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Inleiding 
 
Tubbergen is een prachtige gemeente. Jong en oud, studerend en werkend, hier geboren of 
niet, samen maakten we Tubbergen tot wat het nu is, een eerlijke moderne gemeente. We 
leven rustig en prettig samen en laten elkaar in onze waarde. We hebben voorzieningen, 
cultuur en sport, waarvan zelfs onderdelen met internationale uitstraling, een unieke 
omgeving en prachtige dorpen die er zijn mogen. 
Toch maken wij ons zorgen. Een groeiende groep mensen kan niet mee komen in de 
complexer wordende samenleving. Ook zijn er veel mensen die maar weinig merken van de 
toegenomen welvaart. Veel ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen.  
Er komen steeds meer ouderen omdat mensen gelukkig langer leven, terwijl de jongeren die 
gaan studeren na hun studie vaak elders gaan wonen. Daardoor “vergrijst en krimpt” de 
bevolking. 
We willen voor ouderen goede voorzieningen en voor jongeren een aantrekkelijke gemeente 
zijn met voldoende werkgelegenheid in Tubbergen en de regio, voldoende aanbod van 
hoogwaardige huisvesting, sport en recreatie, met andere woorden het alternatief voor de 
stad.   
Mensen willen meepraten over wat er in hun dorp en gemeente gebeurt.  
Het is ontzettend jammer dat door de economische recessie veel mensen werkloos zijn 
geworden, anderen bezorgd zijn over hun inkomen en dat de kansen op de arbeidsmarkt na 
een opleiding nu minder rooskleurig zijn dan een paar jaar geleden gedacht. Daar bovenop 
moet de overheid flink de broekriem aanhalen. 
Die uitdagingen vergen nieuwe politiek. Geen politiek van klagen, geen politiek van 
afwachten, maar politiek die past in de Tubbergse traditie: solidair en vooruitstrevend, 
nuchter en doortastend. 
Daarom hebben we dit verkiezingsprogramma geschreven. Want op die manier willen wij 
ook nu weer de uitdagingen van vandaag en morgen aangaan en de volgende stap zetten 
naar een betere toekomst voor onze burgers. 
Dat is wat ons betreft een toekomst waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft.  
Waarin iedereen, arm of rijk, met wat voor talenten dan ook, volop kansen krijgt om zichzelf 
te ontwikkelen en die kansen ook grijpt.  
Waarin alle mensen deel uitmaken van een solidaire samenleving, waarin we elkaar 
respecteren en verder helpen.  
En waarin de mensen volop de kans krijgen om hun dorp en gemeente zoveel mogelijk zélf 
vorm te geven. 
Het is op die manier dat we, staand in de rijke traditie die in deze gemeente is opgebouwd, 
maar met de blik vooruit, de komende jaren willen werken aan een betere, duurzamere, 
sterkere en socialere toekomst voor onze gemeente. Dáárvoor vragen we op 19 maart 2014 
uw stem. 
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1. Werk 
 
Werk voor iedereen, dat is altijd het ideaal van de PvdA geweest. Werk verschaft niet alleen 
inkomen, maar zorgt ook voor betrokkenheid bij de samenleving. Een goed functionerende 
arbeidsmarkt is van belang voor een sterke regionale economie. De PvdA is zich ervan 
bewust dat betaalde arbeid niet voor iedereen haalbaar is en dat er altijd een categorie 
mensen zal zijn die ondanks alle inspanningen niet aan het werk komt en aangewezen is op 
een uitkering op minimumniveau. 
De economische recessie zorgt er voor, dat veel mensen zich zorgen maken  om hun baan. 
Velen hebben al hun baan verloren. Vooral in de bouw en aanverwante bedrijfstakken zijn al 
veel bedrijven en zelfstandigen zonder personeel (Zzp-ers) de dupe geworden van de 
economische crisis. De PvdA wil er niet in berusten dat mensen onnodig inactief blijven. 
Uitgangspunt is dat er alles aan gedaan moet worden om mensen aan het werk te helpen en 
zolang ze dat niet hebben hen te ondersteunen bijscholing zodat als de arbeidsmarkt weer 
aantrekt ook zij aantrekkelijke kandidaten zijn voor werkgevers. 
De nieuwe Participatiewet legt vanaf 1-1-2015 een grotere verantwoordelijkheid bij de 
gemeente. Uitgangspunt van de participatiewet is om alle verschillende regelingen Wet werk 
en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet sociale werkvoorziening 
(WSW) en de Wet werk en bijstand (WWB) voor mensen die kunnen werken, maar zijn 
aangewezen op ondersteuning op te nemen in één regeling, die de gemeente uitvoert. In 
nauwe samenspraak met elkaar werken kabinet, gemeenten en sociale partners de 
afspraken van het sociaal akkoord nu verder uit.  
De sociale werkvoorziening is per 1 januari 2015 door de invoering van de Participatiewet 
niet meer toegankelijk voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een 
beroep doen op het nieuwe werkbedrijf. Mensen die nu in de Wsw zitten krijgen geen 
herkeuring. Gemeenten krijgen geld om straks 30.000 arbeidsgehandicapten een werkplek 
te bieden. De PvdA voelt zich nauw betrokken bij de opzet van een nieuwe 
uitvoeringsorganisatie waarbij zinvolle (aangepaste) arbeid voor deze arbeidsbeperkten 
geregeld wordt. 
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 Jongeren tot 27 jaar zijn óf aan het werk, óf zij volgen onderwijs, óf zij combineren 

deze twee. Doel is om iedere jongere een basis te geven waarop ze hun toekomst 

kunnen bouwen. 
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 De PvdA bevordert een arbeidsmarktbeleid dat vanuit eigen kracht samenwerkt met 

buurgemeenten in een lokale sub-regionale arbeidsmarkt en met de Twentse 

gemeenten in een regionale arbeidsmarkt. 

 De PvdA werkt aan een goede afstemming met het onderwijs om werklozen op te 

leiden voor een beroep, waar in de markt vraag naar  is. 

 Om voldoende werk- en stageplekken te creëren is het bedrijfsleven belangrijk. Het is 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de lokale overheid als het 

bedrijfsleven om arbeidsplaatsen te scheppen en te behouden. Daarom wil de PvdA  

prestatieafspraken maken met het bedrijfsleven. Uitkeringsgeld wordt ingezet om het 

voor bedrijven aantrekkelijker te maken om jongeren te begeleiden. 

 Uitgangspunt voor de PvdA is, dat iedere werkloze die een bijstandsuitkering ontvangt 

maatschappelijk nuttige activiteiten verricht om zijn eigen kansen op een baan te 

vergroten. 

 Het regionaal arbeidsmarktbeleid richt zich op alle werkzoekenden, bijvoorbeeld 

arbeidsgehandicapten en nieuwe Nederlanders. 

 Misbruik ondergraaft solidariteit, daarom moeten controle en handhaving streng zijn. 

 De PvdA wil dat de gemeente bij aanbestedingen het systeem van social return on 

investment hanteert, dat wil zeggen 5% van de bruto bouwsom moet worden ingezet 

voor werkgelegenheid voor werklozen en arbeidsgehandicapten. 

 Het inkomen van de zittende populatie Wsw-ers is bij wet gegarandeerd. De PvdA wil 

met slimme oplossingen en heldere prestatieafspraken mensen met een 

arbeidshandicap in het bedrijfsleven een plaats geven. Dat kan onder andere door 

deze categorie werknemers vanuit een pool te detacheren bij werkgevers.  
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2. Goed wonen in de gemeente Tubbergen  

De gemeente Tubbergen moet een gemeente zijn waar een ieder goed kan wonen. Een 
veelzijdig aanbod voor kopers en huurders past hierbij. Voor de PvdA is het daarnaast 
belangrijk dat het aanbod ook voorziet in mogelijkheden voor specifieke doelgroepen zoals 
jongeren, starters, ouderen, mensen met een beperking en mensen met een wat kleinere 
beurs. Dit betekent dat de gemeente bij het aanbod aan bouwkavels en bouwplannen ook 
rekening houdt met bijzondere omstandigheden die voor deze specifieke doelgroepen 
relevant zijn. Uiteraard wordt hierbij nadrukkelijk afgestemd met de woningcorporatie die 
voor de gemeente zeker voor de huursector een belangrijke partner is. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 In alle dorpen van de gemeente Tubbergen is voldoende grond beschikbaar om ook 

naar de behoefte van bijzondere doelgroepen te kunnen bouwen. Voldoende 

woonmogelijkheden voor jongeren en starters vergroten de leefbaarheid van de 

dorpen, ook als het jongeren betreft die na hun studie weer graag in Tubbergen 

willen wonen. Deze groep - ook wel boemerangtukkers genoemd - heten we weer 

graag welkom in onze gemeente. 

 Meer dan ooit is het in deze tijden van crisis en bezuinigen belangrijk dat de 

gemeente zich, samen met de woningcorporatie, volop inspant om goede en 

betaalbare woningen in de sociale huursector te realiseren. Dit moet volgens de PvdA 

mogelijk zijn in alle dorpen van de gemeente. 

 Grondprijsdifferentiatie blijft nodig om mogelijkheden te kunnen bieden aan de 

verschillende doelgroepen. Dit geldt voor starters en jongeren, maar ook om 

voldoende sociale (huur)woningbouw te kunnen realiseren. De PvdA stimuleert het 

gezamenlijk bouwen volgens het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

 De PvdA wil dat ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte zolang 

mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Het mogelijk maken 

van woonservicegebieden past hierbij en de PvdA spant zich in om dit op meer 

plekken te kunnen realiseren. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente in het 

kader van haar nieuwe verantwoordelijkheden ten aanzien van de Wet 
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Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nog meer dan voorheen een open oog en 

oor heeft voor noodzakelijke voorzieningen om de burgers van de gemeente 

Tubbergen zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten wonen in een vertrouwde 

omgeving. 

 De PvdA is van mening dat de gemeente niet uitsluitend grond aankoopt en verkoopt 

uit winstoogmerk, maar dat er ook een verantwoordelijkheid ligt om de sociale taak 

van de gemeente uit te voeren, in afstemming met partijen die hier een rol bij 

(kunnen) spelen. 

 De PvdA stimuleert en ondersteunt mogelijkheden om tot betaalbare woningen te 

komen. De aandacht dient vooral uit te gaan naar starters. Dit vraagt om flexibele 

bestemmingsplannen om snel te kunnen schakelen. 

 De PvdA vindt grondprijsdifferentiatie een belangrijk instrument om betaalbaar 

wonen voor starters te realiseren; voor kleinere kavels tot 225 m2 bedraagt de 

kavelprijs 80% van een kavel in de vrije sector. 

 Daarnaast stimuleert de PvdA Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en 

blijft de starterslening overeind. 

 Ook Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een goede manier om een vaste 

voorraad betaalbare koopwoningen te ontwikkelen. De Woningstichting biedt de 

woning goedkoper aan, maar heeft een terugkooprecht zodat de woning binnen de 

voorraad voor de doelgroep blijft. Beiden delen bij verkoop in winst en verlies. 

 Naast een toegankelijk en gedifferentieerd woningaanbod hecht de PvdA ook sterk 

aan het aspect van duurzaamheid. De PvdA wil dan ook prioriteit geven aan 

bouwprojecten die zowel voldoen aan eisen op het gebied van toegankelijkheid, 

bereikbaarheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen (mensen met een 

beperking, ouderen e.d.), maar die ook aantoonbare elementen van duurzaamheid en 

bestendigheid bevatten. 
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3. Participatie en voorkomen van uitsluiting en discriminatie  

De komende jaren zal er nog sprake zijn van slechte economische omstandigheden en forse 
bezuinigingen. Het risico bestaat dat dit (nog meer) zal leiden tot een zekere verharding en 
individualisering (en tweedeling)  van onze samenleving en meer dan ooit is het dan ook van 
belang om te voorkomen dat er mensen en groepen worden uitgesloten.  
Integratie en tolerantie leken de afgelopen jaren de begrippen om te komen tot een 
multiculturele samenleving, maar tolerantie werd meer een vorm van gedogen en integratie 
is nog lang niet altijd hetzelfde als echt meedoen en meetellen.  
Ook zijn integratie en discriminatie allang niet meer termen die uitsluitend horen bij de 
problematiek t.a.v. anderstaligen en allochtonen. Dit zou dan immers voor een gemeente als 
Tubbergen ook kunnen betekenen dat dit een minder belangrijk thema zou zijn door het 
ontbreken van grote groepen minderheden, zeker in vergelijking met regio’s elders in 
Nederland. Niets is minder waar.  
Ook in de gemeente Tubbergen is het van groot belang om actief beleid te voeren op het 
gebied van participatie en het voorkomen van discriminatie. Natuurlijk betreft dit 
anderstaligen, maar nog meer gaat het ook om gelijkwaardigheid van vrouwen, homo’s, 
ouderen en volwassenen en kinderen die ‘anders’ zijn. In een samenleving waarin het steeds 
belangrijker wordt om goed voor jezelf op te kunnen komen, is het juist van belang om de 
mogelijkheden te scheppen voor iedereen om volwaardig te kunnen participeren, ongeacht 
huidskleur, sekse of leeftijd.  
Dit vraagt een gezamenlijke inspanning die verder strekt dan het noaberschap zoals de 
gemeente Tubbergen dit al zo lang kent. Dit vraagt een inspanning van ons allemaal: niet 
alleen in de politiek en de gemeente(raad), maar ook vooral in de buurt, op school, op het 
werk en in de kerkelijke gemeenschap. Dit vraagt om actieve en betrokken burgers en het 
bouwen aan een samenleving die voor iedereen open staat. Goed onderwijs, huisvesting, 
werk en opvoedingsondersteuning zijn hierbij van belang: een primaire taak van de 
overheden. Maar de overheid kan dit niet alleen. Alle burgers zullen hun steentje bij moeten 
dragen op weg naar een gemeenschap waaraan een ieder naar vermogen kan participeren, 
zonder onderscheid te maken.  
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
 

 Voor nieuwkomers en anderstaligen blijft beheersing van de Nederlandse taal 

essentieel. Het leren van de Nederlandse taal is voorwaarde voor het verkrijgen van 

ondersteuning en/of een uitkering.  
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 Op lokaal en regionaal niveau wordt met werkgevers gesproken om te zorgen dat ook 

allochtone jongeren en jongeren met een beperking een stageplek kunnen krijgen, 

juist in de economisch slechte jaren. 

 De PvdA geeft de hoogste prioriteit aan de bestrijding van geweld en discriminatie, in 

nauwe samenwerking met de politie, het onderwijs en andere actoren.  Geweld tegen 

bijvoorbeeld vrouwen, kinderen, ouderen en homo’s tolereren we niet. Hierbij gaat 

het niet alleen om fysiek geweld, maar ook verbaal geweld, schelden en beledigen 

vanwege sekse, geaardheid of kleur wordt niet geaccepteerd.  

 Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van uitsluiting: al jong 

moeten kinderen leren dat uitsluiten, pesten en discrimineren niet geaccepteerd kan 

worden. De PvdA acht het van groot belang dat er op dat scholen, basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs, niet alleen een pestprotocol hebben, maar hier ook 

daadwerkelijk en aantoonbaar uitvoering aan geven. De inzet vanuit organisaties die 

zich (regionaal en landelijk) inzetten voor emancipatie en participatie, kan hierbij 

belangrijk zijn en zal door de PvdA actief worden ondersteund. 

 De ouderen van tegenwoordig zijn allang niet meer de bejaarden van vroeger. De 

gemeente moet actief beleid voeren om ouderen blijvend te activeren tot deelname 

aan de samenleving.  

 Wat betreft de participatie van vrouwen en mensen met een beperking moet de 

gemeente een nadrukkelijke voorbeeldfunctie vervullen. Ook zou de gemeenteraad er 

in deze naar moeten streven een afspiegeling te zijn van de samenleving.   

 Wij dringen er op aan, dat van alle klachten inzake discriminatie, bijvoorbeeld in het 

uitgaansleven, de politie aangifte opneemt en onderzoek doet.  
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4. Waar nodig een sociaal vangnet  

De PvdA staat voor het recht op een behoorlijk bestaan voor iedereen. Het uitgangspunt is 
het werken aan het verkleinen van de verschillen tussen arm en rijk. Dit gaat als het aan de 
PvdA ligt om het eerlijker verdelen, waarbij schouders die het meest kunnen dragen ook 
meer belast worden dan de minder draagkrachtigen. Hierbij gaat het niet uitsluitend om een 
behoorlijk inkomen, maar ook om toegankelijke huisvesting en zorg voor iedereen. 
De overheid doet in toenemende mate een beroep  op de eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid van iedereen. Ook van ouderen en mensen met een lichamelijke, 
psychische of verstandelijke beperking.  De PvdA wil dat met name zij zo lang mogelijk in de 
eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Dit betekent dat de PvdA vooral aandacht 
heeft voor de toenemende armoede van een groeiende groep ouderen. Bij hen is er vaak 
onvoldoende informatie over voorzieningen en is er steeds vaker sprake van sociaal 
isolement. 
Armoedebestrijding: het klinkt als een begrip uit vorige eeuwen, maar door de economische 
crisis is armoedebestrijding opnieuw urgent geworden. Jongeren, laagopgeleiden, 
eenoudergezinnen en allochtonen dreigen vooral het slachtoffer te worden van de crisis. En 
daarnaast constateren wij een groep ‘nieuwe armen’: mensen die tot voor kort net boven 
het bestaansminimum leefden, maar die nu werkloos zijn geworden en daardoor onder het 
bestaansminimum komen.  De bestrijding van de werkloosheid is daarom ook tegelijk een 
bestrijding van de armoede voor deze groep mensen. De PvdA blijft dan ook onverkort 
vasthouden aan een beleid waarin geld wordt gereserveerd voor de bestrijding van de 
werkloosheid in algemene zin en die van jongeren in het bijzonder.  
De gemeente krijgt in de komende raadsperiode een enorme verantwoordelijkheid vanuit 
het rijk toegeschoven om vorm en inhoud te geven aan de drie transities en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Dit gaat met grote budgetten gepaard. Meer dan tevoren 
betekent dit derhalve een grote opdracht, maar tegelijkertijd de mogelijkheid om daar waar 
nodig vast te houden aan een behoorlijk sociaal vangnet. 
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 De PvdA vindt dat er een duidelijke balans gevonden moet worden tussen de 

maatschappelijke ondersteuning van burgers die zorgbehoeftig zijn en de beschikbare 

financiële middelen. Daarbij is het belangrijk goed vast te stellen wie zorgbehoeftig 

zijn en in welke mate. Dan pas kan worden gekeken naar passende zorg, op basis van 

individueel maatwerk. Dit betekent dat de gemeente zorg moet dragen voor een 

duidelijke en onafhankelijke voorlichtingsfunctie en per individu vast moet kunnen 
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stellen wat nodig is om een behoorlijk bestaan te kunnen hebben, vanuit het 

uitgangspunt: zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk.  

 Daarnaast heeft de betrokkene recht op keuze van zorgmogelijkheden en kan het 

nooit zo zijn dat de gemeente de zorg als een ijzeren harnas aanmeet. De PvdA is 

voorstander van keuzevrijheid in de zorg waar dat kan, maar ook van zekerheid waar 

dat nodig is. Om als kleine gemeente een goede zorgkeuze te kunnen leveren zal 

samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk zijn. Daarbij is het onacceptabel 

dat geld dat bedoeld is voor de zorg verloren gaat aan bureaucratie. 

 De PvdA wil ouderen en mensen met een medische of sociale beperking blijvend in 

aanmerking laten komen voor een regio-taxipas als zij niet met het openbaar vervoer 

kunnen reizen, zodat deze mensen toch betaalbaar kunnen reizen en daarmee aan 

maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen. Waar nodig moeten zij financieel 

worden ondersteund in de extra kosten die dat met zich mee brengt.  

 De PvdA wil dat de gemeente een budget realiseert om vrijwilligerswerk en 

mantelzorg te stimuleren en daar waar nodig de vrijwilligers en de mantelzorgers te 

ondersteunen. 

 De PvdA wil dat de gemeente zich blijvend inzet voor de deelname van burgers aan 

het maatschappelijk leven. Armoede en een leven op een bestaansminimum kan snel 

leiden tot sociaal isolement. Om dit te voorkomen wil de PvdA mensen in de bijstand, 

maar ook ouderen die nog voldoende inzetbaar zijn, inzetten voor vrijwilligerswerk of 

andere vormen van maatschappelijke dienstverlening. De PvdA dringt er dan ook op 

aan dat de gemeente beleid ontwikkelt om werklozen en uitkeringsgerechtigden 

zinvolle arbeid te geven als tegenprestatie voor een uitkering.  Het moge duidelijk zijn 

dat dit nooit mag leiden tot verdringing van reguliere arbeid, maar dat het ten allen 

tijde gaat om aanvullende, maatschappelijk noodzakelijke werkzaamheden. 

 Mensen die ondanks alle inspanningen langer dan drie jaar in de bijstand zitten, 

komen wat de PvdA betreft altijd in aanmerking voor een financiële toeslag, een 

goede schuldhulpverlening en het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen. Ook wil 

de PvdA een voortzetting van het gemeentelijk participatiefonds voor mensen met 

een minimuminkomen. De gemeente moet een dergelijke post structureel opnemen in 

haar begroting om altijd waar nodig een sociaal vangnet te kunnen bieden.  
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 In de Tubbergse samenleving is het niet gebruikelijk dat mensen met financiële 

problemen openlijk vragen om ondersteuning. Des te belangrijker is een actieve 

voorlichting over mogelijkheden op het gebied van inkomensondersteuning die ervoor 

kan zorgen dat mensen optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare 

voorzieningen, o.a. door voorlichting geven via een website en de mogelijkheid te 

bieden digitaal vragen te stellen, zodat een ieder zo discreet mogelijk zaken t.a.v. 

inkomensondersteuning aan kan kaarten. 

 Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente gaat samenwerken met organisaties en 

instellingen die vanuit hun taakstelling direct te maken hebben met burgers die op of 

onder een bestaansminimum leven. Vaak gaat het om een vorm van ‘verborgen 

armoede’ temeer daar mensen niet gauw om hulp vragen. Vanuit de kerk, diaconie of 

charitas is er vaak nog wel contact. Hoewel het uiteraard past binnen het kerkelijk 

leven om zorg te hebben voor de naasten, is het nadrukkelijk een wettelijke taak van 

de overheid om zorg voor behoeftigen te kunnen garanderen.  De PvdA acht het dan 

ook van groot belang dat de gemeente aansluiting zoekt bij dergelijke (kerkelijke) 

instellingen om daar waar nodig bijstand te verlenen, zonder dat hiermee de 

gewenste privacy ernstig wordt geschaad.  
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5. Winkelen in de gemeente Tubbergen 

De leegstand van winkelpanden in het centrum van Tubbergen is zorgwekkend. Met het 
project Tubbergen Bruist moet het centrum van Tubbergen levendiger worden met een 
authentieke sfeer. Het centrum moet aantrekkelijker worden voor inwoners, voor toeristen, 
voor ondernemers en voor mensen die in het dorp willen winkelen.  

Het is essentieel dat naast Tubbergen en Geesteren de centrumfunctie in Albergen meer 
aandacht krijgt. De gemeente moet zich actief inzetten om in de 3 grote dorpen een 
compact en aansluitend winkelkerngebied te creëren.   
Voor de gehele gemeente is het van groot belang om het centrum van Tubbergen als 
kernwinkelgebied nog beter op de kaart te zetten. Een goede verkeerscirculatie en 
voldoende gratis parkeervoorzieningen zijn essentieel om onze 3 grootste koopdorpen 
aantrekkelijk te houden. De grotere kernen beschikken allemaal nog over een redelijk 
winkelaanbod. De PvdA wil het huidige voorzieningenniveau in de kleine kernen handhaven 
en waar mogelijk uitbreiden. Winkels spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van het 
platteland. Door de toenemende vergrijzing en afnemende mobiliteit is een winkel in het 
dorp erg belangrijk. 
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 Bestemmingsplannen worden zo ontwikkeld, dat winkels zoveel als mogelijk in de 

centra van de kernen geconcentreerd worden. Ook vindt de PvdA het belangrijk dat 

de gemeente zorgt voor compacte winkelgebieden, mede met het oog op de 

toenemende koopmogelijkheden via internet. 

 De PvdA is voorstander van voldoende gratis parkeergelegenheid binnen redelijke 

afstand van de winkelcentra. Een optimale bereikbaarheid van de winkels heeft een 

positieve aantrekkingskracht. 

 De PvdA is er voorstander van het herbestemmen van onbenutte ruimten boven 

winkels voor wonen, door toe te staan dat er appartementen in worden gevestigd. 

 Stimuleren van multifunctionaliteit van voorzieningen in de kleine kernen is een 

belangrijk item voor de PvdA. 



                                                                        De kracht van Samen  

                                                                                 

 
Verkiezingsprogramma 2014 - 2018                                                            Gemeente Tubbergen 
 
 14 

 De gemeente moet in de ogen van de PvdA gebruik maken van de groei in de 

toeristische sector ten behoeve van de ondernemers door bijvoorbeeld het ruimer 

toestaan van koopzondagen. 

 De PvdA is voorstander van een makelaarsrol van de gemeente om de lege 

winkelpanden te vullen. 
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6. Veiligheid 

Tubbergen is een veilige gemeente om te wonen. Dat willen we graag zo houden. Veiligheid 
is een basisbehoefte. En hoewel een risicovrije samenleving niet bestaat kan de gemeente 
wel veel doen om te zorgen voor veiligheid én voor een veilig gevoel, maar veiligheid begint 
thuis.  Inwoners moeten er op kunnen rekenen, dat de gemeente Tubbergen zijn zaakjes op 
het terrein van openbare orde en veiligheid goed voor elkaar heeft. Dat neemt niet weg dat 
de eigen verantwoordelijkheid thuis begint.  Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de 
meeste ongelukken binnenshuis gebeuren, zoals ongelukken met koken, ondeugdelijke 
aansluitingen, verkeerd gebruik hobby apparatuur, val van de trap, gloeiend heet fritesvet 
etcetera. 

Politie, brandweer, ambulance en rampenbestrijding zijn goed georganiseerd en moeten 
paraat zijn voor alle taken om zo “huis en haard”en “lijf en leden” van inwoners en bedrijven 
te beschermen. De gemeente zorgt er voor dat regels worden nageleefd.  

De gemeente alleen kan niet voor veiligheid zorgen. Ook maatschappelijke organisaties en 
bedrijven moeten hier verantwoordelijkheid nemen.  
 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
 

 De PvdA wil dat de gemeente Tubbergen een duurzaam veilige gemeente is. 

Aandacht, capaciteit en geld zijn nodig om de lokale regierol te kunnen vervullen bij 

huiselijk geweld, rampenbestrijding, jeugd, alcohol en veilig uitgaan; verslavingszorg 

en dergelijke. 

 Minder woning- en schuurinbraken door een actieve voorlichting aan burgers over 

preventie. De PvdA wil dat de bewoners van de gemeente worden gewezen op de 

eigen verantwoordelijkheid. 

 Extra aandacht voor handhaving van de gewijzigde drank- en horecawet. Geen 

alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 jaar. 

 Een lokale vestiging van de politie voor de gemeente Tubbergen. 

 De Pvda is voorstander van een lokale brandweer ingebed in een regionale setting. 

 Extra aandacht voor de aanrijtijden van de politie bij meldingen. 
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 De PvdA wil dat  de gemeente ondernemers stimuleert via deelname aan het KVO 

(keurmerk veilig ondernemen) om samen (gemeentebestuur, politie, bedrijfsleven) 

maatregelen te treffen ter voorkoming van agressie, vandalisme en diefstal /inbraak, 

zowel voor winkelgebieden als bedrijventerreinen. 

 Wangedrag en criminaliteit onder jongeren worden bestreden met een sluitende 

aanpak. Dat betekent een intensieve, niet vrijblijvende samenwerking tussen scholen, 

bureaus jeugdzorg, reclassering, politie en justitie in de buurt. Ouders hebben hier de 

belangrijkste verantwoordelijkheid. Zij worden financieel verantwoordelijk gesteld 

voor (materiële) schade die hun minderjarige kinderen hebben veroorzaakt. We 

pleiten voor één meldpunt waar alle instanties en ouders terechtkunnen.  

 De PvdA-fractie vindt dat de gemeenteraad periodiek om tafel moet met de politie. 

Politiezaken zijn niet alleen een verantwoordelijkheid van de burgemeester.   

 De geoefendheid van alle betrokkenen bij openbare orde, veiligheid of 

rampenbestrijding moet goed zijn, om bij crises slagvaardig en adequaat te kunnen 

optreden. Dit geldt voor operationele manschappen, maar ook voor de politieke 

bestuurders die leiding geven en verantwoordelijkheid dragen.  

 Regels zijn regels. Overtreders moeten worden aangepakt. De regelgeving en de 

handhaving moeten echter wel worden afgestemd op de risico’s. 

 Inwoners moeten beseffen dat handhaving veel inzet van de gemeente vergt en dus 

geld kost. Handhaving wordt soms lastig gevonden - denk aan snelheidscontroles - 

maar is noodzakelijk voor ieders veiligheid. De PvdA vindt dat de gemeente hierover 

heldere voorlichting aan burgers moet geven. 

 Geweld en intimidatie mag nooit worden beloond, daarom kiest de PvdA altijd voor 

het slachtoffer.  

 Veiligheid van speelterreintjes en speeltoestellen wordt door inrichting en onderhoud 

gewaarborgd. 

 De PvdA is van mening dat hufterigheid en onbeschoft gedrag onder geen enkele 

voorwaarde is te tolereren.  
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7. Goed onderwijs  
 
Al jaren draagt de PvdA uit dat goed onderwijs ten grondslag ligt aan een actieve en 
volwaardige deelname aan de samenleving. De economische recessie leert ons daarnaast  
dat we een leven lang moeten leren. Het kan niet meer zo zijn dat een jongere tot z’n 18e 
jaar een opleiding volgt om daarna nooit meer bij te leren. Onze samenleving vraagt om 
steeds veranderende rollen en vaardigheden die een voortdurende bijscholing en 
aanscherping vragen. Niet voor niets staat onderwijs dan ook hoog op de agenda van de 
PvdA. 
De PvdA hecht sterk aan goed, betaalbaar en toegankelijk onderwijs, een levenlang leren. 
Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en het onderwijs biedt deze mogelijkheden. 
Onderwijs en scholing kan het automatisme doorbreken dat opeenvolgende generaties 
alsmaar in dezelfde maatschappelijke positie blijven steken. 
Ook in de gemeente Tubbergen blijft beheersing van de Nederlandse taal en het hebben van 
een schooldiploma minimaal voorwaardelijk om volwaardig mee te kunnen doen in de 
samenleving. (Semi)Analfabetisme komt ook in onze gemeente nog voor en actief 
taalonderwijs verdient dan ook volop de aandacht.  
Voor de gemeente zijn goede onderwijshuisvesting en het bestrijden van voortijdig 
schoolverlaten de twee belangrijkste gemeentelijke taken. Ook in de gemeente Tubbergen 
wonen voortijdig schoolverlaters, die bij het  Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) 
geregistreerd zijn. Door een tekort aan stagevoorzieningen, wordt deze groep groter, 
hetgeen om adequate maatregelen vraagt. 
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
 

 We vinden voorschoolse opvang met aandacht voor sociale vaardigheden, vrij spel 

voor kinderen en taalontwikkeling van groot belang. Ook kunnen door voorschoolse 

opvang leer/taalachterstanden worden gesignaleerd en kan er direct actie worden 

ondernomen om deze achterstanden weg te werken. 

 De PvdA wil dat er in elke kern een basisschool en een basisvoorziening voor 

kinderopvang is. Tevens moet er in deze basisvoorzieningen een nadrukkelijke link zijn 

met het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Tubbergen, zodat vragen van 

ouders op het gebied van pedagogische en  opvoedingsondersteuning direct 

beantwoord kunnen worden. In een dergelijke basisvoorziening kunnen kinderen zich 

spelenderwijs ontwikkelen, maar is er tevens ruimte voor ondersteuning aan de 

ouders/verzorgers waar nodig. 
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 Wij kiezen nadrukkelijk voor een verregaande samenwerking tussen de kinder- en 

peuteropvang en de basisschool. De school, kinderopvang, bibliotheek, 

sportverenigingen en jeugd- en jongerenwerk moeten meer samenwerken op het 

gebied van onderwijs, opvang, gezondheid en sport. Bij het realiseren van zog. brede 

buurtscholen is het belangrijk om partners uit bijv. sport, gezondheidszorg en 

welzijnswerk, evenals de dorpsraden  bij de plannen te betrekken.  

 Een minimale startkwalificatie is voor de PvdA alleen aan de orde voor  jongeren voor 

wie dit het hoogst haalbare is. Voor jongeren met meer capaciteiten en 

mogelijkheden moet maximaal worden ingezet op langer doorleren en het verhogen 

van de kwalificatie in een beroepssector waarin (voldoende) werk voorhanden is. 

Alleen dan is het mogelijk om niet alleen de jeugdwerkloosheid te beperken, maar ook 

de mogelijkheden te bieden om door te groeien naar banen die tot voorheen niet 

binnen het bereik leken te liggen. Scholen zullen blijvend worden gesteund om het 

verzuim terug te dringen. Registratie van verzuim bij het RMC door de scholen is 

daarbij voorwaardelijk en de gemeente zal hier strikt handhaven.  

 Spijbelen en ander ongeoorloofd verzuim wordt niet geaccepteerd. Ouders worden 

verantwoordelijk gesteld voor dit ongeoorloofd verzuim van hun kinderen en zullen er 

nadrukkelijk op worden aangesproken. Gemeente en scholen betrekken ouders bij de 

plannen om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen, waarbij de eigen 

verantwoordelijkheid sterk zal worden benadrukt. 

 Het gezamenlijke huisvesten van scholen met andere gemeenschappelijke 

voorzieningen (kinderopvang, bibliotheek, CJG, sportclub e.d.) kan samenhang  

opleveren, sociale participatie bevorderen, weerbaarheid vergroten en achterstanden 

opheffen. De gemeente zal hierbij een actieve en enthousiasmerende rol spelen de 

komende jaren.  

 Veiligheid op school, zowel vanuit fysiek als vanuit sociaal oogpunt, is essentieel voor 

het bieden van goed onderwijs. De PvdA steunt initiatieven die de scholen veiliger 

maken.  

 Onderwijs moet goed toegankelijk zijn, ook voor leerlingen met een beperking. 

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs moeten voldoende toegerust zijn 

om, zeker in het kader van Passend Onderwijs, een antwoord te kunnen geven op de 

ondersteuningsvraag en –behoefte van zoveel mogelijk leerlingen. Zorg en 
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ondersteuning in en om de school moet goed geregeld zijn en de verbinding met de 

gemeentelijke zorgstructuur moet helder en toegankelijk zijn. Voor leerlingen met een 

beperking die buiten de gemeente Tubbergen onderwijs moeten volgen, moet het 

leerlingenvervoer een positieve bijdrage aan het onderwijstraject leveren en niet een 

buitenproportionele belasting vormen voor ouders en kinderen. 

 Huisvestingsplannen worden getoetst aan de hand van goede en betrouwbare 

leerlingenprognoses. Bij de huisvesting wordt rekening gehouden met huidige en 

toekomstige eisen. 
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8. Welzijn en leefbaarheid 

Voor alle inwoners wil Tubbergen een gemeente zijn, die aantrekkelijk is om in te wonen en 
te verblijven, met goede voorzieningen die zo evenwichtig mogelijk verdeeld zijn over de 
verschillende kernen.  
Met activiteiten op het terrein van cultuur, sport, festiviteiten en manifestaties in de eigen 
kern voelen de inwoners van Tubbergen zich vanuit de historie sterk sociaal en economisch 
verbonden. Dergelijke activiteiten markeren het eigen karakter en de identiteit van de 
verschillende kernen, elk op een eigen wijze, en zijn daarmee belangrijk voor de leefbaarheid 
van een dorp. 
De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente deze activiteiten in en door de dorpen blijft  
stimuleren, ook vanuit de gedachte dat (het borgen van) de leefbaarheid een zaak is van 
gedeelde verantwoordelijkheid. Het is niet meer uitsluitend een rol van de gemeente om te 
werken aan de leefbaarheid, ook de bewoners van de verschillende dorpskernen hebben 
hierin een verantwoordelijkheid.  
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 De inzet  van vrijwilligers bepaalt grotendeels de  leefbaarheid van een dorp. 

Vrijwilligers verdienen dan ook blijvend aandacht. Onze maatschappij is in 

toenemende mate afhankelijk van vrijwilligers, in dorpen, bij verenigingen, maar ook 

dichter bij huis in de mantelzorg. Zij bepalen voor een groot deel het welzijn van velen 

en de mogelijkheden om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Daarmee zijn ze voor 

cruciaal belang voor het leefbaar houden van de dorpen. De PvdA vindt dat de 

gemeente actief beleid moet voeren om de waardering voor vrijwilligers concreet in te 

vullen. Ook is het van belang dat de gemeente mogelijkheden en faciliteiten biedt om 

vrijwilligers en mantelzorgers de ondersteunen (trainingen, cursussen, e.d.). Dit om de 

toenemende druk op hen draaglijk te houden.  

 Naast de aandacht van de wat grotere kernen is het belangrijk dat de gemeente zich 

extra inspant voor de leefbaarheid van de kleine kernen, waarbij de dorpsraden van 

deze kernen ook nadrukkelijk zijn betrokken vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Juist in deze dorpen ligt het gevaar van leegloop en krimp op de 

loer, o.a. door een toenemende vergrijzing.   
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 Het concept om te werken met dorpsraden en dorpsplannen wordt volledig door de 

PvdA omarmd. De gemeente moet in elke kern die activiteiten ondersteunen die 

gericht zijn op het in stand houden van een gemeenschapshuis/kulturhus.  
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9. Drie decentralisaties en de onderlinge samenhang 

De PvdA heeft in het verleden een belangrijke rol vervuld bij de opbouw van de sociale 
zekerheid voor de zwakkeren in de samenleving. De komende jaren worden 3 grote taken en 
bevoegdheden in het sociale domein naar gemeenten gedecentraliseerd: de Participatiewet, 
de extramurale Begeleiding en Persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg. 
Deze decentralisaties gaan gepaard met een vermindering van de beschikbare financiële 
middelen. 
Aan alle decentralisaties van het rijk ligt de veronderstelling ten grondslag dat de gemeenten 
beter kunnen aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van kwetsbare burgers en hun 
omgeving en maatwerk kunnen leveren. 
Tevens wordt door het rijk verondersteld dat gemeenten inzetten op de versterking van de 
eigen kracht van burgers (ook financieel gezien) en veel meer kijken naar het te behalen 
resultaat in plaats van de aangeboden voorziening.  
De decentralisaties moeten volgens het rijk de fragmentatie van het ondersteuningsaanbod 
tegen gaan. Dit betekent voor de gemeenten dat zij een samenhangend gemeentelijk sociaal 
beleid moeten ontwikkelen. 
Het bovenstaande maakt het volgens het rijk mogelijk om met minder middelen passende 
ondersteuning te bieden. Gelet hierop is bij alle decentralisaties sprake van forse 
efficiencykortingen. 
Met deze decentralisaties krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor bijna de gehele 
maatschappelijke ondersteuning van inwoners: kinderen, volwassenen en ouderen. De 
gemeente krijgt hiermee de mogelijkheid om een samenhangend sociaal beleid te voeren 
gericht op het vergroten van de participatie van alle inwoners, ook van degenen die zich in 
een kwetsbare positie bevinden. Zowel op het gebied van werk en inkomen, als op het vlak 
van welzijn en zorg. De ervaring leert dat als mensen tijdelijk of langdurig ondersteuning 
nodig hebben, zij in veel gevallen (in meer dan de helft van de gevallen) vragen/problemen 
hebben op verschillende terreinen. 
De PvdA ziet inhoudelijk de voordelen van het primaat van de gemeente. De PvdA maakt 
zich wel grote zorgen over de financiering. Doordat het rijk het open eind van de financiering 
bij de gemeente legt, nadat een forse efficiencykorting is toegepast - die in de praktijk eerst 
nog moet blijken - loopt de gemeente een groot financieel risico.  
Daarom moet volgens de PvdA de ondersteuning van de gemeente aan burgers/gezinnen die 
hulp nodig hebben om mee te doen in de samenleving , beter, sneller en goedkoper 
organiseren. Ondersteuning is in alle gevallen maatwerk dat bestaat uit een samenspel van 
eigen inzet, inzet van het sociale netwerk, informele ondersteuning en professionele 
ondersteuning. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 De PvdA vindt dat ondersteuning gericht moet zijn op het vergroten van participatie 

en eigen kracht en probleemoplossend vermogen van de burger. 

 De ondersteuning is laagdrempelig, gericht op de vraag, integraal (omvattend alle 

levensgebieden/de gehele gezinssituatie) en op maat. 

 De ondersteuning is eenvoudig waar mogelijk, specialistisch waar nodig. 

 De ondersteuning vindt volgens de PvdA, daar waar mogelijk en nodig, dicht bij de 

inwoners plaats. 

 Er is sprake van één gezin, één plan (arrangement), één aanpak, één regisseur. 

 De PvdA vindt het van groot belang dat de ondersteuning wordt geleverd binnen de 

beschikbare middelen en met zo min mogelijk bureaucratie. 

 
Onderstaand zijn de 3 decentralisaties kernachtig weergegeven: 

 

a. Participatiewet 

Er komt één regeling voor iedereen die voorheen een beroep deed op Wwb, Wajong of 

Wsw. De gemeente moet per 1-1-2015 zorgen dat mensen werk krijgen en het inkomen 

aanvullen als mensen niet (geheel) het minimumloon kunnen verdienen. Ook regelt deze 

wet dat de sociale werkvoorziening op (lange) termijn ophoudt te bestaan. Vanaf 2015 

komen er geen nieuwe mensen op de wachtlijst. Dit betekent dat mensen met een 

arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan de slag moeten en er slechts voor een hele 

beperkte groep (circa 30% van het huidige aantal) beschutte banen blijven. 

 

b. Jeugdzorg 

Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle zorg aan minderjarigen. Naast de 

opvoedingsondersteuning (CJG) gaat het om (gesloten) jeugdzorg, zorg voor licht 

verstandelijk gehandicapten, jeugdbescherming en -reclassering.  

De nieuwe jeugdwet is gebaseerd op het uitgangspunt dat er meer aandacht moet komen 

voor het gewone opvoeden en vooral het gebruik van (dure) tweedelijnszorg moet worden 

teruggedrongen. Dit vereist een goed aanbod van laagdrempelige ondersteuning in de 

eerste lijn. Situaties waarbij verschillende hulpverleners steeds naar elkaar doorverwijzen en 

de jeugdige te maken heeft met een veelvoud aan hulpverleners, mogen daardoor niet meer 

voorkomen. Het is aan de gemeente om met zorgaanbieders sluitende afspraken te maken 
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over de inkoop van zorg. Een integrale aanpak waarin nauwe afstemming plaatsvindt tussen 

de verschillende disciplines met elk hun eigen deskundigheid, onder regievoering van de 

gemeente is hierbij noodzakelijk. 

 

c. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) 

Vanaf 2015 krijgt de gemeente een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het 

ondersteunen van mensen met een beperking. Het gaat bijv. om begeleiding van mensen 

met een psychiatrische of chronische ziekte of de dagbesteding van een verstandelijk 

gehandicapte. Het vertrekpunt is de eigen kracht van de burger en zijn naaste omgeving. 

Voor de zaken die mensen niet zelf kunnen regelen en waarbij ze ook geen beroep kunnen 

doen op familie en vrienden, moet de gemeente zorg en ondersteuning regelen in de vorm 

van ‘maatwerktrajecten’. Voor begeleiding en persoonlijke verzorging in meerdere gradaties 

doen burgers nu nog een beroep op de AWBZ, straks moeten ze hiervoor naar het wmo-

loket van de gemeente. Door uit te gaan van de mogelijkheden die mensen zelf wel hebben 

en niet meer als voorheen uit te gaan van de beperkingen (kanteling in denkwijze), moet het 

mogelijk worden ‘op maat’ te ondersteunen.  

Ook de ouderenzorg verandert ingrijpend. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen, alleen mensen die het zelfstandig echt niet meer redden, krijgen nog een 

indicatie voor bijv. een verpleeghuis. 

 

Duidelijk is dat bij alle drie decentralisaties de eigen kracht van de burger en zijn netwerk 

centraal staat. De nadruk verschuift van beperkingen die mensen ondervinden, naar wat 

mensen nog wel kunnen, of het nu gaat om een potentiële wsw-werknemer, een gezin met 

een gehandicapt kind of om een oudere met een beperking.  

De gemeente gaat de decentralisaties uitvoeren omdat zij haar eigen burgers het beste zou 

moeten kennen en in staat moet zijn om lokale en regionale voorzieningen in onderlinge 

samenhang op elkaar aan te laten sluiten, voor alle relevante doelgroepen. De totale korting 

is landelijk aanzienlijk: van 15,5 naar 10 miljard. Toch zal het mogelijk moeten zijn om 

efficiënter en doelmatiger te werken en zijn door het verbinden van de drie decentralisaties 

ook besparingen mogelijk. Het ontschotten van zorgverlening en het bundelen van inzet 

voor verschillende doelgroepen kan zowel inhoudelijk als financieel zeker leiden tot 

vermindering van uitgaven, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de benodigde inzet. 

Een voorbeeld kan zijn het samenvoegen van vervoersstromen of het combineren van 

dagbesteding met het lokale welzijnswerk.  
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Dit alles neemt niet weg dat de korting op de budgetten hoe dan ook zal leiden tot een 

soberder niveau van voorzieningen. Het is dan ook erg belangrijk dat de gemeente gerichte 

keuzes maakt, waar kan lokaal, waar nodig regionaal. 
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10. Kunst en cultuur 
 
Op kunst en cultuur wordt snel bezuinigd door de overheid in tijden van economische 
neergang. Naar de mening van de PvdA meestal te snel en te veel. Sponsoring en 
crowdfunding zijn de nieuwe toverwoorden in de kunst- en cultuursector. Het valt zonder 
meer te prijzen dat kunst- en cultuurinstellingen op creatieve wijze deze geldbronnen 
aanboren in tijden van financiële krapte. Ongetwijfeld kan de culturele sector daarin nog 
inventiever zijn. Cultureel ondernemerschap kan mooie dingen opleveren. 
Maar als de overheid zich financieel terugtrekt is het niet vanzelfsprekend dat de 
gemeenschap en het bedrijfsleven een extra inspanning leveren. 

De vraag is of kunst en cultuur soms toch niet een basisondersteuning moeten hebben van 
de overheid. 

Met de bezuinigingen van de laatste jaren is volgens de PvdA de ondergrens bereikt. 

Cultuur draagt ook bij aan het imago van onze gemeente en onze identiteit en versterken de 
recreatieve aantrekkelijkheid van onze gemeente.  Het is bij uitstek een terrein waarin 
Tubbergen zich kan onderscheiden van andere gemeenten. Evenementen als de Verlichte 
carnavalsoptocht, Glasrijk, KAFT en de Paardendagen moeten worden opgenomen in een 
culturele agenda voor Tubbergen waarop elke 2 maanden een belangrijk evenement wordt 
geprogrammeerd. De PvdA wil dat de gemeente ook participeert in de culturele agenda met 
(beperkte) ambtelijke ondersteuning.   

De PvdA vindt dat iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen aan en te genieten van 
kunst en cultuur in al zijn vormen. Daarom dienen voorzieningen laagdrempelig en gericht 
op de kern te zijn, met daarnaast een aantal bovenlokale voorzieningen. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 Verenigingen die actief zijn op het gebied van (amateur)kunst worden door de 

gemeente gefaciliteerd en gestimuleerd. 

 De PvdA is van mening dat de dorpsraden ook aandacht moeten hebben voor het 

stimuleren van kunst  en cultuur. In elke kern moet gelegenheid zijn voor het 

exposeren van beeldende kunst. 

 Lokale kunstenaars worden gestimuleerd door het verstrekken van opdrachten.  
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 Muziekonderwijs moet in beginsel in alle kernen beschikbaar zijn.  

 De PvdA vindt dat de gemeente particulier initiatief moet ondersteunen om te komen 

tot een bovenlokale voorziening voor (kleinschalig) theater en muziekvoorstellingen. 

 Bijdragen aan kunst- en cultuuruitingen van inwoners die afkomstig zijn uit andere 

culturen worden gestimuleerd.  

 De PvdA wil dat specifieke kunst- en cultuuruitingen zoals Glasrijk Tubbergen, KAFT, 

concerten van Mardi le Vingt en de verlichte carnavalsoptocht opgenomen worden in 

de Culturele Agenda voor Tubbergen waarop elke 2maanden een evenement wordt 

geprogrammeerd. Zo wordt Tubbergen gepromoot, waarmee de gemeente ook 

aantrekkelijk wordt toeristen en recreanten. 

 De PvdA is van mening dat “de Paardendagen” de status van evenement moet 

krijgen. 

 De bibliotheek krijgt steeds meer een makelaarsfunctie voor kunst en cultuur. Aan 

bibliotheekwerk wil de PvdA speciale aandacht schenken. Hetzij via de 

bibliotheekvestigingen in de grotere dorpen, hetzij via dorpsmediatheken in de 

kleinste kernen. De PvdA ziet dit als een belangrijke basisvoorziening op het gebied 

van welzijn en cultuur, die voor iedere inwoner bereikbaar en toegankelijk moet zijn.  

 De bibliotheek moet worden gestimuleerd en in de gelegenheid worden gesteld, om te 

voldoen aan de veranderende vraag van de burgers.  

 De PvdA wil het werk van heemkundegroepen blijven ondersteunen. Met dit werk 

worden oude tradities en gewoonten en kennis van onze gemeenschap door de jaren 

heen bewaart voor het nageslacht en het vormt mede de basis voor cultuurhistorische 

educatie.   
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11. Jeugd en jongeren   

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een belangrijk begrip, zeker voor een vergrijzende 
gemeente als Tubbergen. Een veilige leefomgeving, met voldoende passende mogelijkheden 
voor groei en ontwikkeling en met adequate ondersteuningsmogelijkheden waar nodig, kan 
een stevige basis leggen voor de toekomst.  
Het onderwijs speelt een belangrijke rol. De rol van het onderwijs naast de opvoedende taak 
van de ouders is prominent en kleurt de basis van het bestaan van kinderen. Als jongeren 
van school komen moet alles op alles worden gezet om hen aan het werk te krijgen. 
Stimulerende maatregelen om juist in tijden van economische crisis jeugdwerkloosheid te 
voorkomen vindt de PvdA van groot belang. Juist met (het uitzicht op) een baan hebben 
jongeren de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot actieve en betrokken burgers.  
Samenwerking tussen alle betrokken actoren is van belang bij dit thema. Scholen, gemeente, 
GGD, jongerenwerk en organisaties voor jeugdhulpverlening en jeugdzorg moeten 
gezamenlijk werken aan preventieve signalering en actieve ondersteuning en hulp waar 
nodig. Dit kan in de ogen van de PvdA nooit fragmentarisch en ad hoc zijn. Een integrale 
aanpak waarbij niet naast elkaar maar met elkaar wordt gewerkt is van wezenlijk belang en 
voorkomt dat jongeren (en hun ouders) min of meer verzuipen in de veelheid aan loketten, 
mogelijkheden en hulpverleners. Een kind of jongere staat hierbij nooit op zichzelf: altijd is 
er een link met het gezin en met de ouders/verzorgers. Voor de PvdA is dit dan ook het 
centrale uitgangspunt bij een nadere concretisering van de transitie Jeugdzorg: niet de 
vormen en inkoop van zorg en ondersteuning centraal, maar de jongere zoals hij 
functioneert binnen het eigen systeem als uitgangspunt.   
Daarbij is ondersteuning nooit vrijblijvend: jongeren met gedragsproblemen die niet naar 
school willen of niet willen werken worden aangepakt. Ook als er niet direct (betaald) werk 
beschikbaar is, is er voldoende vrijwilligerswerk om een maatschappelijke functie te kunnen 
vervullen en niet achterover te leunen. En waar het niet alleen gaat om de jongere, maar in 
het geval van echte probleemgezinnen, zal vanuit de gemeente (Centrum voor Jeugd en 
Gezin) strakke regie gevoerd worden om alle vrijblijvendheid weg te nemen. 
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 De PvdA houdt voor jongeren vast aan een sluitende aanpak: als jongere ga je naar 

school of je werkt; thuis zitten zonder scholing of een baan is niet aan de orde. Het 

jongerenloket in Almelo, dat ook voor de gemeente Tubbergen actief is, is een 

instrument voor die sluitende aanpak. Inzet voor vrijwilligerswerk als vorm van 

(maatschappelijke) stage kan hierbij een middel zijn. 
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 Samen met gemeente, werkgevers en vakorganisaties wil de PvdA zich actief inzetten 

bij initiatieven ter bestrijding van jeugdwerkloosheid op Twentse schaal. Het moet 

niet zo zijn dat er net als in de 80-er jaren sprake zal zijn van een ‘verloren generatie’ 

door een zeer hoge jeugdwerkloosheid. De PvdA wil zich inspannen om werkgevers te 

bewegen om leerwerkbanen en -trajecten voor werkloze jongeren beschikbaar te 

stellen, zodat zij op een adequate wijze werkervaring op kunnen doen en niet verloren 

gaan voor de arbeidsmarkt. 

 Jongerenwerk is een basisvoorziening in de dorpen en moet gericht zijn op het bieden 

van activiteiten en het faciliteren van ontmoeting. Goed jongerenwerk kan sterk 

preventief werken en onveiligheid, criminaliteit en dure jeugdzorg helpen voorkomen. 

 Jeugd en jongeren worden gezien en gehoord in de gemeente Tubbergen: het 

jeugdbeleid en het uitzetten van activiteiten wordt samen met de jongeren bedacht 

en uitgewerkt.  

 De PvdA vindt dat er voor 12 tot 18 jarigen een voorziening moet komen in de 3 grote 

kernen waar leeftijdgenoten in eigen ruimten (hangplekken) onder elkaar kunnen zijn 

en waar gelegenheid is voor kleinschalige muziekconcerten. 

 Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren in de gemeente Tubbergen relatief vaak in 

contact komen met alcohol, drugs en andere genotsmiddelen en ook op steeds 

jongere leeftijd. De PvdA vindt dit zorgwekkend en markeert dit als een speerpunt 

voor de komende jaren. Hierbij zijn drie kernbegrippen van belang: 

1. normeren: een wettelijke grens is een wettelijke grens en daar houdt iedereen 

zich aan. Zo niet handhaving; lukt dat niet dan pas extra regelgeving.  

2. preventie: jongeren én ouders dienen zich van de gevolgen bewust te zijn. Het 

min of meer aanmoedigen tot drinken (is toch gezellig…) past niet binnen een 

opvoeding waarin preventie een plek hoort te hebben. Dialoog is de sleutel 

tussen jongeren, ouders en instanties zoals de politie en overheden.  

3. een andere levenswijze voorhouden: de PvdA vindt dat vooral de ouders de  

belangrijkste opvoeders zijn en dus ouders zich bewust dienen te zijn van de  

risico's van het gebruik van genotsmiddelen. Ouders vervullen in deze een 

belangrijke voorbeeldfunctie. Anderzijds dienen jongeren zelf er bewust van te 
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worden dat er veel  risico’s aan  alcohol, roken, gokken en drugs zitten. Het 

voortdurend wijzen op de eigen verantwoordelijkheid is hierbij van belang. 

 Bestrijding van jeugdwerkloosheid begint al op school: voortijdig schoolverlaten is in 

veel gevallen al een signaal. Het streven is er dan ook op  gericht om het aantal 

voortijdige schoolverlaters zonder diploma te reduceren tot nul. 

 Jeugdzaken is niet de verantwoordelijkheid van de wethouder alleen, maar van het 

voltallige college van burgemeester en wethouders. 
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12. Een vitaal platteland 
 

Veel mensen genieten dagelijks in onze gemeente van het mooie landschap. Een prachtig 
gebied om te wonen en te werken en waar anderen in het weekend tot rust komen. Niet 
voor niets maakt het grondgebied van onze gemeente deel uit van het Nationaal Landschap 
Noordoost-Twente.  
De agrarische sector neemt een belangrijke plaats in op het platteland. De sector zorgt voor 
veilig en gezond voedsel en is ook belangrijk voor de (aanverwante) werkgelegenheid. De 
landbouw is een grote drager van natuur en landschap en bepaalt daarmee in belangrijke 
mate de kwaliteit van onze leefomgeving. Ons landschap is er door gevormd en wordt er ook 
weer door bedreigd. De uitstoot van ammoniak en de verdroging leiden er toe dat sommige 
planten en dieren verdwijnen. Landbouw en natuur kennen hierdoor een haat-
liefdeverhouding. In de huidige discussie over Natura 2000 wordt dit zichtbaar. Ook in 
Nederland neemt de bijensterfte alarmerend toe. Honingbijen en hommels zijn onmisbaar 
voor de bestuiving van groente- en fruitgewassen. Gewasbeschermingsmiddelen waarvan 
wordt aangetoond dat ze schadelijk zijn, moeten worden verboden.  
De PvdA streeft naar een vitale en duurzame agrarische sector en zet in op behoud van ons 
karakteristieke coulisselandschap, dat goed toegankelijk is voor iedereen. Een deel van de 
landbouw gaat mee in de stroom van schaalvergroting. Andere bedrijven zoeken hun 
toekomst in de verbreding van hun bedrijfsvoering, zoals natuur- en landschapsbeheer of 
zorg en toerisme. Ons toeristische product moet een nog duidelijker profiel krijgen met als 
doel om meer toeristen naar Noordoost Twente te krijgen, die meer besteden en die langer 
blijven. Daarmee neemt het aantal arbeidsplaatsen in de recreatiesector toe.  
 
De problemen die zich in Noordoost Twente voordoen vragen om een 
gemeentegrensoverschrijdende aanpak in de vorm van gebiedsontwikkeling.  De visie focust 
vooral op het versterken van de sociaal-conomische kant van Twente en van Tubbergen in 
het bijzonder. Om de kwetsbaarheid van de economische monocultuur (bouw en agrarische 
sector) te doorbreken moet er ruimte komen voor nieuwe vormen van ondernemen. 
Voormalige agrarische bedrijfsgebouwen kunnen geschikt zijn of worden gemaakt voor 
andere economische activiteiten. Als dat niet het geval is, is sloop de beste oplossing. 
De Partij van de Arbeid steunt de koers die wordt ingezet met het Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarbij het accent van inkomenssteun voor boeren 
verschuift naar beloning van boeren die een bijdrage leveren aan het beheer van landschap 
en natuur. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 De PvdA vindt het van belang dat in het gebiedsprogramma voor NO-Twente verder 

wordt gewerkt aan de economische ontwikkeling van de kernen en het buitengebied, 

aan structuurverbetering van de landbouw, en aan een veerkrachtig watersysteem 

o.a. door het inrichten van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van 

retentiegebieden en realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS). 

 De PvdA zet in op nieuwe vormen van ondernemen in onze kernen en in het 

buitengebied (lokaal wat lokaal kan en daarnaast stimuleert de PvdA initiatieven die 

de economische ontwikkeling in en om de grote Twentse steden bevorderen, 

simpelweg omdat er onvoldoende lokale werkgelegenheid is om iedereen aan het 

werk te houden. De aanwezigheid van de Universiteit van Twente (UT) is van groot 

belang, vooral als het gaat om innovatie in onze gemeente. 

 Grondeigenaren en boeren moeten een beloning krijgen als zij een bijdrage leveren 

aan het landschap, de bescherming van soorten en herstel biodiversiteit en 

waterberging ( groen/blauwe diensten). 

 De PvdA is voorstander van een onderzoek naar de wenselijkheid van de instelling van 

een sloopfonds, om te stimuleren dat vrijkomende, landschapsontsierende agrarische 

gebouwen worden gesloopt. 

 Voor de versterking van de recreatieve en toeristische sector wordt het buitengebied 

maximaal toegankelijk gemaakt door goed onderhoud  van de  fiets- en 

wandelpaden, eventueel over boerenland. 

 De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt vormgegeven via instrumenten als 

Rood voor Rood, het VAB-beleid, Streekeigen huis en erf en Bouwen met identiteit. 

Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van het kenniscentrum Atelier 

Overijssel en het Oversticht.  

 In verband met zuinig ruimtegebruik moeten de mogelijkheden voor herstructurering 

van bestaande bedrijventerreinen nadrukkelijk worden bekeken. 
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13. Ouderenbeleid  
 

De Gemeente Tubbergen moet een gemeente zijn voor jong en oud. Dat betekent dat het 
voor de verschillende leeftijdsgroepen aantrekkelijk wonen en leven moet zijn. Naast veel 
belangstelling voor jeugd en jongeren, moet er dus ook sprake zijn van seniorenbeleid.  

In de komende jaren zal het aantal ouderen sterk toenemen. In onze gemeente is in 2020 1 
op de 5 inwoners ouder dan 65 jaar, terwijl in 2010 nog 1 op de 7 inwoners ouder dan 65 
jaar was. Dit maakt  een grotere focus op het ouderenbeleid noodzakelijk. 

De PvdA fractie vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen 
blijven wonen en ook dat zij zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren.  

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode : 

 

 De PvdA vindt dat ouderen meer bij de totstandkoming van voor ouderen relevante 

voorzieningen moeten worden betrokken, zoals gebruik van sociale voorzieningen, 

openbaar vervoer, toegankelijkheid openbare ruimte en welzijn voor ouderen ( o.a. 

via structureel overleg met seniorenraad). 

 

 Volgens de PvdA moeten adequate verkeersmaatregelen worden genomen die het 

fietsen en lopen bevorderen en er voor zorgen dat belangrijke voorzieningen (kerk, 

bank, bibliotheek, winkelgebied) ook voor ouderen goed bereikbaar zijn.  

 

 Zorgen voor voldoende betaalbare en levensloopbestendige huurwoningen, zodat 

ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen leven is volgens de PvdA een kernpunt in 

het ouderenbeleid. 

 

 Stimuleren van vrijwilligersbeleid. Ondersteunen van mantelzorg. Oog hebben voor 

het sociale isolement waarin vele ouderen verkeren. 

 

 In het kader van de zorg en welzijn moet er sprake zijn van één loket waar ouderen 
terecht kunnen voor hun vragen. Bureaucratie moet volgens de PvdA worden 
vermeden.  

 In het kader van de nieuwe decentralisaties en de veranderingen binnen de Wmo mag 
niemand tussen wal en schip raken. De PvdA is voorstander van een solidaire 
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samenleving, waarin mensen naar draagkracht meebetalen en de meest kwetsbaren 
worden ontzien. 

 Werkloze 50-plussers zijn veel minder kansrijk op de arbeidsmarkt. De PvdA vindt 

deze  leeftijdsachterstelling van oudere werklozen onverteerbaar. Stimuleren van 

arbeidsparticipatie van 50-plussers moet dan ook prominent aandacht krijgen in het 

gemeentelijk beleid. 

 

 In het kader van de veiligheid moeten ouderen worden gewezen op mogelijkheden 

van inbraakpreventie. 

 

 Digitale informatievoorziening aan ouderen moet gebruiksvriendelijkheid zijn. 
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14. Sport verbindt en daagt uit  
 
Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie in onze gemeente. 
Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van 
mensen, maar voorkomen we ook sociaal isolement. Het is van groot belang dat sport voor 
iedereen toegankelijk is. Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en 
zorgt voor ‘teamspirit’ en onderling respect.  
Sportverenigingen draaien op vrijwilligers. In de praktijk blijkt het best moeilijk om steeds 
maar weer voldoende vrijwilligers te vinden. Om een breed aanbod van sportclubs te 
behouden, kan de gemeente ook een rol spelen, door verbindingen te leggen met 
bijvoorbeeld de scholen, buitenschoolse opvang, jeugdzorg en dorpen.  
Naast sport voor iedereen, heeft ook topsport een maatschappelijk belang. Topsport kan 
bijdragen aan de profilering van de gemeente, terwijl individuele topsporters een positieve 
uitstraling kunnen hebben als rolmodel. De PvdA vindt dat er een goede balans moet zijn in 
kosten voor de breedtesport en kosten voor de topsport: breedtesport stimuleren en waar 
mogelijk topsport faciliteren. 
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
 

 De PvdA vindt dat kinderen onder schooltijd, maar ook buiten schooltijd kennis 
moeten kunnen maken met het plezier van sporten. Voor aanmelding bij een 
sportclub mag het inkomen van ouders geen drempel vormen. De gemeente zou dit 
mogelijk moeten maken met een tegemoetkoming via de scholierenvergoeding en/of 
het jeugdsportfonds.  

 

 Minima moeten worden tegemoet gekomen in de kosten van sport, vindt de PvdA. 
We moeten als gemeente ouders en opvoeders (scholen / jeugdwerk/ sportclubs) 
wijzen op de mogelijkheden, zodat kinderen niet in een isolement terecht komen. 

 

 De PvdA hecht er sterk aan dat vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd in de sport.  
Minder regels voor sportclubs door bijvoorbeeld de benodigde verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) gratis of tegen een heel laag tarief te verstrekken.  

 

 Bij de keuze voor goede binnensportaccommodaties moet enerzijds rekening worden 
gehouden met demografische gegevens en anderzijds ook met duurzaamheid. 
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 De sportclubs spelen ook een belangrijke rol bij de opvoeding van onze jeugd. In 
samenwerking tussen gemeente en sportclubs moet actief beleid worden gemaakt 
m.b.t.  zaken als alcohol - en drugspreventie, omgaan met pesten, fair play, enz. 

 

 De PvdA wil dat de gemeente sportbeoefening door ouderen bevordert en stimuleert. 
 

 De PvdA vindt dat er voldoende en eigentijds geoutilleerde 
buitensportaccommodaties in alle dorpen moeten zijn. Gemeente en sportraad 
zoeken naar mogelijkheden om ook in kleine kernen buitensportaccommodaties (met 
kunstgras) aan te leggen.  
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15. Veilig verkeer en toegankelijk openbaar vervoer 
 

Verkeersveiligheid is een onderwerp dat iedereen raakt. Er vallen jaarlijks vele doden en 
gewonden. In onze gemeente is er een jaargemiddelde  van 53 ernstige verkeersslachtoffers. 
(doden en ziekenhuisopnamen). Iedereen moet veilig over straat kunnen. Ondanks de 
voortdurende inspanningen in de afgelopen jaren blijft Duurzaam Veilig Verkeer altijd 
actueel. De 60-km zones zijn volledig aangelegd. Ook de Veilige Schoolomgeving is bij alle 
scholen gerealiseerd. Kwetsbare groepen in het verkeer hebben extra aandacht nodig. De 
veiligheid van de (oudere) fietser dient prominent aandacht te krijgen. De Rijksoverheid 
scherpt de doelstellingen voor de verkeersveiligheid steeds verder aan. (steeds minder 
slachtoffers in het verkeer). De komende jaren moet de focus vooral liggen op 
verkeerseducatie en minder  op infrastructurele maatregelen. Investeren in 
verkeersveiligheidseducatie, communicatie en handhaving leidt tot minder 
verkeersslachtoffers en minder maatschappelijke vervolgkosten (WMO).  
De infrastructuur is grotendeels op orde. Hier en daar ontbrekende schakels, zoals 
fietssuggestiestroken op drukke wegen in de bebouwde kom moeten nog worden 
gerealiseerd. Het accent zal verschuiven naar gedragsbeïnvloeding. Als gevolg van de 
vergrijzing en de opkomst van e-bikes neemt het aantal ongelukken met fietsers en 
scootmobielen toe. 
De nieuwe busverbinding met Hengelo is gerealiseerd en betekent een aanmerkelijke 
verbetering van het openbaar vervoer. De buurtbus en de regiotaxi blijven van belang op 
plaatsen waar andere vormen van openbaar vervoer ontbreken. Wij vragen een actieve 
betrokkenheid van de burgers waar het gaat om het melden en oplossen van knelpunten. 
 

 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
 

 Voor investeringen in en onderhoud aan wegen hanteert de gemeente als 

toetsingscriterium: veiligheid! Voor knelpunten komen oplossingen. 

 De PvdA is van mening dat er Samen met de Regio Twente, de ROVO en VVN nog 

meer moet worden ingezet op het programma Educatie & Communicatie. 

 Op  sluiproutes, waar vaak te hard wordt gereden, moeten volgens de PvdA passende 

(aanvullende) snelheidsremmende maatregelen worden genomen. De politie 

handhaaft en bestraft overtreders.  
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 Kwetsbare verkeersdeelnemers als kinderen, fietsers en ouderen, worden door 

maatregelen “uit de wind” gehouden. Verkeerssituaties worden beoordeeld vanuit die 

optiek. De timing van onderhouds- of aanlegwerken wordt aangepast aan die 

groepen; bijvoorbeeld: onderhoudswerken in schoolvakanties. 

 De PvdA blijft bij bezuinigingen attent op het onderhoud aan de openbare ruimte 

(wegen, bermen en groen). Bezuinigingen mogen niet leiden tot onacceptabel 

uitziende woonomgevingen of onveilige verkeerssituaties.  

 De PvdA vindt dat gemeente moet zorgen voor voldoende parkeerplekken voor 

houders van een gehandicaptenparkeerkaart in winkelgebieden, bij sportcentra en 

culturele instellingen en alle andere plaatsen waar veel bezoekers komen. 

 Alle bussen en haltes worden toegankelijk voor mensen met een handicap.  

 De PvdA ziet de regiotaxi als een goede, en aanvullende en betaalbare vorm van 

openbaar vervoer, niet alleen voor ouderen en zieken maar voor iedereen. 
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16. Een groene en duurzame gemeente 
 

Tubbergen is een prachtige gemeente om in te wonen, te werken en te ondernemen. We 
moeten zorgen dat dit in de toekomst zo blijft. Economische groei is belangrijk om de kernen 
leefbaar te houden. Als we nu de juiste keuzes maken is de gemeenschap in de toekomst 
beter in staat om problemen die zich dan voordoen het hoofd te bieden. Problemen zoals de 
financiële crisis met recessie en depressie als gevolg dagen uit tot milieumaatregelen en 
investeringen in alternatieve energie opwekking die een duurzaam milieurendement en 
kostenreductie opleveren. 
Tegelijkertijd stelt economische groei ons voor nieuwe opgaven voor de leefomgeving. Meer 
bedrijvigheid en de toegenomen welvaart zorgen voor meer verkeer, hoger energieverbruik 
en extra druk op schaarse ruimte. Als we nu de juiste keuzes maken is de gemeenschap in de 
toekomst beter in staat om problemen die zich dan voordoen het hoofd te bieden.  
Dit kan bijvoorbeeld door bij nieuwbouwprojecten in te spelen op het veranderende klimaat, 
maar ook door als gemeenschap te kiezen voor duurzame producten en groene energie. De 
afgelopen periode is als lokaal initiatief Duurzaam Vasse ontstaan met als doel om 
energieneutraal te worden. De gemeente  faciliteert dit initiatief, zonder dit project over te 
willen nemen. In deze tijd van financiële crisis proberen mensen nieuwe manieren van 
financieren en produceren te vinden, vaak op basis van lokaal gewortelde initiatieven. 
Deze nieuwe economie lijkt zich goed te ontwikkelen in onze gemeente waar identiteit en 
noaberschap erg belangrijk zijn. 
Als het gaat om huishoudelijk afval is er sprake van een trendbreuk, want 75% van de afval 
die we in de grijze bak gooien, blijkt nog herbruikbaar te zijn. Daardoor sparen we op 
natuurlijke grondstoffen. 
De zorg voor duurzaamheid en de kwaliteit van onze leefomgeving is essentieel voor de 
kwaliteit van de Tubbergse samenleving in de nabije en verre toekomst. 
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
 

 De PvdA vindt dat de gemeente een stimulerende taak heeft en ruimte moet geven 

aan nieuwe sociale en economische ontwikkelingen. 

 Toepassing van bewezen technieken voor duurzame energie als zonneboilers, 

zonnecellen en zogenaamde zuid-gerichte verkaveling van uitbreidingsplannen, wordt 

gestimuleerd. 
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 De PvdA vindt dat de beleidsvorming binnen de  gemeente Tubbergen gericht moet 

zijn op stimulering van het fietsverkeer, bescherming van de voetganger en 

terugdringing van het onnodig gebruik van de auto. 

 Volgens de PvdA moet de gemeente ondernemers en bedrijven stimuleren om kansen 

die de ontstane duurzaamheidsindustrie biedt, te benutten. 

 Het buitengebied wordt/blijft een prettig uitloopgebied voor wandelaars en fietsers. 

Er is ruimte voor faciliteiten ten behoeve van het toerisme en voor recreatie dicht bij 

de deur. 

 Om “Tubbergen, natuurlijk het mooist” blijvend waar te maken, wordt het ecologisch 

onderhouden van wegbermen uitgebreid. 

 Openbaar groen in woonwijken met een publieke functie wordt niet verkocht. 

Snippergroen (kleine reststukjes) kunnen aan aanwonenden in gebruik gegeven 

worden via een gebruiksovereenkomst om illegaal gebruik te voorkomen. 

 De PvdA wil op termijn naar een afvalloze samenleving. Het scheiden aan de bron en 

hergebruik van grondstoffen krijgt de hoogste prioriteit. Omgekeerd inzamelen wordt 

het toekomstscenario. 

 Regels die duurzaamheid, de maatschappelijke functie of innovatie van het platteland 

belemmeren, worden aangepakt. 

 De PvdA is van mening dat de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van plannen 

rekening moet houden met het veranderende klimaat en draagt er zorg voor dat onze 

woonomgeving is voorbereid op perioden van grote droogte, maar ook op grote 

neerslaghoeveelheden. 

 De gemeente moet volgens de PvdA een belangrijke rol spelen in duurzame, klimaat- 

en energiesparende maatregelen. De gemeente moet het voortouw nemen door 

bijvoorbeeld toekomstige bouw en renovatie duurzaam en klimaatvriendelijk uit te 

voeren. Daarnaast worden energiebesparende maatregelen genomen en zorgt de 

gemeente voor recycling en hergebruik. 

 De PvdA vindt dat de gemeente door middel van campagnes verantwoord 

rioolgebruik moet stimuleren waardoor het oppervlaktewater schoon blijft. 
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 De PvdA vindt dat de gemeente bij investeringen groen en duurzaam als uitgangspunt 

moet nemen. 

 De PvdA vindt dat de gemeente milieubewust gedrag moet stimuleren door preventie 

en voorlichting. In overleg met het onderwijsveld moet er op scholen meer aandacht 

worden besteed aan groen en duurzaam. 
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17. Moderne democratie en goed bestuur  

Het toenemend aantal gemeentelijke taken stelt forse eisen aan de uitvoeringskracht van de 
gemeente. De komende jaren zullen er door decentralisatie in het sociale domein nog taken 
bijkomen.  Bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht en de beschikbaarheid van 
capaciteit en expertise is nodig om de uitdagingen aan te kunnen. Het gaat de PvdA niet 
zozeer om de vraag of de gemeente het nú goed doet, maar om de vraag of de gemeente 
het straks - met een uitgebreid takenpakket - goed kan (blijven) doen. Burgers moeten 
kunnen rekenen op een adequate uitvoering van de uitgebreide gemeentetaken - ook in het 
sociale domein -, waar zij via gemeenteraadsverkiezingen invloed op moet kunnen 
uitoefenen.  
De algemene mening is dat gemeenten van de omvang van de gemeente Tubbergen deze 
veelomvattende taken niet alleen kunnen uitvoeren. De PvdA onderschrijft die mening. De 
financiële middelen die de gemeente van het rijk ontvangt om de taken uit te voeren zijn 
eenvoudigweg onvoldoende. In de praktijk werkt de gemeente in verschillende taakvelden al 
tientallen jaren samen met andere gemeenten – denk bijvoorbeeld aan de Wsw -  en 
worden in Regio-Twenteverband ook gezamenlijke taken van de 14 Twentse gemeente 
uitgevoerd. De samenwerking met buurgemeente Dinkelland in de vorm van een 
gezamenlijke ambtelijke organisatie Noaberkracht is nodig om de burger een goede 
dienstverlening te kunnen garanderen tegen aanvaardbare kosten. Een fusie van de 2 
gemeenten is geen doel voor de PvdA, maar de PvdA verzet zich niet tegen een fusie als dit 
het logische gevolg is van een jarenlange goede samenwerking.  
Met andere woorden: de samenleving mag verwachten dat de gemeente de veranderingen 
in alle opzichten professioneel oppakt. Daar is door Noaberkracht invulling aan gegeven. Het 
is inmiddels bij iedereen ook wel doorgedrongen dat er tegelijkertijd ook meer 
zelfredzaamheid van de samenleving verwacht wordt. De actieve inzet van de inwoners zal 
nodig zijn om de uitvoering van gemeenschapstaken mogelijk te maken. 
De PvdA wil bereiken dat alle inwoners vanzelfsprekend kunnen rekenen op een slagvaardig, 
daadkrachtig en transparant bestuur, dat samen met de burgers streeft naar uitvoerbaar, 
meetbaar en controleerbaar beleid, tegen zo laag mogelijke kosten!  
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 Er moet volgens de PvdA een ambtelijk apparaat beschikbaar zijn, dat in omvang en 

kwaliteit is afgestemd op de ambities van inwoners en gemeentebestuur en dat 

klantvriendelijk, effectief en efficiënt functioneert.  

 De gemeente moet via alle kanalen goed bereikbaar zijn. 
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 De PvdA vindt dat de gemeente begrijpelijk en duidelijk moet communiceren voor alle 

burgers.  

 Inwoners van de gemeente weten wat ze willen en niet willen. Een grotere eigen 

verantwoordelijkheid sluit daar goed bij aan. Wij streven er naar dat de inwoners echt 

zeggenschap te geven en dat de uitvoering daarvan zoveel mogelijk tot stand te 

brengen in samenspraak met dorpsraden, inwoners en organisaties.  

 Dorpsraden worden in de visie van de PvdA altijd betrokken bij zaken die in de dorpen 

spelen, zoals wonen, wegen, verkeer, scholen en winkels. De gemeente stelt middelen 

beschikbaar aan dorpsraden om hun belangrijke taken te vervullen. 

 De PvdA wil een klein, hoogwaardig en betaalbaar ambtenarenapparaat, dat zich 

vooral richt op de regietaken. De uitvoering kan samen met marktpartijen 

plaatsvinden. 

 Er moet bijzondere aandacht zijn voor de kwetsbare groepen in de samenleving. 

 Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen. Dat is onze houding. Wij luisteren, nemen 

onze verantwoordelijkheid, besluiten en motiveren onze besluiten naar betrokkenen.  

 Meer ruimte voor burgers betekent, dat zij meer dan één keer in de vier jaar hun stem 

kunnen laten horen. Daarom betrekt de gemeente de inwoners al in een vroeg 

stadium bij plannen: interactieve beleidsvorming!  

 Mensen willen steeds minder afhankelijk zijn van instituten. Ze willen zelf initiatieven 

nemen. De PvdA steunt dit. Vertrouwen geven betekent immers ook vertrouwen 

hebben in het zelfregulerend vermogen van onze lokale samenleving.  

 Wij onderkennen dat burgers, in een maatschappij waarin ze zelf meer 

verantwoordelijkheid moeten dragen en zelfredzaam zijn, soms een steun in de rug 

kunnen gebruiken. Daarom willen we o.a. dat burgers voor advies terecht kunnen bij 

sociaal raadslieden.  

 Goed bedoelde regels zijn soms overbodig, betuttelend en niet bevorderlijk voor de 

ontwikkeling van de gemeente en haar burgers. Wij blijven kritisch kijken naar regels 

en doen voorstellen om overbodige of niet te handhaven regelgeving af te schaffen.  
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 Tubbergen stimuleert stage- en leerwerkplekken voor studenten in de ambtelijke 

organisatie.  

 De PvdA vindt dat de gemeente waar mogelijk samenwerkt met buurgemeenten als 

dat leidt tot kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. 
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18. Financiën op orde 

Economisch zijn het nog steeds moeilijke tijden, uiteindelijk moeten we het met minder 
middelen doen. 
Er worden steeds meer taken overgeheveld naar de gemeente, zoals bijvoorbeeld is voorzien 
in de nieuwe Participatiewet, die vanaf 1-1-2015 een grotere verantwoordelijkheid bij de 
gemeente legt. De realiteit gebiedt ons om hier mee rekening te houden.  
De mate waarin idealen en doelen haalbaar zijn en vertaald kunnen worden in concrete 
maatregelen op gemeentelijk niveau, is nog meer dan voorheen afhankelijk van wat 
financieel mogelijk is of financieel mogelijk gemaakt kan worden. 
De PvdA streeft naar een duurzaam solide en gezond financieel beleid met een sluitende 
begroting en een sluitende meerjarenraming. Reserves en voorzieningen zijn daarbij een 
middel, geen doel. Structurele lasten worden zo snel als mogelijk is ook structureel gedekt. 
 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 

 De PvdA vindt dat de gemeente moet zorgen voor een efficiënte uitvoering van beleid, 

omdat de lastendruk voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk moet blijven. 

 Investeringen worden op de eerste plaats beoordeeld op hun maatschappelijk 

rendement en aansluitend op het financieel rendement.  

 De PvdA vindt het voor de gemeentelijke huishouding van belang om een solide 

minimum aan reserves in stand te houden. 

 De PvdA vindt dat de ingeslagen weg van Noaberkracht moet worden voortgezet. 

Door de keuze voor Noaberkracht wordt de personeelsformatie kwalitatief en 

kwantitatief beter afgestemd op de taken die de gemeente moet uitvoeren. 

Uitbreiding of inkrimping van taken kan aanleiding zijn voor mutaties in de formatie.  

 

 


