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INLEIDING
Voor u ligt het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Rijssen-Holten. SGP, CU, CDA en GB gaan graag de
samenwerking aan en hebben daarom een akkoord gesloten. Voorafgaand aan het schrijven van dit akkoord is input
gevraagd van een representatieve selectie van maatschappelijke (koepel)organisaties, naar wens via een gesprek
met de coalitiepartijen of een schriftelijke reactie. De waardevolle inbreng is meegewogen in de afwegingen die
gemaakt zijn om te komen tot dit akkoord. Ook zijn de raadsfracties die niet aan de coalitie deelnemen uitgenodigd
om door hen gewenste aandachtspunten naar voren te brengen.
Dit akkoord is opgebouwd volgens de programma-indeling van de programmabegroting. Daarbij is specifiek
aandacht besteed aan het overkoepelende thema duurzaamheid.
De genoemde partijen hebben het voornemen uitgesproken om op basis van het voorliggende akkoord de komende
raadsperiode het college te gaan vormen.
Het betreft een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de in 2015 geactualiseerde strategische visie de bovenliggende
leidraad vormt. Verdere uitwerking en detaillering worden opgepakt door college en raad. De ontwikkelingen
in de maatschappij gaan dermate snel dat een meer gedetailleerd akkoord belemmerend kan werken om in te
kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen. Het akkoord legt een aantal accenten, die ingebracht zijn door de vier
partijen, mede gevoed door de verkregen input. De partijen hebben met elkaar geconcludeerd dat het totaalpakket
voldoende prioritaire speerpunten voor iedere partij bevat om het akkoord te kunnen steunen.
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De coalitiepartners hebben de volgende algemene uitgangspunten afgesproken voor dit akkoord:
•

Het college treedt op als team, in collegiaal bestuur.

•

Portefeuillehouders staan elkaar bij en vervangen elkaar in goed onderling overleg.

•

Fracties hebben de ruimte om zich te profileren bij onderwerpen die niet in dit akkoord zijn benoemd.

INWONERS, ORGANISATIE EN BESTUUR
Wij zijn er voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het is dan ook belangrijk om de
gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften uit de samenleving. Digitalisering
speelt een steeds belangrijkere rol in de dienstverlening maar is geen doel op zich. Alleen als dit bijdraagt aan
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening is verdere digitalisering een geschikt middel. Het openhouden
van loketten en bijvoorbeeld het bezorgen van gemeentelijke producten aan huis, dragen bij aan een optimale
dienstverlening.
Er zijn signalen uit de samenleving dat in een aantal gevallen onevenredige regeldruk wordt ervaren, onder
andere bij het aanvragen van evenementenvergunningen. Het verminderen van deze regeldruk, bijvoorbeeld door
meerjarige afspraken te maken en bijbehorende voorwaarden te screenen, wordt opgepakt, in samenspraak met
inwoners, organisaties en bedrijven. Een achterliggende gedachte hierbij is dat ruimte wordt geboden aan sociale
buurtactiviteiten waarbij minder regels ook minder organisatiekosten betekenen. In zijn algemeenheid moet er
ruimte zijn voor experimenten om gewenst gedrag te stimuleren en regeldruk te verminderen.
Tijden veranderen en zo ook de relatie van de overheid met de inwoners. De beweging van een dirigerende overheid
via een samenwerkende overheid naar een overheid die meebeweegt met wat leeft in de samenleving, is ingezet.
Dit vraagt zowel van de organisatie als van raad en college een ja- mitshouding. We kijken naar wat wel mogelijk
is en denken mee, in plaats van dat we uitgaan van wat niet kan volgens de regels.
Daar horen meedenkende medewerkers bij en het loslaten en speelruimte geven door burgemeester, college en
raad. De gestelde kaders zoals verordeningen en beleidsregels vormen daarbij de basis. Deze kaders en regels
zijn er om belangen van derden te beschermen en geven houvast aan medewerkers die aanvragen en verzoeken
toetsen.
In deze visie past ook dat inwoners tijdig en op een geschikte manier worden betrokken bij beleidsvorming en
wijzigingen in de leefomgeving. Dat past bij de nieuwe Omgevingswet, waarin participatie een leidend thema is.
We staan positief tegenover samenwerking met andere organisaties en overheden en regelen lokaal wat lokaal
kan. Samenwerking met andere overheden is in een aantal gevallen een geschikt middel om bijvoorbeeld meer
kwaliteit te kunnen leveren of te voldoen aan wettelijke eisen. De effecten daarvan zijn niet altijd direct zichtbaar of
waardeerbaar in geld maar kunnen ook een indirect positief gevolg hebben voor onze gemeente of de regio. Hierbij
kan ‘regio’ per samenwerking een andere omvang en samenstelling hebben.

JEUGD EN ONDERWIJS
Er is behoefte aan een integraal huisvestingsplan voor de scholen, inclusief scenario’s voor onder andere De
Waerdenborch in Holten, en de Haarschool en Frisoschool in Rijssen. Dit plan moet flexibel en adaptief zijn
en ook oplossingen bieden voor krimpsituaties. Wij vinden het ook belangrijk dat het slimme en duurzame
huisvestingsoplossingen bevat en in samenwerking met het onderwijsveld is vormgegeven.
Wij vinden het essentieel dat er een breed en veelzijdig onderwijsaanbod in Rijssen-Holten is. In dat kader streven
we naar het handhaven van openbaar onderwijs in alle kernen, binnen de wettelijke mogelijkheden.
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Ingezet moet worden op een integrale aanpak van kwetsbare jongeren in samenwerking met ouders, scholen, (sport)
verenigingen, kerken en jongerenwerk. Vroeg signaleren van zorgsituaties van jeugdigen en probleemgezinnen
hoort daarbij. Waar mogelijk bevorderen en stimuleren we een gezonde levensstijl.
We zijn content met de goede samenwerking en verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijsinstellingen. De
bestaande structuur kan nog verder versterkt en uitgebouwd worden. De doorgroei van mbo 4 naar hbo zou
gestimuleerd kunnen worden door hbo-opleidingen te verbinden aan het huidige onderwijsaanbod in onze
gemeente. Verkennen van de mogelijkheden daarvoor, samen met Saxion, Windesheim en het ROC, is een prioritair
aandachtspunt.

SAMEN ZORGEN
De visie op het sociaal domein is meer participatie en eigen kracht van de burger, minder bureaucratie, meer
slimme combinaties om reële resultaten te bereiken, een beperktere rol van de overheid en vermindering van de
inzet van overheidsgeld. De rol van de gemeente verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
Wij gaan voor een gezonde gemeenschap, waar het welzijn van iedere inwoner voorop staat. Binnen de
mogelijkheden die we hebben en in samenwerking met onze partners in het veld zetten wij ons in om zo mogelijk
een hoger welzijnsniveau te bereiken dan het huidige. Dit kan bijvoorbeeld door meer aandacht te hebben voor het
verminderen van eenzaamheid. Het streven is dat over vier jaar minder inwoners eenzaamheid ervaren. Maar er is
meer problematiek dan dat. Het is noodzakelijk dat meer inzicht verkregen wordt in de welzijnsproblematiek van
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onze inwoners. Meer en beter inzetten van (soms al voorhanden) data is essentieel hierbij. Dit is ook van belang
om een vergelijking met andere gemeenten te kunnen maken. Ook een ouderenadviseur kan een rol spelen bij het
inzichtelijk maken van de problematiek.
Om te kunnen monitoren of maatregelen effect hebben, gaan we een nulmeting uitvoeren. We willen weten wat
er in de verschillende wijken leeft en welke specifieke problematiek daar speelt. Vervolgens worden de genomen
maatregelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld of verbeterd.
We vinden doelen als het vergroten van de zelfredzaamheid, meer participatie in de samenleving en het vergroten
van de sociale cohesie belangrijk. Vanwege de gedachte dat het creëren van voorzieningen dicht bij de inwoners de
meeste garantie biedt om deze te bereiken, verdient het in gang gezette wijkgericht werken daarom een impuls.
We zetten in op structuurversterkende maatregelen, bijvoorbeeld in preventie.
Stimulering en facilitering van inzet van vrijwilligers, verbetering van het armoedebeleid gericht op kinderen
(rekening houden met netto-inkomen) en verbindingen leggen met onder andere sport en cultuur zien wij als
concrete acties. Alle te nemen en al genomen maatregelen die te maken hebben met het welbevinden van
onze inwoners, leggen we langs de lat van welzijnsbevordering. Dit kan leiden tot bijstelling of heroverweging
van maatregelen, waarbij ingezet mag worden op innovatie. We stimuleren slimme ideeën en pilots zoals
maatwerkvervoer.
Natuurlijk zijn de bedrijfsvoering en kostenbeheersing rond de twee D’s (decentralisaties jeugdzorg en Wet
maatschappelijke ondersteuning) en het sociaal domein (in brede zin) relevant, maar dit mag niet leidend zijn.
Gezien de open-einde-constructie van maatwerkvoorzieningen is het van belang zoveel mogelijk in control te
zijn. Budgettair neutraal op de langere termijn blijft het streven, tenzij dit ten koste gaat van het welzijn van onze
inwoners. Ontschotting van budgetten op dit terrein kan op instemming rekenen.

CULTUUR EN SPORT
Cultuur verrijkt de samenleving. Het is goed voor het welbevinden en de sociale cohesie om met culturele
activiteiten bezig te zijn. Wij vinden dat het budget van de Cultuur Advies Raad omhoog kan, waarbij de richtlijnen
waarbinnen de CAR opereert verruimd mogen worden.
Wij zijn voorstander van cultuureducatie op scholen. De al eerder genoemde verbinding tussen onder andere
cultuur, sport en in dit geval onderwijs zorgt voor versterking van het geheel.
Het benodigde beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen zoals het Parkgebouw, de Havezathe De
Oosterhof, de Oudheidkamer Holten en het Kulturhus zal zichtbaar gemaakt worden in een onderhoudsbeheerplan.
Wij zetten in op een goede toegankelijkheid voor de gemeentelijke gebouwen en openbare voorzieningen. We gaan
voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen.
Het belang van sport is duidelijk. Sporten draagt bij aan gezondheid en welzijn en is een sociaal bindmiddel. De inzet
is om inwoners een leven lang te laten sporten. We willen een langetermijn-planning voor de (multifunctioneel
te gebruiken) sportaccommodaties opstellen, in overleg met onderwijs en sportverenigingen. Hieruit vloeit voort
dat er ruimte op de begroting moet zijn om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. Wij willen daarom een
investeringsfonds voor sport, te vullen door te sparen, zoals we dat ook bij andere toekomstige investeringen
hebben gedaan. Wij willen de Nadere regels sportinvesteringen Rijssen-Holten 2009 (1/3e-regeling sport)
behouden. Er moet onderzocht worden of we zwemmen kunnen stimuleren door gratis toegang te geven aan een
kind dat met een volwassene meegaat naar een van onze zwembaden.

ONDERNEMEN EN WERK
Met het lokale bedrijfsleven zijn we van mening dat gezorgd moet worden voor voldoende en aantrekkelijke
bedrijventerreinen. Deze zijn in Rijssen nauwelijks meer beschikbaar. Het is daarom van belang om de
uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven in Rijssen te onderzoeken, met name om bestaande bedrijven te
faciliteren.
In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven zetten we ons actief in om waar mogelijk innovatieve impulsen te
geven aan de economische ontwikkeling van onze gemeente als geheel.
Er moet aandacht zijn voor de sociaal kwetsbaren die willen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Om dit te faciliteren
kan de infrastructuur, die inmiddels is opgebouwd in de verbinding tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven, versterkt
en uitgebouwd worden. De gemeente spant zich in om hierin stappen te zetten, in samenwerking met het
bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen.
De verschillende kernen in de gemeente hebben een andere achtergrond qua cultuur en beleving van zondag en
zondagsrust. Evenementen en activiteiten op zondag zijn in de kernen Holten en Dijkerhoek en de buurtschappen
meer ingeburgerd dan in Rijssen. Wij willen recht doen aan deze verschillen door maatwerk te bieden dat past
bij de kern en de buurtschap. Beleid kan per kern anders zijn; er is ruimte voor verschil. Dit betekent dat een
evenement in Holten ruimere openingstijden kan hanteren dan een evenement in Rijssen. Als gemeente stellen
we bij het verlenen van vergunningen/ontheffingen voor evenementen en activiteiten voorop dat belangen van
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omwonenden niet onevenredig mogen worden geschaad. Bijvoorbeeld doordat te veel evenementen op dezelfde
locatie worden gehouden. Een evaluatie van het parapluplan evenementen is hierbij relevant. Wij hebben met
elkaar afgesproken dat het huidige beleid voor winkelopenstelling gehandhaafd blijft.
Het is van groot belang dat de winkelcentra aantrekkelijk en toekomstbestendig worden gehouden. Enerzijds door
te investeren in de kwaliteit van de kernwinkelgebieden, waardoor de lokale maar zeker ook de regionale uitstraling
van ons uitstekende winkelbestand een impuls krijgen. Concreet betekent dit dat, naast de al afgeronde of nog
lopende projecten op dit gebied, we kiezen voor een substantiële investering in de centra van Rijssen en Holten.
Anderzijds is het in het huidige tijdperk van internetwinkelen ook noodzakelijk om bruisende en levendige centra
te hebben, die extra klanten trekken door pakkende evenementen en promotionele activiteiten te organiseren.
Citymarketing en het ondernemersfonds zijn positief gewaardeerde middelen om dit te bereiken. Er is ruimte om
andere opties met betrekking tot het ondernemersfonds te onderzoeken.
Wij gaan voor een leefbaar en vitaal platteland. Daarvoor wordt een visie ontwikkeld, in samenwerking met
bewoners en bedrijven. De ontwikkeling van agrarische bedrijven mag daarbij niet in de knel komen. Hierbij
hoort ook het zoeken naar oplossingen voor vrijkomende agrarische bebouwing volgens het ja-mitsprincipe.
De gebiedsmakelaar kan hierin een verbindende rol spelen, waarbij ook de zorgcomponent niet uit het oog mag
worden verloren.

WONEN, RECREËREN EN VEILIGHEID
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Om de verschillende categorieën inwoners de mogelijkheid te geven om te kunnen blijven wonen in onze
gemeente, is het sneller bouwen van betaalbare woningen voor alle doelgroepen van groot belang. Wij staan
positief tegenover experimenten met nieuwe woonvormen.
Recreatie en toerisme is een belangrijke economische pijler van onze gemeente. Om de positieve houding ten
aanzien van deze sector te benadrukken is afgesproken om te komen tot een verlaging van de toeristenbelasting.
Dit is verder uitgewerkt in het hoofdstuk Financiën van dit akkoord.
De gemeente is relatief veilig en moet dat ook blijven. Zowel in objectieve cijfers als in de veiligheidsbeleving van
inwoners willen we op zijn minst op het huidige peil blijven. Wij willen blijvende aandacht voor goed zichtbare
politie en zo kort mogelijke aanrijtijden.
Het is ook van belang om in de preventieve sfeer inspanningen te plegen om het veiligheidsniveau te handhaven
of te verbeteren. Bijvoorbeeld door in te zetten op preventie in het kader van jeugdzorg en het vroeg signaleren
van problemen.

WIJKEN
Wij hechten aan duurzame en veilige wijken en willen daarin investeren, waarbij de beste mogelijkheden om
de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen te bereiken worden meegewogen. Om die beste mogelijkheden te
bepalen is overleg met woningcorporaties en bewoners nodig. Waar het gaat om het beheer van onze door de
gemeentelijke medewerkers prima onderhouden openbare ruimte is sober en veilig de ondergrens. Per omgeving
kunnen er verschillen voorkomen. Toegangswegen tot de gemeente en tot de wijken hebben prioriteit.

Een goede infrastructuur die zorgt voor een vlotte doorstroming van het verkeer vinden wij belangrijk. Bij het
oplossen van verkeersknelpunten moet de prioriteit liggen bij de bescherming van kwetsbare groepen als ouderen
en kinderen. Wij willen een tweede volwaardige ontsluiting van de Kalfstermansweide realiseren. Wij streven naar
het zo veilig mogelijk maken van kruisingen met spoorwegen, waarbij ongelijkvloerse kruisingen (met name in de
N350 en in de verbinding tussen het centrum van Holten en de Holterberg) de voorkeur hebben.

DUURZAAMHEID
De coalitie streeft naar een duurzame samenleving. In een duurzame samenleving wordt verantwoord
gebruikgemaakt van de schaarse natuurlijke hulpbronnen bij het creëren van welvaart. De coalitie wil bij de invulling
van het begrip duurzaamheid naast de ecologische elementen ook kijken naar de sociale en economische aspecten
ervan. Kortom: de coalitie wil een goed rentmeester zijn.
In 2016 is de Duurzaamheidsvisie 2016-2019 vastgesteld. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen,
zeker als aansluiting wordt gezocht bij de landelijke doelstellingen (14%, 16% en 100% duurzame energie in 2020,
2023 en 2050), zijn ambitieuze en effectieve projecten nodig. Stil blijven zitten is geen optie. Er moeten duidelijke
keuzes worden gemaakt over het energievraagstuk, ook als het gaat om projecten waarover de meningen nogal
uiteenlopen (zoals zonnevelden en windmolens). Gezond realisme staat daarbij voorop. Doelstellingen, die met
duidelijke tussenstations geformuleerd moeten worden, dienen ambitieus én haalbaar zijn.
Raad en college moeten zo snel mogelijk (uiterlijk in 2019) een heldere en realistische uitvoeringsagenda
formuleren voor de transitie naar een duurzaam Rijssen-Holten. Deze dient in nauw overleg met de verschillende
belanghebbenden - bedrijven, woningcorporaties én inwoners - opgesteld te worden. Alleen met een breed
gedragen uitvoeringsagenda kan effectief invulling worden gegeven aan een realistisch klimaat- en energiebeleid.
Sanering van asbestdaken vinden wij noodzakelijk. Wij willen daarom een plan voor asbestsanering met daarin
opties voor positieve stimulering en een uitvoeringsprogramma.

FINANCIËN
In zijn algemeenheid is het een goede zaak om in beeld te hebben welke grote investeringen op de lange termijn
spelen. Bijvoorbeeld als het gaat om vervanging van tunnels. Meerjarig moet worden bekeken welke grote
investeringen qua vervanging en onderhoud op ons af komen, voor zover dat nog niet gebeurt. Alle gemeentelijke
eigendommen moeten op die manier in beeld zijn. In de financiële begroting van de programmabegroting wordt
hier aandacht aan besteed.
Ook in het kader van subsidies wordt gepleit voor meerjarige afspraken. Dit is deels al gebeurd, maar het kan
nog breder. Het gaat om de maatschappelijke impact en het doel van een subsidie, niet in eerste instantie om de
financiële kant.
We streven naar verlichting van de lasten voor onze inwoners, tenzij de begroting dit niet toelaat, bijvoorbeeld in
verband met noodzakelijk investeringen.
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Hondenbelasting in het buitengebied wordt afgeschaft omdat er geen voorzieningen tegenover staan. De
voorzieningen die er zijn in de rest van de gemeente moeten blijven. Verder is meer inzet op overlastbestrijding en
handhaving noodzakelijk om de door veel inwoners ervaren overlast op dit gebied tegen te gaan.
We willen dat de gemeente aantrekkelijk blijft voor toeristen. Hoewel de hoogte van de toeristenbelasting wellicht
niet doorslaggevend is voor de keus om naar Rijssen-Holten te komen en te verblijven, kan een verlaging toch
een positieve stimulans zijn voor de aantrekkelijkheid van de gemeente als verblijfsgebied. Nadat in de vorige
raadsperiode de toeristenbelasting al teruggebracht is naar € 1,- (het gemiddelde bedrag in Overijssel), gaan we
voor een verdere verlaging van de toeristenbelasting met twee keer € 0,10 in deze raadsperiode. We gaan in
overleg met de ondernemers in de toeristische sector om te komen tot een transparantere manier van werken
met betrekking tot uitgaven op dit terrein.
We juichen toe dat er breed gekeken wordt naar de doelen in relatie tot de effectiviteit van de belastingen zoals die
op dit moment geheven worden. We staan positief tegenover innovatie op dit gebied.
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TOT SLOT
De partijen spreken de hoop uit dat de afgesproken speerpunten bijdragen aan het behouden en versterken van
een goed klimaat voor wonen, werken en recreëren voor onze inwoners, bedrijven, organisaties en bezoekers.

Rijssen, 17 mei 2018

Namens de fractie van de SGP,				

Namens de fractie van de CU,

A.J. Scheppink						J. Berkhoff
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Namens de fractie van het CDA,				

Namens de fractie van GB,

F.J. Wessels						J. Beunk

Postadres
gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE Rijssen
T

(0548) 854 854

E

gemeente@rijssen-holten.nl

W www.rijssen-holten.nl
www.twitter.com/gmrijssenholten
www.facebook.com/gmrijssenholten
www.instagram.com/gmrijssenholten
Bezoekadres
Schild 1
7461 DD Rijssen

Mei 2018

