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Uitgangspunten 2014-2018:

Vooruit kijken; inhoud centraal

Onorthodoxe aanpak, (w.o. 2 kwaliteitswethouders van 

4 partijen)

Kwaliteit en daadkracht van deskundige 

bestuurders, (functieprofiel/deskundigheid per 

portefeuille)

Krachten bundelen; partijbelang =out(d)

Kantelen achterhaalde tradities: durf, lef en 

creativiteit



Speerpunten PvdA 2014-2018 (2) 

Prioriteit bij werklozen en minima

Masterplan werkgelegenheid

Bestaande minimaregelingen handhaven

Ideeën en initiatieven uit samenleving

Maatwerk in buurten, wijken en kernen



Bouwen aan vertrouwen 

Kleine en goede stappen gezet (Masterplan, 

Speelhal, Windmolens), maar iedereen moet nog 

wennen en het vertrouwen moet nog groeien.

Helaas is in Hellendoorn, bij Noord-Zuid 

verbinding, inclusief  “parkeren bij de Voordam”, 

vertrouwen beschaamd. 



Actieve samenleving 

Goede stappen gezet bij Masterplan en 

Cultuurvisie. Trots op actieve inzet lokale ondernemers.

Goede Themasessies bij aanvragen Speelhal en 

aanvraag Windmolens.

Stimuleren sport en bewegen in breedste zin. 
Sportgemeente! Trots!

Groenonderhoud

Glasvezel buitengebied



Sociaal en zorgzaam 

Jammer dat er zaken verkeerd zijn gegaan. Het 

was nieuw, zoeken naar oplossingen, veel 

onduidelijkheden vanuit het Rijk etc.

Maar nu moeten er echt wel stappen gezet 

worden: 

– Eigen bijdrage, Huishoudelijke hulp, Communicatie 

WMO raad. Meer maatwerk  en denken in de geest 

van de wet, out of the box, creatief.



Sociaal en zorgzaam. Voorstellen 
Amendement

“Huiskamer” goed initiatief. 

Voorziet in een behoefte. Besparing van WMO-

gelden. Co-financiering samenleving.

Motie 1.

“Armoedebestrijding kinderen” . Start 

Stichting Leergeld. Landelijke budget.

Motie 2.

“Dementievriendelijke gemeente”.
http://www.pakdehandschoenop.nl/uploads/Alzheimer-

handreiking-gemeenten.pdf

.  http:/www.pakdehandschoenop.nl/uploads/Alzheimer-handreiking-gemeenten.pdf


Veilige samenleving 

Actueel door NZ verbinding.

Keuze voor de beste oplossing.

Veiligheid van de inwoners staat voorop  en niet 

de financiën. 

Nu actief plannen maken in samenwerking met 

betrokkenen voor goede en veilige 

parkeervoorzieningen bij complex de Voordam.



Actief bestuur 
Tevreden met open opstelling college. 

Keuze voor wethouders Walder en den Dolder op 

basis van kennis en kunde werkt.

Tevreden met functioneren raad als collectief.

Samen de schouders eronder. 

Actief, open en vernieuwend. Ruimte voor 

inspraak. 

Bundeling van krachten/ Partijbelang vaak 

ondergeschikt.

Buurtschouw. De Raad de boer op



Actief bestuur (2)
(Te)weinig signalen van durf, lef, creativiteit en 

loslaten oude patronen.

(Te) lage snelheid van besluitvorming. 

Communicatie naar burgers kan (vaak) beter, 

pro-actiever en eerder (NZ verbinding); Gebruik 

Sociale media, Nieuwsbrieven, Hellendoorn Journaal

Toereikend media-aanbod belangrijk. 
Waakhondfunctie media ontbreekt. Rol voor Lokale 

Omroep nieuwe stijl. Blij met Themasessie. Jammer dat 

College motie niet goed heeft uitgevoerd.



Begroting 2017

Algemeen: teveel aandacht voor “stenen en 

asfalt”, te weinig voor mensen.

Gelukkig (weer) evenwichtig.

Goed dat er gewerkt wordt aan ontschotting 

/ontwikkeling brede reserve sociaal domein 

Slechts kleine verhoging OZB. 

Wegenonderhoud komt weer op niveau.



Begroting 2017 (2)

Meevallers gebruiken om de schuldenlast naar 

beneden te brengen. 

Nieuwe raad/college kan in 2018 met schone lei 

beginnen.

Tevreden over voorgestelde investeringen en 

keuzes nieuw beleid.



Aandachtspunten 2017 

Doorgaan met de “ontschotting” in het sociaal 

domein, waardoor ook flexibeler inzetten van 

middelen binnen het domein.

Zo goed mogelijke zorg,  zoveel mogelijk 

maatwerk niet alleen geleid door landelijk beleid.

Sterkste schouders, zwaarste lasten o.a. bij 

eigen bijdrage. 

Actieve participatie inwoners in brede zin.



Aandachtspunten 2017 (2) 

Participatie mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.

Werken aan integratie van statushouders.

Consequenties van participatie burgers bij 

centrumplannen accepteren (Afschaffen betaald 

parkeren i.r.m. Masterplan/Plan B).

Realiseren CO2 reductie zoals afgesproken. 

(1 april !)



MENSEN,

daar doen we het voor!




