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Voorwoord 

 
De raadsfracties van Gemeentebelangen, CDA en D66 hebben besloten gezamenlijk 
een college te vormen. De samenstelling van dit college is een vertaling van de 
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.  
 
Met negen zetels is Gemeentebelangen nu overduidelijk de grootste partij in Borger-
Odoorn. De basis hiervoor is een programma met als leidraad de kracht van de 
burger. Dit hoofdthema heeft in de onderhandelingen geleid tot bijgaand 
coalitieakkoord.  
 
De partijen geloven in de vitaliteit van de samenleving. Mensen maken samen de 
leefomgeving. Verbindend besturen vraagt betrokkenheid van iedereen in de 
samenleving bij het gemeentelijk beleid. De gemeente, organisaties en bedrijven en 
inwoners hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid.  
 
Dit akkoord geeft op hoofdlijnen weer wat deze drie partijen deze bestuursperiode 
willen bereiken. Een bestuursstijl waarbij de burgerkracht van de inwoners, 
organisaties en bedrijven invloed hebben op het beleid en waarbij burgerparticipatie 
deel uitmaakt van de samenleving. Verbindend besturen naar een nieuw evenwicht. 
 
 
Namens de raadsfracties van Gemeentebelangen, CDA en D66, 
 
Niek Wind, Gemeentebelangen 
Frits Alberts, CDA 
Albert Trip, D66 
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1. Iedereen doet mee! 
 
Dit coalitieakkoord beschrijft de uitgangspunten voor het nieuwe college. Wij zullen 
dit coalitieakkoord uitwerken tot een bestuursprogramma (activiteiten, planning, 
middelen) en dit programma gelijktijdig met de begroting 2015 aanbieden aan de 
gemeenteraad. 
 
Speelruimte 
De gemeente heeft te maken met veel ontwikkelingen, waardoor de middelen 
beperkt zijn voor het oppakken van nieuwe zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de 
economische crisis wel minder, maar staat de werkgelegenheid, zeker in Noord-
Nederland, nog steeds onder druk. Ook de demografische ontwikkelingen (krimp, 
ontgroening en vergrijzing) zijn nog steeds een belangrijk gegeven om rekening mee 
te houden. Dit geldt ook voor het beleid en de bezuinigingen van de Rijksoverheid. 
Naast de herinrichting van het sociaal domein, die veel capaciteit kost, zijn we ook 
als gemeente zelf nog volop aan het bezuinigen. Het komt daarom vooral aan op de 
eigen kracht van onze inwoners en de initiatieven die zij nemen. 
 
Nieuwe stijl 
Het algemene fundament van de coalitie van Gemeentebelangen, CDA en D66 is 
dan ook vooral een nieuwe stijl van besturen waarbij: 

• wij inwoners vroegtijdig en open informeren over en betrekken bij nieuwe 
ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

• wij hier samen met de inwoners, maatschappelijk middenveld en de 
gemeenteraad vorm aan geven 

• eigen kracht van mensen, groepen mensen en kernen voorop staat en wordt 
gestimuleerd 

• er ruimte is voor initiatieven. 
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2. Verhouding college - raad 

 
De gemeenteraad werkt met een politieke termijnagenda en wordt vroegtijdig en 
open door het college geïnformeerd over en betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en 
beleidsvoornemens. Hierdoor kan de raad haar kaderstellende en controlerende taak 
beter uitvoeren. De raad wordt in de gelegenheid gesteld op het juiste moment 
kaders te stellen. Binnen die kaders kan het college vervolgens het beleid uitwerken. 
Initiatieven vanuit de raad en initiatiefvoorstellen worden positief benaderd. 
 

3. Leefbaarheid (omgeving en voorzieningen) 

 
Inwoners geven zelf vorm aan hun leefomgeving. Zij maken en houden deze 
leefomgeving leefbaar en nemen hiervoor zelf initiatieven. De gemeente heeft vooral 
een faciliterende (ondersteunende) rol. Daarom worden lokale initiatieven met 
draagvlak onder de bevolking, ondanks de beperkte gemeentelijk middelen, positief 
benaderd. Het budget Schoon, Heel en Veilig, dat bedoeld is om burgerinitiatieven te 
stimuleren, blijft gehandhaafd. 
 
Dorpsagenda 
Het college nodigt kernen uit om een dorpsagenda voor de toekomst op te stellen. 
Daarin kan iedere kern de prioriteiten aangeven op het gebied van onder andere 
leefomgeving, voorzieningen en veiligheid. Eigen kracht van de kern staat daarbij 
voorop. Vooraf wordt wel duidelijk gesteld dat de gemeente niet alle prioriteiten kan 
realiseren. 
 
Wijkschouwen 
In Nieuw-Buinen zijn met wijkschouwen goede ervaringen opgedaan. De gemeente 
faciliteert daarom wijkschouwen die worden georganiseerd op initiatief van een 
dorps- of buurtvereniging.  
 
Voorzieningen 
Kern en kader 3 (met name de dorpshuisfunctie) wordt de komende jaren afgerond.  
‘Minder maar beter’ blijft het uitgangspunt om voorzieningen voor jong en oud in 
stand te houden. Het vier leefgebiedenbeleid wordt voor onze voorzieningen verder 
uitgewerkt. Afhankelijk van de behoefte kunnen waar mogelijk voorzieningen 
gebundeld worden.  
 
De komende jaren wordt samen met de sportverenigingen het beleid voor binnen- en 
buitensportaccommodaties verder ingevuld. Voor zover mogelijk streven we daarbij 
naar het overdragen van accommodaties aan verenigingen. 
 
De effecten van ons voorzieningenbeleid moeten goed worden gemonitord. Niet 
alleen om te volgen wat de effecten zijn, maar ook om te bepalen of de 
voorzieningen nog aansluiten op de behoefte van onze inwoners en of er nog 
draagvlak voor is. 
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4. Kansen door Cittaslow en Geopark 

 
Als Cittaslow-gemeente voldoen wij aan een internationaal kwaliteitskeurmerk op het 
gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, 
infrastructuur, cultuurhistorie, cultureel erfgoed en identiteit. Wij willen deze 
kwaliteiten waar mogelijk nog meer verbeteren. In beleid op het gebied van 
leefomgeving, milieu/duurzaamheid en recreatie en toerisme spelen de Cittaslow-
uitgangspunten daarom nadrukkelijk een rol. De Geoparkstatus van de Hondsrug 
sluit hier naadloos op aan.  
 
Borger-Odoorn heeft een unieke ligging met haar centrale plek op de Hondsrug. Dit 
biedt kansen voor de promotie van ons gebied en voor recreatie en toerisme. Wij 
benaderen initiatieven voor het versterken en benutten van Cittaslow en Geopark 
daarom positief. 
 
 

 
 
 

5. Welzijn, zorg  

 
Herinrichting sociaal domein 
De nota ‘Meedoen naar vermogen’ formuleert de volgende visie: “Het is aan mensen 
zelf (en hun omgeving) om iedereen op een gezonde wijze te laten meedoen, jong 
en oud, gezin of alleenstaande. Waar dat echt niet lukt, zal de gemeente aanvullende 
acties ondernemen en het mogelijk maken om dit alsnog (zoveel mogelijk) voor 
elkaar te krijgen.”  
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Bij deze visie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
 

• decentraal wat kan - centraal wat moet (lokaal werken, zoveel mogelijk in vier 
geografische leefgebieden) 

• zo dichtbij en zo licht mogelijk 

• iedereen doet mee naar vermogen 

• er is sprake van wederkerigheid: mensen zetten hun talenten in voor de lokale 
gemeenschap (voor zover eventuele beperkingen dat toelaten) 

• eigen kracht en mogelijkheden worden zoveel mogelijk benut (ook van de eigen 
netwerken en van het dorp) 

• zoveel mogelijk preventief werken om duurdere tweede lijnszorg te voorkomen 

• één gezin, één plan, één regisseur  
 
Regenboogmodel 
Het regenboogmodel is een uitwerking van deze visie, een doorontwikkeling van het 
beleid vanuit de inhoud, een onderlegger voor toekomstig beleid en een hulpmiddel 
voor de uitvoering tegelijk. Het geeft inzicht aan de sociale teams, de beleidsmakers 
én de cliënt. Deze visie en het regenboogmodel zijn al door de gemeenteraad 
vastgesteld en blijven gehandhaafd. Het op lokaal niveau vormgeven van de 
decentralisaties zien wij als een zoektocht. Hierbij is maatwerk noodzakelijk. Dit is 
moeilijk, maar uitdagend. De gemeenteraad wordt volledig en tijdig geïnformeerd 
over nieuwe ontwikkelingen en keuzes die moeten worden gemaakt. Daarbij wordt 
met alle betrokkenen (maatschappelijk middenveld) goed en tijdig overlegd, waarbij 
de gemeente nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid neemt en de regie voert. 
Budgetten, waaronder ook lokale, worden zoveel mogelijk ontschot. 
 

 
De ontwikkeling van vergrijzing, toenemende zorgvragen in aantal en complexiteit en 
de veranderingen in het sociale domein vragen om een krachtenbundeling op lokaal 
niveau. Er is behoefte om preventie, diagnostiek, behandeling en nazorg zo dicht 
mogelijk bij de inwoners te organiseren. Naast de actieve betrokkenheid van de  
inwoners is het belangrijk dat er goede afstemming plaatsvindt tussen eerste 
lijnszorgaanbieders en de gemeente. De eerste stappen in een goede samenwerking 
zijn reeds gezet.  
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Flankerend beleid  
De laatste jaren hebben steeds meer inwoners te maken met armoede. De 
gemeente heeft hier oog voor en beschikt op sociaal gebied over een pakket 
flankerend beleid om dit te verlichten. Het bestaande beleid wordt voortgezet. 
 
Daarnaast wordt van ouderen verwacht dat zij steeds langer thuis blijven wonen. Een 
positieve ontwikkeling, maar soms kan dat door allerlei belemmeringen (fysiek, 
psychisch, huisvesting) moeilijk zijn, waardoor zij kunnen vereenzamen. Mantelzorg 
en vrijwilligerswerk worden in de samenleving steeds belangrijker. Daarom vindt de 
gemeente het belangrijk om mantelzorgers en vrijwilligers zo goed mogelijk te 
ondersteunen. 
 
Gezonde leefstijl 
Gezonde leefstijl Borger-Odoorn stimuleert op een positieve manier een gezonde 
leefstijl door zich te richten op een preventieve aanpak van overgewicht en 
inactiviteit. De gemeente doet dit samen met de combicoaches, andere partijen en 
de inwoners zelf. Gezamenlijk zoeken wij passende oplossingen voor meerdere 
doelgroepen die ook op langere termijn blijven werken. Hiermee wordt het niet alleen 
leuker, maar ook gemakkelijker om gezonder te leven.  
 
Vervoer 
Afstemming van diverse vervoersstromen (doelgroepenvervoer: WMO, leerlingen, 
ouderen) moet leiden tot effectiever en efficiënter vervoer in onze gemeente. De 
gemeente blijft de komende jaren hier extra aandacht aan geven.  
 

6. Onderwijs 

 
Kwalitatief goed onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen zijn erg belangrijk, maar 
staan door het teruglopende aantal kinderen onder druk. Waar nodig faciliteren we 
daarom de vrijwillige samenwerking tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs. 
Het uitgangspunt daarbij is wel het behoud van de levensbeschouwelijke identiteit en 
de diversiteit van onderwijsvormen. 
 
In brede scholen wordt steeds nauwer samengewerkt met andere partners, zoals de 
bibliotheek en combicoaches sport en cultuur en is de opvang van 0 tot 12 jaar 
geregeld. Taalachterstanden moeten vroegtijdig gesignaleerd worden. Verder 
werken we aan een nauwe relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt 
(bijvoorbeeld via het creëren van stageplaatsen en werkervaringsplekken).  
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7. Ruimte en duurzame ontwikkeling 

 
Om de inwoners goed te kunnen informeren over ruimtelijke zaken, is het nodig dat 
de gemeente over actuele bestemmingsplannen beschikt. Het college zorgt daarom 
voor een plan van aanpak voor het actualiseren van de bestaande 
bestemmingsplannen.  
 
Vrijkomende gebouwen, o.a. boerderijen, kunnen goed benut worden door 
kleinschalige bedrijven. Zijn er initiatieven van inwoners voor dit hergebruik, dan 
treedt de gemeente die positief tegemoet. Dit gebeurt met respect voor alle belangen 
van de omwonenden. 
 
Woonplan 
De economische crisis en de demografische ontwikkelingen leiden tot een andere 
kijk op de leefomgeving en de woningbouwontwikkeling. Doordat de financiële 
mogelijkheden van de corporaties, de gemeente en marktpartijen steeds minder 
worden, moeten we scherpe keuzes maken. Leefbaarheid, duurzaamheid, het 
levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad en het faciliteren van 
de toenemende zorgvraag worden steeds belangrijker. Daarom is het noodzakelijk 
het gemeentelijke Woonplan 2010-2014 te actualiseren. 
 
Windmolens 
Voorop staat dat de windmolenplannen van het Rijk en de provincie Drenthe 
verplichtend bij de gemeente terecht zijn gekomen. De Rijksoverheid gebruikt de 
Rijks Coördinatie Regeling en de provincie Drenthe heeft eenzijdig het provinciale 
zoekgebied vastgesteld. Wij vinden draagvlak onder de bevolking voor het plaatsen 
van windmolens erg belangrijk. Daarom faciliteren wij een onafhankelijk 
draagvlakonderzoek. Als de initiatieven doorgaan, zetten wij ons in om het gebied en 
zijn inwoners te compenseren. Dit kan zowel materieel als immaterieel zijn.  
 
Duurzame ontwikkeling 
De gemeente streeft naar duurzame ontwikkeling. Dit sluit aan bij het zijn van een 
Cittaslow-gemeente. De nota Duurzame ontwikkeling 2010-2014 wordt herijkt. De 
gemeente faciliteert initiatieven van inwoners op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. Het gebruiken van duurzame energie, bijvoorbeeld zonnepanelen, door 
individuele inwoners juichen wij toe. Onderzocht wordt of de gemeentelijke 
voorlichting op het gebied van energiebesparing kan worden verbeterd.  
 
De gemeente kiest zelf ook zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen, bijvoorbeeld 
bij eigen gebouwen.  
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8. Economie 

 
De agrarische sector, de toerisme- en recreatiesector en het MKB vormen de 
grootste sectoren in onze gemeente. Het is in deze tijd essentieel om bedrijvigheid 
en daarmee ook werkgelegenheid te behouden en aan te trekken. Goede 
voorlichting aan bedrijven en het bevorderen van onderlinge contacten en 
samenwerking (netwerken) stimuleren economische bedrijvigheid en daarmee 
werkgelegenheid. In onze gemeente werkt een groot aantal ZZP-ers en 
ambachtslieden. Daarom is er extra aandacht voor startende ondernemers. Verder is 
een goede digitale infrastructuur met mogelijkheden voor de nieuwste toepassingen 
(breedband) voor veel kleinschalige bedrijvigheid erg belangrijk. De gemeente 
ondersteunt kansrijke en betaalbare initiatieven van inwoners en bedrijven op dit 
gebied.   
 
Op het gebied van duurzame economie worden steeds meer initiatieven genomen.  
Ook deze initiatieven worden zoveel mogelijk door de gemeente ondersteund. 
 

9. Dienstverlening 

 
Onze inwoners worden zo goed mogelijk in staat gesteld om de benodigde 
gemeentelijke informatie en gewenste diensten te krijgen. Bij de wijze waarop de 
gemeentelijke dienstverlening is ingericht, staan de wensen van de inwoners 
centraal.  
 

De inwoner houdt de keuze hoe hij 
of zij contact met de gemeente wil: 
via persoonlijk contact, op papier, via 
een toegankelijke website of app, via 
social media of per telefoon. 
 
De gemeente is volledig transparant 
over haar dienstverlening (wat de 
inwoners van haar mogen 
verwachten). Zij stelt daarom 
concrete servicenormen op en maakt 
deze openbaar. 

 
 

10. Financiën 

 
Raad en college zijn samen verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De 
financiële huishouding van de gemeente is op orde. Ook de komende vier jaar gaan 
wij een solide financieel beleid voeren. Wij dekken in principe structurele uitgaven 
met structurele inkomsten en wegen nieuwe uitgaven zorgvuldig af.  
 
De bezuinigingstaakstellingen die in onze meerjarenbegroting staan, worden 
ingevuld en gerealiseerd. Uitgangspunt voor de coalitiepartijen is dat de lasten voor 
de inwoners de komende vier jaar zo min mogelijk worden verhoogd. 
 
De financiële informatie is zowel voor de raad als voor de burger transparant. 
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11. Portefeuilleverdeling 

 
In het college nemen vier wethouders plaats. Zij bezetten daarmee gezamenlijk drie 
fulltime eenheden. 
 
Portefeuilleverdeling in het college van burgemeester en wethouders 2014-2018: 
 
 
Burgemeester M.L.J. Out: 

• openbare orde en veiligheid  

• handhaving  

• personeel en organisatie 

• dienstverlening en deregulering 

• gebiedspromotie en evenementen  

• regionale, intergemeentelijke en internationale samenwerking 
 
Wethouder F.A.J. Buijtelaar (1 fte): 

• ruimtelijke en duurzame ontwikkeling  

• vergunningverlening en toezicht 

• openbare ruimte en verkeer  

• loco-burgemeester 
 
Wethouder A. Souverein (0,5 fte):           

• planning & control, financiën en inkoop 

• gemeentelijke vastgoed   

• informatisering en automatisering 

• wonen en grondbedrijf 

• loco-burgemeester 
 
Wethouder J.F.A. Alberts (1 fte): 

• maatschappelijke ontwikkeling 

• volksgezondheid en sport 

• loco-burgemeester 
 
Wethouder A. Trip (0,5 fte): 

• economische ontwikkeling en werkgeversdienstverlening 

• brede school en onderwijs 

• loco-burgemeester 
 
De volgorde voor het loco-burgemeesterschap wordt in het college bepaald. 


