlening en Organisatie ondergebracht. De Burgemeester wordt hiervan 

portefeuillehouder. 

De coalitie wil een modern, efficiënt communicatiebeleid. De betrokken wethouder is 

eindverantwoordelijk voor de uitgaande persberichten over zijn/haar portefeuille. 

Om de klant van de gemeente een correct verwachtingsbeeld te geven wordt in de 

Ontvangstbevestiging een behandeltermijn genoemd. Bij overschrijding hiervan worden de 

kosten voor de klant verlaagd. 
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Programma 3; Integrale Handhaving 

 

Er wordt een nieuw Programma Integrale Handhaving opgericht waarin de keten met 

vergunningverlening start. Daarna valt de specifieke functie van handhaving binnen de 

ruimtelijke ordening, de bouw, het milieu, natuurbeheer en openbaar gebied hieronder en ten 

slotte ook de toezichthoudende taak. 

De functie van Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA’s) wordt geoptimaliseerd. 

 

 

 

Programma 4; Ruimtelijke ontwikkeling in de kern. 

 

In de komende jaren zal het zwaartepunt meer liggen bij de kwaliteitsverbetering van 

bestaande wijken dan op nieuwbouw. Integrale wijkaanpak heeft de voorkeur waarbij gelet 

moet worden op levensloop bestendig bouwen. Zo wordt gezocht naar mogelijkheden voor 

starterwoningen en grondgebonden seniorenwoningen. Versnelling van de uitvoering van de 

pakketovereenkomst met de Woonplaats is zeer gewenst. 

 

Permanente bewoning recreatiewoningen. 

 

Door het regelmatig niet consequent handelen binnen dit dossier is het voor alle partijen (Rijk, 

Provincie, Gemeente en bewoners) uiterst gecompliceerd. Nadat jarenlang alleen 

administratief gehandhaafd is in Winterswijk, is in de vorige bestuurperiode een actief 

handhavingsbeleid ontwikkeld. De raad heeft geld beschikbaar gesteld om een inventarisatie 

te laten plaats vinden en daarvan de resultaten gerapporteerd te krijgen. De nieuwe coalitie 

heeft nu een akkoord bereikt over de voorwaarden waaraan het nieuwe beleid zal moeten 

voldoen. 

 

 De “ Sterfhuisconstructie” blijft het doel waarmee recreatiewoningen weer voor recreatief 

gebruik beschikbaar komen. Dit doel bereiken we nadat de situatie met de huidige generatie 

bewoners beëindigd zal zijn. Daarom maken we gebruik van de mogelijkheid om 

‘buitenplanse’ ontheffing te verlenen aan gevallen van gering planologische betekenis en 

onder de voorwaarde dat; 

 

1. de recreatiewoning voldoet aan de door de Woningwet aan een woning gestelde eisen; 

2. bewoning niet in strijd is met de regels uit de Wet Milieubeheer, de Wet geluidhinder, 

de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij of de 

Reconstructiewet concentratiegebieden; 

3. de aanvrager voor maar in elk geval op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als 

woning in gebruik had en sindsdien onafgebroken bewoont. 

 

De ontheffing kan worden verleend aan de aanvrager en diens met name genoemde 

meerderjarige huisgenoten wanneer zij ook voor 31 oktober 2003 de recreatiewoning als 

woning in gebruik hadden en sindsdien onafgebroken bewonen. De ontheffing is niet 

overdraagbaar en vervalt zodra genoemde personen de bewoning hebben beëindigd. 

 

Evaluatie van het Handhavingsbeleid permanente bewoning recreatiewoningen zal in juni 

2010 plaatsvinden in de Gemeenteraad. 
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De coalitie streeft naar spoedig herstel van “rotte plekken” qua bebouwing binnen haar 

grenzen. Tevens zal zij proactief handelen om het ontstaan van nieuwe te voorkomen. 

 

De coalitie wil het Woonwensen onderzoek vervroegen. Ondersteuning van particuliere 

initiatieven ter verbetering van hun woonsituatie in de zin van duurzaam energie gebruik 

wordt geoptimaliseerd. 

 

De ontwikkeling van de Visie Kernwinkelgebied wordt na actualisatie van de 

Detailhandelsvisie door de Wethouder met de Portefeuille Economie en Bedrijvigheid 

opgepakt. 

 

Infrastructurele projecten worden intern zoveel mogelijk op elkaar afgestemd maar ook tussen 

de Gemeenten. Bij voorkeur combineren met de wijkaanpak. Het streven het Nationaal 

Landschap ook in de kern beleefbaar te maken blijft gehandhaafd. 

De coalitie wil gratis parkeren handhaven en blauwe zones waar mogelijk uitbreiden. 

 

Binnen het verbeteren van de verkeersveiligheid krijgen de veilige oversteekplaatsen, het 

kruispunt Weurden-Dingstraat en de ontwikkeling en het onderhoud van fiets- en ruiterpaden  

de prioriteit. 

 

Welstandcommissie. 

 

Bij vergunningaanvragen is een welstandsadvies alleen verplicht bij gemeentelijke- en 

rijksmonumenten. Dit wordt in 2012 geëvalueerd. 

 

 

Programma 5; Innovatie, Duurzame Energie en Milieu. 

 

Het internationaal - thematisch bedrijventerrein Gaxel verdient nader onderzoek. Duurzaam 

energiegebruik en de kansen binnen dit thema voor bedrijven staan centraal. Verkeertechnisch 

bestaat een duidelijke voorkeur voor een toegankelijkheid via een oost-west verbinding met 

de N318 in Nederland en de A31 in Duitsland. Daarmee zullen de Vredenseweg en de 

Walienseweg niet extra belast gaan worden. Aangezien het een bestemmingsplan procedure 

betreft is dit project ondergebracht bij de wethouder die ruimtelijke ordening beheert.  

De ambitie om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een regionaal energiebedrijf (naar 

aanleiding van de verkoop van de Nuon aandelen) wordt binnen dit programma aangestuurd. 

Uit het Programma Milieu en Duurzame Energie wordt de vergunningverlening en 

handhavingstaak overgebracht naar het programma Integrale Handhaving. 

 

 

 

Programma 6; Sport, Kunst en Cultuur 

 

De coalitie ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van de sportnota. Belangrijk daarbij is 

dat verenigingen en clubs alleen participeren op basis van vrijwilligheid. 

 

De coalitie stelt voor de Werkgroep Sport zoals ontwikkeld in het kader van de sportnota te 

formaliseren tot Sportraad. 
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Vanuit de combinatie van de beperkte mogelijkheden van Museum Freriks en het ontwikkelen 

van kansen voor onderscheidende kwaliteiten van Winterswijk is het Museaal Concept 

geboren. 

Binnen het bestaande budget dienen de volgende ontwikkelingen plaats te vinden; 

  

1.Het Mondriaan museum heeft een partner van nationaal formaat 

nodig om zich duurzaam te kunnen handhaven. Daarnaast dient de 

planvorming geoptimaliseerd te worden. Tijdens de speurtocht naar 

externe subsidieverstrekkers is ook de ontwikkeling van een 

groeiscenario mogelijk. 

2.Het Landschap Evolutie Park gaat met de resultaten van het 

haalbaarheidsonderzoek van LA Group aan de gang om het bidboek 

en businessplan te ontwikkelen. Daarna kan pas de financiële 

haalbaarheid onderzocht worden. 

3. Ook voor de korte en middenlange termijn moet er een oplossing 

voor de huidige situatie van het Museum Freriks ontwikkeld worden 

binnen het bestaande budget. 

4.Het jaarlijkse budget voor Museum Freriks kan gedeeltelijk ook 

voor 1. en 2. ingezet worden indien een toekomstige bestemming 

van het pand Freriks dat rechtvaardigt. 

5.De maatschappelijke waarde van de kinderboerderij (heemtuin) 

wordt onderschreven. 

6.De kansen voor het Gols Station, het Bleekhuis en de Stichting 

Boerengoed dienen onderzocht te worden. 

 

De gesubsidieerde voorzieningen van de gemeente Winterswijk worden als essentieel 

beschouwd voor de leefbaarheid. Ook in de toekomstvisie spelen zij een belangrijke rol. 

Nu de begroting van de gemeente ernstig onder druk zal komen te staan zullen alle partijen 

die subsidie ontvangen van de gemeente een brief ontvangen waarin gevraagd wordt 

voorstellen te doen waarin zij vorm geven aan een serieuze bezuinigingsdoelstelling. Ook 

alternatieve plannen mogen worden ingediend. Deze dienen voor 31 maart 2011 door de 

gemeente te zijn ontvangen. Garanties over de omvang van subsidies tov de situatie in 2010 

worden ingetrokken. 

 

Strandbad. 

 

De coalitie hoopt dat de gemeente op de kortst mogelijke termijn komt tot een overeenkomst 

met de beoogde exploitant voor het strandbad. De verdeling van de kosten voor de inpandige 

verbouwing, zijn onderwerp van onderhandeling tussen genoemde partijen. Deze verdeling 

staat in relatie tot de hoogte van de huuropbrengst in de toekomst. 

In voorjaar 2011 dient het strandbad in haar volle glorie operationeel te kunnen zijn. 

 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

 

Het feit dat Winterswijk tot Pilotgebied binnen het beleid van de RCE is benoemd biedt ons 

extra kansen. Ook de Provincie heeft in deze keuze een ondersteunende rol gespeeld. De 

gemeente gaat onderzoeken of deze aanwijzing nuttig kunnen worden aangewend in het 

belang van de monumenten binnen onze gemeente en haar eigenaren. 

De gemeente draagt alleen bij in de kosten van een Ervenconsulent indien het monumenten 

betreft.  
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Programma 7; Financiën en Intergemeentelijke samenwerking. 

 

 

Het programma Bedrijfsvoering wordt verzelfstandigd en als Organisatie benoemd. De 

burgemeester zal hier leiding aan gaan geven. 

 

Financiën gaat als programma verder in combinatie met de portefeuille Intergemeentelijke 

Samenwerking. 

 

Intergemeentelijke Samenwerking. 

 

Doelstelling van de intergemeentelijke samenwerking is dat er door regionale samenwerking 

een professionele efficiënte regionale organisatiestructuur ontstaat (“gedeelde functie 

voorziening / back office”) die door haar schaalgrootte voordeel een kostenbesparing kan 

realiseren van minimaal 10 % op de uitvoeringskosten. De dienstverlening dient minimaal aan 

dezelfde kwaliteitseisen en laagdrempeligheid voor de burger te voldoen. 

De samenwerking dient in 2012 operationeel te kunnen worden en is niet limitatief ten 

aanzien van de functies waarop samenwerking zal kunnen gaan plaats vinden. 

Door kwaliteitsbundeling binnen deze nieuwe regionale structuur zal uitbesteding aan derden 

dienen te verminderen. 

 

Door de verwachte bezuinigingen vanuit Den Haag komt de financiële situatie van de 

gemeente onder zware druk. De coalitie heeft duidelijke afspraken gemaakt over de 

inkomsten en de uitgaven voor de komende periode.  

 

 

 

Inkomsten. 

 

*Het O.Z.B –tarief  zal volgens de CBS index trendmatig aangepast gaan worden. De hoogte 

van de aanslag bestaat uit het tarief maal de zich ontwikkelende WOZ waarde. 

 

*Er zullen kosten voor opties op grond voor bedrijfsterreinen in rekening worden gebracht. 

 

*De gemeente staat voor een optimale dienstverlening. Daarom moeten de afgesproken 

termijnen gehaald worden. Daar waar burgers en bedrijven betalen voor onze diensten wordt 

een financiële prikkel ingevoerd. De helft van het te betalen bedrag vervalt wanneer de 

termijn niet gehaald wordt. Als het 2 keer zo lang duurt als de afgesproken termijn worden er 

geen kosten in rekening gebracht. Er zal een overzicht van gemeentelijke diensten en reële 

behandeltijden worden opgesteld. 
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Uitgaven. 

 

*Door intergemeentelijke/regionale  samenwerking dient een structurele lasten verlichting te 

ontstaan nadat eenmalig transitiekosten zijn gemaakt. 

 

*De coalitie zal bij wettelijke verplichte taken nadrukkelijk de bestedingen voor het 

bovenwettelijk minimumniveau in haar bezuinigingen beschouwen. 

 

*De sociaal zwakkeren in de samenleving die echt afhankelijk zijn van voorzieningen 

verstrekt vanuit de gemeente zullen worden ontzien. 

 

*Alle ontvangers van gemeentelijke subsidie zullen zo spoedig mogelijk een brief met 

bezuinigingstaakstelling ontvangen. Garanties voor de toekomst over de hoogte van subsidies 

worden ingetrokken. 

 

*Alle programma’s zullen bij een bezuiniging in principe naar evenredigheid worden gekort. 

 

 

 

Programma 8; Landelijk gebied. 

 

Onze natuur heeft een hoge waarde evenals ons bijzondere landschap maar leefbaarheid is 

voor de coalitie het primair belang. Verstening moet voorkomen worden. Regelmatig 

onderhoud van bestaande natuur krijgt de voorkeur boven aanleg van nieuwe natuur.  

 

Vragen van burgers of bedrijven over wijzigingen van het Bestemming Plan (FZPZF) dienen 

binnen (6 – 9) maanden definitief beantwoord te zijn. Ook bij gemeentelijke interne strijdige 

belangen geldt deze termijn. In 2012 willen we deze aanpassing evalueren. 

 

Landschap Onderhoud. 

 

De status van Nationaal Landschap dwingt ons verantwoordelijk met ons buitengebied om te 

gaan. Graag betrekken wij de bewoners en eigenaren van het buitengebied bij de in stand 

houding ervan. Want juist door het steunen van particulier initiatief kan de waardevolle 

variatie binnen ons landschap behouden blijven. Dit particulier natuurbeheer willen wij graag 

door een economische prikkel stimuleren. De kwaliteit van het waardevolle buitengebied en 

daarmee het economisch belang ervan wordt zo gezamenlijk versterkt. 

 

De gemeente heeft daartoe tot de oprichting van een Landschapsfonds besloten en eenmalig 

een budget ter beschikking gesteld. In samenwerking met partijen als de 12 Landschappen 

(voorheen Unie van Provinciale Landschappen), het Geldersch Landschap, de Rabo 

Achterhoek Oost, de Rabo Bank Nederland en de Provincie Gelderland wordt het systeem en 

de methodiek nu verder ontwikkeld. 

Deze partijen zijn ook elders in het land al bij vergelijkbare initiatieven betrokken.  

 

Het is goed mogelijk dat de Streekrekening voor de Gemeente Winterswijk onderdeel wordt 

van een grotere regionale structuur zonder daarbij het oormerk van de gelden te verliezen. 

De gemeentelijke bijdrage moet een vliegwielfunctie naar andere partijen gaan vervullen 

waardoor meer budget ter beschikking komt. In 2012 dienen landschapversterkende 

initiatieven vanuit het rendement van het vermogen op een Streekrekening te kunnen worden 
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ondersteund. Het landschapsfonds zal door een onafhankelijke partij beheerd gaan worden en 

is voor iedereen toegankelijk. 

De ervaring die binnen het project Meervoudig Duurzame Landbouw is opgedaan zijn 

richtinggevend voor de te honoreren landschapsversterkende initiatieven. Provinciale 

bijdragen zullen besteed dienen te worden aan initiatieven die passen binnen het Groen – 

blauwe dienstenpakket. Daartoe dient het Gemeentelijk Uitvoering Plan (GUP) in 2010 

afgerond te worden. 

 

Er wordt in algemene zin gestreefd naar een logische efficiënte overlegstructuur met alle 

betrokkenen. 

 

Toeristisch recreatieve ontwikkeling. 

 

Uitbreiding van de toeristische overnachtingcapaciteit op campings is niet aan de orde. Ook 

het aanbod van recreatiewoningen zal niet uitgebreid gaan worden. Alleen de uitbreiding rond 

het Hilgelo (Praemium) is hier een uitzondering op omdat hiermee een nieuwe doelgroep 

wordt benaderd. Indien er een kwaliteitslag gemaakt wordt kan het ruimtelijk beslag van de 

bestaande faciliteiten onder voorwaarden toenemen. 

 

 

Programma 9; Jeugd en Onderwijs.  

 

 

De coalitie wil zo spoedig mogelijk met de Woonplaats in gesprek over de planvorming rond 

Eucalypta.  Binnen de plannen van de Driemark, Eucalypta en Winterswijk Oost dient een 

heldere visie over nut en noodzaak van verschillende voorzieningen te bestaan. “Samen 

delen” wordt wenselijk geacht. 

 

Op de gemeentelijke begroting rusten de onderwijs huisvestingsplannen de komende jaren 

zwaar. De coalitie erkent dat de planontwikkeling voor de Driemark nu zo spoedig mogelijk 

gerealiseerd dient te worden, maar wel tegen de beste prijs.  

De plannen voor Winterswijk Oost bevinden zich in de ontwikkelingsfase maar mogen ook 

niet meer vertragen. Een adequate huisvesting van de Sint Jozefschool krijgt dezelfde 

prioriteit. 

De coalitie stelt daarom voor alle drie de scholenhuisvestingsprojecten samen totaal maximaal 

40 miljoen euro beschikbaar. Opgesplitst is dat achtereenvolgens maximaal 25 miljoen voor 

de Driemark, maximaal 3 miljoen voor de St Jozefschool, maximaal 11 miljoen voor de 

Impuls Winterswijk Oost en 1 miljoen ter verevening. 

 

In alle plannen dient voldoende rekening te worden gehouden met het te verwachten 

krimpscenario en de optimale benutting van voorzieningen binnen de gemeente. 

 

 

 

Programma 10; Maatschappelijke Participatie & Zorg 

 

 

De ouderennota wordt geactualiseerd en daarmee wordt nieuw beleid ontwikkeld. Centraal 

staat daarbij het doel ouderen zo lang mogelijk maatschappelijk en/of economisch te laten 

participeren.  
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Ook wil de Gemeente actief haar faciliterende taak ten aanzien van de vrijwilligers in nieuw 

beleid vorm geven. Dit betreft vrijwilligers binnen en buiten de WMO.  

De positie van sociaal zwakkeren blijft beschermd. 

 

De coalitie wil graag een aantal nieuwe “kansen” nader onderzoeken. De resultaten willen we 

in 2011 ontvangen van; 

 

=De onderzoekopdracht “Gezondheidsplein”;  Integrale afstemming van de totale structuur 

van de curatieve gezondheidszorg in samenwerking met alle betrokken partijen met als doel 

een extra kwaliteitslag te maken en een efficiëntie voordeel te behalen. Dit is een initiatief 

waarin het SKB en de Gemeente samen op kunnen trekken maar dat ook zeker regionale 

afstemming behoeft. 

 

=Een onderzoek starten naar mogelijkheden ter versterking van het SKB en de Gemeente 

Winterswijk door afstemming te laten plaatsvinden van de beider toekomstvisies. Daar de 

oorsprong van dit onderzoek bedrijfsmatig is wordt deze opdracht vanuit Programma 12 

aangestuurd. 

 

=Een onderzoek starten naar mogelijkheden van besparingen door andere randvoorwaarden 

toe te passen tav de “voorliggende voorzieningen” binnen de WMO.  De vraagstelling over 

nut en noodzaak en rechtvaardigheid dient beantwoord te worden per voorliggende 

voorziening. 

 

In deze periode zal de realisatie van het WMO –Plus loket en het Centrum voor Jeugd en 

Gezin in bestaande bebouwing uitgevoerd gaan worden. 

 

Wijkoudsten. 

 

Een Pilot voor het systeem van “Wijkoudsten” zal worden ontwikkeld, uitgevoerd en 

geëvalueerd. Wijkoudsten zijn door de wijk aangewezen betrokken Winterswijkers die 

contactpersoon zijn binnen de wijk maar ook een brug vormen naar de gemeente. Zij 

ontvangen bijvoorbeeld nieuwe bewoners binnen de wijk en leggen hun de sociale afspraken 

binnen de buurt uit. Het leidt tot een grotere sociale samenhang en identiteit. 

 

Geluksbudget. 

 

Duurzaam geluk is de nieuwe norm. In het geluksgericht werken gaat men uit van de potentie 

van mensen, het geluk vinden in kleine zaken en de hoge mate van autonomie voor de 

deelnemers. 

Werken vanuit geluk stimuleert en activeert mensen die in een benarde positie zitten. Dat 

gebeurt door een beroep te doen op hun intrinsieke motivatie of ambitie. Het geluksbudget is 

professionele begeleiding en een kleine, eenmalige persoonlijke subsidie die zonder al te veel 

gedoe ingezet kan worden voor zelf gekozen activiteiten. Het doel van het geluksbudget is 

sociale activering. Door het geluksbudget kan de gemeente in contact komen met inwoners 

die ze anders nauwelijks bereikt. 

Elders zijn opzienbarende resultaten behaald met zowel de mensen die ze helpen als de 

besparing die ze oplevert op maatschappelijke kosten. Dit is interessant binnen de WMO en 

de AWBZ maar mogelijk ook binnen de Wwb en voor zorgverzekeraars. De wethouder gaat 

de mogelijkheden voor Winterswijk met het Geluksbudget onderzoeken. 
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Programma 11; Werk en inkomen 

 

Een betere benutting van het minimabeleid blijft het streven. Daarnaast dient iedere burger, 

naar eigen mogelijkheden, optimaal te participeren in de maatschappij. “Uitsluiting” dient 

krachtig bestreden te worden. Het eerder beschreven Geluksbudget kan daar mogelijk ook 

binnen deze portefeuille een rol spelen. De positie van sociaal zwakkeren blijft beschermd. 

Regionale samenwerking is hier gerealiseerd en kan mogelijk, binnen zekere grenzen, tot 

voorbeeld dienen. 

Hameland medewerkers willen we indien mogelijk meer inzetten binnen de Gemeente en 

daarnaast willen we de combinatie onderzoeken met een zorgfunctie. 

We streven naar financiële zelfstandigheid van Hameland na de eenmalige financiële injectie 

van 2010 voor reorganisatie. Daarna dienen wethouder en gemeenteraad de vinger aan de pols 

te houden. 

 

 

 

Programma 12; Economie en Bedrijvigheid. 

 

Uitgiftebeleid bedrijfsterrein. 

 

Het uitgiftebeleid gemeentelijke grond voor bedrijfsterreinen gaat veranderen opdat altijd 

sneller grond beschikbaar is. Vanaf nu kan een bedrijf maximaal drie keer een optie van 

telkens 3 maanden krijgen. Optiekosten nemen per fase toe. Optiekosten worden in mindering 

gebracht op het aankoopbedrag. Na 9 maanden vervalt het optierecht en de gemaakte kosten 

aan de gemeente. 

Na aankoop geldt een bouwplicht die binnen 1 jaar dient te worden ingevuld. De gemeente 

dient altijd 25 % van de totale grondvoorraad in eigendom, met een minimum van 0,5 hectare, 

vrij uitgeefbaar te hebben. 

 

Prioriteit op Revitalisatie. 

 

De coalitie ligt de komende bestuursperiode de prioriteit op de revitalisatie van de bestaande 

bedrijfsterreinen. 

 

Dennenoord. 

 

Naast de sanering wordt het spoor van revitalisatie zo spoedig mogelijk ontwikkeld. Ook 

daarvoor is het gereserveerde bedrag vooralsnog aan te wenden. Ook gaat voor de optie op 

grond op het Zwanenbergcomplex van de ondernemers van Dennenoord de nieuwe 

regelgeving gelden na aantreden van het nieuwe college. 

 

 

Arrisveld. 

 

De coalitie steunt een spoedige ontwikkeling van het Arrisveld. Op het totale terrein van 6,4 

hectare is 5,2 hectare vrij uitgeefbaar. Dit is een ruim voldoende uitgiftepercentage van 82 %. 
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Landschappelijke inpassing dient correct te gebeuren in overeenstemming met de status van 

een Nationaal Landschap. 

 

 

Laarberg. 

 

Risicodragend participeren binnen de Laarberg is pas aan de orde als ook op andere terreinen 

de regionale samenwerking voldoende inhoud heeft gekregen. Wij denken daarbij aan de 

meervoudig intergemeentelijke samenwerking ten aanzien van organisaties/bedrijfsvoering en 

bedrijfsterreinen maar ook in gedeelde verantwoordelijkheid voor maatschappelijke en 

culturele voorzieningen. 

 

 

Visie Kernwinkelgebied. 

 

Ter voorbereiding van de ontwikkeling van een Visie Kernwinkelgebied zal de 

Detailhandelsvisie geactualiseerd gaan worden. De Detailhandelsvisie dient in 2011 aan de 

raad aangeboden te worden. De coalitie stelt vooraf vast dat perifere detailhandel 

ontwikkeling nooit bedreigend voor de kwaliteit van het kernwinkelgebied mag zijn. Tevens 

hoeft daghoreca niet tot de markt beperkt te blijven. 

De Visie Kernwinkelgebied met als doelstelling een vitaal geconcentreerd kernwinkelgebied 

van hoge kwaliteit zal uiterlijk 1 jaar na de geactualiseerde Detailhandelsvisie in de Raad 

ontvangen worden. Ondanks de vele raakvlakken met de ruimtelijke ordening zal de 

Wethouder Economie en Bedrijvigheid het proces van ontwikkeling van de Detailhandelsvisie 

en de Visie Kernwinkelgebied leiden. 

 

 

Citymarketing. 

 

De citymarketing dient een professionele impuls te krijgen. Doel is de noodzakelijke 

participatie van het bedrijfsleven en de detailhandel integraal te realiseren opdat alle 

Winterswijkers de beste citymarketing ambassadeurs gaan worden. 

Het wordt wenselijk geacht de citymarketing ook op onze Duitse buren te richten. In 2012 

wordt het programma in de raad geëvalueerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 “ Met minder naar meer” 

                                                             2010 - 2014 
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