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Wat is een coalitieakkoord? 

Een coalitieakkoord is een overeenkomst tussen twee of meer politieke partijen. In 

deze overeenkomst hebben twee politieke partijen met elkaar afspraken gemaakt. 

Namelijk GBT en CU. De afspraken gelden voor de jaren 2018 tot en met 2022. 

 

De naam van het coalitieakkoord is ‘Kernachtig en veranderend Twenterand’. Deze 

naam komt voort uit de twee slogans die GBT en CU voor en tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen gebruikten: ‘Elke kern telt’ en ‘Vanuit de kern.’ 

 

GBT en CU willen dat de politiek van en voor de inwoners is. Daarom is 

verandering nodig. 
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Inleiding 

De gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018. Door de 

verkiezingsuitslag hebben de politieke partijen GBT en CU besloten een 

coalitieakkoord te sluiten.  

 

GBT won deze verkiezingen en steeg van zeven naar twaalf zetels in de 

gemeenteraad. CU daalde iets. Van vier naar drie zetels. Samen hebben de 

partijen vijftien van de in totaal drieëntwintig zetels in de gemeenteraad. Een 

meerderheid dus.   

 

Een zetel is een plek / stoel in de gemeenteraad. Elk raadslid die een stem heeft, 

krijgt een stoel. Er kunnen maximaal drieëntwintig stemmen uitgebracht worden 

bij het nemen van een besluit over een bepaald onderwerp. De meerderheid 

beslist. 

 

Na vier weken overleg hebben GBT en CU besloten een samenwerking aan te 

gaan: een coalitie. Daarnaast vormen beiden partijen het college van 

burgemeester en wethouders. De wethouders zijn: Mark Paters uit Vroomshoop, 

Bart-Jan Harmsen uit Den Ham en Roel Koster uit Vriezenveen. Alle drie namens 

GBT. Martha van Abbema uit Den Ham zit als wethouder namens CU in het 

college. 

 

De coalitie GBT en CU willen een aantal zaken mogelijk maken voor de inwoners. 

Dit moet wel betaalbaar blijven. In dit document is te lezen wat de coalitie wil 

bereiken tot en met 2022.  
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Kunstwerk de levende piramide Vroomshoop - gemeente Twenterand 



Algemeen 

De gemeente Twenterand is een mooie plattelandsgemeente waar wij trots op 

zijn. We hebben een mooie natuur, sterke bedrijven, een actief verenigingsleven 

en prachtige evenementen. De komende vier jaar heeft deze gemeente te maken 

met uitdagingen. Zoals: 

 

1. Het verbeteren van de relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke 

partners. Zoals bibliotheken, peuterspeelzaal, jongeren– en 

ouderenorganisaties. De gemeente moet meer bereikbaar zijn. De gemeente 

wil helpen, meedenken en niet zomaar ‘nee’ zeggen. 

 

  Er worden kernbudgetten gebruikt. Dat betekent dat een groep inwoners of 

een buurtvereniging geld kan aanvragen voor een idee of activiteit. Dit kan 

ook per kern/dorp. 

 

2. Hulp aan jongeren, ouderen en inwoners in de bijstand noemen we Sociaal 

Domein. We zien dat het geldtekort hiervoor steeds meer wordt. Dit willen 

we oplossen.  

 

  De regering in Den Haag geeft steeds minder geld aan gemeenten. En de 

gemeenten moeten het zien op te lossen. Terwijl het bieden van passende 

zorg en hulp aan degene die dat nodig heeft, van jong tot oud, goed moet 

blijven. Dit willen we samen doen met inwoners die andere inwoners 

helpen. 

 

  Het sociale domein heeft een negatieve invloed op het geld van de 

gemeente. Deze coalitie wil er alles aan doen om meer geld vanuit Den Haag 

naar Twenterand te krijgen. Dit doen we samen met andere gemeenten die 

ook dit probleem hebben. 

 

3. De omgevingswet is voor als je bijvoorbeeld een woning of bedrijf wil 

bouwen. Door deze wet verandert er straks veel. Deze wet moet ervoor 

zorgen dat veel regels weg worden gehaald. Zo wordt het makkelijker voor 

inwoners. 
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4. We willen dat er meer gebruik gemaakt wordt van zonnepanelen en niet via 

bijvoorbeeld stroom van kerncentrales. Dit heet energietransitie. Verder 

willen we energie besparen door huizen beter te isoleren. Een beter klimaat 

is ons doel. 

 

5. Het versterken van de lokale economie. We willen meer inwoners uit de 

bijstand krijgen. Naar werk begeleiden is belangrijk. We willen het 

makkelijker maken voor bedrijven. 

 

6. Het probleem oplossen van gebouwen die vervallen zijn. Zoals schuren die 

kunnen instorten of gebouwen die al jaren leeg staan. De gemeente is vaak 

niet de eigenaar van deze gebouwen. Daarom is het belangrijk dat de 

eigenaar meewerkt.  

 

  Deze coalitie ziet dat de uitdagingen groot zijn. Daarom vindt de coalitie het 

erg belangrijk dat er samen wordt gewerkt met de andere partijen: CDA, 

PvdA/GroenLinks, VVD, SGP en de PVV. 
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Avondrood in Twenterand - Bert Rutgers 
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Bestuursstijl 

De manier waarop we willen besturen richting de samenleving noemen we 

bestuursstijl. We willen open en als collega’s samenwerken met de gemeenteraad, 

ambtenaren, inwoners, organisaties en bedrijven. Vertrouwen is de basis.   

 

Naar inwoners / organisaties / bedrijven willen wij: 

 In Twenterand breed zichtbaar zijn.                                                          

Meer dan nu via sociale media —> Facebook, Twitter, Instagram. 

 Herkenbaar zijn. Door aanwezig te zijn in de kernen bij activiteiten of 

evenementen. 

 Betrokken zijn bij onderwerpen die spelen. 

 Duidelijk zijn in onze communicatie. 

 

Bestuursstijl gaat over hoe je met elkaar omgaat en over de bijdrage die je levert 

aan het resultaat. Aan wat je wil bereiken. Dit vraagt om lef en moed bij het 

nemen van besluiten. Maar ook om zorgvuldigheid en respect naar elkaar en om 

trots te zijn op bereikte resultaten. In onze stijl willen wij vernieuwend, creatief en 

standvastig zijn. Ook kan de invulling per onderwerp of persoon verschillen. Ons 

doel is om de gemeente Twenterand nog beter te maken. 

 

Triatlon wielrennen Vroomshoop - Gerben Slomp 

Gemeentehuis in Vriezenveen - gemeente Twenterand 



Inwoners doen mee 

Het is de wens van de coalitie om de Twenterandse samenleving het gevoel en 

vertrouwen terug te geven dat de politiek van en voor de inwoner is. Wij willen 

daarom de inwoners uitdagen om meer mee te doen dan nu het geval is. Iedereen 

kan en mag, maar moet ook durven meedoen en meedenken. Samen gaan we 

voor Twenterand in al haar kernen. Daarom komen er kernbudgetten. 

 

Maar wat willen we nog meer voor inwoners: 

 Inrichten van één eenvoudig (digitaal) loket voor initiatieven / ideeën van 

inwoners. 

 We zoeken de inwoner vaker op, bij vergaderingen of bijeenkomsten. 

 We starten een proef om de overlast door hondenpoep aan te pakken. 

Inwoners wordt gevraagd ons hierbij te helpen. 

 Inwoners en bedrijven krijgen de kans om via internet te stemmen over het 

profiel van een nieuwe burgemeester. 

 Er komen vier kernwethouders die verantwoordelijk zijn voor één of twee 

van de zeven kernen. De kernwethouders zijn in die kern het aanspreekpunt.  

 ‘WhatsApp - buurtpreventie - groepen’ stimuleren we.  
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Overleg met inwoners en gemeente - gemeente Twenterand 



Toekomst zwembaden 

De verbouw / nieuwbouw van zwembad De Stamper wordt uitgevoerd. Het wordt 

een beweeg– en sportbad. De openlucht baden Aquapark De Zandstuve in 

Vroomshoop en Groene Jager in Den Ham krijgen een opknapbeurt. Deze beide 

baden zijn gericht op recreatie / plezier. 

 

Sporthal De Stamper moet opgeknapt worden. Misschien moeten er sportzalen bij 

komen. Dit om de tijdelijke sporthal aan de Schout Doddestraat en de oude 

gymzaal aan de Krijgerstraat te vervangen.  

 

Nieuwe kansen en misschien meer geld voor het maken van een Vitaal sportpark 

‘het Midden’. Dit kan samengaan met het maken van plannen voor 

nieuwbouwwoningen voor ouderen op deze locatie. 

 

Agenda voor Twente 

De gemeente Twenterand neemt deel aan de Agenda voor Twente 2018 - 2022. 

Dit is een samenwerking van gemeenten in Twente. Met deze agenda willen we 

actiever aan de slag. Met als doel meer werkgelegenheid naar ons gebied te 

halen.  

9 Coalitieakkoord 2018 - 2022 | 30 mei 2018 

De Zandstuve - gemeente Twenterand 



Sociale Zaken Maatschappelijke ondersteuning en Zorg 

 De keukentafelgesprekken en beoordeling of mensen hulp / zorg krijgen 

wordt kritisch bekeken. Mensen die hulp nodig hebben, moeten al snel 

weten of ze onafhankelijk en gratis kunnen worden geholpen. 

 

 We zetten ons in dat de huishoudelijke hulp voor ouderen geregeld is. Het 

welzijn van mensen en dat mensen zich kunnen redden is belangrijk. Er moet 

een balans zijn tussen wat kan en wat lastig is. 

 

 We gaan ons inzetten om een vaste plek voor Manna te regelen. 

 

 Voor mensen die in een scheidingssituatie zitten, komt er een loket om hen 

en hun omgeving te helpen. Het kind gaat voor. 

 

 Eén duidelijk loket of toegang per kern voor hulpvragen. Zodat inwoners niet 

van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarnaast worden inwoners 

meer gewezen op de vele activiteiten die er zijn in onze gemeente. 

 

 De gemeente Twenterand gaat zich ervoor inzetten om de eenzaamheid 

onder ouderen aan te pakken. We beginnen met 75-jarigen en ouder en 

onderzoeken of een aanpak voor andere leeftijdsgroepen nodig is. We kijken 

in het land naar voorbeelden die we in Twenterand ook kunnen gebruiken. 

 

 We proberen zoveel mogelijk de zorg en een organisatie te kiezen die bij 

iemand past.  

  

 We willen kinderen meer betrekken en laten meedenken bij het besturen in 

Twenterand. 

 

 We vragen de Sociale Adviesraad Twenterand om met ons mee te denken 

voor het sociaal domein.  
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CSG Noordik Vroomshoop - Jeroen Pekkeriet 

 Mantelzorgers gaan we helpen. Bijvoorbeeld doordat iemand de zorg 

overneemt. Zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft.     

 

 Armoede onder kinderen pakken we aan. Gezinnen die recht hebben op 

extra geld voor onderwijs, sport en cultuur gaan we helpen. Zodat ook hun 

kinderen kunnen meedoen. 

 

 We willen schulden van inwoners verminderen en voorkomen. Dit doen we 

samen met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) en anderen. 

 

 Inwoners die in de bijstand zitten, willen we helpen bij het vinden van werk 

dat bij hen past. Aan sociale partners vragen we of ze ons daarbij willen 

helpen.  

 

Onderwijs 

 In het basis en middelbaar onderwijs moet voldoende aandacht zijn voor 

jongeren die vastlopen. Deze aandacht voorkomt grotere problemen later. Te 

denken valt aan trainingen waar mensen sterker van worden. 

 

 De uitdaging is dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt in 

Twenterand. Wij willen hiermee bereiken dat jongeren in Twenterand blijven 

wonen en werken. 

 

 Het bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van de 

leesvaardigheid. De rol van de bibliotheek hierin vindt de coalitie belangrijk. 



Jeugd 

 De jongerenraad geeft belangrijk advies. 

 

 We willen één organisatie die met jongeren werkt. Samenwerken en de 

jongeren opzoeken is belangrijk. Dit heet ‘outreachend jongerenwerk’. Doel 

is om beter contact te hebben en te onderhouden met de jongere. 

 

 Een manier om jongeren te bereiken is door activiteiten en inlopen te 

organiseren. 

 

 De jongere is voor ons belangrijk. We willen dat jongeren die problemen 

hebben of in de problemen kunnen komen op tijd worden geholpen.  

 

 

Openbare ruimte 

 We willen inzetten op een bereikbare gemeente voor mindervaliden. Met de 

inwoners willen we de belangrijkste maatregelen bepalen. Bijvoorbeeld 

inspraak via internet.  

 

 Werken aan het verbeteren van de winkelcentra. 

 

 Samen met betrokken partners willen we een plan maken om het winkelen 

in Vriezenveen te verbeteren.  

 

 Onderzoek naar onderhoud begraafplaatsen door een bedrijf. 

 

 Eeuwigdurende grafrust is voor altijd. Deze graven worden niet geruimd. 
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Verkeer 

 Er komt geen betaald parkeren in Twenterand. 

 

 Het busvervoer naar Geerdijk is een belangrijk onderwerp. Dit moet 

besproken worden met de provincie. 

 

 We werken aan het oplossen van knelpunten in het verkeer: 

 -  Harwig Den Ham 

 - Daarlerveenseweg Vriezenveen 

 - Tonnendijkbrug Vroomshoop 

 - Kervelplein en Schuineweg Westerhaar-Vriezenveensewijk 

 - Jumbo locatie Vriezenveen 

 - Oranjeschool Vroomshoop 

 

 Het verbeteren van de verkeersveiligheid N36 blijft onze aandacht houden. 

Het doel is om met Rijkswaterstaat, de wegbeheerder, te komen tot het 

maken van een A36. 

 

 We maken een plan om zware landbouwvoertuigen uit de kernen te halen. 
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Trein en station Vroomshoop - Bert Rutgers 



Duurzaamheid 

 Met duurzame nieuwe oplossingen willen we proberen bovenaan te komen 

van ‘duurzaamste gemeenten van Nederland’. 

 

 Er moet veel gebeuren op het gebied van energiebesparing in de bebouwde 

omgeving. Zowel voor woningen als voor bedrijven. We stimuleren:  

 - gasloos bouwen; 

 - maken een (warmte) plan voor onze gemeente, hoe onze inwoners hun 

huis zonder gas kunnen verwarmen; 

 - met bedrijven gaan we in gesprek over hoe energie te besparen en het 

gebruikmaken van goede energie (zonnepanelen) 

 

 Ook in Twenterand ligt er een enorme opgave voor wat betreft het 

verwijderen van asbest. Asbest komt voornamelijk voor op daken van 

schuren. Ons streven is te stimuleren dat in de komende 4 jaar 70% van de 

sanering wordt gerealiseerd. Wij zien het als een opgave voor ons allemaal.  

 

 Er ontstaat een groot gat tussen inwoners die maatregelen die goed zijn voor 

het milieu zelf kunnen betalen en inwoners die dat niet kunnen. Zoals 

inwoners met een koopwoning die dat moeilijk kunnen betalen. Een nieuw 

‘duurzaamheidfonds’ kan deze inwoners helpen.  

 

 Onze ambitie is om in de komende periode het totale afvalbeleid opnieuw te 

bekijken. Waarbij gekeken wordt naar financiële voordelen om het afval 

inzamelen te verbeteren. 

 

 Sportparken willen wij helpen met hun ideeën voor verduurzaming. Een 

fondsenwerver / subsidiezoeker kan de sportclubs helpen bij het zoeken 

naar subsidies. 

 

 De provincie en het Rijk ervan overtuigen de spoor– en waterlijnen van 

Vriezenveen / Vroomshoop naar Hardenberg en Zwolle duurzamer te maken. 

Voor de spoorlijn: elektrische treinen of treinen rijdend op waterstof.  
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Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling 

 Voordat de omgevingswet ingaat, wordt er een kort en krachtig plan 

geschreven met een idee op de toekomst van het buitengebied. Onder 

andere wordt aandacht besteed aan: 

 - Rood-voor-rood regeling: is het slopen van oude schuren met als ruil een 

nieuwe woning bouwen. Om zo verval van leegstaande panden te 

voorkomen. 

 - Natuurbeheer. 

 - Zogenoemd ‘ecologisch’ bermbeheer: vriendelijk beheer voor bijvoorbeeld 

vlinders en bijen door minder vaak te maaien. 

 - Geen nieuwe intensieve veehouderij (= geen megastallen met varkens, 

kippen, nertsen). Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar het 

prettig is om in het buitengebied te zijn. 

 

 Wonen / huisvesting is gericht op doorstroming. Van bijvoorbeeld huur naar 

koop. Maar ook het maken van voldoende en betaalbare huurwoningen. 

Projecten zoals ‘passend wonen’ en startersleningen voor jongeren extra 

ondersteunen. 

 

 Bij woningbouw gaat inbreiding voor uitbreiding. Dit betekent: open gevallen 

plekken in de kernen gaan voor nieuwe plekken buiten de dorpsgrenzen.  

 

 Door klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden (hoosbuien 

en droogte) vaker voorkomen. Gemeente en Waterschap werken samen om 

de verwachte schade door het extreme weer zoveel mogelijk te beperken. 
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Veenkanaal de westkant van Westerhaar-Vriezenveensewijk  - Gerrit Woelders 



Sport, Cultuur en Recreatie & Toerisme 

 Samen met organisaties een toekomstbeeld maken op cultureel (historisch) 

erfgoed met bijbehorende gebouwen. Dit willen we doen voor de invoering 

van de Omgevingswet.    

 

 We willen gratis WiFi regelen in elk centrum van de kernen. 

 

 Behoud van het Museum Oud Vriezenveen, Veenmuseum, 

Peddemorsboerderij en het Middendorpshuis. Samen willen we naar meer 

inkomsten zoeken.  

 

 De coalitie zal het subsidiebeleid meer op elkaar afstemmen. Waarbij 

langdurige samenwerkingen het meeste effect kunnen krijgen. Bijvoorbeeld 

door veel inzet van vrijwilligers. Door afspraken die minimaal twee jaar 

gelden, kunnen resultaten bereikt worden. 

 

 Binnen de huidige mogelijkheden de geldstromen nogmaals bekijken voor 

cultuur, sport en evenementen. De inzet van Wmo-gelden koppelen aan 

sport, bewegen en welzijn biedt nieuwe mogelijkheden. Zoals het werven 

van extra geld. 

 

 Een fondsenwerver / subsidiezoeker gaat actief aan de slag om geld binnen 

te halen voor cultuur. 

 

 Evenementen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente. Door 

steeds meer regels wordt de organisatie van evenementen moeilijker. In 

overleg met de organisatoren willen we dat anders. Dat zetten we in een 

‘Evenementen Nota’. 

 

 De gemeente neemt het initiatief voor het organiseren van de sport– / 

cultuurprijs van het jaar. 
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Economie en werkgelegenheid 

 Om meer voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat economie,  

werkgelegenheid en duurzaamheid verbonden zijn. De kans op succes is dan 

groter. 

 

 Promotie en reclame van Twenterand meer vorm geven samen met 

belanghebbenden. 

 

Communicatie 

 We schaffen de columns voor de wethouders in het Gemeentecontact af. 

Want wij willen op een andere manier contact maken en meer zichtbaar zijn 

voor onze inwoners en bedrijven. We vragen meer uitgevers of drukkerijen 

om een aanbieding te doen voor het maken en het huis-aan-huis 

verspreiden van de krant Gemeentecontact. 

 

Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening 

 We willen meer samenwerken met ambtenaren van andere gemeenten. 

Zodat we minder personeel hoeven in te huren van (duurdere) externe 

bureaus.  

 

 De samenwerkingen voor zorg en hulp Wmo worden kritisch gevolgd. Daarbij 

staat het belang van onze inwoners voorop. 

 

 Als gemeente verder werken aan een inwoners– en bedrijfsvriendelijke 

organisatie die kijkt naar wat wel kan in plaats van wat niet kan.  

 

 Er komt een lijst waarop alle giften en declaraties van burgemeester en 

wethouders te zien zijn (boven de vijftig euro). Dit kan iedereen bekijken.  
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Financiën 

 Er is meer geld nodig om dit coalitieakkoord te kunnen uitvoeren. Op het 

sociaal domein ligt een grote financiële opgave. Bij het zoeken naar 

oplossingen moet ook buiten het sociaal domein gezocht worden. Op 

voorhand sluiten wij daarbij geen enkel onderdeel uit.  

 

 Als het sociaal domein in de knel komt, sluiten wij niet uit dat de onroerend 

zaakbelasting extra verhoogd wordt. Dit om de zorg en hulp aan 

hulpbehoevenden in onze gemeente te kunnen blijven geven. Van kind tot 

oudere. De extra verhoging is wel het laatste redmiddel.  
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Wat is onroerend zaakbelasting? 

De onroerend zaakbelasting (kortweg OZB genoemd) bestaat uit een 

belasting voor de eigenaar van een bouwwerk en een belasting voor de 

gebruiker van een bouwwerk. Een bouwwerk is bijvoorbeeld: koopwoning, 

bijbehorende schuur. Verschil wordt gemaakt tussen woningen en niet-

woningen (= kantine sportclub of gebouw van een bedrijf). Inwoners die 

een woning huren betalen geen OZB. 

 

De gemeente Twenterand heeft in totaal 13.621 woningen. Hiervan zijn  

8.824 koopwoningen en 3.814 huurwoningen.  

 

Als een gemeente de OZB met 1 procent verhoogt brengt dit ongeveer       

€ 45.000  op voor de gemeente. Per koopwoning betekent deze 1 procent 

verhoging een jaarbedrag van vijf euro en acht cent.  

 

Rekensom: wordt de OZB in een jaar bijvoorbeeld met vier procent 

verhoogd, dan is dat vier maal vijf euro en acht cent. Dit betekent dat 

iemand met een koopwoning twintig euro en tweeëndertig cent per jaar 

extra betaalt. 



 Voor de begroting 2019 en de jaren erna willen we oplossingen voorstellen.  

Het rijk bepaalt hoeveel geld we krijgen. Als we minder krijgen, kunnen we 

niet alle oplossingen uitvoeren. 

 

 Het huishoudboekje van de gemeente op orde hebben en houden is 

belangrijk. Zo kunnen we onze voorzieningen in stand houden. Zoals een 

bibliotheek, jongereninlopen, zwembaden en sportparken. Ons uitgangspunt 

is dat iedereen moet kunnen meedoen.  

 

 Er komt een fondsenwerver / subsidiezoeker die van bovenliggende 

overheden (meer) geld naar de gemeente Twenterand haalt. 

 

 Afschaffen van de hondenbelasting. Honden uitlaatplaatsen blijven en 

overlast door hondenpoep wordt aangepakt. 
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Uitzicht watertoren over Vriezenveen - Noord - Ingrid Roelofsen 



Twenterand, 30 mei 2018 
 
 
De fractie van GemeenteBelangen Twenterand, De fractie van de ChristenUnie, 
 

 


