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1. Inleiding 
 
1.1. Met elkaar 
 
In Midden-Drenthe bouwen we samen aan onze samenleving. Inwoners, ondernemers, 
organisaties én de gemeente. 
 
Met elkaar maken we het verschil. We maken onze gemeente leuker, mooier, nog meer 
leefbaar. We werken aan een gezonde toekomst. 
 
Plannen maken 
Met elkaar - dat doen we op een manier die past bij deze tijd. We maken plannen bij 
voorkeur niet in het gemeentehuis. Dat doen we het liefst andersom: plannen komen vooral 
uit de samenleving zelf. Als gemeente sluiten we daarbij aan. We denken mee. We kijken 
hoe het wél kan. En houden tegelijk rekening met iedereen in onze gemeente.  
En als we zelf plannen maken, betrekken we de samenleving vanaf het begin. 
We letten bij alle plannen op de regels die gelden. En op ons eigen beleid. Niet alles kan en 
mag. Dat vertellen we duidelijk en op tijd. 
 
We zoeken contact met de jongeren in onze gemeente. We dagen ze uit en geven ze ruimte 
om mee te doen, ook bij het maken van plannen. 
 
Goede regels 
Met elkaar - dat doen we op verschillende manieren. We zorgen voor minder regels. We 
zorgen ervoor dat inwoners en ondernemers makkelijk bij de gemeente terecht kunnen. 
We maken goed sociaal beleid. Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt die zorg ook. We werken 
samen met dorpen, buurtschappen en wijken. En we zijn zuinig op onze vrijwilligers – we 
kunnen niet zonder hen. 
 
Duurzaam 
Met elkaar – dat doen we door te zorgen voor onze omgeving. De grondstoffen die we nu 
gebruiken raken op. Daarom gaan we voluit voor duurzaamheid. En we zorgen dat we de 
veranderingen in het klimaat opvangen.  
Als gemeente geven we daarbij zelf het goede voorbeeld. 
 
Kansen 
Met elkaar – dat betekent ruimte voor kansen en plannen. Inwoners en ondernemers 
bouwen aan hun eigen bestaan. Ze nemen verantwoordelijkheid. Ze nemen initiatieven. De 
gemeente geeft ze daarvoor de ruimte.  
De gemeente heeft ook een eigen rol en neemt daarvoor zelf verantwoordelijkheid.  
 
Toekomst 
Sociaal en ondernemend Midden-Drenthe. Dat bouwen we met elkaar. Het blijft goed 
wonen, werken en ontspannen in Midden-Drenthe! 
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1.2. Akkoord op hoofdlijnen 
 
Dit is een akkoord op hoofdlijnen. Wat betekent dat? 
 
Niet alles 
Het betekent in de eerste plaats dat er weinig details in staan.  
 
Verder heeft de gemeente veel taken. Die noemen we niet allemaal in dit akkoord. We 
noemen  alleen de hoofdlijnen voor de komende vier jaar. Daarover zijn we het eens. En 
daar zetten we samen de schouders onder. 
 
Het college gaat daarnaast verder met het bestaande beleid. Ook belangrijk, maar niet 
allemaal in dit akkoord opgeschreven. Voorbeelden daarvan zijn het woonplan en het beleid 
voor wegen en bruggen. Het college gaat dat gewoon uitvoeren. 
 
College en raad 
Op al die andere onderwerpen gaat het college op zoek naar steun in de gemeenteraad. Dat 
kan in wisselende meerderheden. Een coalitiepartij kan dus soms een collegevoorstel niet 
(meteen) steunen. Dat kan binnen een coalitie met een akkoord op hoofdlijnen.  
Daarbij letten we wel op de grote lijnen die we in dit akkoord vastleggen. Daar stemmen we 
onze standpunten op af. 
 
Uitvoeringsagenda 
Begin juli 2018 praat de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2019. In die Perspectiefnota 
zal vooral bestaand beleid zijn opgenomen. 
Na de zomervakantie 2018 gaat het college aan de slag met een ‘Uitvoeringsagenda 2018 – 
2022’. Die gaat het college samen met de gemeenteraad en de samenleving invullen. 
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2. De overheid van Midden-Drenthe 
 
 
2.1. Bij de tijd 
 
Door het hele akkoord 
We zijn een gemeente die past bij deze tijd. Inwoners, ondernemers en organisaties gaan dat 
merken. Onze medewerkers veranderen mee. Want zij zijn het visitekaartje van onze 
gemeente. 
 
We geven in dit hoofdstuk een korte toelichting. We gaan het verder in het akkoord niet 
telkens herhalen. Maar het geldt wel voor het hele akkoord! 
Bij elk onderwerp zijn wij de overheid van Midden-Drenthe die past bij deze tijd. 
 
De samenleving 
De samenleving staat voorop. Dat kun je op allerlei manieren zien.  
 
Inwoners, ondernemers en organisaties krijgen ruimte. Ze werken mee om hun 
leefomgeving in te richten. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld in het 
zelf beheren van sportaccommodaties en dorpshuizen. 
 
Soms komen plannen direct uit de samenleving. Daar komen we straks op terug. 
 
De andere keer maken we als gemeente plannen. We betrekken de samenleving  daar vanaf 
het begin bij. We praten niet over de samenleving. We praten met de samenleving. 
We gaan naar de samenleving toe. Bijeenkomsten en gesprekken zijn er vooral in de eigen 
omgeving. In buurthuizen en wijkgebouwen. Belangenverenigingen werken daaraan mee. 
We zoeken telkens de beste manier om samen te werken. Dat kan verschillen per plan, per 
dorp, per buurt. Daarbij geven we uiteraard ook aandacht aan de jongeren in onze 
gemeente. 
 
Duidelijkheid 
We hebben als gemeente veel taken die in wetten en andere regels staan opgeschreven. We 
zorgen daarbij voor het welzijn  van alle inwoners. Niet iedereen krijgt altijd zijn zin. Soms 
kan iets echt niet. Soms is iets belangrijk voor de hele gemeente en is dat voor sommige 
mensen vervelend. We maken vooraf duidelijk wat wel en niet kan.  
 
De organisatie 
We zorgen ervoor dat onze medewerkers op deze manier kunnen werken. Als dat nodig is, 
zetten we daar extra mensen voor in. 
 
 
2.2. Plannen uit de samenleving 
 
Vaak hebben inwoners en organisaties zelf ideeën en plannen. Nog voordat we daar in het 
gemeentehuis over nadenken. Plannen om de leefomgeving beter te maken. Plannen die 
onze samenleving mooier maken. We geven die plannen een warm welkom. We denken 
mee en ondersteunen, zonder dat we het plan overnemen.  
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Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) en Duurzaam Op Eigen Kracht (DOEK) zijn daar mooie 
voorbeelden van. We gaan daar mee door en gaan uitzoeken wat daarvoor de beste manier 
is.  
Ook ondernemers kunnen plannen hebben. Die ondersteunen we graag. We doen ons best 
om meer bedrijven in Midden-Drenthe te krijgen. We zetten ons ervoor in dat er meer werk 
in onze gemeente komt.  
En als we inkopen, geven we een kans aan ondernemers uit onze eigen gemeente.  
Bij al deze acties houden we ons aan de regels: we mogen bedrijven niet zomaar 
voortrekken.  
 
Het kan ook om grote plannen gaan. We noemen een voorbeeld: Veel dingen organiseren en 
regelen we als gemeente zelf. Wat doen we als uit de samenleving de vraag komt: ‘we willen 
dat wel overnemen, want we kunnen het beter of goedkoper’?   
Wij gaan uitzoeken hoe we op zulke vragen een positief antwoord kunnen geven. 
 
We letten er bij alle plannen op dat er voor die plannen veel steun uit de samenleving is. 
Anders gezegd: we steunen plannen die breed draagvlak hebben. Dat draagvlak meten we af 
aan de inzet van de plannenmakers. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit het inzetten van tijd en 
geld. 
 
 
2.3. Dorpen en wijken 
 
Verder bouwen 
We werken goed samen met de dorpen en wijken. Dat doen we in Midden-Drenthe al heel 
lang. Daar zijn we trots op. En daar gaan we mee door.  
 
We gaan uitzoeken op welke manier we dat de komende tijd het beste kunnen doen.  
Daarvoor gaan we in gesprek met het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. En we werken samen 
met verenigingen van dorpsbelangen en buurtverenigingen. Met hun hulp willen we ook in 
gesprek met de inwoners die nu nog aan de zijlijn staan.  
 
We kiezen vormen die daarbij passen. Oude vormen, nieuwe vormen, wat er maar nodig is. 
 
We gaan extra aandacht geven aan de wijken van onze grotere plaatsen. In zulke wijken gaat 
het soms anders dan in een klein dorp. Onze manier van werken moet daar goed op 
aansluiten: een aanpak per wijk die past bij díe wijk. 
 
Wijkverbetering 
Elk jaar gaan we met in elk geval één wijk of straat aan de slag om te verbeteren. Daarbij 
kijken we naar hoe het er uitziet: de straat, de stoep, het groen. We kijken ook naar hoe de 
mensen met elkaar samenleven. 
We maken in 2018 een plan welke wijken of straten de komende jaren aan de beurt komen.  
 
Dorpshuizen 
We hebben beleid voor dorpshuizen. Daarin hebben de inwoners veel eigen 
verantwoordelijkheid. Bij grote veranderingen springen we als gemeente bij. Dat beleid blijft 
zoals het is. 
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Dorpscontactambtenaren 
We hebben goede ervaringen met de dorpscontactambtenaren. Daarom gaan we daarmee 
verder. We zorgen dat er voldoende menskracht is om dat werk goed te doen.  
 
Sportvoorzieningen 
Het is belangrijk dat inwoners in hun eigen dorp kunnen sporten. Daar helpen we bij. We 
kijken wel of er voldoende sporters zijn om mee te doen. Een voorziening moet voldoende 
levensvatbaar zijn.  
 
 
2.4. Omgevingswet 
 
De Omgevingswet komt er aan. Ook al duurt het nog wel een paar jaar, we zorgen dat we 
goed voorbereid zijn.  
 
De Omgevingswet is een mooi voorbeeld van een wet die past bij de overheid van deze tijd. 
Overheid en samenleving gaan samen bedenken hoe onze gemeente  er uit moet zien.  
Samen met inwoners, ondernemers en agrariërs gaan we een omgevingsvisie  opstellen.  
 
 
2.5. Regels 
 
We gaan uitzoeken welke gemeentelijke regels we kunnen schrappen. 
 
Als we regels hebben of maken, denken we goed na of we die regels ook kunnen en willen 
handhaven. Als we ervoor kiezen om te handhaven, zorgen we ook voor mensen die dat dan 
gaan doen. 
 
 
2.6. Dienstverlening en communicatie 
 
Hoe ziet onze dienstverlening eruit?  
 
Mensen staan centraal. Als het maar even kan, passen we ons aan de inwoners, 
ondernemers en organisaties aan. We verplaatsen ons in de situatie van de persoon met wie 
we praten. 
We zijn heel duidelijk in wat we doen en wanneer we iets doen. Dat is goed te volgen. 
 
Je kunt makkelijk bij ons terecht, op alle manieren: telefonisch, per mail, via de website, 
social media. Of gewoon in ons gemeentehuis. Onze medewerkers zijn goed bereikbaar.  
 
We zijn vanaf het begin eerlijk en duidelijk in wat kan en niet kan. Daarbij is onze houding 
altijd ‘het kan, als u…’.  
We zijn een betrouwbare overheid. We spreken als gemeente met één mond, het maakt niet 
uit welke medewerker het is. 
 
We helpen wie dat in contact met de gemeente nodig heeft. 
 



8 
 

We communiceren met inwoners op de manier die bij hén past. Dat zal heel verschillend 
zijn. Vaak gebruiken we meer manieren tegelijk. Als het maar dicht bij hun dagelijks leven 
staat. Als het maar past bij hun netwerken.  
Om zomaar wat voorbeelden te geven: de dorpskrant, de webpagina van de sportclub en het 
prikbord van de middelbare school. 
 
 
2.7. Digitaal 
 
Digitaal werken is niet meer weg te denken. Het is onderdeel van de organisatie. Het is 
onderdeel van de dienstverlening. 
 
We hebben veel informatie over onze inwoners, ondernemers en organisaties. Die 
informatie is bij ons veilig. We zorgen ervoor dat de privacy in orde is. 
 
We brengen de dienstverlening op een hoog niveau. Dat betekent dat alle mensen digitaal 
makkelijk, veilig en snel bij ons terecht kunnen.  
 
We zorgen ervoor dat de gebruikers tevreden zijn. We blijven steeds bij de tijd. Om dat te 
bereiken, zoeken we eerst goed uit hoe het op dit moment is. Daarna maken we een plan 
om het beter te doen waar dat kan. 
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3. Sociaal beleid 
 
3.1. Belangrijk 
 
Het sociaal beleid is een belangrijke pijler onder deze coalitie.  Iedereen moet kunnen 
meedoen! Ook moet iedereen de zorg kunnen krijgen die hij nodig heeft. En onze inwoners 
moeten die zorg kunnen betalen. 
 
We hebben als gemeente goed sociaal beleid. Dat houden we. Soms bouwen we daarop 
verder, dat noemen we dan hieronder. Verder houden we het sociaal beleid zoals het nu is. 
 
 
3.2. Meedoen en bewegen 
 
Meedoen gaat niet alleen over zorg. Meedoen gaat eigenlijk over al ons beleid. Kinderen 
doen mee in de sportclub. Ze doen mee aan cultuur. 
Meedoen is mee-dóen. Actief. Bewegen helpt om erbij te horen. Bewegen houd je gezond. 
Het voorkomt dat je zorg nodig hebt.  
 
Als gemeente moedigen we meedoen en bewegen aan. Daarom gaan we verder met de 
plannen om daarvoor beleid te maken. Beleid dat aanmoedigt. Beleid dat voorkómt dat 
mensen een beroep op zorg moeten doen. 
 
 
3.3. Ontwikkelen 
 
Sinds een paar jaren hebben we als gemeente nieuwe taken. Het gaat om de Jeugdzorg, de 
uitgebreide WMO en de Participatiewet. 
 
Bij deze nieuwe taken past een andere manier van werken. Daar hebben we de afgelopen 
jaren een begin mee gemaakt. Tegelijk willen we daar met veel enthousiasme verder in 
ontwikkelen. Zo gaan we een verbinding maken met andere onderwerpen. Zoals 
bijvoorbeeld met sport en cultuur. We stemmen de verschillende onderdelen van beleid op 
elkaar af. We letten op het geheel, zodat het voor onze inwoners overzichtelijker wordt. 
 
Daarbij willen we het volgende bereiken: 
 

 We stemmen zo vroeg mogelijk af met andere personen en organisaties (het 
voorliggend veld). Anders gezegd: we voorkómen zo veel mogelijk dat mensen hulp 
nodig hebben. 

 We regelen ondersteuning zo dicht mogelijk bij onze inwoners. 

 We laten ons sociaal beleid passen in ons beleid voor wijken en dorpen. Daarbij 
gebruiken we de buurt- en dorpshuizen. 

 We ondersteunen daarvoor mantelzorgers en vrijwilligers. 

 We blijven als gemeente aan het stuur, ook als het om geld gaat. 

 We helpen zo veel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk. 
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3.4. Acties 
 
We gaan in elk geval het volgende doen om ons sociaal beleid uit te voeren. 
 

 We blijven onze inwoners met een uitkering ondersteunen om werk te vinden. 
Bijvoorbeeld met de hulp van jobcoaches. 
 

 We geven ook statushouders die steun. We verwachten ook van hen dat ze aan het 
werk gaan. Voor hen is dat extra belangrijk. Want werken helpt hen om in de 
samenleving mee te doen. 
 

 We ontwikkelen de huishoudelijke hulp verder.   
 

 Meer inwoners mogen gebruik maken van de Regeling voor chronisch zieken en 
gehandicapten. We verhogen de inkomensgrens naar 130% van de bijstandsnorm. 
Ook gaan we uitzoeken of we de vermogensgrens ruimer kunnen maken. 
 

 Soms maken inwoners gebruik van meer regelingen. Als ze voor elke regeling een 
eigen bijdrage moeten betalen, noemen we dat stapeling. We gaan uitzoeken of we 
stapeling kunnen voorkomen. 
 

 Er zijn mensen die ondersteuning kunnen gebruiken, maar er toch geen beroep op 
doen. Wij gaan ervoor zorgen dat dat verandert. We gaan er alles aan doen om de 
informatie daarover bij de inwoners te brengen. 
 

 Niet alle jongeren doen mee aan sport, cultuur en dergelijke. Wij willen dat 
veranderen. Daarom gaan we uitzoeken hoe we dat kunnen verbeteren. Dat gaan we 
samen met de sportclubs en andere verenigingen doen.  
 

 Sommige ouderen lopen de kans kwetsbaar of eenzaam te worden. Of ze zijn het al. 
Aan deze groep inwoners geven we in ons beleid goede aandacht.  

 
 
3.5. Geld 
 
Eén bedrag 
We krijgen van het Rijk geld voor de Jeugdzorg, WMO en de Participatiewet. De afgelopen 
jaren hebben we in onze eigen begroting dat geld bij elkaar gezet, als één totaalbedrag1.  
 
Het Rijk gaat dat veranderen: het geld komt bij de algemene uitkering. Dat is de grote 
geldstroom van het Rijk naar de gemeente. 
 
In Midden-Drenthe gaan we de komende vier jaren net zo met het geld om als tot nu toe. 
Dat betekent dat we weer gaan werken met een bedrag per onderwerp. Dus: een budget 
Jeugdzorg, een budget WMO en een budget Participatiewet. Binnen zo’n budget kunnen we 
schuiven met bedragen als dat nodig is. 
 
 

                                                      
1
 Voor de Participatiewet geldt: de bedragen voor de uitkeringen zelf e.d. zitten niet in dit totaalbedrag. 
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Daarnaast komt er weer een totaalbedrag. Dat is de drie budgetten opgeteld. Binnen dat 
totale budget kunnen we ook schuiven. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat we bij de WMO 
overhouden en bij de Jeugdzorg tekort komen. Dan gebruiken we het WMO-geld voor de 
Jeugdzorg. 
 
WMO 
We gaan door met de ontwikkeling van de WMO. We houden daarbij rekening met meer 
oude mensen (vergrijzing). We kunnen de WMO zoals het nu lijkt uitvoeren met het geld dat 
we krijgen.  
 
Jeugdzorg 
De jongere staat centraal. Als hij hulp nodig heeft, krijgt hij die ook. We geven tegelijk extra 
aandacht aan de kosten van de Jeugdzorg. We gaan door met het beleid dat er is. Dat doen 
we samen met onze partners in de Jeugdzorg. Het voorkómen van problemen wordt daarbij 
steeds belangrijker. 
 
Soms heeft de ene gemeente meer kosten dan de andere gemeente. Bijvoorbeeld omdat er 
meer instellingen voor jongeren in die gemeente zijn. We gaan in de provincie met anderen 
overleggen hoe we daar goed mee om kunnen gaan.  
 
Kosten  
We gaan goed letten op wat we uitgeven. Als dat kan, nemen we maatregelen om minder uit 
te geven. Bijvoorbeeld als we contracten sluiten.   
Zorgaanbieders krijgen van ons een eerlijke prijs voor hun werk. Zodat de mensen die 
werken in de zorg volgens de regels salaris krijgen. Van onze kant verwachten we dat de 
zorgaanbieders zich aan onze eisen voor kwaliteit houden. 
 
 
3.6. Partners 
 
Welzijnswerk 
We werken veel samen met de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. Dat blijven we 
doen. Daarbij heeft de gemeente de rol van opdrachtgever. We zorgen ervoor dat de 
samenwerking past bij de gemeente die we willen zijn. Dat betekent dat Welzijnswerk zich 
aanpast aan de veranderende samenleving.  
 
Alescon 
We doen als gemeente mee in Alescon. Alescon is belangrijk voor mensen die heel moeilijk 
of helemaal niet een gewone baan kunnen vinden. Alescon zal ophouden te bestaan. 
Op dit moment kijken we als gemeente of we een nieuwe organisatie voor deze mensen 
kunnen maken, samen met de gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Daarbij letten we 
eerst en vooral op het belang van de mensen om wie het gaat. 
 
Woningcorporaties 
We blijven samenwerken met de woningcorporaties. Die samenwerking helpt ons om te 
doen wat we in dit akkoord opschrijven. Een voorbeeld is de samenwerking in het WelWoZo 
overleg. 
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4. Duurzaamheid, energie en klimaat 
 
4.1. Belangrijk 
 
Naast het sociaal beleid is dit een belangrijk onderwerp in dit akkoord.  
Het klimaat verandert. De oude energie raakt op. We gaan minder gas gebruiken. Er zijn 
minder grondstoffen. We merken al die veranderingen nu al, gewoon waar we wonen. Of we 
gaan ze straks merken. 
 
Er zijn afspraken gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. De EU maakt regels. Het Rijk doet 
dat ook, net als de provincie.  
 
Het onderwerp is dus belangrijk. En we kunnen niet een poos gaan zitten wachten: we 
moeten zo snel mogelijk aan de slag. Met duurzaamheid, met energie, met de gevolgen van 
de veranderingen in het klimaat. Met een natuurlijke verhouding tussen alles wat leeft en de 
omgeving (ecologie). Met duurzame inkoop. 
 
Daarbij geven we als gemeente zo veel als kan zelf het goede voorbeeld. 
 
 
4.2. Met elkaar 
 
We zijn samen verantwoordelijk voor dit onderwerp: de inwoners, de bedrijven, de 
overheid. Geen van de drie kan zeggen ‘ik laat dit de anderen wel opknappen.’ 
 
Daarom kiezen we een manier van werken waarbij al deze drie partijen meedoen. 
 
 
4.3. Volledig beeld 
 
De afgelopen jaren hebben we in Midden-Drenthe veel gedaan aan duurzaamheid. We 
hebben allerlei maatregelen genomen.  
 
De komende periode moeten en willen we een grote stap vooruit zetten. Op weg naar een 
duurzaam Midden-Drenthe: klimaatneutraal  en energieneutraal.  
 
Daarbij gaan we het anders aanpakken. We gaan geen losse beslissingen nemen, 
bijvoorbeeld door alleen te kiezen voor heel veel zonneparken. 
We gaan eerst zo goed mogelijk uitzoeken wat we als gemeente moeten doen.  
 
Daarbij gaat het om twee opgaven.  
De eerste: wat kunnen we doen om het klimaat te helpen? Om het opraken van de 
grondstoffen tegen te gaan? 
De tweede: wat moeten we doen om ons aan te passen aan de veranderingen in het 
klimaat? 
 
We willen een volledig beeld van onze opgave. Dat zal nooit helemaal lukken. Maar we gaan 
het wel zo goed mogelijk proberen. 
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4.4. In stappen 
 
We gaan het nieuwe beleid voor duurzaamheid in stappen aanpakken. 
 
Stap 1:  
We gaan zo goed mogelijk uitzoeken wat we als gemeente moeten doen. Daarbij is ons doel 
dat we in elk geval aansluiten bij de doelen van de provincie, zoals voor duurzame energie. 
Dit willen we in het vierde kwartaal 2018 klaar hebben. 
 
Stap 2: 
We gaan uitzoeken wat we allemaal kunnen doen om ons doel te halen. Dat doen we eerst 
in het gemeentehuis. En in stap 3 doen we dat nog een keer. Alle oplossingen mogen 
genoemd worden. 
Ook dit willen we in het vierde kwartaal 2018 klaar hebben. 
 
Stap 3: 
We gaan met inwoners, bedrijven en andere overheden praten. We laten ze zien wat ons 
doel is. We vragen ze om mee te denken wat we kunnen doen om ons doel te halen. We 
gaan ook in overleg om zo veel mogelijk samen te kiezen wat we het beste kunnen doen. 
Soms kijken we dan naar de hele gemeente. Soms kijken we naar een gebied, een dorp of 
een wijk. 
Dit willen we afronden in het eerste kwartaal 2019. 
 
Stap 4: 
Dan gaan we in de gemeenteraad een definitief besluit nemen. Daarin staat wat we gaan 
doen en  wat dat gaat kosten. 
Dit voorstel willen we in het tweede kwartaal 2019 afgerond hebben. 
 
 
4.5. Intussen 
 
Het beleid nu - zonneparken 
Tot de zomer 2019 blijft al het beleid dat we nu al hebben gewoon  gelden.  
 
Voor de zonneparken maken we een uitzondering. Er komen namelijk veel aanvragen op ons 
af. Die willen we verstandig afwegen. Daarom nemen we over die plannen nu geen besluit. 
Want een zonnepark betekent nogal wat voor de omgeving. En als het er ligt, kun je het niet 
zomaar weer weghalen. 
En daar geldt ook weer een uitzondering voor: we gaan verder met  de besluiten over 
Leemdijk, De Lotten en Kloosterman. Met die plannen zijn we al te ver om nu te stoppen. 
 
ETP-terrein 
We gaan samen met de provincie uitzoeken hoe we het ETP-terrein kunnen gebruiken voor 
deze doelen. Hiermee wachten we niet tot de zomer 2019, hier gaan we zo snel mogelijk 
mee beginnen. 
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Duurzaam beheer  
We zorgen als gemeente op een natuurvriendelijke manier voor ons eigen groen.  
Bedrijven in de landbouw spelen een belangrijke rol in het beheer van groen. Daarom gaan 
we met hen in gesprek. We kijken waarin we elkaar kunnen versterken. 
 
 
4.6. Gebouwen 
 
Plan 
We zijn als gemeente eigenaar van gebouwen. Het gemeentehuis, maar bijvoorbeeld ook 
sporthallen en gymzalen. 
 
We gaan een plan maken voor het groot onderhoud van al onze eigen gebouwen. In dat plan 
staat duurzaamheid voorop. In dat plan zeggen we ook welke gebouwen we willen houden 
en welke we willen verkopen. 
Daarnaast zorgen we ervoor dat de sportaccommodaties van onze basissporten bij de tijd 
zijn. 
 
Energieneutraal 
Onze doelstelling is: al onze gebouwen energieneutraal. We maken een plan hoe we dat 
kunnen realiseren. 
Soms gebruiken anderen onze gebouwen. In dat geval gaan we de opbrengsten delen. Als 
gemeente willen we onze investering terugverdienen. Als gebruiker betaal je minder voor 
energie. 
 
We gaan ook uitzoeken wat we kunnen doen voor organisaties en verenigingen die zelf 
gebouwen hebben. Daarbij letten we op hun doelstelling, hun eigen geld en het geld dat we 
als gemeente hebben. Daarbij geven we in elk geval aandacht aan de schoolgebouwen. 
 
 
4.7. Afval 
 
We werken mee aan de kringloopeconomie: alles wat we maken, kunnen we opnieuw 
gebruiken. Afval is dan niet alleen afval. Het is meteen weer grondstof voor iets nieuws. 
 
We gaan verder met gescheiden inzameling. We blijven inwoners, ondernemers en 
organisaties voorlichting geven. We willen dat we allemaal goed weten waar het om gaat bij 
afval en duurzaamheid. Bovendien hebben we dan ook het recht om te handhaven als 
iemand zich niet aan de regels houdt. 
 
We gaan geen verschillende tarieven hanteren voor het restafval. Dus geen diftar. 
 
We hebben als gemeente niet overal zelf iets over te zeggen. Het Rijk bepaalt bijvoorbeeld 
wat er onder PMD (Plastic, metaal en drinkkarton) valt. We gaan het Rijk vragen dat veel 
ruimer te maken. 
 
We komen in actie tegen zwerfvuil. We gaan zorgen voor genoeg afvalbakken en 
blikvangers. We gaan scholen en organisaties vragen mee te werken.   
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5. Veiligheid 
 
5.1. Algemeen 
 
Veiligheid 
We willen dat onze inwoners zich veilig voelen. Op straat, in hun wijk, overdag, ’s avonds. Als 
het moet en kan, zorgen we dat het gevoel van veiligheid groter wordt. 
 
Verantwoordelijk 
We zorgen als gemeente voor de veiligheid van onze inwoners. Inwoners hebben daarbij zelf 
een rol. Als overheid hebben we ook een eigen verantwoordelijkheid. Die maken we ook 
waar. 
 
Wegenonderhoud  
We hebben als gemeente kort geleden beleid vastgesteld voor wegen en bruggen. Dat 
beleid gaan we zorgvuldig uitvoeren. We letten goed op of we daarin tegen praktische 
knelpunten aanlopen. Die gaan we oplossen. 
 
Fietsen 
We zijn een belangrijke fietsgemeente. Op dit moment wordt er gewerkt aan een fietsroute 
op de VAM-berg. We gaan kijken hoe we die route aan kunnen laten sluiten op andere 
fietspaden in de buurt. 
 
Verkeersroutes 
We zorgen voor veilige verkeersroutes naar de scholen. Dat zelfde doen we voor routes naar 
sportvelden en andere gebouwen waar activiteiten zijn.  
We gaan eerst uitzoeken hoe het nu is. Dan maken we een plan om de routes te verbeteren 
waar dat nodig is. 
 
Zichtbaar 
Het is belangrijk dat we de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zien 
op straat. Als we de boa’s taken geven, zorgen we dat daarvoor voldoende boa’s beschikbaar 
zijn. En dat ze hun werk goed kunnen doen.  
We willen het politiebureau in Beilen openhouden. We beslissen daar als gemeente 
uiteindelijk niet over. Maar we gaan in gesprek met wie er wel over beslist. 
 
Bereikbaar 
Nog steeds kunnen we niet overal op ons grondgebied goed (mobiel) bellen. We kunnen dat 
als gemeente niet zelf oplossen. Maar we trekken aan de bel bij wie er wél over gaat. 
 
Buurtpreventie 
We kennen mooie voorbeelden van buurtpreventie. Dat gaan we verder uitbouwen. 
 
GGZ 
We hebben in Beilen al heel lang een instelling voor mensen die psychische problemen 
hebben. We blijven goed samenwerken met deze instelling. Tegelijk is er overlast door 
sommige bewoners. Die overlast moet minder worden. We spreken GGZ hierop aan. 
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5.2. Vakantieparken 
 
Betrouwbare overheid 
Hoe gaan we als gemeente om met onze vakantieparken? Hoe gaan we om met mensen die 
daar zonder toestemming wonen? Bij deze vragen gaat het erom: hoe zijn we als gemeente 
een betrouwbare overheid?  
Daarbij zeggen we meteen: het is geen makkelijk onderwerp. 
 
Goed voor de gemeente 
We hebben heel wat vakantieparken in onze gemeente. Daar zijn we blij mee. Want 
toeristen zorgen ervoor dat we een levendige gemeente blijven. 
Verschillen 
Er zit ook verschil tussen de parken. Sommige zijn heel aantrekkelijk voor toeristen. Of een 
park heeft een  paar verbeteringen nodig en dan kan het weer jaren vooruit. Dat is de eerste 
groep. 
 
Er zijn ook parken waar wel toeristen komen, maar waar ook mensen gewoon wonen. In die 
parken moet veel gebeuren om ze weer aantrekkelijk te maken voor toeristen. 
En er zijn parken die bijna geen toeristen meer zullen trekken. Daar wónen vooral mensen. 
Dat is de tweede groep. 
 
Twee vragen 
We gaan twee vragen beantwoorden.  
 
De eerste vraag: hoe houden we in onze gemeente parken waar toeristen graag komen? Dat 
gaat om de eerste groep parken. 
 
De tweede vraag: hoe geven we duidelijkheid aan mensen die op parken willen wonen. 
Want meestal mag dat officieel niet. En hoe zorgen we ervoor dat het op die parken veilig is? 
Dat gaat dus om de tweede groep parken. 
 
Acties 
 

 We willen parken die het goed doen bij toeristen graag in stand houden. We gaan 
uitzoeken wat we als gemeente kunnen doen om daarbij te helpen. 
 

 We gaan een proef (een pilot) doen met een park waar veel mensen gewoon wonen.  
 
We gaan daarvoor in gesprek met de Vereniging van Eigenaren (VVE). We gaan ook in 
gesprek met de mensen die niet bij een VVE horen.  
 
We gaan samen kijken wat we wel en niet kunnen doen. We kijken daarbij naar wat 
onze verantwoordelijkheid als gemeente is. We gaan ook uitzoeken wat dat kost en 
wie dat zou moeten betalen. We sluiten vooraf geen enkele oplossing uit. 
 
Als we dat allemaal weten, gaan we een goed besluit voorbereiden. Dat besluit geldt 
voor het park dat aan de proef meedeed. Het besluit moet ook helpen om met de 
andere parken in gesprek te gaan.  



17 
 

Maar voor elk park zoeken we oplossing die het beste bij dát park past. Maatwerk 
dus. De oplossing moet helpen bij alle problemen op een park: veiligheid, openbare 
orde en wonen.  
 
Kortom: we gaan eerst een goed onderzoek doen. Pas dan nemen we een besluit. En 
we snappen dat het een lastig probleem is. We vinden niet zomaar een simpele 
oplossing. We willen wel de mensen om wie het gaat zo snel mogelijk duidelijkheid 
geven. 

 
 
Provincie 
De provincie Drenthe is ook met dit onderwerp bezig, samen met de gemeenten. Daar doen 
we als Midden-Drenthe ook aan mee. Als daar informatie uitkomt waar we wat aan hebben, 
gaan we dat zeker gebruiken. Tegelijk gaan we ons eigen onderzoek wel uitvoeren. We 
wachten daarbij dus niet op de provincie. 
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6. Geld 
 
6.1. Verstandig 
 
We blijven in onze gemeente verstandig met geld omgaan. Verstandig betekent: niet te snel 
en niet te veel geld uitgeven. En tegelijk: niet meer sparen dan nodig is. 
 
6.2. Belastingen, leges en tarieven2 
 

 We verhogen de OZB niet, behalve met de correctie voor inflatie. 

 

 De tarieven van de Toeristenbelasting blijven vier jaar lang gelijk. We rekenen de 

inflatie niet door in deze belasting. 

We gaan met de ondernemers in gesprek. We zoeken uit of zij door willen gaan met 
één tarief of met verschillende tarieven. Als ze dat willen, gaan we samen kijken hoe 
we met verschillende tarieven kunnen gaan werken.   
De opbrengst moet net zo hoog blijven als wanneer we met één tarief door zouden 
gaan. 
 

 Wat we aan leges krijgen moet gelijk zijn aan wat we aan kosten maken. We houden 
de kosten zo laag mogelijk. 
 

 We gaan apart kijken naar de leges voor begraven e.d. Dat doen we samen met 
nieuw beleid voor begraven e.d.. 
 

 De sporttarieven blijven gelijk, we passen alleen een correctie voor de inflatie toe. 
Omgekeerd stijgen de sportsubsidies met de inflatie mee. 

 
6.3. Reserves 
 
Het college gaat een voorstel maken over de reserves. De reserves krijgen een duidelijke 
naam. Ook moeten ze een helder doel hebben. Ze moeten groot genoeg zijn om tegenvallers 
op te vangen. Voor het sociaal beleid hebben we nog steeds een reserve nodig. 
 
6.4. Subsidies 
 
We maken allerlei plannen als gemeente. We gaan hard ons best doen om voor die plannen 
subsidies te krijgen. Zo’n subsidie kan van de provincie komen, van het Rijk, van de EU 
enzovoort. Subsidies helpen ons om onze eigen doelen te halen. Subsidies zorgen voor extra 
geld, kennis en samenwerking. 
 
6.5. Begroting 
 
We gaan ervoor zorgen dat inwoners onze begroting kunnen lezen en begrijpen.  We gaan 
daarom verder met de plannen om de begroting beter leesbaar te maken. Daarbij gebruiken 
we ook de digitale mogelijkheden die er zijn. 

                                                      
2
 Leges zijn: het bedrag dat je voor een dienst van de gemeente moet betalen. Bijvoorbeeld voor een 

vergunning of een rijbewijs. 
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7. Portefeuilleverdeling 
 
In de eerste collegevergadering verdeelt het college de portefeuilles. De coalitie adviseert de 
volgende verdeling. 
 

Mieke Damsma 
 

 Beleidscoördinatie 

 Veiligheid en handhaving 

 Dienstverlening en bedrijfsvoering 

 Personeel en organisatie 

 Communicatie 

 Juridische zaken 

 Europese zaken 

 Representatie  

 Coördinerend portefeuillehouder ‘vitale 
vakantieparken’ 
 

Jan Schipper 
 

 Financiën 

 Informatisering en automatisering 

 Inkomen en inkomensondersteuning 

 Welzijn 

 Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied 
(incl. glasvezel) 

 Water, groen en riolering /  
openbare ruimte 

 

Dennis Bouwman 
 

 Zorg (incl. WMO) 

 Wonen 

 Dorpen en wijken 

 Ruimtelijke ontwikkeling kernen 

 Vastgoed (incl. onderwijshuisvesting) 

 Cultuur 
 

Erjen Derks 
 

 Jeugdzorg 

 Jeugd en  onderwijs 

 Sport 

 Duurzaamheid en milieu  
(incl. afval en energie) 

 Grondzaken 

 Omgevingswet 

 Coördinerend portefeuillehouder 
´Inwonersparticipatie´ 

 

Anique Snijders 
 

 Participatiewet  

 Werk en arbeidsmarktbeleid 

 Economie 

 Recreatie en toerisme 

 Verkeer, wegen en mobiliteit 

 Bouwbeleid en vergunningen 

 Coördinerend portefeuillehouder 
´Verminderen regels’ 
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8. Tot slot 
 
 
We gaan met dit akkoord stappen zetten om Midden-Drenthe sociaal en ondernemend te 
houden en te maken. Dat doen we door met elkaar samen te werken. Met inwoners, 
ondernemers, verenigingen en organisaties. Maar ook met alle fracties in de gemeenteraad. 
En met andere overheden. 
 
Midden-Drenthe is niet ‘van ons’. Midden-Drenthe is van onze inwoners, ondernemers en 
organisaties. Dat laten we als gemeente zien bij alles wat we doen. 
 
Daarbij helpt ons goede sociaal beleid. Daarbij helpt een totaalaanpak voor duurzaamheid. 
Daarbij helpt ruimte voor ondernemen en ondernemers. 
 
Daarvoor moet Midden-Drenthe veilig zijn. En weten inwoners en toeristen waar ze aan toe 
zijn. 
 
We gaan echt stappen zetten. Daarom gaat het college na de zomervakantie 2018 met de 
samenleving en de gemeenteraad een uitvoeringsagenda opstellen. 
 
Met elkaar gaan we bouwen aan een sociaal en ondernemend Midden-Drenthe. 
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