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De burger centraal
VOORWOORD
Gemeentebelang Rijssen-Holten is een lokale, onafhankelijke politieke partij. Belangen
worden het beste gediend vanuit een grote mate van betrokkenheid tussen inwoners en
politiek. Gemeentebelang staat daarom ook een laagdrempelige samenspraak tussen burger
en bestuur voor, waarbij het welbevinden van de inwoners steeds de hoogste prioriteit heeft.
We dragen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid reeds vele jaren door een actieve
deelname in de gemeentelijke besluitvorming.

De overheid dient voor haar burgers een basis te creëren om te kunnen samenleven. De
invloed van de overheid moet dienend zijn aan burgers en ondernemingen. Er dient een
scheiding te zijn tussen kerkelijke en gemeentebestuurlijke zaken waarbinnen alle ruimte
geboden moet worden voor godsdienstvrijheid en overtuiging. Gemeentebelang staat voor
gelijkwaardigheid van alle burgers ongeacht hun afkomst, leeftijd en geaardheid.
Van de gemeentelijke overheid mag verwacht worden om maatschappelijk oplossingsgericht
te denken. Door de gemeenteraad dienen de kaders gesteld te worden. De uitvoering
binnen die kaders wordt door het college gedaan. Innovatief denken en sociale
betrokkenheid dienen als basis voor besluitvorming. Het is onze politieke opdracht om als
overheid te zorgen dat de burger zich vrij, prettig en veilig voelt binnen onze
gemeentegrenzen.
De gemeente is er niet om alle problemen van haar inwoners op te lossen. Eigen
verantwoordelijkheid van de inwoners vinden wij belangrijk. Zelfredzaamheid moet
gestimuleerd worden. Hoewel er wel een vangnet moet blijven voor hen die het echt nodig
hebben. Verder dient de gemeente zich er goed van bewust te zijn, dat zij vaak de enige partij
is voor het aanbieden van bepaalde diensten en producten. Daarom dient zij zich op te
stellen als dienstverlener en alleen daar waar het strikt nodig is, als regelgever.
Standpunten:
1. Gemeentebelang wil een representatief bestuur met oog voor vernieuwingen,
samenwerking en ruimte voor de burger.
2. Belanghebbende inwoners moeten in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden
bij plannen en ontwikkelingen. Er dient zoveel mogelijk maatwerk geleverd te worden.
Daarom geen planontwikkeling zonder contact met de inwoner. En ook tijdens de
uitvoeringsfase moet er transparant gecommuniceerd worden.
3. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de lastendruk voor de inwoners laag blijft. Wij
willen dat de inflatoire verhoging niet automatisch toegepast wordt. Bij eventuele
lastenverhoging moeten de minima daar waar mogelijk worden ontzien.

BESTUUR EN ORGANISATIE
Gemeentebelang wil er zijn voor alle inwoners van de gemeente en bijdragen aan hun
welbevinden Afstemming van beleidszaken en samenwerking met alle instanties is
onontbeerlijk om betrokkenheid te genereren en optimaal rendement te behalen.
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Gemeentebelang opereert vanuit de basisgedachte dat de gemeente het wonen, werken,
ondernemen en recreëren van haar inwoners tegen verantwoorde kosten op een zo hoog
mogelijk niveau moet faciliteren.
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Wij willen dit doen in samenspraak met de inwoners, samenhang zoekend en maatwerk
leverend op zoveel mogelijk terreinen. Daarvoor is een herkenbaar beleid van de
gemeentelijke organisatie nodig, die vanuit de vraag van de inwoners werkt. Het
gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat zijn er voor de inwoners en bedrijven en niet
andersom.

Standpunten:
1. Onze gemeente moet zich blijven ontwikkelen naar een eigentijdse, op de inwoners en
bedrijven gerichte, flexibele en klantvriendelijke bestuurlijke organisatie. Hierin zijn nog
verbeteringen te realiseren. Het meldingssysteem moet eenvoudiger en toegankelijker.
2. Samenwerking met andere gemeenten is soms noodzakelijk om efficiënter en krachtiger
te kunnen opereren. Er moeten altijd mogelijkheden blijven om eigen beleid te kunnen
ontwikkelen en uit te voeren. Gemeenschappelijke regelingen hebben niet onze voorkeur
omdat de democratische en financiële controle in dergelijke verbanden complex is.
3. Het luisteren naar en het samen zoeken naar oplossingen met onze inwoners en
bedrijven moet de standaard werkwijze zijn bij het te voeren beleid.
4. Belanghebbenden dienen zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij beleidsbeslissingen,
bijvoorbeeld door inloopavonden en nieuwsbrieven naar betrokkenen en internetenquêtes.
5. Alle beleidsnota’s moeten transparant aan de inwoners worden gepresenteerd.
Kernwoorden hier bij zijn: uitleggen, goed gedoseerd brengen, tijdig en eenduidig.
6. Binnen onze gemeentelijke organisatie zijn er wat betreft digitalisering nog grote stappen
te zetten die efficiëntie zullen opleveren. Parallel met deze ontwikkeling geldt dat er
voortdurend gewaakt moet worden voor ondermijning van de privacy van de burger.
Bovendien mag verdergaande digitalisering geen belemmering oproepen voor het
contact met burgers die (nog) niet digitaal kunnen communiceren.
7. Nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied dienen op de voet gevolgd te worden en daar,
waar het voordeel oplevert voor onze gemeente, toegepast te worden. Wel dient dit altijd
gekoppeld te worden aan strikte privacybescherming.
8. Informatie dient proactief en breed via pers, lokale omroep en internet te worden
verstrekt. Inwoners en bedrijven moeten op een passende manier geïnformeerd worden.
9. De loketfunctie in de kern van Holten moet minimaal op het huidige niveau behouden
blijven.
10. De gemeentelijke regelgeving voor horeca en evenementen moet realistisch zijn en geen
extra drempels opwerpen die organisaties voor grote belemmeringen plaatst.
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Van belang hierbij zijn de volgende kerntaken van de gemeente:
1. Het bestuur moet efficiënt en consistent beleid ontwikkelen en uitvoeren.
2. Het bestuur moet (lokale) wetten, voorschriften en verordeningen handhaven en daar
waar het kan de regeldruk verminderen.
3. Publieke diensten (paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, enzovoort) worden geleverd
tegen kostendekkende tarieven.
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FINANCIËN
Onze gemeente profileert zich door haar financieel gezonde situatie. Gemeentebelang ziet
die situatie graag gecontinueerd en streeft een gezonde, verantwoordelijke en degelijke
beleidsuitvoering na. Daar waar mogelijk en wenselijk moet samenwerking gezocht worden
met omliggende gemeenten om efficiënt en kostenreducerend te opereren. De uitvoering
van sommige gemeentelijke taken kan ook door andere, zowel profit als non-profit
organisaties worden gedaan middels prestatie- en budgetafspraken. De gemeente gaat
proactief op zoek naar dergelijke mogelijkheden. De financiële reserves en het
weerstandsvermogen moeten verantwoord zijn, maar zijn geen doel op zich.

2. Subsidieverlening aan organisaties met dezelfde maatschappelijke functies moeten op
basis van gelijke criteria tot stand te komen.
3. De onroerendzaakbelasting mag buiten de inflatoire correctie, afgezien in bijzondere
situaties, niet verhoogd worden. Automatische verhoging door inflatoire correctie van de
OZB wijzen we af.
4. Wij vinden dat er geen gemeentelijke belastingen geheven mogen worden, als er geen
aantoonbare voorziening van betaald wordt. Als voorbeeld daarvan is Gemeentebelang
voor afschaffing van hondenbelasting buiten de bebouwde kom.
5. Bij het aanleggen van reservevoorzieningen dient er een plafond ingesteld te worden.

VERKEER EN VERVOER
De algehele verkeersdoorstroming binnen ons gemeentegebied dient soepel en veilig te
verlopen. Onderhoud en voorzieningen voor de toekomst verdienen alle aandacht. Nu een
groot aantal belangrijke en ingrijpende aanpassingen in de infrastructuur van Rijssen en
Holten gerealiseerd zijn, is het van belang dat de verkeersbewegingen goed gemonitord
worden, om zorgvuldig te onderzoeken of (en hoe) verdere ontsluiting noodzakelijk is. De
herstructurering en verkeersregeling van de dorpskern Holten dient, nu de planontwikkeling
van de bedrijfspanden in het gebied nog steeds op zich laat wachten, met voortvarendheid
afgerond te worden.
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verdienen beleidsaandacht. We willen
meer elektrische laadpalen en bij vernieuwing van het gemeentelijk wagenpark dient
elektrische aandrijving de standaard te zijn.
Standpunten:
1. De realisatie van een verkeersluw centrum van Holten dient in overleg met de Holtense
Handelsvereniging met spoed uitgevoerd te worden.
2. Plannen voor de centrumring Rijssen verder uitwerken.
3. In de kernen zijn fietsroutes en inrichting van de straten geoptimaliseerd door
ingrijpende maatregelen, De gevolgen van deze veranderingen moeten goed gemonitord
worden en eventueel verder geoptimaliseerd worden. Er blijven nog wensen op dit
gebied zoals bijvoorbeeld in Holten een verlenging van de fietsroute “Groene wegje” naar
de rotonde aan de Deventerweg.
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Standpunten:
1. Subsidies worden waar mogelijk verstrekt in de vorm van budgetsubsidies met
prestatieafspraken.
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4. De tweede volwaardige toegang tot de Kalfstermansweide moet gerealiseerd worden
5. De inrichting van wegen moet voldoen aan de CROW-richtlijnen.
6. In onze gemeente zijn nog onverharde wegen die veelvuldig door gemotoriseerd verkeer
gebruikt worden. Gezien de overlast en veelvuldig onderhoud die deze wegen vragen, is
een duurzame verharding van deze wegen noodzakelijk
7. Gemeentebelang vraagt aandacht voor goed onderhoud aan de wegen in het
buitengebied, o.a. door toepassing van grasbetonstenen.

9. Gemeentebelang wil dat de gemeente zich optimaal inzet om, samen met de andere
betrokken gemeentes, het intensiveren van het goederenvervoer op de Twentelijn te
voorkomen. Het huidige volume moet worden verminderd. Toename van
goederenvervoer op het bestaande traject is, gezien de veiligheid van en hinder voor de
inwoners van onze gemeente, onacceptabel.
10. De gemeente moet acties ondernemen naar ProRail en de Provincie om de
spoorwegovergang in de N350 te vervangen door een tunnel.
11. De mogelijkheid om straten en pleinen weer naar personen te kunnen vernoemen moet
heringevoerd worden.
12. De 30 km-zones moeten ingericht zijn dat ze ook als zodanig herkend worden.

AFVAL EN MILIEU
De afvalstoffenheffing moet kostendekkend blijven en een systeem omvatten, geënt op
duurzaamheid, dat ook door de burger als reëel en vriendelijk wordt ervaren. Gescheiden
inzamelen moet constant onder de aandacht blijven ook voor een leefbare toekomst voor
ons nageslacht. Nieuwe ontwikkeling en methodes om de burger te stimuleren nog
duurzamer met zijn afval om te gaan, zijn wenselijk. Eventuele aanpassingen moeten
gebaseerd zijn op een groot draagvlak en vereisen een zorgvuldige uitrol. Wij zijn voor
handhaving van de huidige openingstijden van de afvalbrengpunten, zowel in Rijssen als in
Holten. Gemeentebelang vraagt extra aandacht van de organisatie voor de problematiek met
het groot aantal asbestdaken dat de komende jaren gesaneerd moet worden.
Standpunten:
Afval:
1. Het huidige systeem van gescheiden inzameling van GFT, PMD en restafval voldoet maar
kan nog verbeterd worden en moet minimaal op dit niveau blijven.
2. Meer informatie naar de burgers om hen te motiveren voor gescheiden afvalinzameling
en oplossingen zoeken voor problemen met PMD-afval
3. Gemeentebelang wil opening bieden voor nieuwe initiatieven en methodes. Invoering
van gedifferentieerde tarieven om de afvalstroom te beperken en algehele
tariefsverhoging te voorkomen is een mogelijkheid.
4. Het huidige systeem van inzamelen van oud papier dient gehandhaafd te blijven.
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8. De uitvoering van het openbaar vervoer is aanzienlijk verschraald door het opheffen van
de buslijndienst Rijssen-Bathmen, de gevolgen hiervan vragen om aandacht.
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Milieu:
1. De mogelijkheden tot sanering van asbest, zowel daken als in het terrein moet zo veel
mogelijk gefaciliteerd worden. Mogelijkheid tot subsidiering van overheidswege wordt
door Gemeentebelang ten zeerste ondersteund. Gemeentebelang vindt een
gemeentelijke bijdrage bij de sanering van asbestdaken wenselijk.
2. Particulieren kunnen gratis asbest brengen tot maximaal 35 m2.
3. De combinatie sanering asbest dak/aanbrengen zonnepanelen moet gestimuleerd
worden.
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DUURZAAMHEID
Duurzaamheid betekent ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als gemeente
dienen we daarom bij alle voorstellen, indien mogelijk, een duurzaamheidparagraaf op te
nemen. Het algemene welzijn van onze burgers dient gewogen te worden in besluitvorming
ten aanzien van economische ontwikkelingen. Een duurzame economie betekent het
evenwicht vinden tussen welzijn, welvaart en onze leefomgeving. In de visie van
Gemeentebelang is duurzaamheid en economische ontwikkeling altijd aan elkaar verbonden
en kan het één niet los van het ander beoordeeld worden.
Gemeentebelang vindt dat met alle kracht ook op lokaal niveau ingezet moet worden om de
duurzaamheiddoelstellingen te halen. Daarvoor zullen op korte termijn maatregelen
genomen dienen te worden en particuliere initiatieven ondersteund te worden.
Standpunten:
1. De gemeente moet de inzet van zonnepanelen stimuleren. In eerste instantie op daken
van woningen en bedrijven. Ook initiatieven voor het oprichten van zonneparken krijgen
steun als de locatie daarvoor geschikt is. Bij het aanleggen van zonneparken hebben
collectieve initiatieven onze voorkeur.
2. Ruimte bieden voor het stichten van grootschalige zonnecelprojecten, waar burgers in
kunnen participeren.
3. De gemeente moet duurzaamheidleningen gaan verstrekken.
4. Toepassing van aardwarmtepompen voor particulier gebruik moeten positief
ondersteund worden.

WIJKBEHEER EN GROEN
Gemeentebelang ondersteunt de aanpak met digitale inwonersconsultatie en de toepassing
van wijkbezoeken door het college. Het is belangrijk dat het gemeentebestuur in gesprek
blijft met de inwoners. De wijkavond (koffiepraat) is hiervoor een gelegenheid.
Groenvoorzieningen in de gemeente Rijssen-Holten dienen op een veilig verantwoorde wijze
gerealiseerd en gehandhaafd te worden. Uitgangspunt is daarbij dat de inrichting sober en
onderhoudsarm is. Voor onze inwoners en onze bedrijven is het belangrijk dat hun buurt of
wijk er goed verzorgd uitziet. Indien mogelijk is participatie van de buurt in het onderhoud
een goede zaak. In de wijken behoren speelvoorzieningen beschikbaar te zijn voor alle
leeftijdsgroepen.
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Standpunten:
1. Direct contact tussen burgers en haar bestuur stimuleert de participatie, wijk- en
contactavonden moeten niet alleen periodiek gehouden worden maar ook als er
belangrijke ontwikkelingen in de buurt op stapel staan.
2. Het huidige onderhoudsniveau van de infrastructuur en wijkvoorzieningen heeft de
kritische ondergrens bereikt. Er moeten in de toekomst meer financiële middelen
beschikbaar worden gesteld om een veilig en verantwoord niveau te behouden.

NATUURBEHEER, TOERISME EN RECREATIE
We moeten trots en zuinig zijn op onze natuurlijke omgeving. Duurzame aandacht voor
natuur is dus noodzakelijk, alsmede het in stand houden van ons coulisselandschap. Nu de
taak ten aanzien van het beheer van De Sallandse Heuvelrug van de provincie naar de
gemeenten is gegaan, vraagt deze nieuwe taak haar aandacht. Er dient voor gewaakt te
worden dat bij toekomstige ontwikkelingen er geen natuur verloren gaat.
De natuur is in onze gemeente de grootste aantrekker van toeristen. Toerisme is daarmee
een belangrijke economische pijler in onze gemeente. De recreatieve functie van onze
gemeente dient optimaal benut te worden. Het toerisme moet goed gefaciliteerd worden en
de gemeente dient zich voortdurend als recreatiegemeente op de kaart te zetten.
Gemeentebelang hecht waarde aan een brede, gevarieerde en gezonde recreatieve sector.
Innovatieve initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme dienen gecoördineerd
binnen de bestaande structuren ingepast te worden. Het op de kaart zetten van de
gemeente als toeristische “hotspot” verdient alle aandacht en nodige energie van het
gemeentebestuur. Bij het stimuleren van toerisme is het van belang dat De Holterberg als
onderdeel van nationaal park De Sallandse Heuvelrug als promotie voor de gemeente
uitgedragen wordt.
Standpunten:
1. De gemeente Rijssen-Holten moet zich nadrukkelijk blijven inzetten voor de promotie
van haar toeristisch product.
2. Het begrip Holterberg moeten we koesteren en op een herkenbare wijze blijven
uitdragen.
3. We moeten samenwerken met andere partners voor de promotie van De Sallandse
Heuvelrug.
4. Het serviceniveau van de toeristische informatie moet op een hoger plan gebracht
worden. Dit betreft vooral de digitale omgeving.
5. De toeristenbelasting moeten we bewaken en niet meer verhogen dan de inflatoire
correctie.
6. De opbrengst van de toeristenbelasting moet op herkenbare wijze worden aangewend
voor de toeristische sector.
7. Een hondenlosloopgebied is in onze gemeente een nog ontbrekende voorziening die wel
nadrukkelijk gewenst wordt.
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3. Er dient een programma van verantwoord en gevarieerd bermbeheer opgesteld te
worden.
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INTEGRALE VEILIGHEID
Openbare orde en veiligheid zijn essentieel voor een goed bestuurde gemeente.
Gemeentebelang zet zich in om het veiligheidsgevoel van haar inwoners en bedrijven te
behouden en als het kan te versterken. Preventief handelen is een goede methode. Goede
samenspraak met politie en een luisterend oor voor de inwoners en bedrijven is hierbij van
essentieel belang. Voorwaarde voor een juiste uitvoering van beleid is een structurele
monitoring van de prestaties en zo nodig acties van de regionale diensten, zoals politie,
brandweer, ambulance en andere hulpdiensten.

Standpunten:
1. Het aantal wijkagenten moet voldoen aan de gestelde norm.
2. De gemeente moet een strikte handhaving van de gebruikersbeperking van wegen en
straten voorstaan.
3. Zorgen voor adequate verlichting op gevaarlijke en sociaal onveilige plekken.
4. Nu het regionale politiebureau niet in onze gemeente gevestigd wordt, moet het
gemeentebestuur zich maximaal inzetten om een politiesteunpunt in Rijssen en in
Holten te verwezenlijken. Voor de burger is een structurele nabije bereikbaarheid van de
politie belangrijk om het veiligheidsgevoel te bevorderen.
5. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) moeten ook nadrukkelijk ingezet
worden voor de controle op zwerfafval en hondenoverlast.
6. Cameratoezicht alleen inzetten wanneer en waar het echt effectief is.
7. De brandveiligheidsproblematiek in het recreatiegebied De Borkeld moet tot een
verantwoorde oplossing gebracht worden.

ZORG EN WELZIJN
De wereld van de zorg is constant in beweging. De afgelopen jaren zijn veel zorgtaken
overgeheveld naar gemeentes zoals: de Participatiewet (iedereen doet mee), de Jeugdzorg en
de AWBZ-begeleiding. Dit heeft veel van de organisatie gevraagd. De eerste evaluaties zijn
niet ongunstig. Voor de beleidsontwikkeling en uitvoering is regionale samenwerking
noodzakelijk al moet hier ook voor een eigen aanpak gekozen kunnen worden als dit voor de
burgers van onze gemeente voordelen biedt.
De gemeente moet wat betreft haar zorgtaken actief contact houden met de burgers,
organisaties en verenigingen om de vinger aan de pols te blijven houden. Een actief
luisterend oor met als doel om de kwaliteit van de zorg en ons welzijn op niveau te houden.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Toch zijn bepaalde groepen
kwetsbaar. Deze mogen niet de dupe worden van een veranderend beleid. De gemeente
vervult een vangnetfunctie en draagt er, samen met andere zorginstellingen, zorg voor dat er
voor een ieder adequate zorgverlening plaats vindt. Pijlers voor het algemene welzijnsbeleid
zijn: het buurtwerk, de verenigingen en de speeltuinen. Zij bepalen mede de leefbaarheid in
wijken en dorpen.
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Ligging aan de A1 leidt tot extra aandacht in het kader van leefbaarheid, overlast en
criminaliteit.
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De transitie Jeugdzorg vraagt een goede afstemming en coördinatie met de betrokken
instanties. In het kader van de veranderingen in de regie op het jeugdwerk is een nauwe
afstemming tussen de jeugdzorg en de ondersteuningsstructuur van de diverse
onderwijsinstellingen noodzakelijk. De samenwerkingsverbanden van scholen en de
gemeente zullen de één loketfunctie voor leerlingen en gezinnen in een problematische
situatie in samenhang en door middel van eenduidige begeleiding moeten oppakken.
Ook nu we al enkele jaren met deze nieuwe taken voor de gemeente geconfronteerd zijn,
moet de gemeenteraad goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen en ervaringen.

2. Inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en uitvoering van “noaberschap” moet blijvend
gestimuleerd en gewaardeerd worden. Voor mantelzorgwaardering moeten de
beschikbare middelen uit het gemeentefonds volledig ingezet worden.
3. Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, mag een tegenprestatie worden
verwacht. De mogelijkheden daartoe moeten individueel worden afgestemd.
4. Voortdurende en nadrukkelijke aandacht om inwoners met een indicatie voor beschut
werk binnen de gemeente in te zetten.
5. De gemeente moet zorgen dat er een laagdrempelige toegankelijkheid is voor mensen
met een hulpvraag vanwege sociale of fysieke problemen. Zowel in Rijssen en in Holten
moet een zorgloket zijn en waar nodig moet huisbezoek aangeboden worden.
6. De adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein worden door het gemeentebestuur
nadrukkelijk meegenomen in haar standpuntbepaling.
7. Stimuleren en mogelijkheden bieden dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen.
8. Actief beleid om ouderen te informeren over en te betrekken bij (buurt)activiteiten.
9. Organisaties die het welzijn van ouderen behartigen ondersteunen in hun werk, met
gericht beleid voor allochtone ouderen.
10. De gemeente moet het initiatief nemen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en
jongeren die niet of nauwelijks in de maatschappij participeren begeleiding bieden.
11. Preventielessen betreffende alcohol- en drugsbeleid door o.a. bureau HALT moeten
gehandhaafd blijven.
12. De uitvoering van het alcohol- en drugsbeleid moet samen met buurgemeenten
opgepakt worden.
13. Schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn om vroegtijdig te kunnen signaleren en
daarmee de schade te beperken.
14. Een helder, volledig en realistisch armoedebeleidsplan moet vastgesteld worden en
continu worden gevolgd. In het armoedebeleid ook de rol van en ondersteuning aan de
particuliere organisaties duidelijk vastleggen.
15. Het AED-netwerk moet uitgebreid worden.
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Standpunten:
1. Samenwerken met buurgemeenten is noodzakelijk, zeker op het gebied van afstemming
met de samenwerkingsverbanden van de scholen en zorginstellingen.
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KUNST EN CULTUUR
Kunst en cultuur zijn een inspiratiebron voor allen en mag geen hobby of luxe goed voor
enkelen zijn. Cultuur en kunst hebben een bindende werking in de samenleving. Voor de
uitoefening van professionele- en amateurvoorstellingen hebben we met het Parkgebouw en
het Kulturhus prachtige voorzieningen.

Er dient aandacht te zijn voor monumenten, bijzondere gebouwen en cultuuruitingen. Wel
dient hierbij ook de samenleving een actieve rol te spelen.
Gemeentebelang vindt dat het bestuur een uiterste inspanning moet leveren om lokale
tradities en gewoonten in stand te houden. In de uitvoering van het vergunningsbeleid voor
traditionele evenementen mogen er geen extra drempels voor de organisaties opgeworpen
worden.
Als lokale overheid dient er aandacht gegeven te worden aan vormen van cultuur die niet
commercieel te uiten zijn maar wel van belang zijn voor de identiteit van onze gemeente
Samenwerking tussen commerciële en non-profit organisaties dient nader onderzocht te
worden.
Cultuurinstellingen dienen, net als in de hele gemeentelijke samenleving, efficiënt en binnen
de financiële kaders te opereren.
Standpunten:
1. Subsidieverstrekking mag op geen enkele manier invloed hebben op het programmaaanbod van culturele instellingen.
2. Gebruikmaken van diensten van de bibliotheek moet voor alle inwoners betaalbaar
blijven.
3. De sociale buurtactiviteiten op het platteland zoveel als mogelijk faciliteren en niet
belemmeren met (overbodige) regels. Bv. bij evenementen, paasvuren, optochten, etc.
Regeldruk moet verlaagd worden om daarmee de kosten van organisaties te beperken.
4. Nieuwe initiatieven die bijdragen aan cultuuruitingen zoals muziek, theater, cabaret etc.
moet de gemeente vooral ondersteunen als jongeren er nadrukkelijk bij betrokken
worden. Ondersteunen met (tijdelijke) startsubsidies.
5. Wij willen de deelname aan het Jeugdcultuurfonds en het project cultuureducatie op de
scholen in stand houden.
6. Het budget van de CultuurAdviesRaad voor de komende jaren moet weer op het
vroegere niveau teruggebracht worden.

SPORT
De gemeente Rijssen-Holten is een sportgemeente, kent vele sportverenigingen met vele
jeugdige en volwassen sporters en heeft goede binnen- en buitensportaccommodaties. Wij
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Gemeentebelang ziet cultuur als een basisvoorziening voor onze gemeente. Cultuur is
ontastbaar maar voor velen een verrijking van hun bestaan. Cultuurpolitiek dient een vaste
plek op de gemeentelijke agenda te krijgen. Dit dient zich met name te uiten in erkenning
van het feit dat cultuur thuishoort in een culturele omgeving.
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zien sportbeoefening zeker ook als gezondheidsbevordering. Naast het gezondheidsaspect
van sportuitoefening, vinden wij het sociale aspect van deelnemen aan sport belangrijk. Voor
alles geldt dat sport ook veilig moet zijn en daar dient de gemeente in samenspraak met de
sportverenigingen en sporters haar toezichthoudende taak uit te voeren.
Wij onderschrijven de Sportvisie van het huidige college die ook gesteund wordt door de
Sportraad en die beschreven staat in de Sportnota 2015-2018. Het daarin vastgelegde sporten accommodatiebeleid is nog steeds van kracht.

Het rapport over de basale voorzieningen in de sport is onze basis voor beleidskeuzes. Wel
vinden wij dat initiatieven om andere en/of nieuwe sporten te introduceren positief
ontvangen moeten worden.
Standpunten:
1. Gemeentebelang vindt sportbeoefening door zowel jong als oud en specifieke
doelgroepen van wezenlijk belang voor onze gemeenschap.
2. De zwembaden worden in beide kernen gehandhaafd. De huidige plannen ten aanzien
van het op termijn vernieuwen van de Koerbelt onderschrijven we.
3. Het plan voor de realisatie van een nieuwe sporthal ter vervanging van de Reggehal dient
opgestart te worden.
4. De jeugdsubsidies dienen in stand te worden gehouden zolang er geen alternatief voor
is.
5. De huurtarieven voor sportaccommodaties dienen betaalbaar te worden gehouden,
waarbij het instrument van zelfwerkzaamheid wordt ingezet.
6. De investeringsregeling voor uitbreiding of vervanging van opstallen en/of voorzieningen
ten behoeve van de sport, dient overeind te blijven.
7. De gemeentelijke sportaccommodaties dienen in overleg, naar behoefte en efficiëntie,
alle dagen van de week opengesteld te zijn.
8. Wij achten een goed functionerende Sportraad, als belangenbehartiger voor de sport en
als objectief adviesorgaan voor ons bestuur, van groot belang.
9. Topsportevenementen met een hoge publiciteitswaarde blijven we stimuleren mede
gelet op het spin-off effect naar breedtesport en het economisch effect.

ECONOMIE EN WERK
Rijssen en Holten zijn geografisch gunstig gelegen voor veel bedrijven. Alle bedrijven inclusief
de recreatie/horecabedrijven vormen samen met de agrarische bedrijvigheid de motor van
onze gemeentelijke economie.
Als gemeente dienen we een stabiele en groeigerichte koers te varen. Het beleid dient uit te
gaan van in de eerste plaats het waarborgen van de stabiliteit van de gemeentelijke
economie. Wel dient het beleid gericht te zijn op het belang van de volgende generaties. Dit
betekent dat we in ons beleid rekening moeten houden met innovatie, duurzaamheid en
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De gemeente dient de faciliteiten voor de sporters te scheppen, waardoor de sport
laagdrempelig en dus voor iedereen bereikbaar blijft. Daarnaast past het om
zelfwerkzaamheid te verlangen van verenigingen in ruil voor lagere huurtarieven.
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zorg voor ons nageslacht. In ontwikkelingsplannen en voorstellen dient een
duurzaamheidparagraaf opgenomen te worden.
Innovatie op allerlei gebied dient, binnen de financiële en wettelijke mogelijkheden,
ondersteund te worden.
In de visie van Gemeentebelang is duurzaamheid en economische ontwikkeling altijd aan
elkaar verbonden en kan het één niet los van het ander beoordeeld worden.

Een bruisend bedrijfsleven, goed florerende middenstand en een sterke agrarische sector is
voor de toekomst van de gemeente onontbeerlijk.
Standpunten:
1. De gemeente moet zorgen dat de grondprijzen en/of andere voorzieningen aantrekkelijk
zijn met name voor startende ondernemers (bijv. gronduitgifte in erfpacht).
2. Er dient een goed ondernemersklimaat te zijn waarbij de lokale overheid
voorwaardenscheppend is
3. Indien voor een economisch gezonde bedrijfsvoering de ondernemer het noodzakelijk
acht om zeven dagen per week geopend te zijn, mag daar van gemeentewege geen
belemmering worden opgelegd.
4. Coöperatieve samenwerking van de gemeente met de ondernemingsverenigingen zal tot
concrete resultaten moeten leiden. Goede communicatie met de
ondernemingsverenigingen is daarvoor noodzakelijk.
5. Door ontwikkelingen in de agrarische sector is een verdere afname van het aantal
bedrijven te verwachten. Initiatieven die dit kunnen compenseren verdienen grote steun.
Landbouw blijft immers de belangrijkste economische activiteit van het buitengebied.
Het platteland is het grootste multifunctionele bedrijventerrein van de gemeente RijssenHolten.
6. Voor leegkomende agrarische gebouwen dient gemeentelijke medewerking aan een
pragmatische invulling gegeven te worden.
7. Gelet op de schaalvergroting in de agrarische sector wil Gemeentebelang dat bestaande
agrarische bedrijven optimaal gefaciliteerd worden in hun ambitie.
8. Voor regionale samenwerking op economisch terrein moet naast de regio Twente ook de
mogelijkheden van andere aangrenzende samenwerkingsverbanden betrokken worden.
9. De recreatieve sector is een belangrijke economische factor en daaraan zal de gemeente
facilitaire medewerking dienen te verlenen.
10. Voor het goed invullen van de recreatieve functie binnen de gemeente mag de
mogelijkheid van terrastijden verruiming geen belemmering zijn.
11. De gemeente zal alles in het werk moeten stellen om te zorgen dat de lokale bedrijven
voldoende gelegenheid krijgen om zich te ontplooien.
12. In de gemeente Rijssen-Holten zijn veel prachtige landbouwbedrijven, helaas worden
door bepaalde internationale ontwikkelingen en calamiteiten landbouwbedrijven
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Er moet voor worden gewaakt dat bij planprocedures onnodige belemmeringen voor
belanghebbenden worden opgeworpen.
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bedreigd in hun bestaan. De gemeente moet met immateriële steun in dergelijke
gevallen die bedrijven terzijde staan.

Ook het betaalbaar houden van leerlingenvervoer zal haar aandacht blijven vragen.
Initiatieven, eventueel samen met het bedrijfsleven, om ambachtsgerichte opleidingen te
ontwikkelen, ook op mbo+ niveau, dienen binnen de financiële en wettelijke kaders
ondersteund te worden.
Het openbaar onderwijs in Rijssen wordt geconfronteerd met een dalend leerlingenaanbod.
Naast demografische ontwikkelingen speelt de ongunstige ligging ten opzichte van de
nieuwere wijken met veel kinderen een rol. Gemeentebelang hecht waarde aan de keuze
voor de ouders en het beschikbaar blijven van openbaar onderwijs in Rijssen.
Standpunten:
1. De gemeente dient het opstarten en in standhouden van diversiteit in
beroepsopleidingen binnen de gemeente te stimuleren.
2. Combinatiefunctionarissen voor sport- en cultuuractiviteiten moeten ook inzetbaar
gemaakt worden voor overlappende buurtactiviteiten.
3. Het leerlingenvervoer moet afgestemd worden op maximaal gebruik van de
zelfredzaamheid van deze leerlingen.
4. Leerlingen, die van vergoed vervoer gebruik maken, moeten hun stageplekken zoveel
mogelijk in hun directe woonomgeving in kunnen vullen.
5. We willen ervoor zorgen dat vroegschoolse educatie beschikbaar blijft en we willen
stimuleren dat de deelname daaraan van kinderen met achterstand in de
taalontwikkeling en/of sociale achterstand maximaal is.
6. Openbaar basisonderwijs moet in Rijssen beschikbaar blijven.
7. Beroepsopleidingen t/m niveau 4 en in samenwerking met het bedrijfsleven zijn
belangrijk en de groei moet gestimuleerd worden.
8. De schoolomgeving moet verkeersveilig zijn voor kinderen en ouders.

WONEN
Vrijheid van wonen vormt een belangrijk uitgangspunt voor Gemeentebelang. Binnen onze
gemeentegrenzen hebben we te maken met, soms, complexe inrichtingsvraagstukken. De
overgang tussen de verschillende “stad”-kernen en het platteland vragen om zorgvuldige
afwegingen. Wel staat voor Gemeentebelang de keuzevrijheid van de invulling van de burger
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ONDERWIJS EN EDUCATIE
Voor de gemeente blijven nog twee belangrijke taken over op het gebied van onderwijs.
Namelijk de huisvesting van de scholen en de afstemming van de
ondersteuningsvoorzieningen. Onder ondersteuningsvoorzieningen rekenen we alle
jeugdhulpverleningsinstellingen, GGZ enz. en ook het leerlingenvervoer. Met de afstemming
van het ondersteuningsaanbod en de invoering van Passend Onderwijs, heeft de gemeente
de belangrijke taak om met haar regierol in de ondersteuningsvraag van leerlingen en
ouders adequaat te realiseren. Hiervoor is het opzetten van een praktische netwerkstructuur
van groot belang.
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voorop. De burger zelf laten kiezen op welke manier en op welke wijze en in wat voor soort
woning hij wil wonen heeft onze voorkeur.
Wel dient de scheiding tussen reguliere woningen en recreatiewoningen in stand gehouden
te worden. Daarnaast echter is stimulering vanuit de overheid om leegstaande gebouwen
binnen vastgestelde gebieden om te vormen tot woningen, een goede zaak.

Om jeugd te behouden moeten er starterswoningen worden gebouwd. Om het mogelijk te
maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, moet de bouw van
levensloopbestendige woningen gestimuleerd worden. Innovatieve ideeën ten aanzien van
zorgwoningen dienen de volle aandacht en op hun waarde geschat te worden.
Standpunten:
1. Bouwen in het Opbroek, de Kol en Dijkerhoek moet met vaart voortgezet worden.
2. We willen mogelijkheden bieden aan de inbreidingsplannen in zowel Rijssen, Holten als
Dijkerhoek.
3. We zetten vooral in op de bouw van betaalbare starterswoningen voor jongeren en
levensloopbestendige woningen. Dit geldt voor de koop- en de huursector.
4. “Levensloopbestendig bouwen” moet gestimuleerd worden door middel van voorlichting
en voorwaarden.
5. Bij de ontwikkeling van plannen voor levensloopbestendig bouwen moet worden
uitgegaan van de lokale vraag om te voorkomen dat er onevenwichtige zorgimmigratie
gaat ontstaan.
6. De gemeente moet afspraken maken met woningcorporaties over de bouw van
voldoende betaalbare huurwoningen.
7. Woningsplitsing van boerderijen in het buitengebied moet mogelijk blijven
8. De “rood voor rood”-regeling dient krachtig ondersteund te worden.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
De gemeente staat borg voor het scheppen van goede ruimtelijke kaders, waarbinnen de
ruimtelijke ontwikkelingen goed op elkaar worden afgestemd. Zo dient er voldoende ruimte
te zijn voor ondernemers in het buitengebied om zich te kunnen ontwikkelen. In een vitaal
platteland kunnen de verschillende functies van het platteland zoals, wonen, landbouw,
toerisme, natuur en landschap goed naast elkaar bestaan.
Op bedrijventerreinen moeten voldoende mogelijkheden gecreëerd worden voor bedrijven
om zich te ontwikkelen.
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De gemeente dient de voorwaarden te scheppen voor onze inwoners, om in eigen kern te
kunnen blijven wonen. Dit betekent een gevarieerd aanbod van woningen, die is afgestemd
op de vraag. De woningen moeten betaalbaar en duurzaam zijn. Het
woningbouwprogramma wordt onderbouwd door een gedegen onderzoek onder onze
inwoners naar de behoefte aan type en soort woningen. Er moet een evenwichtig
woningaanbod zijn in zowel het koopsegment als in de huursector.

Partijprogramma 2018-2022
Gemeentebelang Rijssen-Holten

De gemeente moet streven naar gevarieerde woonwijken waarbij bewoners, bouwers en
architecten meer speelruimte krijgen om variatie aan te brengen. Verder moet er gezorgd
worden voor voldoende groen en speelruimte in woonwijken.
Standpunten:
1. Bestemmingsplannen dienen ontwikkelingsgericht te zijn met het oog op flexibiliteit en
duurzaamheid.
2. Bij evenementen dient soepel om gegaan te worden met het tijdelijk toewijzen van
bestemmingswijzigingen.

4. Een pilot met welstandvrij bouwen in een beperkt aantal gebieden moet opgestart
worden.
5. Een goed ruimtelijk ontwikkelingsbeleid heeft o.a. als doel een vitaal platteland met
behoud van natuur en landschapswaarden, passend bij een moderne agrarische en
toeristische sector.
6. De reconstructie van het platteland moet worden uitgevoerd met als uitgangspunt dat de
agrarische sector fungeert als sociaaleconomische drager van het platteland. Het behoud
van natuur- en landschapswaarden moet hierbij voorop staan.
7. De gemeente moet een actieve regierol vervullen in de informatievoorziening bij
bestemmingsplanwijzigingen.
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3. Beeldkwaliteitplannen moeten slechts daar toegepast worden waar het wettelijk
verplicht is, of daar waar een bovengemiddelde beeldkwaliteit vereist is. Bijv. in de
directe omgeving van monumenten, in een centrum met een “beschermd dorps- of
stadsgezicht”.

