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Inleiding
Na de informatieronde hebben wij als gezamenlijke raadsfracties besloten te werken aan een akkoord
op hoofdlijnen. Daarmee willen we inhoud geven aan bestuurlijke vernieuwing. Het akkoord geeft inzicht
in verschillende thema’s, waarover wij het eens zijn en waarmee wij als raad gezamenlijk aan de slag
willen, wat wij belangrijk vinden en waar wij prioriteit aan willen geven. Namens alle fracties voert het
college dit akkoord voor de komende vier jaar uit.
In de afgelopen periode zijn veel plannen gemaakt en nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. In dit
raadsakkoord geven we aan welke doelen wij in de komende periode willen bereiken, waarbij wij willen
aansluiten bij de ontwikkelingen, waarover eerder door de raad al een besluit is genomen en die tot
uitvoering zijn gekomen of nog in uitvoering worden genomen.
Het akkoord op hoofdlijnen is geen op details dichtgespijkerd geheel, integendeel. Het laat zien waar we
op hoofdlijnen overeenstemming over hebben en biedt ruimte en gelegenheid om met de samenleving
en elkaar in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen, waarna de gemeenteraad een zo breed
mogelijk gedragen besluit kan nemen.
We geven in de komende raadsperiode verder vorm aan overheids- en burgerparticipatie en
intensiveren de samenwerking met (groepen) inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om
het beleid en de uitvoering daarvan ambitieus te kunnen oppakken.
Als gezamenlijke fracties willen wij in overleg met de samenleving over de inhoud en de uitvoering van
dit hoofdlijnenakkoord, waarna het college een uitvoeringsprogramma vaststelt.
Als rode draad door alle beleidsvoornemens en uitvoering lopen: mensgerichte benadering door de
gemeente, menselijke maat en dus laagdrempelig, integrale benadering van beleid en uitvoering,
vraaggericht werken met als uitgangspunt daarbij de ja-mits-houding.
De inhoudelijke koers van de komende periode wordt gekenmerkt door een stevige focus op
duurzaamheid en transformatie van het ruimtelijke domein. Wij vinden, dat wij stappen moeten zetten in
de richting van het beter omgaan met energie (energietransitie) en het klimaat (klimaatadaptatie).
Ondertussen gaan de ontwikkelingen in het sociaal domein door. De transitie is afgerond, de
transformatie gestart.
Wij hebben aan het akkoord in hoofdlijnen geen financiële paragraaf verbonden, omdat wij van mening
zijn, dat de financiële vertaalslag het best kan plaatsvinden in het collegeuitvoeringsprogramma en de
aansluiting daarvan op de bestaande planning- en controlcyclus. Afhankelijk van de financiële
omstandigheden maken wij keuzes. Een exploitatiebegroting die structureel in evenwicht is, is daarbij
het uitgangspunt.
Onderzoeken (bron: Trendbureau Overijssel) hebben inmiddels aangetoond dat de ideale samenleving
bestaat uit circa 7.000 huishoudens, waardoor er een gezonde basis ontstaat voor sociale innovatie en
ondernemerschap. Wij zetten ons dan ook in om binnen de schaalgrootte van Olst-Wijhe (momenteel
ca. 7.600 huishoudens) de kwaliteit van het leven te optimaliseren, een platform te bieden om de
verbondenheid met de lokale economie te vergroten en het “noaberschap” te verbreden. Voldoende
reden om als gemeente zelfstandig te blijven.
De samenleving zal blijven veranderen en daardoor zal ook de relatie tussen inwoner, bedrijf en lokale
overheid veranderen. Wij zijn voorstander van een bottom-up-democratie, waarin de inwoners, de
bedrijven, de maatschappelijke organisaties en de verenigingen het verdienen om als partners met
elkaar èn de gemeente om te gaan, waardoor een ieder wordt uitgedaagd tot meedenken, meepraten
en meedoen. Het uitgangspunt in onze gemeente moet zijn: “van sturen naar mogelijk maken, van
controle naar uitnodigen, met ruimte voor initiatief en innovatie, en het gebruik van de kracht van de
kleine gemeente”.
De fracties van Gemeentebelangen Olst-Wijhe, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en D66.
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Domein algemeen (veiligheid, dienstverlening, participatie en bestuur ca.)
Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte. Een veilige omgeving is een zaak voor iedereen.
Een samenleving bovendien, waarin inwoners gelijkwaardig zijn, in vrijheid kunnen leven, werken en
recreëren, zonder angst voor wat dan ook.
De hulpdiensten komen in geval van nood binnen de afgesproken aanrijtijd.
De politie is zichtbaar op de straat. De aanwezigheid van wijkagenten en Buitengewoon
Opsporingsambtenaren die de buurt goed kennen en zichtbaar zijn, draagt in belangrijke mate bij aan
het gevoel van veiligheid van de inwoners.
Leefbaarheid vormt vaak het voorportaal van veiligheid. Problemen die in het kader van de leefbaarheid
niet worden opgepakt (als vuile straten, hondenpoep, slecht onderhoud openbaar groen, slechte
openbare verlichting, geluids- en stankhinder) kunnen zich uiten in verslechtering van de leefomgeving
en uiteindelijk leiden tot (subjectieve) onveiligheid. Voorkomen van verpaupering is in eerste instantie
een verantwoordelijkheid van de inwoner zelf. Door samenwerking van alle betrokkenen kan de
leefbaarheid in buurten en straten versterkt worden.
Ook is het van belang dat de belangrijkste punten van ontevredenheid uit de uitkomsten van de
periodiek gehouden Burgerpeiling tot verbetering leiden.
Informatieveiligheid en privacy
De gemeente verzamelt veel persoonsgebonden data van onze inwoners.
Wij zijn ons hiervan bewust en vinden het belangrijk dat deze informatie veilig beheerd wordt. De
privacy van onze inwoners willen wij waarborgen en persoonsgegevens willen wij beschermen. De
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt ons daarbij.
Financieel beleid en lastendruk
De exploitatiebegroting van de gemeente laat een structureel evenwicht zien.
Wij zijn terughoudend in het verzwaren van de lastendruk. De ozb-opbrengsten en overige lasten
stijgen – behoudens de jaarlijkse prijsindexcorrectie - niet, tenzij wij aangeven dat een stijging
noodzakelijk is om bepaalde voorzieningen te behouden of mogelijk te maken.
In het Interbestuurlijk Programma is een modernisering van de lokale heffingen afgesproken. De VNG
inventariseerde als eerste stap duurzame alternatieven in lokale heffingen om inzicht te geven in de
mogelijkheden van duurzame financiële prikkels. Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om deze
duurzame alternatieven in lokale heffingen in onze gemeente in te voeren.
Participatie
1
Wij vinden burger- en overheidsparticipatie van groot belang.
Bij burgerparticipatie willen we de hand uitsteken naar inwoners en dagen wij iedereen uit tot
meedenken, meepraten en meedoen. Daarin zoeken wij steeds creatief naar een vorm die past bij het
onderwerp en de fase waarin het proces zich bevindt.
Wij stimuleren en faciliteren initiatieven van de samenleving. Dit is overheidsparticipatie, wat we zien als
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, raad, college en ambtelijke organisatie. Daarbij
hebben wij aandacht voor onze onderlinge rollen. Wij willen inwoners goed begeleiden bij het
ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven en de juiste verwachtingen geven gedurende het proces.
Dienstverlening
Het mooie van een kleine gemeente is dat de afstand met de inwoners klein is en de lijnen binnen de
gemeente kort zijn. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente inzet op een gelijkwaardige
samenwerking met inwoners en ondernemers, heldere communicatie en een goede dienstverlening.
Daarin zit de kracht van een kleine gemeente.
1

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap/burgerparticipatie
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Regionale samenwerking
Wij vinden regionale samenwerking belangrijk. Op verschillende gebieden zoekt de gemeente in
regionaal en provinciaal verband de samenwerking met anderen. Voor een aantal taken en
verantwoordelijkheden is de gemeente daarop aangewezen. We kijken daarbij steeds wat we zelf
kunnen doen en waar samenwerking loont, afhankelijk van de opgave waarvoor de gemeente staat.
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Sociaal domein
Welzijn
Olst-Wijhe is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te leven. Onze inwoners voelen zich thuis in
de gemeente. In de gemeente moet je kunnen werken, wonen, leren, recreëren, sporten, etc. Iedereen
moet kunnen meedoen aan onze samenleving, waarbij hij of zij zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar
rol daar in. Wij streven bij het opstellen en uitvoeren van beleid naar de hoogst mogelijke kwaliteit van
leven voor onze inwoners
In de vastgestelde Structuurvisie Olst-Wijhe 2018-2025 is de volgende visie opgenomen:
“We willen samen met bewoners, ondernemers en organisaties werken aan de leefkwaliteit met zorg
voor elkaar en goede bereikbare voorzieningen en ontmoetingsplekken in de dorpen, buurtschappen en
het platteland. Dit willen we doen op een manier die aansluit bij onze identiteit: een bloeiend
verenigingsleven en de ondernemende cultuur van ‘schouders er onder’ op zowel het economische - als
het sociaal-culturele vlak”.
Verenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn belangrijk in het leven van veel inwoners. Zij zorgen mede
voor tal van activiteiten, ontspanning, sociale cohesie, noaberschap en “reuring” in de samenleving.
Wij hebben oog voor de bestuurskracht van de verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Wij stimuleren
dan ook samenwerking tussen verenigingen onderling en willen samen met hen zoeken naar de juiste
ondersteuning en middelen om het (toekomstig) kader te helpen de bestuurstaken adequaat uit te
voeren.
Als het gaat om voorzieningen vinden wij het van groot belang dat er in iedere kern een sociale
ontmoetingsfunctie is. Dorps- en buurthuizen vervullen een verbindende rol in de kernen. Wij vinden
adequate ondersteuning van belang om deze voorzieningen in stand te houden en in voorkomende
gevallen samen naar een alternatieve oplossing te zoeken.
Het actief beoefenen van een sport is goed voor iedereen. Sport en bewegen dragen bij aan een
gezonde leefstijl, zorgen voor sociale contacten en helpen mee bij het ontwikkelen van tolerantie.
Het is daarom belangrijk dat iedereen, van jong tot oud kan sporten en bewegen.
Niemand staat aan de kant vanwege geldgebrek. We zetten in op maatwerk om zo bij te kunnen
springen, waar dat nodig is.
Kunst, cultuur en cultureel erfgoed
Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de ontplooiing van onze inwoners en de leefbaarheid in de
samenleving. Culturele basisvoorzieningen, zoals het openbaar bibliotheekwerk en cultuur historisch
erfgoed, zoals de IJssellinie, zorgen voor een aantrekkelijk woon-, educatie- en recreatieklimaat.
Lokale initiatieven, maar ook van uit de regio, gericht op cultuurparticipatie, kunst en cultuuruitingen
worden ondersteund. Daarbij houden wij oog voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en
verenigingen.
Dorps- en tentfeesten vormen een belangrijke basis voor onze lokale tradities en cultuur.
Het is van belang de organisatoren van dorps- en tentfeesten te steunen door initiatieven en activiteiten
te faciliteren.
Inclusieve samenleving
Wij streven samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar een inclusieve
samenleving, waaraan iedere inwoner, jong en oud, met of zonder beperking, naar vermogen meedoet
en waarbij mensen naar elkaar omkijken.
Iedere inwoner is primair zelf verantwoordelijk voor zijn of haar rol in onze maatschappij. De gemeente
draagt bij aan een klimaat en fysieke omgeving, waarin inwoners zelf en met elkaar in staat zijn mee te
doen in onze samenleving.
De gemeente biedt daarbij zorg en ondersteuning van goede kwaliteit aan kwetsbare inwoners. De
menselijke maat staat bij maatschappelijke ondersteuning en hulp voorop.
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Ondersteuning
Maatschappelijke ondersteuning, voor zowel jong als oud, moet in de brede zin toegankelijk zijn.
Daarvoor is een integrale aanpak van ondersteuning belangrijk en is ontschotting van middelen (geld)
wenselijk door het toepassen van één huishouden, één plan en één budget. Korte communicatielijnen
met de cliënt en een snelle verstrekking zijn hierbij belangrijk.
Jeugdzorg
Ieder kind verdient het om de zorg te krijgen die het nodig heeft. Voor alle kinderen en hun verzorgers is
de zorg laagdrempelig toegankelijk via één loket. Een goede en integrale samenwerking in de
jeugdketen is van essentieel belang en wordt gestimuleerd. Hier geldt ook: één huishouden, één plan
en één budget. Er dient aandacht te zijn voor preventieve maatregelen om de vraag naar jeugdhulp
terug te dringen. In (de uitvoering van) het Transformatieplan toegang jeugdhulp worden deze aspecten
uitgewerkt.
De overgang van jeugdzorg (18-) naar volwassenzorg (18+) mag geen belemmeringen zijn in de
geboden zorg. De mens staat voorop, niet het label.
Ouderenzorg
De vergrijzing heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Passende zorg en omgang met
dementie en (beperkte) mobiliteit vinden wij belangrijke aandachtspunten. Om te komen tot een
toekomstbestendig ouderenbeleid is het belangrijk goed te luisteren naar en te anticiperen op hetgeen
ouderen en ouderenorganisaties zelf aangeven in wat belangrijk voor ze is. Wij willen onderzoeken op
welke wijze er meer verbinding tussen generaties kan komen.
Mantelzorg
Mantelzorgers zijn in onze samenleving van onschatbare waarde. Overbelasting van mantelzorgers
moet worden voorkomen. Belangrijk is dat de inzet van professionele zorg integraal is afgestemd op het
draagvermogen van de mantelzorger.
Werk en inkomen
De doelstelling om zoveel mogelijk inwoners zonder baan aan (betaald) werk te helpen, zoals
opgenomen in het Beleidskader Participatiewet 2015-2018, blijft uitgangspunt.
Belangrijk is, dat de administratieve lastendruk voor bovengenoemde doelgroep wordt teruggedrongen.
De evaluatie van het Plan van aanpak Richting werk en participatie vindt dit jaar plaats.
Eén van de indicatoren is dat het merendeel van onze klanten met een bijstandsuitkering op 1 januari
2017 op 1 januari 2019 een positieve ontwikkeling op de participatieladder laat zien. Wij vinden het van
belang te onderzoeken of deze indicator concreter gekwantificeerd kan worden.
Bij de evaluatie van het plan van aanpak vinden wij het ook van belang inzicht te krijgen in de vraag of
de gedane investeringen effectief zijn geweest. Afhankelijk daarvan zullen wij besluiten of het plan van
aanpak een structureel vervolg moet krijgen.
Wij willen extra aandacht voor het integreren en participeren van statushouders.
We zoeken naar andere, innovatieve manieren om meer mensen te activeren. Afhankelijk van de
mogelijkheden die mensen hebben, kijken we waar zij (maatschappelijk) ingezet kunnen worden. Van
belang is ook de (inclusieve) samenleving meer ontvankelijk te maken voor de inzet van de mensen.
Voor inwoners met een uitkering en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het belangrijk ook
lokaal te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om hen te activeren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor
Wajongers, die onder de zorg van de gemeente komen te vallen.
Uitvoering wordt gegeven aan de realisering van de van rijkswege opgelegde taakstelling beschut werk
nieuwe stijl en het als werkgever plaatsen van klanten uit het doelgroepenregister in het kader van de
Wet banenafspraak.
Armoede en minimabeleid
Het armoedebeleid is er op gericht mensen zelfredzaam te laten zijn en maatschappelijk te laten
deelnemen. Een integrale aanpak is hierbij van belang, die uitgaat van een gezonde leefsituatie van de
inwoner en het zo veel mogelijk voorkomen van stress. Maatwerk richt zich niet alleen op
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inkomensondersteuning, maar ook op het terugdringen van administratieve lasten voor de inwoner.
Specifieke aandacht en inzet is nodig voor kinderen die opgroeien in armoede.
De gemeente zoekt naar alternatieve stimuleringsmaatregelen met als uitgangspunt, dat werken moet
lonen.
Onderwijs
Kwalitatief onderwijs is de basis om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te
bouwen.
De school is een veilige plek, waar kinderen zich thuis voelen.
De aanwezigheid van toekomstbestendige onderwijshuisvesting is van groot belang voor onze
gemeente.
Bij de besluitvorming over de nieuwe onderwijshuisvesting is het van belang dat er ruimte is voor
diversiteit in onderwijsaanbod en identiteit. Belangrijk is ook dat deze huisvesting Passend Onderwijs
ondersteunt en daarmee kan voorzien in de uitdagingsbehoeften en leermogelijkheden van zoveel
mogelijk leerlingen in onze gemeente.
De nieuwe onderwijshuisvesting dient energieneutraal en veilig bereikbaar te zijn.
De school is een sociale ontmoetingsplaats. De gemeente stimuleert dat er in of nabij de
onderwijshuisvesting ruimte is, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor
muziek, sport en cultuur. Daar waar mogelijk dienen de schoolgebouwen een multifunctioneel karakter
te krijgen om een sterkere maatschappelijke rol van het schoolgebouw te bevorderen.
In het kader van preventie stimuleren wij de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, sport en
jeugdzorg.
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Ruimtelijk domein
Kwaliteit van leven
Wij streven bij het opstellen en uitvoeren van beleid naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor
onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarbij is aandacht voor tradities, maar ook voor de grootst
mogelijke zorg voor ons milieu. Iedereen dient zich bewust te zijn van zijn of haar omgeving.
Het handhaven en ontwikkelen van waardevolle landschappen en biodiversiteit past bij het streven naar
de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Dit geldt ook voor het stimuleren van regionale producten en
korte voedselketens.
Woningbouw
Wij streven naar vitale kernen, waar inwoners met plezier wonen. Wonen en leefbaarheid hebben een
sterke relatie met elkaar. Wij vinden een integrale aanpak daarin van belang.
Wij vinden dat de woningvoorraad goed moet passen bij de vraag naar woningen. Door de
veranderende samenleving vraagt dit om een flexibele benadering van het woonbeleid. De rol van de
gemeente is vooral faciliterend. Een vraaggerichte benadering staat daarbij voorop.
Er dienen voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen van de sociale huur beschikbaar te
zijn.
Voor jonge en oudere woningzoekenden die op zoek zijn naar betaalbare en toekomstbestendige
woningen, dienen ook voldoende woningen beschikbaar te zijn. Alternatieven van tijdelijke aard kunnen
hieraan bijdragen.
Wij vinden het van belang dat er verruiming komt van de mogelijkheden om wonen en zorg te
combineren, zowel op particulier initiatief als op initiatief van SallandWonen met betrekking tot de
sociale huursector.
Duurzaamheid
Wij vinden het belangrijk, dat onze gemeente, samen met inwoners en ondernemers, bijdraagt aan het
verder voorkomen van een opwarming van de aarde en de klimaatverandering.
Daarom stimuleren, faciliteren en ondersteunen wij het duurzaam vormgeven van nieuwe
ontwikkelingen, op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in het
kader van de energietransitie. Omdat dit thema ook een regionale component kent, werken wij als
vanzelfsprekend samen met buurtgemeenten en onze provincie.
Duurzaamheid dient bereikbaar en toegankelijk te zijn voor alle inwoners en bedrijven van onze
gemeente, ongeacht hun draagkracht.
Naast bewustwording zetten wij ook actief in op het stimuleren van gedragsverandering.
Energiebesparing
Energiebesparing is net zo belangrijk als de bewustwording zuinig om te gaan met het gebruik van
fossiele brandstoffen en het duurzaam opwekken van energie. De bestaande ambitie om
energiebesparingsmaatregelen te nemen vraagt om extra inzet. In deze raadsperiode onderzoeken wij
of we hierover kwantitatieve doelstellingen kunnen formuleren.
Als gemeente willen wij ten aanzien van energiebesparing het goede voorbeeld geven bij de exploitatie
van gemeentelijke gebouwen en bij openbare verlichting.
Wij stimuleren en ondersteunen het proces om vanuit de samenleving te komen tot initiatieven voor het
lokaal besparen, grootschalig opwekken en opslaan van energie. Wij streven uiteindelijk naar volledig
energieneutrale kernen en buurtschappen.
Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid om de energieopwekking zoveel mogelijk binnen de
eigen gemeentegrenzen te realiseren.
Grootschalig opwekken van energie, zoals zonne- en windenergie in onze gemeente, vindt bij voorkeur
plaats door inwoners en lokale bedrijven voor 100% eigenaar van een zonnepark of windturbine te laten
zijn. De opbrengst komt ten goede aan de inwoners en de bedrijven in onze gemeente.
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Bij het opstellen van de energievisie c.q. de actualisatie van de Duurzaamheidsvisie 2010-2020 wordt
onderzocht of er voor het streven om te komen tot deze doelstelling een kwantitatieve doelstelling als
tussendoel geformuleerd kan worden.
Voedsel
Binnen onze gemeente zien wij onder agrarische ondernemers prachtige ontwikkelingen en initiatieven
op het gebied van verantwoorde, gezonde en duurzame voedselproductie. Hierbij wordt in toenemende
mate verbinding gezocht met inwoners als lokale consument. Innovatieve ontwikkelingen juichen wij
toe, aangezien duurzame, gezonde en verantwoorde voedselproductie bijdraagt aan klimaatbeheersing.
Voedsel is één van de programmalijnen die is opgenomen in het Duurzaamheidsprogramma 20162020. Binnen deze programmalijn worden mogelijkheden onderzocht op welke wijze kansrijke
ontwikkelingen op dit vlak gestimuleerd kunnen worden.
Klimaatadaptatie
Wij vinden het belangrijk, dat de gemeente en de inwoners zich bewust zijn van de effecten van de
klimaatverandering en zich voorbereiden om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering
te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.
Afval
In de afgelopen jaren hebben wij met de invoering van een nieuwe manier van afvalinzameling
uitstekende resultaten behaald. De gemeente voldoet dan ook aan de landelijke doelstellingen. De
komende jaren ligt de nadruk op het optimaliseren van het huidige afvalinzamelbeleid. Wij willen de
mogelijkheden onderzoeken of inwoners hun (grof en tuin) afval kwijt kunnen in een milieubrengstation
in onze gemeente. Voor Welsum en Marle is deze mogelijkheid in de gemeente Heerde.
Omgevingsvisie
Wij willen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan de voorbereiding van
de omgevingsvisie en de omgevingsplannen. Samen willen wij integrale keuzes maken over de
inrichting van de fysieke leefomgeving. Dit doen we door inwoners meer en beter te betrekken bij
ingrepen in de omgeving en het stimuleren en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving.
Daarbij gaan wij uit van de ja-mits-houding. Dat betekent dat wij niet meer denken in onmogelijkheden,
maar in mogelijkheden.
Wij willen de ruimte die de Omgevingswet biedt optimaal benutten voor maatwerk, ruimte voor variëteit
en maatschappelijk initiatief. Bij vermindering en vereenvoudiging van regels geven wij de inwoners
vertrouwen en zijn wij bereid tot ‘loslaten’ en aansluiting te zoeken bij maatschappelijke initiatieven.
Wij bevorderen de samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving.
De omgevingsvisie zal uiteindelijk de in 2017 vastgestelde Structuurvisie met een toekomstbeeld naar
2025 vervangen, waarbij we ten aanzien van sommige onderwerpen veel verder willen kijken dan
slechts een periode van tien jaar vooruit.
Naar vitaal platteland
Er komen de komende tientallen jaren grote structurele veranderingsopgaven bij elkaar in het landelijke
gebied. Dat vraagt om een integrale, gebiedsgerichte benadering, waarbij opgaven voor landbouw,
natuur, kwaliteit van de leefomgeving, milieu, water en klimaat (nog) meer hand in hand gaan en in
samenhang met elkaar worden opgepakt. Een stevige opgave waar actoren gezamenlijk voor staan.
Van belang daarbij zijn:
 Gezonde ecosystemen, die zorgen dat we duurzaam kunnen leven in ons dichtbevolkte land.
Ook gezien alle uitdagingen die op ons afkomen als gevolg van de klimaatveranderingen.
 Waardevolle natuur en landelijk gebied, waar we van kunnen genieten, wat een belangrijk deel
van onze identiteit vormt, die bijdraagt aan een goed economisch vestigingsklimaat en een
veilige en gezonde leefomgeving.
Vanwege deze opgaven vinden wij dat er in deze raadsperiode een integrale visie voor het
buitengebied dient te komen, die anticipeert op de doelstellingen van de Omgevingswet.
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De uitdaging is er voor te zorgen dat de opgaven op het gebied van landbouw, natuur en landschap,
ecologie, water, energie en behoud van landgoederen worden ingezet om de diversiteit van dit groot- en
kleinschalige landschap te versterken en de plattelandseconomie te bevorderen. Dat vraagt om ruimte
voor experimenten en mogelijkheden voor het verruimen van bestaande functies. Wij willen
landschapselementen die zo kenmerkend zijn voor het Sallandse landschap beschermen en versterken.
Deze opgaven voeren wij samen met alle betrokken partijen uit.
De basis voor de kwaliteit van het Sallandse platteland is een toekomstbestendige landbouw. Daaraan
willen we ruimte en mogelijkheden bieden. Naast duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn
economische vitaliteit, volksgezondheid en sociale kwaliteit daarbij belangrijke uitgangspunten.
Uitbreiding van grootschalige niet grondgebonden landbouw wordt alleen gefaciliteerd als er sprake is
van een innovatieve, duurzame aanpak die past binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO), met extra aandacht voor het aspect van volksgezondheid en beperking overlast voor de
omgeving. Bij grootschalige uitbreidingen is het advies van de GGD van groot belang.
In de integrale visie op het buitengebied zijn de verduurzaming van de landbouw, het vraagstuk van
energieopwekking in het buitengebied, de sanering van asbest, herbestemming vrijkomende agrarische
gebouwen belangrijke aandachtspunten.
Lokale economie
Bedrijvigheid en ondernemerschap zorgen voor banen, welvaart, welzijn en dragen bij aan de vitaliteit
van de kernen. Lokale ondernemers zijn vaak bereid lokale initiatieven te ondersteunen.
Het onderhouden van een goede relatie van de gemeente met het bedrijfsleven en de ondernemers
onderling is een voorwaarde voor een goed ondernemersklimaat. Het is van belang dat de gemeente
participeert in de in onze gemeente bestaande ondernemersnetwerken.
Het behoud van een aantrekkelijk en zo compact mogelijk winkelcentrum in de kernen Olst en Wijhe is
van belang voor de vitaliteit van de kernen en zorgt ook voor werkgelegenheid.
Recreatie en toerisme zijn in de Structuurvisie Olst-Wijhe benoemd als belangrijke dragers van onze
lokale economie. In onze gemeente zijn kansen om de vrijetijdseconomie, passend bij de aard en de
schaal van Olst-Wijhe, te stimuleren.
Wij stimuleren het toegankelijk en beleefbaar maken van de IJsselzone en het ontwikkelen van het
IJsselfront Olst-Wijhe.
Wij ondersteunen initiatieven om Olst-Wijhe met vrijetijdseconomie beter op de kaart te zetten.
Daarbij past ook het ondersteunen van de ontwikkeling van de IJssellinie als cultuurhistorisch erfgoed.
Leefbaarheid
De leefkwaliteit van kernen en buurtschappen is van groot belang voor het welbevinden van de
inwoners. Dit geldt ook voor de directe woonomgeving. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich
verantwoordelijk voelen voor de directe woonomgeving. Daarbij hoort dat zij actief betrokken worden bij
de plannen voor de openbare ruimte. Als groepen inwoners bijvoorbeeld taken in onderhoud van
openbare ruimte willen overnemen, staat de gemeente daar in principe welwillend tegen over. Wij
onderzoeken of hiervoor en zo ja, welke budgetten ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is dat de
inwoners zelf het initiatief nemen.
Wij stimuleren het gebruik van het bestaande leefbaarheidsbudget voor de ondersteuning van
particuliere initiatieven.
Mobiliteit
Eén van de speerpunten in de Structuurvisie Olst-Wijhe is: evenwicht in leefbaarheid, bereikbaarheid en
mobiliteit.
Bereikbaarheid en mobiliteit is voor onze gemeente van groot belang. Woon-werkverkeer en recreanten
en toeristen maken gebruik van ons wegennet om aan te sluiten op het regionale en landelijke
wegennet.
Een aantrekkelijk en veilig fietswegennet dat (elektrisch) fietsen stimuleert en veilig maakt, is van groot
belang. Daar waar zich knelpunten voordoen voor veilige en snelle fietsroutes, wordt naar oplossingen
gezocht.
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Specifieke aandacht verdient de verkeersproblematiek Olst. Het verbeteren van de (verkeers)veiligheid
in de kern Olst heeft prioriteit. Wij werken aan plannen voor het scheiden van langzaam verkeer van
gemotoriseerd verkeer en het spreiden van langzaam verkeer, zoals aangekondigd in de Structuurvisie
Olst-Wijhe.
In deze raadsperiode nemen wij een besluit over de uitvoering van concrete maatregelen.
De kruising Rijksstraatweg/Afslag Herxen wordt door een aantal inwoners als verkeersonveilig ervaren.
Wij hebben de intentie om in samenwerking met de provincie Overijssel de kruising verkeersveiliger te
maken voor alle verkeer.
Het inrichten van een vraaggestuurd openbaar vervoerssysteem vinden wij van groot belang voor de
bereikbaarheid en de mobiliteit in onze gemeente en de bereikbaarheid van de kleine kernen.
Vliegveld Lelystad
Wij maken ons zorgen over de effecten die de uitbreiding van vliegveld Lelystad op het milieu, het leef
klimaat en de gezondheid van onze inwoners kan hebben. Deze zorgen blijven wij onder de aandacht
brengen van de minister, de Tweede kamer, de provincie en buurgemeenten.
Daarin sluiten wij ons aan bij het breed gedeelde standpunt binnen gemeenten en de provincie
Overijssel, verwoord in de brief van de provincie Overijssel aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur
en Waterstaat van het voorjaar van 2018.
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Bijlage
Samenvatting inbreng raadpleging samenleving concept raadsakkoord 28 juni 2018
Locatie Wijhe:
21 personen namens organisaties of op persoonlijke titel
3 raadsleden
Pers: Bert Felix
H. van Zwolle, PB Herxen (ook schriftelijke reactie aan de raad)
Complimenten voor het akkoord.
Verbetering kruising N337 bij Herxen ook meenemen in raadsakkoord. Was ook in het vorige akkoord
opgenomen. Eventueel combineren met verbetering van de verkeersveiligheid op de N337 in Den Nul
en Olst.
REACTIE: Tekst in akkoord over de kruising afslag Herxen aangevuld.
Inwoner uit Wijhe
Duurzaamheid: Initiëren van gas af. Hiervoor een plan maken per wijk of kern. 2,2 miljoen van Vitens
Voedselproductie: biologische landbouw. Geen glyfosaat meer gebruiken.
Besmetting/vervuiling door stof.
Advies van de GGD is essentieel in plaats van belangrijk.
Omgevingswet: ook aandacht gevenvaan schone lucht, houtkachels.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Geen aanpassing te doen in het raadsakkoord.
Ingebracht
Fijnstof vliegverkeer: doet de gemeente hier iets aan?
REACTIE: Geen taak voor de gemeente.
N. Kleinhuis PB Wijhe
Welzijn: Bibliotheek in Wijhe (en Olst) moet open blijven.
Woningbouw: Alle gelijkvloerse goedkopere woningen in Wijhe gaan naar een zorgstichting (lees;
Ygdrasil), waardoor jongeren in Wijhe moeilijk geschikte en betaalbare huisvesting kunnen vinden.
Appartementen niet alleen toewijzen aan Stichting Ygdrasil, maar ook aan andere jongeren en ouderen.
Appartementen in boerderijen.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Inwoner uit Raalte
Goed initiatief om inwoners te raadplegen
Energiebesparing belangrijk. Snel oppakken.
Niet wind op land gebruiken. Noordzee: kosten effectiever door grotere windmolens
Initiatief windmolens in eigen hand houden.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Inwoner uit Marle
Waarom windmolen binnen gemeentegrenzen? Ook over provinciegrenzen heen. En waarom op het
land?
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Inwoner uit Wesepe
Woningen ook in het middensegment en duurder bouwen.
Waarom geen ozb verlaging?
Mogen we van de raad verwachten dat er meer wijkagenten en BOA’s komen?
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
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Inwoner uit Marle
In energievisie geen aandacht voor gezondheid vanwege laag frequent geluid.
Grote windturbines, oude normen worden gehanteerd. Hiermee wordt niets gedaan.
Moet een paragraaf in energievisie over opgenomen worden.
MER niet door Bosch en Van Rijn laten doen, omdat die ook de energievisie schrijft.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Sven Metsemakers Capellenborg
We missen in het raadsakkoord de verbinding tussen onderwijs/welzijn/sport/jeugdzorg.
Onderwijs/welzijn/sport biedt kansen om preventie te versterken. Investeer daarin en stimuleer
samenwerking.
Jammer dat in de onderwijsparagraaf “de stenen” een prominente plek krijgen. Begin bij de inhoud,
stenen zijn slechts randvoorwaardelijk.
REACTIE: De volgorde van de tekst over onderwijs aan te passen. De tekst in het akkoord over
samenwerking aangevuld.
Inwoner uit Marle
Omgevingsvisie: vreest dat deze haaks op energievisie komt te staan: mist leefbaarheid daarin.
Opvatting windmolens splijt Marle in 2en.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Henny Willems Artikel Eén
Inclusieve samenleving: Bestrijden en voorkomen van discriminatie wordt gemist in raadsakkoord.
Gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. Gemiste kans dus.
Veiligheid: voorkomen en actief bestrijden discriminatie.
Biedt aan om over discriminatie mee te denken.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Tekst in akkoord bij veiligheid aangevuld.
Marlies Bulder Bieënkorf
Samenwerking SPOC moet meer handen en voeten krijgen. Partijen onderzoeken zelf wat zij daarin
kunnen betekenen. We zien dat sportverenigingen moeite hebben om hoofd boven water te houden
(onvoldoende vrijwilligers). We kunnen het niet alleen, maar hebben de ondersteuning van gemeente
nodig om het SPOC-park dé plek in Wijhe te laten zijn waar inwoners kunnen ontmoeten en bewegen.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Tekst in akkoord over verenigingen en
vrijwilligersorganisaties aangevuld.
PB Wijhe
Beweegstraat een idee (Raalte)?
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
G. Schrijver LTO
Energie (eerst daken en overhoeken gebruiken, voordat kostbare grond wordt gebruikt.
Gemeente moet stimuleren dat SDE ook voor particulieren geldt. Ook over grenzen heen denken.
Lokaal voedsel, biodiversiteit oké. Landbouw heeft al grote stappen gemaakt op het gebied van schone
lucht en bestrijdingsmiddelen.
Verdienmodel in de maak. Mee bezig via “Land van waarde”.
GGD advies: moet op deskundige, wetenschappelijke basis.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Geen aanpassing in de tekst van het akkoord.
Inwoner uit Marle
Routekaart. Plan per kern. Werken aan energieneutrale kernen. Waarom daar geen geduld voor,
voordat tot plaatsing van windmolens wordt overgegaan. In de Gebiedsateliers zijn ze voor toepassing
van zonne-energie. Ontwikkelingen in de gaten houden. Vorchten: wat als Marle energieneutraal wordt.
Wethouder zegt dat er dan so wie so windmolens moeten komen.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
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Inwoner uit Marle
Ook participatie bij het maken van het collegeprogramma. Belangstelling koesteren.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Anton Kleine Schaars PB Wijhe
Participatie; worden inwoners ook bij uitwerkingsakkoord college betrokken? Participatie mager
beschreven in raadsakkoord, klinkt op dat onderdeel niet ambitieus. Ambtelijke organisatie reageert
vooral vanuit kaders, protocollen. Meedenkhouding wordt nog gemist. Die mening werd overigens
bestreden door twee andere inwoners.
Ingebracht
Subsidiemogelijkheden voor maatregelen energietransitie voor eigenaren koopwoningen.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Actie van gemeente om bedrijven aan te sporen om aan energiebesparing te doen.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Niet alleen Sallands landschap maar ook IJsselvallei benoemen.
REACTIE: Geen aanpassing in de tekst van het akkoord. Welsum en Marle behoren ook tot het
Sallands landschap.
Adviesraad Samenleving
Adviesraad heeft 10 onderwerpen aangedragen voor het raadsakkoord. Hiernaar wordt verwezen.
Deze zijn in handen gesteld van de onderhandelaars.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Het akkoord bevat een passage over de inclusieve
samenleving. Tekst in akkoord aangevuld.

Locatie Holstohus Olst
4 personen namens organisaties of op persoonlijke titel
8 raadsleden/politici
T. Stroucken namens Stichting Kunst en cultuur
Vraagt aandacht voor het cultuurbeleid van de gemeente. Na een flinke bezuinigingsronde is het voor
de gemeente tijd om kunst en cultuur extra te ondersteunen. Kunst en cultuur is afhankelijk van veel
vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers neemt af ( zorgen over continuïteit) en het is steeds moeilijker om
bestuursfuncties bij culturele verenigingen ingevuld te krijgen. Ook moeten er vele websites actueel
gehouden worden, hetgeen veel tijd kost. De culturele verengingen gaat samenwerken om deze
probleem op te lossen. Hij vraagt aan de gemeente actief hierover mee te denken en te
faciliteren/ondersteunen en niet alleen de activiteiten op subsidies te controleren. Gevraagd wordt om
een netwerkpunt/coördinatiepunt voor culturele verenigingen te koppelen aan Ut Huus. Er moet meer
budget komen om culturele initiatieven mogelijk te maken en om de continuïteit bij de verenigingen te
borgen. Een andere aanwezige ondersteunt dit pleidooi.
Gevraagd wordt ook de inwoners te betrekken bij het tot stand komen van het collegeprogramma.
Gebruik de creatieve ideeën van de inwoner!
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Tekst in akkoord over kunst en cultuur aangevuld.
Stichting Even Mens
Ondersteunt mantelzorgers. Vindt de coördinatie van vrijwilligerswerk belangrijk. De samenwerking met
de gemeente is er, maar vraagt of de gemeente meer kan faciliteren (ook met geld). Bijv. om Even
Mens in staat te stellen meer gastouders te vinden voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben
(met autistische kenmerken). Om de ouders te ontlasten. Ook voor de ouderen die ondersteuning nodig
hebben. In preventieve zin.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
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Th. van der Vegte Noaberhuusconcept
Participatie in de samenleving is van groot belang, vooral voor de kwetsbaren. Er is behoefte aan
inloopmogelijkheden voor kwetsbare mensen. Daarbij is samenwerking tussen organisaties van belang.
Er is behoefte aan een verbindingspersoon om samenwerking te bevorderen (niet iemand van de
gemeente).
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Het akkoord bevat een passage over kwetsbare
inwoners. Tekst in akkoord over samenwerking aangevuld.
Aanwezigen
Vragen ook aandacht voor het groenonderhoud en vooral het hondenpoepprobleem in de gemeente.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Het akkoord bevat een passage over aandacht
voor leefbaarheid en verbetering van ontevreden punten van de inwoners.
Inwoner uit Olst
Vindt van belang dat tussentijdse initiatieven tijdens de zittingsduur van de raad mogelijk moeten blijven
en door de gemeente ondersteund worden. De voorzitter bevestigt dat het raadsakkoord geen
dichtgetimmerd verhaal is.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Locatie Wapen van Wesepe
3 personen namens organisaties of op persoonlijke titel
Aantal politici
J. Starkenburg Stichting IJssellandschap
Innovatiehouding aanscherpen gebaseerd op meedenken, constructief vertrouwen en varen op eigen
kracht.
Landgoederen zijn culturele eenheden. Mist deze in het akkoord. Kans voor de omgevingsvisie om
daaraan aandacht te besteden.
Pak meer de kracht van de IJssel. Het is de ruggengraat van de gemeente. Branding. Mag specifieker
geduid worden in het akkoord.
Kans is ook de ontwikkelingen op erven de erven. Ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw op de
erven.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Tekst in akkoord over landgoederen aangevuld.
Het akkoord bevat een tekst over de kracht van de IJsselzone.
H. Willink PB Wesepe
Positief over raadsakkoord.
De houding van de gemeente moet een faciliterende zijn. Niet teveel kaders stellen. De gemeente moet
ophalen wat in de samenleving leeft. Plaatselijk belang er bij betrekken.
Duurzaamheid stimuleren.
Het voorzieningenhart van Wesepe moet blijven (school).
Terugkoppeling over de uitkomsten.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering. Over de stimulering van duurzaamheid en het
voorzieningenniveau in iedere kern bevat het akkoord een passage.
Ondernemer uit Wesepe/ook schriftelijk
Waardeert de houding van de gemeente: Ja mits…./ Ambtelijk positief gestemd/ Waardeert de ruimte
die het akkoord biedt, maar de betekenis is moeilijk te filteren.
Zorg/kritisch vanuit ondernemer: Akkoord uitvoering niet te ambtelijk wordt.
Tip: niet vragen Wat?, maar vragen aan ondernemers over Hoe door bijv. scenario’s aan te bieden op
thema.
Creatief investeren in een circulaire economie via bestaande kapstokken/voorbeelden, zoals: Rood voor
rood: daar wordt evenredigheid van waardencreatie toegepast.
“Je levert wat in maar krijgt er ook wat voor terug”. Dat kan een instrument zijn binnen de
uitvoering/benadering richting een circulaire economie.
Ondernemer bepleit om dit principe vooral in de kleinere kernen toe te passen, zodat er meer financiële
ruimte voor de kernen ontstaat. De kernen investeren maar het levert hen ook wat op bijv. Windmolen
te Wesepe. Deel van de winst gaat naar Wesepe voor instandhouding voorzieningenhart Wesepe.
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Regie op programmering : op thema met vertegenwoordigers uit het brede veld: alle O’s betrekken
(gebruik maken van de kennis en input in de samenleving) + signalen vanuit de markt halen i.p.v.
ambtelijke signalen uit de organisatie uitgangspunt laten zijn voor beleid (visie op lange termijn)
Voorbeeld voor programma: Wonen in het buitengebied/ woningbouw.
Rol gemeente : Kan meer stimulerend zijn en/of ontvankelijk zijn naar/van inwoners op thema m.b.t.
komende ontwikkelingen.
Wens: doorgeven aan betrokken waar akkoord is aangevuld/aangepast of terug komt in
uitvoeringsprogramma.
REACTIE: De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Schriftelijke reacties ingebracht door:
Ellen Willemsen/ KBO PCOB
Ze doet een pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving en heeft een checklist gericht op een
ouderenvriendelijke samenleving overhandigd. Onder andere: passende zorg en ondersteuning,
informele zorg, samenhang en afstemming en woonaanbod.
REACTIE: in het raadsakkoord is een passage opgenomen over ouderenzorg. Geen aanleiding tot
wijziging van de tekst. De inbreng te betrekken bij de uitvoering.
Inwoner uit Olst
We vinden het belangrijk dat voordat zonneparken worden gebouwd, eerst gebruik wordt gemaakt van
daken van gebouwen om zonnepanelen neer te leggen. De grond in Nederland is schaars (en ook in de
gemeente) en er zijn nog genoeg daken in de gemeente waar zonnepanelen op kunnen worden gelegd.
Het gaat wellicht wat minder makkelijk dan een weiland te vullen, maar toch heeft dat onze voorkeur. Zo
kun je grond multifunctioneel gebruiken: en voor gebouwen en voor zonnepanelen.
Verder vinden we het belangrijk dat er werkgelegenheid is voor alle mensen met een beperking, niet
alleen die uit het doelgroepenregister. Wij verzoeken u onze reactie op te nemen in het raadsakkoord.
REACTIE: de inbreng over zonneparken te betrekken bij de uitvoering. Over mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt/ beschut werken nieuwe stijl bevat het akkoord een passage.
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