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Inleiding
In de gemeente Aa en Hunze is op 16 april 2014 voor de periode 2014-2018 een
coalitieakkoord gesloten door de raadsfracties Combinatie Gemeentebelangen, GroenLinks
en CDA. Dit akkoord heeft de volgende titel meegekregen: “VERBINDEND, LEVENDIG EN
ZORGZAAM”.
VERBINDEND: in ons bestuurlijk handelen proberen wij steeds verbindend te zijn.
Door zaken samenhangend aan te pakken, maar vooral door steeds aandacht te
hebben voor de mogelijkheid verbindingen te leggen: tussen inwoners, bedrijven en
organisaties, met elkaar en met de gemeente. Het primaire doel daarvan is de kwaliteit
van onze lokale samenleving (verder) te verbeteren.
LEVENDIG: in Aa en Hunze barst het van de activiteiten, van ideeën en van initiatieven
van inwoners. Onder het motto ‘iedereen doet mee’ willen we daar als gemeente
optimaal ondersteuning aan bieden.
ZORGZAAM: wij willen maatschappelijke ondersteuning en zorg bieden aan die
inwoners van Aa en Hunze die het niet volledig op eigen kracht redden

De 35 dorpen met hun inwoners en de sociale cohesie maken onze samenleving. Die
samenleving ligt ons nauw aan het hart. Het is die samenleving, die ons de inspiratie geeft
om er ons de komende vier jaar wederom voor in te zetten dienstbaar te zijn en datgene te
doen wat Aa en Hunze nog sterker en leefbaarder maakt.
Binnen een collegiaal bestuur is “vertrouwen” de basis voor goede samenwerking. Door de
drie betrokken partijen, Combinatie Gemeentebelangen, GroenLinks en het CDA is
gezamenlijk geconcludeerd, dat in de vorige raadsperiode een stevige onderlinge
vertrouwensbasis is ontstaan. Wij willen de niet-collegepartijen nadrukkelijk bij onze
samenwerking betrekken. Wij hechten aan een goede, constructieve samenwerking met alle
partijen en zullen ook een ‘open oor’ hebben voor suggesties en ideeën van de nietcollegepartijen.
In de komende jaren komt het gemeentebestuur voor belangrijke keuzes te staan. Enerzijds
gaat het dan om zaken in het kader van de decentralisatie van Rijkstaken en de gevolgen
van verminderde inkomsten vanuit het Rijk, waarvoor deels nog een oplossing moet worden
gevonden. Anderzijds gaat het om onze ambitie: wij willen levensvatbare voorzieningen die
de leefbaarheid in Aa en Hunze bevorderen in stand houden en onze gemeente nog mooier
en beter maken. De resterende bezuinigingstaakstelling en de realisatie van een aantal
nieuwe wensen dwingen ons om efficiënt en effectief met de beschikbare middelen om te
gaan en daarenboven scherpe keuzes te maken. .
Op basis van de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen is het te voeren beleid op
hoofdlijnen neergelegd. Bij de daaraan ten grondslag liggende overwegingen is ook de
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inhoud van de door de gemeenteraad op 16 december 2009 vastgestelde Strategische
Toekomstvisie 2020 betrokken alsmede de meerjarenbegroting 2014-2017. Voor een
belangrijk deel bouwen wij voort op het in de vorige bestuursperiode gevoerde beleid. Dat
beleid is in de volle breedte vastgelegd in het “Overdrachtsdocument 2014-2018
collegeonderhandelingen”. Die “erfenis” uit de vorige bestuursperiode geldt voor ons als
basis voor het in de jaren 2014-2018 te voeren beleid. Dat geeft de ruimte ons op dit moment
te beperken tot een beschouwing op hoofdlijnen. Wij verzoeken het college van B&W om
nog vóór de zomervakantie voor de raadsvergadering van juli een collegeprogramma te
presenteren dat gebaseerd is op de inhoud van het overdrachtsdocument en dit
coalitieakkoord.
Het beleid op hoofdlijnen bevat de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leefbaarheid
Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Economische en recreatieve ontwikkelingen
Maatschappelijke en sociale ontwikkelingen
Duurzame ontwikkelingen
Bestuur en dienstverlening
Nieuw beleid
Financieel beleid

Hieronder worden bovenstaande onderwerpen toegelicht. Daarmee is de basis gelegd voor
het nog op te stellen collegeprogramma, waarin voor de komende bestuursperiode, binnen
de financiële mogelijkheden kaderstellende keuzes zullen worden neergelegd.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen
Onder het motto verbindend, levendig en zorgzaam willen de coalitiepartijen verder bouwen
aan het op diverse beleidsterreinen door de gemeenteraad ingezette beleid. Als uitgangspunt voor ons beleid en ons handelen geldt, dat wij de dorpen en de inwoners in hun sociale
samenhang centraal stellen. Eerder ingezet en toekomstgericht beleid dat voldoet aan dit
uitgangspunt zullen wij versterken.
Wij gaan hieronder in op de hiervoor genoemde beleidsonderwerpen en geven daarmee de
richting aan waarin wij het beleid verder willen ontwikkelen. De strategische toekomstvisie
voor de periode 2010-2020 zullen we de komende bestuursperiode herijken.
1. Leefbaarheid.
De coalitiepartijen willen extra aandacht schenken aan de leefbaarheid in onze dorpen. Wij
staan een levendige en zorgzame samenleving voor, met behoud van de identiteit van de
dorpen en hun eigenheid. De voorzieningen zijn van groot belang voor de dorpen en wij
zetten ons – binnen randvoorwaarden - in voor behoud en waar mogelijk versterking van
deze voorzieningen. Naast de inzet en hulpverlening door professionele zorginstellingen
worden door mantelzorgers en vrijwilligers de nodige zorg en diensten geboden, die zonder
hen niet geboden zouden worden. Zij vervullen daarmee een cruciale rol in de samenleving
en dragen in hoge mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen.
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De rol van de gemeente zien wij veranderen: van regisserend naar ondersteunend.

2. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.
Het beleid op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling zal erop gericht zijn ons mooie
landschap en de fraaie woonomgeving te behouden en waar mogelijk te versterken. Nieuwe
woningen zullen op basis van behoefte worden gebouwd. Het bouwen van starterswoningen
en levensloopbestendige woningen willen we stimuleren en actief ter hand nemen. In de
behoefte aan woonruimte zal ook kunnen worden voorzien door het toestaan van wooneenheden in vrijkomende boerderijen of monumentale panden (op te nemen in woonvisie en
bestemmingsplannen). Energiezuinig en energieneutraal (ver)bouwen zal worden gestimuleerd door landelijke voorlichting te vertalen naar de lokale situatie en te ondersteunen.
Wij zullen ons ervoor inzetten met de in onze gemeente actieve woningcorporaties nieuwe
‘prestatieafspraken’ te maken over het aanvullen en verbeteren van de woningvoorraad.
3. Economische en recreatieve ontwikkelingen
De Strategische Toekomstvisie 2020 geeft aan dat de gemeente Aa en Hunze zich wil
ontwikkelen tot hét recreatiegebied in Noord-Drenthe. Daarnaast is (verbrede) landbouw een
sterke economische pijler. Innovatie en duurzame (schone) bedrijvigheid worden
gestimuleerd, waarbij extra aandacht uit zal gaan naar recreatiebedrijven en het midden- en
kleinbedrijf. Waar mogelijk willen wij de regeldruk voor ondernemers verder beperken en bij
inkopen van de gemeente zelf zal de inzet erop gericht zijn lokale ondernemers steevast bij
de inkoopprocedure te betrekken om de lokale economie te stimuleren. De toeristische- en
recreatieve sector zal blijvende aandacht verkrijgen. Wij betrachten terughoudendheid ten
aanzien van het stimuleren van koopzondagen in onze gemeente. Het centrum van Gieten
moet verbeterd worden, voor de leefbaarheid, maar ook als ondersteuning voor een goed
functionerende detailhandel.
Tenslotte zal de komende periode speciale aandacht worden gegeven aan de exploitatie van
bedrijventerrein Bloemakkers. Nu de economie enigszins lijkt aan te trekken, hebben wij
goede hoop dat de verkoop van percelen ook weer op gang komt.
4. Maatschappelijke en sociale ontwikkelingen
Maatschappelijke en sociale ontwikkelingen dwingen ons goed in te spelen op zorg en
wonen. Een goed sociaal beleid geeft ondersteuning aan een samenleving waarin iedereen
meedoet, met behoud van eigen verantwoordelijkheid. Onze jeugd is onze toekomst. Wij
stimuleren en ondersteunen initiatieven vanuit de jeugd die participatie in de samenleving
bevorderen.
Wij koesteren de cultuur van de dorpen en willen, naast het culturele verenigingsleven, ook
sportverenigingen stimuleren en ondersteunen. Ook breedtesport en het toegankelijk maken
van sport voor mensen met beperkingen zal daarin meegenomen moeten worden. De
sportnota zal al in 2014 weer ‘tegen het licht’ worden gehouden.
Goed onderwijs is een groot goed. De huisvestingsproblematiek van het voortgezet onderwijs in Gieten zal ter hand worden genomen.

VERBINDEND, LEVENDIG en ZORGZAAM

4

De ‘drie decentralisaties’ (jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en participatie) zullen de komende
jaren veel aandacht krijgen. Uitgangspunt is dat de gemeente Aa en Hunze de nieuwe taken
uitvoert met de budgettaire middelen die daarvoor van rijkswege beschikbaar worden
gesteld. Of dat echt mogelijk is, kan op dit moment nog niet met stelligheid worden beweerd.
Hoe dan ook: wij willen dat iedereen participeert in het maatschappelijk leven en inwoners
die echt zorg nodig hebben zullen bij de gemeente niet tevergeefs aankloppen. Door de
gemeente te verlenen ‘zorg’ zal adequaat zijn en ‘op maat’ worden gegeven, maar zal eerder
sober zijn dan onnodig luxueus.
5. Duurzame ontwikkelingen
Duurzame ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die toekomstgericht bijdragen aan een schone
en mooie omgeving. Dat vraagt om keuzes in de stapsgewijze overgang naar schone(re) en
duurzame energie die we ook in ruimtelijke zin mogelijk willen maken. Wij willen doorgaan
met het inhoud geven aan de vastgestelde duurzaamheidsvisie en duurzame investeringen
stimuleren bij bedrijven en inwoners. Ook hierbij kan de gemeente een belangrijke rol
spelen. Door spaarzaam om te gaan met natuurlijke hulpbronnen kunnen energie- en
waterverbruik worden teruggedrongen. De aandacht voor het opwekken van duurzame
energie zal versterkt moeten worden. De gemeente geeft het goede voorbeeld door o.a.
duurzaam in te kopen. We willen expliciet in beeld brengen van het energieverbruik van de
gemeente is en op zoek gaan naar mogelijkheden dat energieverbruik verder te verlagen.
Door millenniumgemeente te zijn draagt Aa en Hunze in samenwerking met zijn inwoners, bij
aan mondiale en sociale duurzaamheid. De Strategische Toekomstvisie 2020 geeft richting
aan het stimuleren van “een regionale voedselstrategie” (eten dat in het eigen gebied
geproduceerd is). Daarmee wordt een economische impuls gegeven aan kleinschalige
bedrijvigheid om de hoek en aan de bewustwording van het gebruik van gezonde voeding.
6. Bestuur en dienstverlening
Het gemeentebestuur handelt en communiceert open, proactief, stimulerend en uitgaand van
een ja-mits-houding. Het wordt daarbij ondersteund door een efficiënte en flexibele organisatie. Wij zetten in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren. Het verbeteren van de interactie met inwoners via de vertegenwoordigers in de dorpen geldt als een
belangrijke prioriteit in het te voeren beleid. Bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen worden
inwoners direct vanaf de start betrokken. Het steeds verder optimaliseren van de
gemeentelijke website en van digitale diensten zorgt via het klantcontactcentrum (KCC) voor
een gemeentelijke dienstverlening, die gericht is op de behoeften van inwoners en bedrijven.
Het beleid dat leidt tot vermindering van regelgeving wordt voortgezet, waardoor overbodige
regels worden geschrapt en geldende regels overzichtelijk en handhaafbaar zijn.
7. Nieuw beleid
Naast het voortzetten van bestaand beleid zien de coalitiepartners ook kansen voor nieuw
beleid. We noemen in dat kader een aantal speerpunten. Hieronder staan de belangrijkste
beleidsinhoudelijke thema’s die op dit moment en in de komende periode politiek-bestuurlijk
relevant zijn:
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� Herijking Strategische Toekomstvisie 2010-2020
� Burgerparticipatie
� Grondexploitatie Nooitgedacht
� Grondexploitatie Bloemakkers
� Afvalbeleid
� Windenergie
� Voorzieningen i.r.t. drie decentralisatie-opgaven (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) en
de drie decentralisatie-opgaven
� Samenwerking Noord Drenthe (Samenwerking Drentsche Aa)
� Koopcentrum Gieten
� Geluidsproblematiek N33/N34
� Dr. Nassau College
� Informatiebeleidsplan
� Accommodatiebeleid sport
� Bermbeheersplan
� Boombeleidsplan
� Ontwikkeling Gasselterveld, w.o. Zodiac Zoos
� Natuur- en milieueducatie.
� Infrastructuur – reconstructie rijbaan Annerveenschekanaal - Eexterveenschekanaal
� Brandveiligheid recreatieterreinen
� Ontwikkelingen Avebe
Voor een inhoudelijke toelichting op deze thema’s wordt verwezen naar het
‘Overdrachtsdocument 2014- 2018 collegeonderhandelingen’.
We willen met de raad hierover graag nader in gesprek.
8. Financieel beleid
De financiële paragraaf zal worden uitgewerkt in de nog op te stellen Beleidsplan 2014. Als
financieel kader daarvoor geldt het hierboven genoemd overdrachtsdocument. Wij zullen
evenals in de vorige periode terughoudend zijn in de doorvoering van lastenstijgingen.
TENSLOTTE
Aan de hand van de hiervoor beschreven uitgangspunten denken wij in de komende periode
verder te kunnen werken aan onze mooie gemeente Aa en Hunze, een gemeente waar we
bijzonder trots op zijn.
Henk Heijerman, namens de fractie van de Combinatie Gemeentebelangen
Bert Wassink, namens de fractie van GroenLinks
Miriam van der Ven - van Dijk, namens de fractie van het CDA
Gieten, 16 april 2014
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