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INLEIDING 
Duurzaam, Dienstbaar en Democratisch: dat is de noemer waaronder D66/GroenLinks 
deelneemt aan de verkiezingen. 

Duurzaam, mag geen modewoord zijn, maar moet werkelijk invulling krijgen om ook in de 
toekomst in Heerde goede woon-, werk- en leefomgeving te kunnen bieden.      
Duurzaamheid geldt dan niet alleen voor hoe we omgaan met de natuur en de hulpbronnen 
zoals energie, maar ook sociale samenhang en samen, over de verschillen heen, werken 
aan een prettige en veilige gemeente. 

Dienstbaar, omdat het bestuur er is voor de inwoners en bedrijven in de gemeente. Voor 
D66/GroenLinks betekent dit goed luisteren en Heerdenaren uitdagen om mee te denken. 

Democratisch, omdat D66/GroenLinks al jaren beseft dat er nieuwe manieren gevonden 
moeten worden om de democratie in te richten. Buurtgericht werken en vroegtijdig betrekken 
van inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven etc. bij besluitvorming zijn essentiële 
voorwaarden om dat gestalte aan te geven. 

Van 2010 tot 2014 hebben D66 en GroenLinks zich als afzonderlijke fracties in de oppositie 
actief opgesteld in de gemeenteraad. Vaak moesten we op belangrijke punten een stevig 
tegengeluid laten horen. Opvallend was dat de fracties van D66 en GroenLinks daarbij  
gezamenlijk optrokken. Zo waren we het niet eens met de grootschalige opzet van de 
Bredeschool West, met als gevolg dat het ontwerp is aangepast. Kritisch waren en zijn we 
nog steeds over de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Heerde in het algemeen en die 
van het bedrijventerrein Hattemerbroek in het bijzonder. We waren niet tegen de 
ontwikkeling van de MFA-Oost, maar wel tegen de dwangmatige opstelling van het college 
richting de Horsthoekschool. Ook hebben we ons verzet tegen het fenomeen 
beslotenheid/vertrouwelijkheid binnen het bestuur van de gemeente. Onze voorstellen 
hebben er toe geleid dat themaraadsvergaderingen openbaar zijn en het vraagstuk van 
beslotenheid/vertrouwelijkheid is opgepakt en is ingekaderd. Positieve bijdragen werden 
door de fracties geleverd ten aanzien van het van Meurspark, de centrumvisie en de 
discussie over integrale benadering van het accommodatie beleid, Wmo etc. 

De financiële positie van de gemeente Heerde is zorgelijk te noemen. Daarbij komt dat de 
financiële informatie naar de raad te kort schiet alsook vaak een te rooskleurig beeld geeft. 
De reservepositie is sterk afgenomen en tot een absoluut minimum gedaald. Gedurende de 
gehele raadsperiode hebben onze fracties hun zorgen aan het college onderbouwd kenbaar 
gemaakt. Echter, het college en de collegepartijen in de raad waren niet bereid de discussie 
aan te gaan. De opeenstapeling van de portefeuilles van beleid en die van financiën bij één 
collegelid belemmerde eveneens de mogelijkheid daartoe. Democratische controle door de 
raad kon daardoor onvoldoende plaatsvinden, toch een hoofdtaak van de gemeenteraad? 

Voor de periode 2014 tot 2018 streven de fracties van D66 en GroenLinks naar een steviger 
positie in de raad van Heerde. Dit om een meer verantwoorde en zichtbare bijdrage te 
kunnen leveren aan de toekomst van Heerde. Daartoe is besloten om gezamenlijk op te 
trekken door een combinatielijst, onder de naam D66/GroenLinks. 
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D66/GroenLinks is van mening dat een keuze moet worden gemaakt van thema’s die 
volgens haar deze periode van belang zijn c.q. worden. Deze keuze is in dit programma 
nader uitgewerkt in een vijftal overkoepelende speerpunten en een financieel aandachtspunt, 
te weten: 

1. Burger en bestuur; 

2. Duurzaamheid en energie; 

3. Werk, wonen en recreatie; 

4. Jeugd en ouderen; 

5. Gemeentelijke samenwerking; 

6. Financiën. 

 

Heerde, 7 november 2013 

D66/GroenLinks   

 

 

 

 

 

 

 
Vastgesteld: 

Algemene ledenvergadering D66 Noord-Oost Veluwe, d.d. 22 augustus 2013 
Algemene ledenvergadering GroenLinks Noordoost Veluwe, d.d. 6 november 2013 
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BURGER  EN  BESTUUR 

VISIE 
D66/GroenLinks wil naar een vernieuwende duurzame samenleving en wil daar inhoud aan 
geven. De gemeente stelt zich dienstbaar op en alle burgers, instellingen en bedrijven zijn 
daar op democratische wijze bij betrokken. 

In een duurzame samenleving staat de mens centraal. Vertrouwen op eigen kracht van 
mensen is een van de pijlers van D66/GroenLinks. Mensen zijn vindingrijk en creatief. De 
kracht zit er in om die vindingrijkheid en creativiteit te stimuleren, ondersteunen en te 
gebruiken.  

In een duurzame samenleving is informatievoorziening aan burgers en samenwerking met 
de verschillende partners, zoals scholen, jeugdzorg, ondernemers etc., voor D66/GroenLinks 
van grote betekenis. 

In een duurzame samenleving kan de betrokken burger, instelling en/of ondernemer direct 
invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. 

In een duurzame samenleving betekent besturen van de gemeente Heerde voor 
D66/GroenLinks dat actief burgerschap wordt aangemoedigd en de Heerdense burgers, 
instellingen en bedrijfsleven betrokken worden bij het beleid. D66/GroenLinks vindt dat er 
een groot potentieel in Heerde aanwezig is, dat benut zou kunnen en moeten worden.  

In een duurzame samenleving is sprake van een hoge mate van betrokkenheid en solidariteit 
en is daarom ook toekomstbestendig. 
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STANDPUNTEN 

•  Actief burgerschap wordt aangemoedigd en bevorderd alsmede dat nieuwe vormen 
worden gezocht om de burgers van Heerde te betrekken bij het beleid.  

• Meer directe zeggenschap van burgers, instellingen en ondernemers op de gang van 
zaken in onze gemeente o.a. door meer ruimte voor burgerinitiatieven, burgerpanels, 
internetpeilingen, interactieve planvorming etc.  

• De raad legt met regelmaat buiten het gemeentehuis een luisterend oor naar de 
burgers, instellingen en ondernemers door middel van werkbezoeken, vergaderen op 
locatie e.d. 

• Permanente verantwoording door politieke vertegenwoordigers naar de burgers, 
instellingen en bedrijfsleven gedurende de gehele raadsperiode.  

• Burgers betrekken bij hun directe leefomgeving. Niet alleen een inspraakprocedure, 
maar vooral mee laten denken en doen in een zo vroeg mogelijk stadium. De 
gemeente betrekt burgers zo vroeg mogelijk bij het proces van besluitvorming, 
enerzijds om het draagvlak te vergroten en anderzijds om de kwaliteit ervan te 
verbeteren. De ingevoerde ‘participatieladder’ dient daarbij als instrument worden 
gehanteerd.  

• Burgerparticipatie bij belangrijke projecten, zoals decentralisatie AWBZ, Jeugdzorg, 
Participatiewet, Wmo, etc., moet vooraf goed zijn geregeld. Voor D66/GroenLinks is 
de opzet, uitvoering en bewaking van burgerparticipatie een zeer belangrijk punt.    

• Bewoners uitnodigen en financieel ondersteunen om via wijkinitiatieven te 
participeren in leefbaarheid van hun wijk naar het voorbeeld van de Dorpsraad 
Wapenveld. 

• Zorgdragen voor optimale benutting ICT-mogelijkheden, bijvoorbeeld digitale 
burgerpanels rondom bepaalde belangrijke gemeentelijke thema’s. 

• In het burgerjaarverslag dient een hoofdstuk te worden opgenomen waarin staat 
welke activiteiten en verbeteringen er in dat jaar hebben plaatsgevonden ten aanzien 
van dienstverlening en versterking van burgerparticipatie. 
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DUURZAAMHEID EN ENERGIE 

VISIE 

D66/GroenLinks vindt dat de leefbaarheid in de toekomst in hoge mate wordt bepaald door 
de mate waarin we erin slagen onze samenleving en economie te vergroenen. Burgers, 
ondernemers en de gemeente werken samen om tastbare resultaten te bereiken, ieder 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De gemeente mobiliseert, stimuleert, ondersteunt en 
versterkt de ontwikkeling naar een lokale groene economie. Voor D66/GroenLinks is niet de 
vraag of we het gaan doen, maar vooral hoe we het gaan doen. Het streven naar een klimaat 
neutrale gemeente wordt vanaf nu opgepakt.                                                                               
De gemeente kan niet alleen die klimaat neutrale ambitie verwezenlijken, daarvoor zijn ook 
de bewoners en bedrijven nodig. D66/GroenLinks gelooft in de richtingwijzer ‘vertrouw op de 
eigen kracht van mensen’. In deze lijn stelt D66/GroenLinks dat ook duurzaamheid niet het 
werk van de gemeente alleen is, maar van de mensen zelf; zij maken de leefbare 
samenleving.                                                                                                                        
Duurzaam en energiebeleid begint met het vaststellen van ambities. Deze moeten haalbaar 
zijn en realistisch blijven. Vervolgens moeten deze ambities concreet worden gemaakt. De 
rol van de gemeente is volgens D66/GroenLinks vooral coördinerend, katalyserend en 
stimulerend door partijen bij elkaar te brengen, zoals woningcorporatie, burgers, 
projectontwikkelaars, ondernemers etc.                                                                            
Subsidies voor groene en innovatieve initiatieven worden in de uitwerking van de ambities 
intensief betrokken. D66/GroenLinks vindt dat op langere termijn duurzaamheid 
losgekoppeld moet worden van subsidies. Als duurzame projecten volledig afhankelijk zijn 
van subsidies, dan stoppen de projecten zodra de subsidies stoppen.                                 
Dat de gemeente stimuleert en de ‘aandrijvende’ rol in eerste instantie vervult, is goed, maar 
het moet in een later stadium worden overgenomen door marktpartijen om de continuïteit te 
waarborgen. Daartoe moet duurzaamheid gekoppeld worden aan economie, innovatie en 
onderwijs. Kennis die op het gebied van duurzaamheid wordt opgedaan, moet meteen in het 
onderwijs worden aangeboden.                                                                                              
De gemeente Heerde voert sinds 2012 het Cittaslow keurmerk, welk keurmerk meer dan tot 
nu toe als uitgangspunt voor duurzaamheid gaat betekenen. Bijvoorbeeld het invoeren van 
Cittaslow supporterscertificaat voor duurzame ondernemingen is aan te bevelen. 

Voor D66/GroenLinks geldt het principe: “Afval bestaat niet”, maar is zowel een duurzaam 
als een economisch product. Door vergaande afvalscheiding en hergebruik wordt CO2 
verminderd en verspilling tegengegaan. Niet alleen een milieubelang, maar ook voor 
gemeente, burgers en ondernemingen een economisch belang.  De gemeente Heerde 
bevindt zich niet op een eiland. Met andere gemeenten in de omgeving zal afstemming 
plaatsvinden om een optimale invulling duurzaamheid in de regio te bewerkstelligen. Heerde 
kan daar een initiërende rol in vervullen. Ook zal de gemeente meer profijt moeten gaan 
trekken van ervaringen elders in het land. Met andere woorden ‘niet zelf overal het wiel voor 
uitvinden’. 
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STANDPUNTEN 

• Duurzaam bouwen en wonen: de gemeente neemt het initiatief en voert de regie om 
alle betrokkenen in de gebouwde omgeving kritisch naar het energieverbruik te 
kijken. Dit moet uiteindelijk leiden tot oplossingen naar grootschalige toepassing van 
duurzame energie en een sterke vermindering van het gebruik van fossiele 
brandstoffen. Energiebesparingen meenemen in de aanbestedingen in de bouw. De 
woningcorporatie aanspreken op hun verantwoordelijkheid. 

• Duurzame gemeentelijke organisatie: Uitgangspunt is volgens D66/GroenLinks dat de 
gemeente het goede voorbeeld geeft. Naast stimuleren en coördineren met andere 
belanghebbenden, vervult de gemeente een belangrijke voorbeeldfunctie. Het 
wagenpark omschakelen op groen gas, papierloos werken volledig doorvoeren, 
inkoopbeleid 100% duurzaam. Openbare Verlichting, enerzijds omvormen vanuit het 
motto: ‘donker waar mogelijk, licht waar nodig’ en anderzijds volledig en versnelt 
omschakelen naar LED verlichting. 

• Ambities klimaat- en duurzaamheid : In 2009 werd in Heerde het 
meerjarenprogramma “Klimaat- en duurzaamheid 2009 – 2012” vastgesteld. 
Geconstateerd wordt o.a. dat het nodige zal moeten gebeuren op weg naar een CO2-
neutraal en duurzaam Heerde in 2050. Zowel ten aanzien van de productie van 
duurzame energie, alsook ten aanzien van energiebesparing. Dit vraagt, aldus deze 
nota, om duidelijke keuzes gericht op de toekomst. Vervolgens verschijnt augustus 
2011 de beleidsnotitie: “Masterplan energiebesparing en duurzame energie Heerde”, 
welk in principe aansluit op het meerjarenprogramma 2009 – 2012. In het masterplan 
wordt uiteengezet op welke terreinen gemeentelijk beleid de meeste resultaten kan 
boeken en welke gemeentelijke rol hierbij past. Zoals met vele beleidsnotities het 
geval is eindigt ook het masterplan in ‘schone voornemens’.                    
Uitgangspunten van D66/GroenLinks op korte termijn (2014) zijn: 

a. actualiseren meerjarenprogramma “klimaat- en duurzaamheid 2014 – 2018 gemeente 
Heerde”; 

b. uitvoering geven aan het masterplan van augustus 2011, o.a. door het concretiseren 
van de te ondernemen activiteiten in een stappenplan met tijdspad, 
belanghebbenden, rolverdeling, financiering incl. subsidiëring, etc.; 

c. betrekken van belanghebbenden als woningcorporatie, regio, ROVA, Provincie, 
burgers, MKB, bedrijven etc., bij de uitwerking van het stappenplan. 

• In het kader van mogelijke milieu- en omgevingsgevolgen zegt D66/GroenLinks nee 
tegen mogelijke schaliegaswinning in Heerde.  
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WONEN, WERK EN RECREATIE  

VISIE 

Heerde scoort hoog op de landelijke lijst van aantrekkelijke gemeente om te wonen. Er is 
sprake van een gedifferentieerd aanbod van woningen vanwege keuzemogelijkheden en 
verscheidenheid. Binding met de buurt, geborgenheid en privacy zijn belangrijk. De 
diversiteit wordt bevorderd door enerzijds de doorstroming op de woningmarkt en anderzijds 
door flexibiliteit in de ontwikkeling van woningbouw. Er zijn ruime mogelijkheden voor 
(toekomstige) woningaanpassing, terwijl de woonomgeving voldoende ruimte biedt voor 
toekomstige ontwikkelingen. Starters op de woningmarkt hebben volop kans op een 
betaalbare huur- of koopwoningen.  De gemeente bouwt alleen naar behoefte; zij 
ondersteunt  en begeleidt initiatieven voor het bouwen onder collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO). 

Diversificatie en innovatie vormen de drijvende kracht voor de ontwikkeling van de economie 
in Heerde en dus van de werkgelegenheid. Specifieke inzet is er voor jongeren met lagere 
startkwalificaties op de arbeidsmarkt. Kleinschalige bedrijfsactiviteiten, vrije beroepen, 
maatschappelijke dienstenactiviteiten en de care en wellness vormen de sectoren van 
aandacht. Realisatie vindt plaats door het ontwikkelen van veranderbare woon-werk-
landschappen, een samenwerkende ketenstructuur van care, recreatie, onderwijs en 
bedrijfsleven, behoud en opschaling van de agrarische sectoren naar een bio-based-
industry. Het laatste in combinatie met de diversiteit aan educatie, zorg en vrije tijd, toerisme 
en natuurbescherming.  

Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische dragers voor Heerde. Verblijfsrecreatie 
is daarbij de kernactiviteit en gebaseerd op het unieke landschap van Heerde en omgeving. 
Het nodigt uit voor kort of langer verblijf en ook om zeer uiteenlopende activiteiten te 
ondernemen. De overnachtingsmogelijkheden zijn sterk vergroot door campings en 
kleinschalige kampeermogelijkheden o.a. bij de boer. Andere vormen van verblijfsrecreatie 
worden uitgewerkt, zoals hotelaccomodatie(s), Heerderstrand, Apeldoorns kanaal, etc. 
Actieve recreatie is een belangrijk speerpunt in het recreatieve gebeuren. Fietsen, wandelen, 
paardrijden en waterrecreatie zijn met name de ontwikkelde aandachtsgebieden.  De rol van 
de gemeente is vooral faciliterend alsmede gericht op het bevorderen van verbinding. Het 
laatste tussen recreatieve ondernemers onderling, maar ook die tussen 
recreatieondernemers en agrarische bedrijven en bijvoorbeeld kunstenaars.   

De leefbaarheid in Heerde moet worden verbeterd. De aanpak van de kernen van Heerde en 
Wapenveld wordt voortvarend en integraal opgepakt. Het verkeerscirculatieplan is daar 
onderdeel van. Leegstand van winkels dient samen met het MKB bestreden te worden. De 
gemeente vervult daarin vooral een initiërende en stimulerende rol. De dorpspleinen worden 
aantrekkelijke verblijfsgebieden, waar eveneens culturele activiteiten plaats kunnen vinden. 

 

Bron: Toekomstvisie Heerde 2025 
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STANDPUNTEN 

• Stimuleringsmaatregelen, waaronder startersleningen, moeten worden aangewend 
om startende gezinnen aan te moedigen in Heerde te blijven of zich hier te vestigen. 

• Er dient enerzijds een demografisch en anderzijds een woonwensenonderzoek per 
buurt gestart te worden gericht op mogelijkheden van doorstroming, leefstijlen, 
buurtbinding, woningaanpassing etc. De woningcorporatie Triada daarbij betrekken. 

• Bevorderen van de extramurale zorg bij mensen thuis, gericht op faciliteiten en 
ondersteuning aan ouderen opdat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In dit 
kader wordt ook aandacht gevraagd voor woon-zorg complexen. 

• Er dient fundamenteel gekozen te worden welke bedrijven passen in Heerde, waarbij 
datgene wat in de visie is verwoord, richtinggevend is. 

• Er dient gestart te worden met het opzetten van innovatieve netwerken tussen het 
bedrijfsleven, de agrarische sector, zorg en welzijn, onderwijs e.d. De gemeente is 
initiërend hierbij. 

• De voorlichting aan bedrijven moet worden verbeterd en voor vergunningen moet 
binnen de gemeente één aanspreekpunt zijn met een duidelijk mandaat en de daarbij 
behorende bevoegdheden. Volgens D66/GroenLinks moet er daarom een 
bedrijvenloket komen met een dienstverlenende en proactieve houding naar 
ondernemers, zodat nieuwe en bestaande ondernemers gewezen worden op de 
kansen en mogelijkheden die de gemeente biedt. 

• De werkloosheid onder de beroepsbevolking goed en periodiek monitoren en waar 
mogelijk snel en gericht aanpakken. Intensief bemiddelen van jongeren die geen of 
moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. 

• Leegstand van winkels en panden moet worden bestreden. De rol van de gemeente 
is daarbij ondersteunend en faciliterend naar betreffende ondernemers. 
Mogelijkheden voor andere bestemming van de onderneming dient eventueel 
bekeken te worden.  

• Economisch potentieel van Heerde verder verdiepen, beter benutten en promoten: 
beleef het platteland, beleef groen en beleef rust en ruimte zijn daarbij de specifieke 
Cittaslow kenmerken. 

• Investeren in een goed en aantrekkelijk verblijfsklimaat met elkaar versterkende en 
aanvullende voorzieningen en activiteiten. Essentieel is daarbij vergroting van 
overnachtingsmogelijkheden. De gemeente stimuleert en faciliteert ondernemers tot 
investeren in kwalitatieve en duurzame campings, terwijl in deze raadsperiode 
tenminste één hotelaccomodatie van de grond moet komen.  

• Invullen integrale centrumfunctie in Heerde en Wapenveld. Concentreren van 
kernwinkelgebied in Heerde en Wapenveld en leegstand bestrijden. Van Meurspark 
herinrichten voor actieve vrijetijdsbesteding.  
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JEUGD- EN OUDEREN 

VISIE 

De overheveling van taken door Rijk en Provincie naar de gemeente te weten langdurige 
zorg, de jeugdzorg en verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, is voor de gemeente een grote uitdaging. Dit biedt namelijk kansen om de zorg 
beter te maken door meer maatwerk, minder bureaucratie en nieuwe manieren van invullen 
van deze taken op lokaal niveau. De overheveling van deze taken gaat gepaard met een 
overheveling van financiële middelen, echter met een fikse korting ten opzichte van het 
huidige budget. De zorgvrager staat centraal, er wordt niet gesproken over mensen, maar 
met mensen. Gesprekken worden gevoerd door een zorgcoördinator, een gekwalificeerde 
professional met een brede kijk op het geheel van zorgbehoefte en zorgaanbod.                                                       
Kennisopbouw  binnen de gemeente voor invoering van de decentralisaties is een 
voorwaarde voor het welslagen ervan.                                                                             
Heerde is echter te klein om volledige decentralisaties in eigen beheer uit te voeren. 
Samenwerken zal moeten geschieden, bijvoorbeeld voor de inkoop van (jeugd)zorg. 
Duidelijk moet daarbij zijn wie, waarvoor verantwoordelijk is etc. De positie en inspraak van 
cliënten en direct betrokkenen dient te zijn gewaarborgd.                                                                         
Soms raken de decentralisaties dezelfde mensen, bijvoorbeeld bij multiprobleem-gezinnen, 
maar ook bestaat het risico dat juist mensen tussen wal en schip raken. Monitoren van de 
samenloop van deze decentralisaties dient dan ook plaats te vinden. Eén intakegesprek met 
één aanspreekpunt/regisseur in plaats van met meerder hulpverleners is effectiever en 
efficiënter.  Kort gesteld: “één kind, één gezin en één plan”.                                                                                                                           
D66/GroenLinks wil een goede, deugdelijke en transparante financiële boekhouding met 
beheersbare financiële risico’s. De gemeente krijgt door de decentralisaties grote financiële 
verantwoordelijkheden en draagt daarbij grote risico’s voor budgetoverschrijdingen. De 
gemeente kan het budget dáár besteden waar dit het meeste nodig is. Dit geeft enerzijds 
meer vrijheid, maar vraagt ook beter beheer van de beperkte financiële middelen. Dit vraagt 
om tijdige en inzichtelijke begrotingen, financiële discipline, snelle en deugdelijke 
verantwoording en een nadrukkelijke rol voor de rekenkamer. 

Naast de zorg wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de jeugd in Heerde door kansen te 
bieden en te ondersteunen van deze ontwikkeling, beweging en culturele vorming. Het 
ouderenbeleid is opgenomen in de ‘Kadernota Ouderenbeleid’.  

Deelname aan het beleidsvormende proces door jongeren moet volgens D66-GroenLinks 
worden gestimuleerd. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep, zij zijn de toekomst. Een 
jongerenraad oprichten die democratisch wordt georganiseerd, verdient aanbeveling. Het 
structureel presenteren van jeugdbeleid in conceptfase op scholen, bijvoorbeeld tijdens 
maatschappijleer, kan de nodige feedback opleveren alsmede participatie bevorderen.   
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STANDPUNTEN 

Langdurige (ouderen)zorg: 

• D66/GroenLinks is voorstander van kleine, wijkgebonden woon- en zorginitiatieven en 
wil deze waar mogelijk ondersteunen: 

• D66/GroenLinks wil dat de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd. Taken moeten 
worden verricht door medewerkers die daarvoor voldoende zijn opgeleid. 

• D66/GroenLinks omarmt mantelzorg, de meest persoonlijke zorg gegeven door 
mensen dichtbij de zorgbehoevende. D66/GroenLinks wil daarbij een goede positie 
en ondersteuning van de mantelzorgers waarbij de gemeente niet alleen beleid 
maakt over, maar vooral beleid maakt met mantelzorgers. 

• D66/GroenLinks wil dat de gemeente zorgdraagt voor vervoer van en naar 
dagbesteding en uitjes. Dit zorgt ervoor dat mensen niet in een isolement raken en 
zich kunnen blijven ontplooien. 

• D66/GroenLinks wil een onafhankelijk meldpunt voor zorggerelateerde klachten. De 
klachten en de afhandeling ervan worden meegewogen in nieuwe aanbestedingen. 
Dit meldpunt niet bij de zorginstelling onderbrengen, maar bij een gecombineerd loket 
CIG/Wmo in Heerde en Wapenveld. 

• D66/GroenLinks vindt dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven 
wonen. Zie speerpunt “wonen .. etc”. 

 
Jeugdzorg: 
 
• D66/GroenLinks is voorstander van decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeente 

daar zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in eigen omgeving kan worden 
georganiseerd. Ook wordt het eenvoudiger een verbinding tussen school en werk tot 
stand te brengen. Door effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zoveel 
mogelijk worden voorkomen. 

• D66/GroenLinks vertrouwt op de eigen kracht van professionals, ouders en het kind. 
Wat D66/GroenLinks betreft voert de gemeente of het samenwerkingsverband geen 
of zo min mogelijk protocollen of urenschema’s in voor professionals. De gemeente 
geeft professionals de ruimte om met het kind, de ouders en andere partijen een 
individuele aanpak te creëren om maatwerk te kunnen leveren. 

• D66/GroenLinks is voorstander van een wijkgerichte aanpak, terwijl de huisarts een 
verwijsrol moet behouden.  

• D66/GroenLinks wil dat de gemeente investeert in vroegtijdige signalering van 
problemen en preventie, bijvoorbeeld op scholen en op consultatiebureaus.  

• D66/GroenLinks zal het college aanspreken op de zorgtaken van het onderwijs en het 
aanhaken van deze taken op jeugdtaken. D66/GroenLinks wil dat de taken jeugdzorg 
en onderwijs, door hun sterke verbondenheid, onder één wethouder gaat vallen. 
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Participatie: 
• D66/GroenLinks vindt dat de gemeente maatwerk moet bieden in het begeleiden naar 

werk. Zij is voorstander van sterke samenwerking tussen de gemeente en 
werkgevers, bij voorkeur in regionale samenwerking om mensen beter en sneller aan 
het werk te krijgen. 

• D66/GroenLinks vertrouwt op de eigen kracht van mensen maar realiseert zich ook 
dat sommige mensen niet op eigen kracht voort kunnen. De gemeente heeft een 
verantwoordelijkheid voor sociale werkplaatsen en ‘beschermde werkplekken’. Het 
streven is erop gericht om zoveel mogelijk mensen naar een reguliere baan te 
begeleiden. Een beschutte werkplaats is dus het laatste alternatief. 

• D66/GroenLinks vindt dat werkgevers moeten worden ondersteund bij het in dienst 
nemen van mensen met een beperking, zodat zij niet te maken krijgen met veel 
bureaucratie. 

• D66/GroenLinks wil dat de taken economische zaken en arbeidsbeleid 
(Participatiewet) onder één wethouder gaat vallen, omdat de taken sterk met elkaar 
zijn verbonden. 

• D66/GroenLinks wil een systematische en evenwichtige opzet en uitvoering van 
fraude-aanpak. Echter, bij gebrek aan middelen dient, volgens de fractie, de afweging 
gemaakt te worden dat de voorziening voorgaat boven fraudebestrijding.  

• D66/GroenLinks wil dat de gemeente in haar armoedebeleid specifiek aandacht 
besteedt aan gezinnen met kinderen. Daartoe dient een kindpakket ontwikkeld te 
worden dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken die 
noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. 

 
Jeugd en onderwijs: 
• D66/GroenLinks constateert dat er nog teveel jongeren op de arbeidsmarkt zijn c.q. 

verschijnen zonder voldoende startkwalificatie met als gevolg minder kans op werk. 
Vroegtijdig schoolverlaten moet worden aangepakt door o.a. betere samenwerking 
tussen gemeente en scholen, onder regie van leerplichtambtenaren. Het vroegtijdig            
in kaart brengen, het monitoren en bijhouden van de uitval op de scholen dient 
systematisch uitgevoerd te worden.  

• Voor jongeren die een beroepsopleiding volgen moeten in overleg met 
ondernemers(verenigingen) voldoende stageplaatsen beschikbaar komen. 

 
Jeugd en cultuur: 
• D66/GroenLinks vindt het van belang dat jongeren in contact komen met cultuur, 

bijvoorbeeld door bezoeken van ateliers, bibliotheek, theater, etc. Ook op scholen 
moet meer aandacht aan cultuureducatie worden besteed. 
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GEMEENTELIJKE  SAMENWERKING  

VISIE 

Een groot aantal taken worden overgebracht van het Rijk naar de gemeente. Gemeenten 
krijgen daarbij ruime beleidsvrijheid tot de concrete invulling van de gedecentraliseerde 
voorzieningen. Heerde wordt geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van 
ondersteuning, begeleiding en verzorging. Een kwantitatief, maar vooral een kwalitatief 
vraagstuk. 

Alleen krachtige gemeenten zullen deze opdracht goed kunnen uitvoeren, vandaar dat     
D66/GroenLinks op termijn de opschaling van gemeenten onder bepaalde condities steunt. 
De door het Rijk gepropageerde opschaling naar 100.000+ gemeente is wat D66/GroenLinks 
betreft een slechte ontwikkeling. Omliggende gemeenten verliezen beleidsvrijheid en 
democratische controle. Het is een onhandige norm en biedt geen enkele ruimte voor 
maatwerk. 

D66/GroenLinks kiest als samenwerkingspartners voor Epe en Hattem (H2E), samen        ca. 
62.000 inwoners en niet voor Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O). De drie gemeenten H2E 
liggen langs de IJssel en het Apeldoorns kanaal en bezitten een bosrijke omgeving. Zij 
versterken elkaar voor wat betreft het actieve en recreatieve toerisme als een van de 
belangrijke speerpunten. Demografisch is er sprake van een sterke samenhang, terwijl de 
identiteit van deze gemeenten niet ver uit elkaar loopt. Bij H2O is wel sprake van grote 
verschillen in de identiteit.                                                                                               
Maatstaf voor de identiteit is onder andere de huidige politieke verhouding in de 
gemeenteraden (in zetels en percentages): 

Hattem	  –	  Heerde	  –	  Oldebroek:	  	   	   	   Hattem	  –	  Heerde	  –	  Epe:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

CU/SGP	  	  	   	   17	   33,3%	   	   	   	   	  9	   16,4%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CDA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   10	   19,7%	   	   	   	   11	   20,0%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PvdA	  	  	  	   	   	   	  	  9	   17,7%	   	   	   	   10	   18,2%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
VVD	   	   	   	  	  6	   11,7%	   	   	   	   10	   18,2%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
D66-‐GrL.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  5,9%	   	   	   	   	  	  6	   10,8%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Plaatselijke	  lijsten	   	  	  6	   11,7%	   	   	   	   	  	  9	   16,4%	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________	   	   	   	   ____________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Totaal:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  	  	  	  	  100,0%	   	   	   	   55	  	  	  	  	  	  100,0%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

De gemeenten Hattem en Epe hebben een sterke relatie met resp. Zwolle en Apeldoorn, 
welke relatie van belang kan zijn om op bepaalde beleidsterreinen deskundigheid in te 
kunnen ‘kopen’. Te denken valt bijvoorbeeld aan de in te voeren decentralisatie AWBZ, 
Jeugdzorg en Participatiewet..  

De raadsperiode 2014 – 2018 dient volgens D66/GroenLinks om de samenwerking tussen 
de H2E-gemeenten te verstevigen, de relatie met de centrumgemeenten Zwolle en 
Apeldoorn inzichtelijk te maken en aanzetten te geven voor de uitwerking van een 
bestuurlijke fusie, te realiseren na 2018. De burgers, bedrijven en maatschappelijk 
instellingen etc. dienen intensief betrokken te worden en te blijven. 
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STANDPUNTEN 

• D66/GroenLinks ziet de noodzaak van opschaling op termijn in, maar gaat niet mee 
met de voorlopige keuze van de colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek.       
D66-GroenLinks kiest voor samenwerking met de gemeenten Hattem en Epe. 

• D66/GroenLinks vindt dat de relatie met de centrumgemeenten Zwolle en Apeldoorn 
in een vroeg stadium onderdeel moet zijn van de samenwerking. 

• D66/GroenLinks vindt dat de raadsperiode 2014 – 2018 benut moet worden om de 
samenwerking tussen Hattem, Heerde en Epe nader gestalte te geven met het oog 
op bestuurlijke fusie op termijn. Daarbij tevens de kwalitatieve aspecten c.q. eisen 
van o.a. de ambtelijke organisatie duidelijk uitwerken. 

• D66/GroenLinks is voorstander van het terugdringen van bovengemeentelijke  cq. 
regionale samenwerkingsverbanden. De democratische controle is vaak gebrekkig en 
verantwoordelijkheden versnipperd. Samenwerking tussen gemeenten dient op basis 
van transparante overeenkomsten plaats te vinden, met duidelijke en vastgelegde 
verantwoordelijkheden en democratische controle door de gemeenteraad. 

• D66/GroenLinks vindt dat de huidige samenwerkingsverband tussen de H2O- 
gemeenten opnieuw moeten worden beschouwd. Het bedrijventerrein Hattemerbroek 
zal kritisch worden gevolgd, waarbij D66/GroenLinks een andere aanpak van het 
terrein niet uitsluit, inclusief het onderzoek naar een ‘stopscenario’. Het starten van 
een dergelijk project door gemeente(n) sec! mag volgens D66/GroenLinks nimmer 
meer plaatsvinden. Dit soort projecten dient in samenspraak met de private sector 
plaats te vinden, de zgn. publiek-private-samenwerking.  
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FINANCIËN 
Bij de inleiding is reeds gewezen op de zorgelijke financiële positie van de gemeente 
Heerde. Zo is vrije reservepositie afgenomen met ca. € 5,0 miljoen, terwijl de schuldenlast 
met enkele tientallen miljoenen euro’s is toegenomen. Een zorgelijke situatie welke 
ongetwijfeld zijn weerslag zal hebben voor de raadsperiode 2014 - 2018.  

Voor de raadsperiode 2014 – 2018 wil D66/GroenLinks dat: 

• de begroting in evenwicht moet zijn, dus niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Is er 
een tekort, dan dient de begroting zo snel mogelijk op verantwoorde wijze weer in 
balans worden gebracht. Controleerbaarheid van de begroting is cruciaal. De 
Auditcommissie alsmede de rekenkamer spelen daarbij een essentiële rol. 

• in het kader van optimaliseren van de controlefunctie van de raad kan de wethouder 
financiën geen beleidsportefeuilles onder zich krijgen. Dus duidelijk scheiding van 
functies is voorwaarde bij de portefeuilleverdeling na de verkiezingen. 

• er sprake is van kostenbeheersing o.a. door tegenvallers in principe binnen elke 
wethoudersportefeuille op te laten vangen. 

• er goed inzicht in de financiële situatie wordt verkregen voor ‘leken’, door bij elke 
begroting een samenvatting van twee A4’tjes op te stellen en een pagina in de 
Schaapskooi waarin de begroting en de Voorjaarsnota worden uitgelegd. 

• D66/GroenLinks pleit voor het hanteren van de Begrotingswijzer. Deze is ontwikkeld 
om burgers etc. op een eenvoudige manier inzicht te geven in de gemeentelijke 
begroting. De Begrotingswijzer is ook geschikt voor participatief begroten. 

• risicobeheersing een vast punt van aandacht is en blijft. Het college dient bij elk elk 
raadsvoorstel te vermelden hoeveel procent van het weerstandsvermogen aan risico 
wordt gelopen en hoeveel het totale risico nu is. 

• investeringen in de toekomst, ook in tijden van crisis, mogelijk moeten zijn. Er moet 
ruimte zijn voor nieuw beleid. Kritisch bezien van de investeringenlijst, dubbelgebruik 
van gemeentelijke voorzieningen en accomodaties, meer dienstverlening via internet, 
voorzieningenniveau aanpassen, etc., kunnen de nodige ruimte bieden voor nieuw 
beleid. 

• niet wordt bezuinigd op onderwijs en duurzaamheid en de dienstverlening van de 
gemeente moet kostendekkend zijn. 

• een verhoging van de OZB niet wordt uitgesloten, maar dat dit pas in allerlaatste 
instantie als beleidsinstrument  zal worden gebruikt.  
  

 

 

 


