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Verkiezingsprogramma 2014-2018 
 

Op 19 maart 2014 kiezen de Nederlanders hun vertegenwoordigers in de nieuwe 

gemeenteraden. In de gemeente Borger-Odoorn is het belangrijkste thema waarschijnlijk de 

uitvoering van de wetten in het sociale domein. De rijksoverheid hevelt taken over naar 

gemeenten, maar houdt een deel van het bijbehorende budget achter om te bezuinigen. De 

financiële positie van onze gemeente is intussen zorgelijk omdat de reserves grotendeels 

zijn opgemaakt. En toch zijn de achterstanden op het onderhoud van wegen en 

groenvoorziening de afgelopen jaren gegroeid. De overheid trekt zich terug, maar heeft nog 

niet de juiste balans gevonden voor een goede leefbaarheid. 

D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen vijf richtingwijzers 

als leidraad: 

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. 

2. Denk en handel internationaal. 

3. Beloon prestatie en deel de welvaart. 

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving. 

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden. 

Dit vraagt om goed opgeleide mensen, die de kans krijgen zich te ontplooien en een 

gewaardeerde rol te spelen in de samenleving. D66 vindt goed onderwijs voor iedereen van 

het grootste belang en maakt zich daar ook in onze gemeente opnieuw sterk voor. 

In zes hoofdstukken stellen we u voor wat D66 Borger-Odoorn de komende jaren wil 

bereiken. Dit programma is mede tot stand gekomen door samenwerking met de D66 

afdelingen Coevorden en Emmen. 

 

Albert Trip  

Borger-Odoorn 
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1. Onderwijs en jeugd 

 

Wat zien we graag 

 Goed onderwijs is van groot belang voor onze samenleving. 

 Ouders hebben een belangrijke rol in het onderwijs van hun kinderen. 

Waar hebben we zorgen over 

 De krimp in het onderwijs. Scholen worden steeds kleiner en er moet meer gewerkt 
worden aan oplossingen als fusie en samenwerking. 

 De jeugdzorg komt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Komt er ook 
voldoende geld mee om die taken uit te voeren? En heeft de gemeente genoeg 
competentie om deze taken op een goede manier uit te voeren?  

 Alcohol, drugs en overgewicht zijn slecht voor de ontwikkeling van jongeren. 

Wat zijn onze uitgangspunten hierbij 

 Er moet veel ruimte zijn voor oplossingen. Geloofsovertuiging mag geen reden voor 
kleine scholen zijn om niet samen te werken. 

Waar liggen onze prioriteiten 

 D66 is voorstander van de vorming van integrale kindcentra. 

 We willen een divers aanbod van onderwijsconcepten (Dalton, Jenaplan, …) in het 
basisonderwijs. 

 Op elke basisschool moet een conciërge aanwezig zijn. 

 De gemeenteraad en de ouders moeten tijdig betrokken worden bij plannen op het 
gebied van onderwijshuisvesting.  

 Laaggeletterdheid en analfabetisme moet door middel van volwasseneneducatie 
worden tegengegaan. 

 Regels voor het gebruik van alcohol door jongeren moeten gehandhaafd worden. 

 Er moet meer aandacht zijn voor het voorkomen en bestrijden van overgewicht onder 
jongeren. We handhaven de combifunctionarissen/sportcoaches. 

 Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van onderwijs voor hun kinderen. D66 
vindt dat er alleen voor speciaal onderwijs sprake kan zijn van leerlingenvervoer op 
kosten van de overheid. 
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2. Bestuur en democratie 

 

Wat zien we graag 

 D66 wil een slagvaardig openbaar bestuur dat dicht bij inwoners is georganiseerd. 

 Inwoners kunnen meer directe invloed uitoefenen op hun vertegenwoordigers en 
bestuurders. 

Waar hebben we zorgen over 

 De gemeente is onvoldoende in staat om nieuwe verantwoordelijkheden in het sociale 
domein goed uit te voeren. 

 De gemeenteraad biedt zichzelf onvoldoende mogelijkheden om zijn taken goed te 
vervullen. 

 De controlerende mogelijkheden van de gemeenteraad in samenwerkingsverbanden, 
zoals bijvoorbeeld in BOCE-verband, zijn onvoldoende. 

Wat zijn onze uitgangspunten hierbij 

 D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van inwoners. 

 De sleutel voor verandering ligt bij onze inwoners, de overheid moet daarbij aansluiten. 

 Mensen zijn creatief en vindingrijk en hebben vaak goede oplossingen voor problemen. 

 Burgers moeten op alle niveaus en zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de 
voorbereiding van beleid, bijvoorbeeld door het instellen van denktanks. 

Waar liggen onze prioriteiten 

 D66 wil dat de gemeenteraad zich onafhankelijker van het college van B&W opstelt en 
zich zelfstandig richt op zijn kaderstellende en controlerende taken. 

 We willen de Rekenkamer eerder opschalen dan korten. De onafhankelijkheid van de 
Rekenkamer willen we waarborgen door er geen raadsleden in zitting te laten nemen. 

 Door het instellen van een auditcommissie versterken we de controlerende taak van de 
raad. 

 We stimuleren het burgerinitiatief om inwoners zich sneller betrokken te laten voelen bij 
het bestuur en invloed te laten uitoefenen op voorgenomen beleid. 

 Bij samenwerking met andere gemeenten en instanties spreken we duidelijk af wat we 
precies verwachten. 
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3. Financiën, economie en werk 

 

Wat zien we graag 

 Geld dat de gemeente uitgeeft, wordt effectief besteed en dat blijkt duidelijk uit de 
financiële rapportage. 

 De economie wordt versterkt door onnodige belemmeringen voor ondernemers weg te 
halen. 

 De duurzame samenleving krijgt een impuls. 

Waar hebben we zorgen over 

 De financiële reserves zijn de laatste jaren fors aangesproken en naderen de 
ondergrens. 

 Soms hindert de gemeente ondernemers, zoals met de beperking van het aantal 
koopzondagen. 

 De duurzame samenleving staat onvoldoende op de gemeentelijke agenda. 

Wat zijn onze uitgangspunten hierbij 

 D66 wil dat de gemeente een degelijk financieel beleid voert waarbij schulden beter in 
verhouding staan tot de reserves. 

 Van gebruikers van gemeentelijke voorzieningen vragen we een grotere eigen bijdrage. 

 We maken meer gebruik van de kwaliteiten van onze eigen inwoners. 

 De gemeente moet vooral zorgen dat burgers zichzelf kunnen redden en dat 
ondernemers kunnen ondernemen. 

 Inwoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van betaald werk. 

 We willen een duurzame samenleving opdat volgende generaties ook goed kunnen 
leven. 

Waar liggen onze prioriteiten 

 In de komende raadsperiode investeren we alleen in nieuw beleid wanneer middelen 
vrijkomen door met bestaand beleid te stoppen. 

 Vooral door samenwerking met buurgemeenten kunnen nog kosten worden bespaard. 

 Voor allerlei onderhoudsposten, zoals groen, omgeving en landbouwwegen, maken we 
afspraken met bewoners. 

 In plaats van kennis inhuren, maken we meer gebruik van kennis van eigen inwoners. 

 We willen de begroting nog transparanter maken. Van iedere uitgegeven euro willen we 
weten wat die gaat opleveren. En omgekeerd willen we weten wat een bereikt resultaat 
heeft gekost. 

 Bij aanbestedingen van de gemeente is maatschappelijk ondernemen een eis, om 
moeilijk plaatsbare werkzoekenden van werk te voorzien. 

 Hindernissen voor ondernemers, zoals de beperking op het aantal koopzondagen, 
nemen we zoveel mogelijk weg. 

 Vergunningen handelen we snel af. 

 Werkzoekenden moeten eventueel ook buiten de landsgrenzen kijken voor werk. 

 Bewonersgroepen met initiatieven voor een duurzame samenleving, zoals het collectief 
plaatsen van zonnepanelen, faciliteren we. 

 Waar de gemeente zelf kan kiezen, zijn duurzame oplossingen de leidraad. 

 Windenergie is op dit moment de meest rendabele vorm van duurzame energie. Wij 
vinden dat onze gemeente haar bijdrage moet leveren om de landelijk afgesproken 
doelstelling te realiseren, maar negatieve externe effecten voor bewoners moeten 
worden gecompenseerd. 

 We willen nog betere afvalscheiding, als middel tot hergebruik van materiaal. Bewoners 
daar voor laten betalen – zoals met het huidige diftar systeem – is geen goed idee. 
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4. Zorg en Welzijn 

 

Wat zien we graag 

 D66 vertrouwt op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Waar de 
verantwoordelijkheden of mogelijkheden tekortschieten, heeft de overheid een taak. 

Waar hebben we zorgen over 

 Binnen het beleidsterrein zorg en welzijn staat de komende collegeperiode veel te 
veranderen. Vergrijzing, ontgroening, een terugtredende rijksoverheid en de gevolgen 
van de (rijks)bezuinigingen nopen ons tot herbezinning. 

 De zorg (WMO en AWBZ) dreigt onbetaalbaar te worden. Bezuinigingen zijn 
noodzakelijk. 

 De regels zijn te ingewikkeld. 

 De werkloosheid groeit, waardoor steeds meer mensen niet of minder participeren in 
de samenleving. 

 De meest kwetsbaren vallen door de enorme veranderingen die op ons af komen 
gemakkelijk uit de boot. 

Wat zijn onze uitgangspunten hierbij  

 Als er budgetten en financiële risico’s aan gemeenten worden overgedragen, moet er 
ook beleidsruimte meekomen. 

 Voor de WMO/AWBZ gaan we uit van één budget per voordeur. 

Waar liggen onze prioriteiten 

WMO/AWBZ 

 Daar waar bezuinigd wordt, moet er ruimte zijn voor nieuwe oplossingen. We denken 
hierbij aan wijkgericht werken, waarbij zorg in de wijk wordt georganiseerd en de 
inwoners een stem van doorslaggevende betekenis hebben. 

 We stimuleren vrijwilligerswerk en het opzetten van netwerken van mantelzorg. D66 
vindt het belangrijk dat zorg gegeven wordt waar dat noodzakelijk is. 

 De indicatiestelling moet versimpeld worden. 

 D66 pleit voor sterke welzijnsorganisaties die berekend zijn op hun toekomstige 
takenpakket. Welzijnswerk zal de bezuinigingen op zorg en ondersteuning voor een 
gedeelte op moeten vangen, maar dan wel op een manier waarbij gebruikgemaakt 
wordt van de eigen kracht van inwoners. 

Inkomen 

 Waar het mensen niet lukt om op eigen kracht betaald werk te vinden, verleent de 
gemeente ondersteuning. D66 vindt het belangrijk dat iedereen participeert in de 
maatschappij, ook als betaalde arbeid niet mogelijk is. Het vragen om een 
tegenprestatie vinden we daarom een logische stap. 

 We stimuleren zelfstandig ondernemerschap. 
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5. Wonen, leven, openbare orde en veiligheid 

 

Wat zien we graag 

 Wij willen dat mensen in een goede woning leven, dat ze voelen en weten in een 
veilige omgeving te wonen en daar de ruimte hebben zich te ontwikkelen. 

Waar hebben we zorgen over 

 Krimp zorgt voor leegstand en scheefgroei in het woningaanbod. Hierdoor dreigt 
verpaupering in dorpen en wijken. 

 De rol van woningcorporaties lijkt te veranderen. Zij krijgen beschikking over minder 
middelen. 

 Niet iedereen voelt zich betrokken en medeverantwoordelijk voor de leefsituatie in de 
wijk of het dorp. 

 De kwetsbaren in de samenleving krijgen niet de ruimte die ze nodig hebben. 

Wat zijn onze uitgangspunten hierbij 

 Wij gaan uit van de zelfstandigheid van inwoners. 

 Gemeenten moeten minder uitvoeren en meer faciliteren, in overleg met inwoners. 

 Er is overleg tussen gemeente en woningcorporaties en betrokken inwoners om 
gewenste veranderingen te coördineren. 

 We streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving. 

 Kwetsbare mensen moeten in hun eigen omgeving veilig zijn en 
ontspanningsmogelijkheden hebben. 

Waar liggen onze prioriteiten?  

 D66 wil dat inwoners kansen krijgen in hun eigen woonomgeving werk te ontwikkelen. 

 De gemeente communiceert wat de kaders zijn. Inwoners geven – in gezamenlijkheid – 
invulling aan deze kaders. 

 Met de bewoners moeten afspraken worden gemaakt over politie-inzet. Meer blauw op 
straat is geen doel op zich, betere bereikbaarheid wel. 

 We bevorderen plannen voor grootschalige energiebesparing door betere 
woningisolatie, met behulp van een fonds waarin private partijen deelnemen. Voor de 
werkgelegenheid zijn zulke impulsen ook aantrekkelijk. 

 Op dorp/wijkniveau moet invulling worden gegeven aan veiligheid en 
ontspanningsmogelijkheden voor kwetsbaren. 

 Bij scholen langs doorgaande wegen moeten 30-kilometerzones komen. 
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6. Sport, recreatie en cultuur 

 

Wat zien we graag 

 Sport, recreatie en cultuur zijn van belang voor welzijn en gezondheid. D66 stimuleert 
deelname en particulier initiatief. 

Waar hebben we zorgen over 

 Door forse bezuinigingen kunnen waardevolle activiteiten in het gedrang komen. 

 Instellingen en verenigingen vertrouwen soms te veel op overheidssubsidies. 

 Verschraling van de voorzieningen kan onze gemeente minder aantrekkelijk maken om 
in te wonen of recreëren. 

Wat zijn onze uitgangspunten hierbij 

 Het gemeentelijke subsidiebeleid moet gestoeld zijn op maatwerk en doelmatigheid. 

 Subsidies moeten zoveel mogelijk plaatsmaken voor zelfredzaamheid. 

 Sport kan een uitlaatklep zijn en verveling en isolement voorkomen. Het brengt 
mensen met heel verschillende achtergronden bij elkaar. Bij verenigingen en 
evenementen zijn veel vrijwilligers actief. 

 Identiteitsuitingen bevorderen de samenhang in de groep, het is van groot belang deze 
te bewaren en te beschermen, omdat daardoor cohesie wordt bevorderd. 

Waar liggen onze prioriteiten 

 Er moet een subsidieregister worden bijgehouden opdat subsidiestromen transparant 
worden gemaakt. 

 Verenigingen en instellingen in dit domein (sport, recreatie en cultuur) die op subsidies 
draaien, verdienen onze steun niet. 

 D66 wil dat sportvelden en –instellingen zoveel mogelijk van verenigingen zelf worden. 
Zwembad “De Zwaoi” in Valthermond is een goed voorbeeld. 

 We willen  faciliteren dat 4- tot 12-jarigen minimaal een uur per dag aan sport en 
lichaamsbeweging kunnen doen. 

 Wij willen een eenduidig en rechtvaardig tarievenbeleid voor het gebruik van de 
accommodaties. 

 We ondersteunen particuliere initiatieven op het gebied van sport en cultuur. 

 


