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Vooraf

Voor ons ligt een belangrijke periode met grote uitdagingen voor de gemeente
Coevorden. Denk hierbij aan: demografische ontwikkelingen, het uitvoering geven aan de decentralisaties in de zorg, behoud en bevorderen van werkgelegenheid in het bijzonder voor de jeugd en het invulling geven aan vele noodzakelijke bezuinigingen. Uitdagingen die elk vragen om bijstelling van bestaande
beleidsuitgangspunten, om creatieve en innovatieve oplossingen en om actief
handelen van een toegewijd gemeentebestuur samen met een sterke ambtelijke organisatie en een krachtige samenleving. Onze bestuursperiode zijn we
gestart met een gesprek met de samenleving. Om te luisteren naar wat mensen
belangrijk vinden, wat zij zelf kunnen betekenen en wat zij van de gemeente
verwachten. Mede op basis van deze gesprekken beschouwen wij onze missie
voor deze bestuursperiode in zes punten als volgt.
Missie
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1.

Wij geven verantwoordelijkheden terug aan de samenleving en sluiten gebiedsgericht aan bij maatschappelijke vragen en behoeften. Wij gaan daarbij uit van de
eigen kracht van mensen en hun omgeving. In veel gevallen is de samenleving
namelijk prima in staat om zaken zelf te regelen of problemen op te lossen. Daar
heeft ze de gemeente niet altijd bij nodig. Initiatieven komen in samenspraak tot
stand en krijgen een gezamenlijke uitvoering. De betrokkenheid en de mate van
invloed van de gemeente verschilt daarbij.

2.

Wij zijn de eerste en krachtige overheid voor onze inwoners en voeren onze wettelijke taken goed en efficiënt uit. Onze inwoners ervaren een nabije en aanspreekbare gemeente. Wij staan niet op onszelf en zoeken actief naar kansrijke mogelijkheden voor regionale en internationale samenwerking.

3.

Wij spannen ons samen met ondernemers in voor een maximale groei van werkgelegenheid en participatie van inwoners. Werk is immers een belangrijke voorwaarde voor zelfstandige deelname aan de samenleving. Onze ambitie is om ons
te onderscheiden op het terrein van de innovatieve maakindustrie, het toerisme en
de logistieke schakelfunctie tussen de zeehavens en het Europese achterland. Om
dit te realiseren, dient een goede verbinding te worden gelegd tussen het lokale en
regionale bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen.

4.

Wij hechten belang aan een goede onderwijsfunctie. Het onderwijs heeft een algemeen vormende functie en levert een grote bijdrage aan de ontplooiing en sociaalemotionele ontwikkeling van kind tot jongvolwassene, uiteindelijk gericht op een
volwaardige deelname aan de samenleving.

5.

Hulp duurt zo kort als mogelijk en is gericht op preventie en het versterken van de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Voor mensen die het écht nodig
hebben omdat ze het (even) niet meer redden, bieden we een vangnet.

6.

Wij groeien toe naar een weer gezond financieel evenwicht. Al langer is bekend dat
de financiële positie van de gemeente precair en kwetsbaar is. De uitkomsten van
de interactieve takendiscussie in de afgelopen bestuursperiode zijn voor ons basis
geweest voor de bezuinigingen. Wij zijn ons ervan bewust dat het om ingrijpende
maatregelen gaat. Indien noodzakelijk sturen we bij.

Opzet bestuursprogramma 2014-2018

Hiervoor zijn zes missiepunten geformuleerd. Deze missiepunten worden in dit bestuursprogramma in zes verschillende programma’s uitgewerkt. Per programma is een
aantal doelstellingen geformuleerd waarin de belangrijkste (verander)opgaven worden
beschreven. Gerelateerd aan deze doelstellingen zijn indicatoren bepaald. Deze indicatoren zijn bedoeld om trends en ontwikkelingen te kunnen volgen. De indicatoren
geven ervaringsgegevens en zijn daarmee basis voor eventuele toekomstige bijstellingen van beleid. Tenslotte is aangeven welke resultaten, acties en maatregelen worden
ingezet om de doelstellingen te halen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen
resultaten die enkel om inzet van de gemeente vragen en resultaten die in samenwerking met andere partijen worden behaald.

Coevorden Verbindt

Wij hebben de overtuiging dat we met een gezamenlijke inspanning en brede betrokkenheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en verenigingen het
verschil kunnen maken voor Coevorden. Daarvoor zijn we als gemeentebestuur ambassadeur van nieuwe kansen. Gegeven de maatschappelijke opgaven verbinden we
mensen, bedrijven en organisaties vanuit eigenheid en kracht, om zo samen tot gedragen resultaten te komen.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris				de burgemeester
M.N.J. Broers					B.J. Bouwmeester

5

Programma 1

Economie, Onderwijs &
Cultuur
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Het behoud en bevorderen van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat
voor ondernemers en bedrijven is een van onze grootste speerpunten in de komende jaren. Wij bevinden ons in een periode waarin we, meer nog dan voorheen, onze blik naar buiten moeten richten en de verbinding moeten zoeken
met het plaatselijke en regionale bedrijfsleven, het onderwijs en onze partners
in deze regio en in Europa. Daarbij gaat het niet meer in de eerste plaats om
het beschikbaar hebben van grond voor de vestiging van nieuwe bedrijven,
maar vooral om het weghalen van obstakels die werknemers en werkgevers in
de dagelijkse praktijk ervaren. Voor onze regio geldt dit in het bijzonder voor de
verbinding met de Duitse buurgemeenten.

Doelstellingen
1. Vierkant voor werk
Uitvoering geven aan het actieplan ‘Vierkant voor werk’ als dé drager van dit
programma. Het bevat een groot aantal maatregelen waar het netwerk van
de vier betrokken gemeenten (Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen)
het voortouw in neemt om de regionale werkgelegenheid een stevige duw te
geven. Dit komt in Coevorden tot uiting in:
• Intensivering (gezamenlijke) acquisitieactiviteiten.
• Experiment regelarme zone. Het verminderen en weghalen van barrières
in wetgeving en procedures bevordert werken over de grens en maakt het
makkelijker om te kunnen ondernemen in het buitenland.
• Grensoverschrijdende vervoersvoorzieningen. Werken over de grens kan
niet zonder de aanwezigheid van bus- en andere vervoersvoorzieningen.
• Verbinden van onderwijs en bedrijfsleven op de kansrijke sectoren industrie, techniek en logistiek.
2. Bedrijfsleven
Het aanbrengen van focus in economisch beleid, zodat deze vooral is gericht
op de sectoren die deze regio onderscheidend maken. Het versterken van het
lokale bedrijfsleven, in het bijzonder de bedrijven die kunnen doorgroeien en
startende bedrijven. Nieuwe bedrijventerreinen worden niet ontwikkeld. Om
de aanwezige maakindustrie minder afhankelijk te laten zijn van economische
schommelingen en om de concurrentiekracht van deze sector te versterken,
is innovatie cruciaal. De aandacht gaat daarbij in de eerste plaats uit naar de
innovatieve bedrijven die in deze regio al aanwezig zijn. De verbinding met
elkaar en met het onderwijs staan daarbij centraal.
Realiseren van een gezamenlijke detailhandelsvisie voor dorpen en stad.
3. Toerisme
Het aanbrengen van focus in het gemeentelijk toeristisch beleid. Met de toeristische sector bepalen hoe de gemeente Coevorden en de regio aantrekkelijk
blijft voor de toerist en wat daarvoor nodig is. Daarbij kan het gaan om aspecten van (regionale) samenwerking (Geopark), kwaliteit (waaronder het belang
van watertoerisme, cultuurhistorie en kunst) en besteding van promotiemiddelen.
4. Onderwijs
Faciliteren van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven om ervoor te
zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
Bijvoorbeeld door technische opleidingen te laten aansluiten op techniek in het
regionale bedrijfsleven. Stimuleren van de Duitse taal in het basisonderwijs en
het versterken van het Duits in het voortgezet onderwijs.
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De daling van het leerlingenaantal in het basisonderwijs, en in de nabije toekomst ook in het voortgezet onderwijs, vinden wij zorgelijk. Met name voor
de bestaansmogelijkheden van scholen in de kernen. Wij zien kansen in het
verkennen van de mogelijkheden van integrale kindcentra bij lokale partners
om de onderwijshuisvestingsproblematiek (leegstand) op te vangen. We stimuleren en faciliteren initiatieven hiertoe. Door een integrale aanpak zien we ook
mogelijkheden om een groter bereik van voorschoolse educatie te behalen.
5. Cultuur
Behouden van Theater Hofpoort, Stedelijk Museum Coevorden, cultuureducatie
en een bibliotheekvoorziening. De verbindingen tussen deze voorzieningen en
de voorzieningen in de regio staan voorop.

Indicatoren
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Werkgelegenheidscijfers (1,2)
Inkomenscijfers (1,2)
Vestiging en investeringen van bedrijven in gemeente en regio (1,2,3)
Tevredenheidsonderzoek bedrijven (1,2,3)
Terugbrengen regelgeving (1,2)
Doorlooptijd van procedures (1,2)
Aantal initiatieven/projecten in detailhandelsector (2)
Recreatieve bezoeken in gemeente en regio (3)
Verschuivingen in praktijkgericht, techniek- en taalonderwijs (1,2,4)
Realisatie van integrale kindcentra (4)
Bereik doelgroepkinderen met voorschoolse educatie (4)
Aantal culturele voorzieningen (5)
Bezoekersaantallen culturele voorzieningen (5)

Resultaten (gemeentelijke inzet)
Economie (1)
Herijken van economisch beleid (focus op logistiek, trimodaal). Nadrukkelijke
aandacht voor de verbinding met onderwijs.
Europa (1,2,3,4)
Mogelijkheden Europa en Europese programma’s benutten voor zover het passen binnen ons beleid en voor zover ze het verwezenlijken van onze doelen
dichterbij brengen. Wij doen dit via onze netwerken (Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Provincie).
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Resultaten (samenwerking met derden)
Vierkant voor werk (1)
Samen met de regionale partners geven we uitvoering aan ‘Vierkant voor
werk’. We stellen hiervoor een uitvoeringsprogramma op en creëren gezamenlijk de randvoorwaarden om de actiepunten succesvol uit te voeren.
Innovatie (1,2,4)
We hebben meer zicht op en kennis van de innovatieve bedrijven in onze regio
en verbinden deze met het hoger onderwijs.
Detailhandelvisie (2)
In 2015 stellen wij een detailhandelsvisie vast op basis van een brede discussie met betrokkenen, waaraan aan de hand van een gezamenlijk programma
in deze collegeperiode uitvoering kan worden gegeven. Daarin komen thema’s
als behoud en versterking van de centrumfunctie, de aanpak van leegstand en
vormen van samenwerking aan de orde.
Recreatief en toeristisch beleid (3)
In een nieuw recreatief en toeristisch beleid leggen wij meer de nadruk op
kwaliteit, professionalisering en onderscheidendheid. In een interactief proces
met onze regionale partners geven wij dit beleid in 2016 vorm.
Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid (1,2,4)
Nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, zodat
onderwijsprogramma’s beter aansluiten op ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven. Dat komt onder andere tot uiting in het promoten en aanbieden van de
vakken Duits en techniek.
Speciaal basisonderwijs (4)
De behoefte aan een voorziening in onze gemeente voor ondersteuning van de
leerlingen in het speciaal basisonderwijs verkennen we samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Voorschoolse educatie (4)
Het bereik van voorschoolse educatie vergroten door een kindgebonden financiering van voorschoolse educatie. In de eerste helft van 2015 hebben we
hiervoor nieuw beleid vastgesteld.
Integrale kindcentra (4)
We stimuleren en faciliteren initiatieven op weg naar Integrale Kindcentra.
Bibliotheek (5)
De Stichting Openbare Bibliotheek Coevorden komt in 2015, in samenspraak
met de dorpen, met een plan voor een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in onze gemeente. Zij kunnen daarbij rekenen op onze ondersteuning.

“Ik

vind het belangrijk dat als je
een vraag stelt aan de gemeente,
medewerkers de achtergrond van
je bedrijf kennen.”

Ben Mulder,
eigenaar Chaletpark De Eeke
www.coevorden.nl/verbindt
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Programma 2

Werk, Jeugd & Zorg
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In Coevorden participeert iedereen naar vermogen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen sociale en fysieke
(leef)omgeving. Bij een ondersteuningsvraag kijken inwoners in eerste instantie
hoe ze dat in hun eigen netwerk kunnen oplossen. We laten meer ruimte voor
de kracht van de samenleving en het initiatief van inwoners en maatschappelijke organisaties. Bij zeggenschap hoort ook verantwoordelijkheid. We geven
meer ruimte aan maatschappelijke initiatieven, zonder vooraf alles ’dicht te
timmeren’.
De drie decentralisaties (Participatiewet, Jeugdwet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vormen samen de grootste wijziging in verantwoordelijkheden in het sociaal domein sinds decennia. Onze eerste grote opgave is de kaders en basisstructuren
zodanig neer te zetten dat de continuïteit van zorg op de deelterreinen is gegarandeerd
en er geen mensen tussen wal en schip raken. We beschouwen 2015 en 2016 als leerjaren waarin we op basis van ervaringen en evaluatie de uitvoering stapsgewijs verbeteren en verder ontwikkelen. In deze jaren vragen de afzonderlijke decentralisaties nog
om de nodige aandacht. Gelijktijdig benutten we maximaal de mogelijkheden voor en
werken we toe naar een integrale aanpak vanaf 2017.

Doelstellingen
1. Ondersteuningsvraag
Burgers met een ondersteuningsvraag weten deze vraag zo veel mogelijk binnen het eigen netwerk op te vangen. De gemeente blijft een vangnet bieden
voor als dat echt nodig is.
2. Eigen levensonderhoud
Burgers voorzien in hun eigen levensonderhoud. Als dat niet op eigen kracht of
met behulp van het eigen netwerk lukt dan bieden wij ondersteuning. Hierbij
hebben jongeren en mensen met een arbeidsbeperking de eerste prioriteit.
3. Maximale zelfstandigheid en zelfredzaaheid
Ondersteuning is gericht op het bereiken van maximale zelfstandigheid en
zelfredzaamheid van mensen. Dit betekent dat zorg aansluit bij de wensen en
mogelijkheden van iemand en zijn omgeving.
4. Garantiebanen
Inwoners met een arbeidsbeperking worden daar waar mogelijk doorgeleid
naar garantiebanen (banen voor mensen met een arbeidsbeperking) bij (lokale) bedrijven en organisaties. We zetten maximaal in op het realiseren van
de regionale taakstelling voor wat betreft het plaatsen van arbeidsgehandicapten op garantiebanen binnen de arbeidsmarktregio. Zelf geven we hierin, als
werkgever, het goede voorbeeld. Daarnaast stimuleren we werkgevers om dit
voorbeeld te volgen.
5. Integraal
De drie decentralisaties bekijken wij in samenhang. Door een integrale benadering; één gezin, één plan, één regisseur, is de hulpverlening effectiever.
Hulpverleners werken minder langs elkaar en er kan sneller worden ingegrepen als dat nodig is.
6. Preventie
Inzet op preventie is een belangrijke voorwaarde om
ondersteuningsbehoefte(n) van inwoners te voorkomen dan wel zo vroeg mogelijk te signaleren en zo snel mogelijk hulp te bieden. Hierbij is de inzet van
vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. We hechten dan ook grote waarde
aan vrijwilligers en mantelzorgers en blijven hen ondersteunen.
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7. Verschuiving van ondersteuning
Door een andere benaderingswijze vindt er een verschuiving plaats van tweedelijnsondersteuning (professionele zorg waarvoor een indicatie nodig is) naar
eerstelijnsondersteuning (professionele zorg die direct toegankelijk is, zoals
een huisarts of maatschappelijk werk) en van eerstelijnsondersteuning naar
nuldelijnsondersteuning (de ondersteuning die geboden wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en/ of het eigen netwerk). Dit leidt niet alleen tot een
effectievere inzet van ondersteuning, maar hiermee spelen we ook financiële
ruimte vrij om vanaf 2017 meer in te kunnen zetten op preventie en algemene
voorzieningen in plaats van het bieden van individuele ondersteuning.
8. Financieel
De gedecentraliseerde taken in het sociaal domein worden uitgevoerd binnen
de financieel gestelde kaders.

Indicatoren
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kwaliteitsbeleving van zorg en dienstverlening (1, 2, 3)
Er zijn meer mensen met een arbeidsbeperking werkzaam bij onze gemeente
(4)
Taakstelling garantiebanen voor de arbeidsmarkt (4)
Terugbrengen aantal hulpverleners in een gezin (5)
Zorgverschuiving van specialistische zorg naar algemene voorzieningen en van
algemene voorzieningen naar nuldelijns zorg (6,7)
Inkomsten en uitgaven in het sociaal domein: budgettair neutraal en een verschuiving van uitgaven van eerste- en tweedelijnsondersteuning naar preventie (7, 8)
N.B. In de leerjaren 2015 en 2016 gaan we ervaringen opdoen. Op basis van
die ervaringen ontwikkelen we een set van indicatoren waarmee we gerichter
kunnen (bij)sturen.

Resultaten (gemeentelijke inzet)
Integrale en gebiedsgerichte aanpak (3,5)
De toegang tot zorg en ondersteuning organiseren we integraal en gebiedsgericht. Per gebied is er ingaande 1 januari 2015 een sociaal team met disciplines ten aanzien van participatie, maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp actief. Uitgangspunt hierbij is: één gezin, één aanpak,
één regisseur en één beschikking voor de individuele voorzieningen die nodig
zijn.

“Wij
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proberen de kracht van ouders
te versterken zodat zij weer op eigen
kracht verder kunnen. Als vrijwilliger moet je op je handen zitten,
je moet voorkomen dat jij het werk
gaat doen. De gezinnen moeten zelf
aan de slag. Als je alles voor ze gaat
doen dan help je het gezin uiteindelijk niet om het zelf op te lossen.”

Inge Blokhuizen,
vrijwilliger voor Home-Start
Coevorden
www.krachtig.coevorden.nl

Medewerkers van het sociaal team kennen bewonersinitiatieven, initiatieven
van lokale organisaties en van instellingen en weten wat er speelt bij de lokale
bevolking. Hierdoor zijn zij in staat adequaat in te zetten op preventie en door
te verwijzen naar de nulde- en de eerstelijn en daarmee vragen voor tweedelijnsondersteuning af te vangen.
Onze inzet is erop gericht om 2015 en 2016 (samen met zorgprofessionals) te
gebruiken als leerjaren. Door te experimenteren en ervaring op te doen, zijn
we in staat om het aanbod gerichter aan te laten sluiten bij de lokale behoeften (gebieden) en de behoeften binnen een gezin. Innoveren en integraal
organiseren zijn hierbij de sleutelwoorden zodat we constant in staat zijn om
in te spelen op de (mogelijk veranderende) ondersteuningsbehoefte. Dit verwachten we ook van onze aanbieders die dit in houding en gedrag laten zien.
In 2016 evalueren we ons beleid. Voor de periode vanaf 2017 kan dan op basis
van de ervaringen en ontwikkelingen een nieuw integraal beleidsplan sociaal
domein worden opgesteld.
Participatie (2)
De doelstelling van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen aan
regulier werk te helpen. Daarnaast is de Participatiewet bedoeld om de kansen
op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een
arbeidsbeperking te verbeteren.
Met de komst van de Participatiewet kunnen er meer mensen met een arbeidsbeperking (zoals de doelgroep Wajong) bij de gemeente terecht voor ondersteuning. Gegeven de beperkt beschikbare middelen, is het noodzakelijk om
keuzes te maken ten aanzien van de in te zetten instrumenten en de doelgroep waar we ons op richten. Een herijking van ons participatiebeleid op deze
onderwerpen is daarom gewenst. In 2015 komen we dan ook met een notitie
doelgroepenbeleid en budget.
Werkgevers zijn de belangrijkste partners om werkzoekenden aan een baan
te helpen. Het is noodzakelijk dat zij op een zo goed mogelijke manier worden
ondersteund. De werkgeversdienstverlening pakken we samen op met onze
partners in de arbeidsmarktregio. In 2015 worden in de arbeidsmarktregio
afspraken gemaakt over hoe wij dit gaan organiseren en inzetten.
Samen met de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn maken wij deel uit van
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) EMCO-groep. Met de komst van de Participatiewet kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw). Dit heeft consequenties voor de bedrijfsvoering van
het Wsw-bedrijf de EMCO-groep en maakt herstructurering noodzakelijk. Wij
blijven een voorziening bieden voor mensen die zijn aangewezen op werk in
een beschutte omgeving. In 2015 wordt duidelijk hoe wij de uitvoering hiervan
vormgeven.

Beppie Plas,
vrijwilliger bij Maatschappelijk
Welzijn Coevorden
www.krachtig.coevorden.nl

“Ik

haal zoveel voldoening
uit mijn werk als mantelzorger. Als je iets voor iemand anders doet, krijg je
daar ook veel voor terug.”
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Armoedebestrijding (2)
Armoede- en schuldenproblematiek is vaak een belangrijk obstakel om actief
te participeren in de samenleving. Wij vinden het van belang om deze problematiek in beeld te krijgen en te verminderen. Om deze reden bekijken we in
2015 of en zo ja op welke wijze wij het huidige armoedebeleid moeten bijstellen. Dit proces doorlopen we graag op een interactieve manier, samen met
maatschappelijke organisaties.
Jeugd (1,3,5)
In ons jeugdbeleid stellen we het kind écht centraal. Voor het kind is er één
regisseur, die vanuit de werkwijze één gezin, één aanpak, één regisseur, kijkt
welke ondersteuning kan worden geboden. De ondersteuning en zorg voor
kinderen, jongeren en opvoeders worden waar mogelijk rond de leefwerelden
van kinderen en jongeren georganiseerd. Daarom betrekken we hierbij ook de
inspanningen die vanuit het onderwijs worden gedaan. We ontwikkelen een
integraal afgestemd aanbod aan preventie, vrij toegankelijke voorzieningen en
individuele voorzieningen (voorzieningen waarvoor een beschikking nodig is).
Ook hier is het van belang om eerst ervaring op te gaan doen om te kijken hoe
we vanaf 2017 nog meer in samenhang het sociaal domein kunnen inrichten.
Wmo (1,3,5)
Ons huidige Wmo-beleidsplan ‘Veur Mekaor’ heeft een looptijd van vier jaar
en heeft betrekking op de periode 2012 tot 2016. In dit beleidsplan worden de
hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Coevorden geschetst.
Sinds 1 januari 2015 zijn we verantwoordelijk voor de ondersteuning van onze
inwoners op het gebied van participatie en zelfredzaamheid in het dagelijks
leven. Dit is een nieuwe opdracht. In deze bestuursperiode geven we invulling
aan deze taak.
Met onze beschikbare middelen ondersteunen we onze inwoners zodanig dat
ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen en maximaal kunnen participeren
in onze samenleving. De aan ons door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde
middelen zijn beperkt voor deze omvangrijke taak. Daarom komt de ondersteuning er anders uit te zien dan in het verleden. Toch zijn we, door maximaal
invulling te geven aan het principe één huishouden, één plan, één regisseur
en een beroep te doen op de zelfredzaamheid en (financiële) draagkracht van
onze inwoners, in staat om alle inwoners van de noodzakelijke ondersteuning
te voorzien die aansluit op de zorgbehoefte.
Monitoring (7,8)
Voor het leerproces in het sociaal domein is monitoring en evaluatie van prestaties en ontwikkelingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren
belangrijk.

“Mensen

die nergens anders
terecht kunnen, zijn hier
welkom om werkervaring op
te doen.”
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Jeanette Croezen,
Kringloopwinkel Kringelz
www.coevorden.nl/verbindt

Voor het organiseren van goede preventie is inzicht in de doelgroepen op
gebiedsniveau en de leefomstandigheden van de bewoners van de gemeente
Coevorden een essentiële voorwaarde. Op basis van ons al bekende gegevens
wordt in 2015 een 0-meting uitgevoerd om dit goed in beeld te hebben. Tenslotte is monitoring ook uit oogpunt van de financiële beheersbaarheid vereist.
Hierdoor hebben we zicht op de ontwikkelingen in het sociaal domein zodat
we adequaat kunnen bijsturen. Landelijk is de gemeentelijke monitor sociaal
domein ontwikkeld die met ingang van 2015 operationeel is. We bekijken in
hoeverre we ook deze monitor kunnen benutten.

Resultaten (samenwerking met derden)
Garantiebanen (2,4)
Het kabinet heeft afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers over het
beschikbaar stellen van garantiebanen, zowel in het bedrijfsleven als bij de
overheid, aan mensen met een arbeidsbeperking. Wij zetten daarom maximaal
in op realisatie van de taakstelling voor de arbeidsmarktregio en zullen daarin
zelf, als werkgever, het goede voorbeeld geven.
Mantelzorg en vrijwilligers (6)
Vrijwilligerswerk levert een aanzienlijke bijdrage aan het totale aanbod van
activiteiten in de Coevordense samenleving. Mantelzorgers zetten zich belangeloos in om zorg te leveren voor hun naasten. De rol van mantelzorgers en
vrijwilligers bij de ondersteuning van (mensen in) hun eigen omgeving wordt
de komende jaren alleen maar belangrijker. Inzet van ons beleid is gericht op
behoud, verbreding en vernieuwing van de vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning.
In de uitvoering van ons beleid zien wij nadrukkelijk ook een rol weggelegd
voor de sociale teams en instellingen als Maatschappelijk Welzijn Coevorden.
Belangrijk is ook hier de samenwerking met de zorgaanbieders. Ook zorgaanbieders hebben de opdracht om zorg dichtbij de mensen zelf te organiseren.
Hierbij doen zij ook vaak een beroep op zorgvrijwilligers en mantelzorgers. In
2015 presenteren wij ons nieuwe beleidskader.
Burger- en cliëntenparticipatie (5,6,7)
We hebben verschillende adviesorganen. Met de decentralisaties worden we
verantwoordelijk voor een grotere doelgroep. Wij vinden het van belang dat
ook nieuwe doelgroepen een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming
van ons beleid. Wij betrekken de adviesorganen meer en vroegtijdiger bij de
beleidsvorming zodat ons beleid mede gedragen wordt door burgers en cliënten. Samen met de adviesorganen gaan we verkennen hoe we dit het beste
vorm kunnen geven.

“We

pakken in de toekomst meer
werkzaamheden op. Ik denk dat het
hier in Schoonoord sowieso wel
van de grond komt.”

Bert Dalmolen,
Korfbalvereniging S.D.O.
www.coevorden.nl/verbindt
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Preventie en sport (6)
Sport en bewegen dragen bij aan een goede gezondheid. Ook zorgt sport
voor sociale samenhang. De inzet in de periode 2014-2015 is, noodzakelijk
vanwege bezuinigingen, gericht op een goede overgang van het beheer en
onderhoud van accommodaties van gemeente naar de verenigingen. Daarna
verkennen we samen met sportverenigingen en andere partijen, zoals het
onderwijs, hoe (gezamenlijke) activiteiten ook een preventieve functie kunnen
hebben. Bijvoorbeeld voor het bevorderen van voldoende beweging en een
gezond gewicht bij jongeren. Omdat de behoefte hierbij per wijk/dorp/gebied
kan verschillen, wordt hierbij gebiedsgericht aangesloten bij mogelijkheden en
draagvlak in de samenleving.
De beschikbare rijksmiddelen (zoals GIDS-gelden) zetten we hiervoor in.
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Programma 3

Ruimte & Leefomgeving
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Wij zien een steeds grotere behoefte in de samenleving om zelf invloed te hebben op de leefomgeving en zelf daar verantwoordelijkheid voor te dragen. De
lokale overheid is niet meer degene die bepaalt, maar heeft steeds meer een
andere rol: van bepaler naar een overheid die initiatieven uit de samenleving
faciliteert en stimuleert. Het initiatief ligt meer bij de samenleving. Wat ons betreft is dit geen keuze, maar een gegeven waar wij op moeten aansluiten. Om
initiatieven en ideeën van de samenleving tot hun recht te laten komen, doen wij
op een aantal terreinen een stap terug, treden minder regulerend op en bouwen
meer flexibiliteit in. Wij laten los, maar nemen wel onze verantwoordelijkheden.
Bevolkingskrimp en vergrijzing betekenen niet alleen dat voorzieningen en accommodaties onder druk komen te staan en dat de vraag naar woningen afneemt en/of verandert. Het schept ook de ruimte om het noodzakelijke gesprek te kunnen voeren over wat
het voorzieningenniveau in een dorp of van de wijk zou moeten zijn om het leefbaar en
vitaal te houden. Het versterkt het besef van eigen verantwoordelijkheid en het gevoel
van urgentie om samen aan de slag te gaan. Dit kan niet anders dan op een gebiedsgerichte manier plaatsvinden en in overleg met de betrokkenen (verenigingen, instellingen,
inwoners en ondernemers) in de gemeente.
Onze inspanningen worden in deze bestuursperiode voor een deel ook bepaald door
lopende projecten, zoals de grondexploitaties en projecten als Regiospecifiek Pakket
(RSP). Ook binnen deze projecten willen wij voorzien in de behoefte van de samenleving
om zelf invloed uit te oefenen. De ontwikkeling van de woningbouwlocatie in het dorp
Sleen is daar een goed voorbeeld van.

Doelstellingen
1. Leefbaarheid
Met de samenleving bepalen wat de prioriteiten zijn bij het behoud van de
leefbaarheid in de gemeente. Het gaat daarbij om de voorzieningen die daarbij
horen, inclusief de mogelijkheden voor het stimuleren van een duurzamere
samenleving.
2. Ruimtelijk beleid
Actief zoeken naar mogelijkheden voor andere regelgeving en meer maatwerk
in het ruimtelijk domein.
3. Ruimtelijke projecten
Realiseren en waar mogelijk afronden van bestaande projecten, zoals het
BOGAS-gebied in Coevorden, nieuwbouwwijk Ossehaar in Coevorden, nieuwbouwplan Molenakkers in Dalen, RSP en Holwert-Midden in Coevorden. Er worden geen nieuwe risicodragende projecten gestart. In nieuwe ontwikkelingen is
de gemeente gesprekspartner en ruimtelijk facilitator.
4. Vastgoed
a. Toewerken naar een professionele aanpak van de gemeentelijke vastgoed
portefeuille.
b. In gezamenlijkheid op basis van het streven naar kostendekkendheid
zoeken naar mogelijkheden om in de vastgoedportefeuille in maatschappelijke en commerciële behoeften te voorzien.
5. Verkeer & bereikbaarheid
Bevordering van mobiliteit in de gemeente in het licht van een goed woon-,
werk- en vestigingsklimaat.
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Indicatoren
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Dorps- en wijkvisies (1)
Aantal maatschappelijke initiatieven & projecten (1,2,4)
Aanpassing lokale regelgeving (2)
Doorlooptijd procedures (2)
Woningbouwprogrammering (2)
Oplevering ruimtelijke projecten (3)
Verkoop bouwkavels (3)
Risicoprofiel grondbeleid (3)
Herbestemming gemeentelijk vastgoed (4)
Kostendekkendheid gemeentelijk vastgoed (4)
Belevingsonderzoek gereguleerd parkeren Coevorden (5)

Resultaten (gemeentelijke inzet)
Subsidieprogramma’s (1)
Mogelijkheden van subsidieprogramma’s onderzoeken en benutten die leefbaarheidsinitiatieven en andere projecten kunnen ondersteunen en mogelijk
maken.
Bestaande projecten (3)
In deze bestuursperiode ronden wij bestaande projecten zoveel mogelijk af en
starten geen nieuwe risicodragende initiatieven, ook niet in het centrum van
Coevorden. Met de afronding van het programma centrum sluiten wij een periode af van vernieuwing in de binnenstad. Wij mogen met recht trots zijn op
de resultaten die daarin zijn bereikt. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt dat wij
gesprekspartner zijn en ruimtelijk facilitator. In Coevorden komt dit bijvoorbeeld tot uiting in de herontwikkeling van de citadelpunt.
Spoorboog, Holwert-Midden en stationsomgeving (3)
In deze bestuursperiode realiseren wij de Spoorboog in Coevorden, ronden de
revitalisering van Holwert-Midden in Coevorden af en starten met de herinrichting van de stationsomgeving in Coevorden.
Vastgoedstrategie (4)
Wij bepalen in deze periode een vastgoedstrategie voor al het gemeentelijk
vastgoed.

“Wij

zijn een dorp waar heel
veel vrijwilligers de handen uit
de mouwen steken om ons dorp
leefbaar te houden.”

Johan Kroesen,
Plaatselijk Belang Dalerpeel
www.coevorden.nl/verbindt
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Resultaten (samenwerking met derden)
Leefbaarheid (1)
Wij bepalen samen met betrokkenen welke prioriteiten gesteld moeten worden
in het behoud van de leefbaarheid in dorpen en wijken en welke voorzieningen
daarvoor nodig zijn. Dit kan tot uiting komen in dorps- en wijkvisies, maar dit
is niet exclusief. Wij brengen tevens samen met onze partners de behoefte
naar wonen met zorg in kaart.
Duurzaamheid (1)
Particulieren en bedrijven stimuleren wij om zelf duurzame energie op te wekken en andere duurzaamheidsmaatregelen te treffen. In deze collegeperiode
onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden voor het instellen van een duurzaamheidsfonds.
Ruimtelijk beleid (2)
In samenwerking met betrokkenen vindt een heroverweging/herijking plaats
op in ieder geval de volgende terreinen:
• welstandsbeleid: in 2015 doen wij voorstellen voor een nieuw welstandsbeleid;
• woonvisie: eind 2015 komen wij met voorstellen voor een woonvisie in de
gemeente;
• prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.
Op andere terreinen van ruimtelijk beleid zoeken wij actief naar mogelijkheden
van minder/andere regelgeving en maatwerk.
Vastgoed (4)
Met initiatiefnemers zoeken wij naar mogelijkheden om, met het streven naar
kostendekkendheid, ons vastgoed in te zetten voor particuliere en maatschappelijke initiatieven.
Ongelijkvloerse kruising N34, zuidelijke rondweg en aansluiting Europark (5)
Wij realiseren in deze bestuursperiode met onze partners de ongelijkvloerse
kruising N34 en onderzoeken de realisering van de zuidelijke rondweg en aansluiting op het Europark.

“We

hebben in Oosterhesselen
heel veel voorzieningen. Het is
de uitdaging om die in stand te
houden. Daar hebben we heel veel
vrijwilligers en de ondersteuning
van de gemeente bij nodig.”
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Liesbeth Mennink,
Plaatselijk Belang Oosterhesselen
www.coevorden.nl/verbindt

Programma 4

Openbare Ruimte

21

Straten, pleinen, riolering, verlichting, openbaar groen; de openbare ruimte is
van iedereen. Wij zien binnen dit programma dan ook bij uitstek mogelijkheden
om meer over te laten aan de samenleving. Inwoners weten immers het beste
hoe hun directe leefomgeving eruit moet zien. De gemeente neemt wel haar
verantwoordelijkheid. Mede vanwege bezuinigingen staat de gemeente voor een
minimaal onderhoudsniveau. Uitgangspunt is dat de veiligheid van de leefomgeving geborgd is.
Doelstellingen
1. Wegen, Bruggen en Oeververbindingen
Het wegbeheer aanpassen bij de aangepaste financiële uitgangspunten. De
Bentheimerbrug en Leeuwerikenbrug in Coevorden vervangen ten bate van
goede bereikbaarheid. Tevens zijn de oeverbindingen een wezenlijk onderdeel
van een goede bereikbaarheid.
2. Riolering
Continueren van het rioolbeheer ten bate van de bescherming van de volksgezondheid en van het milieu, tegen zo laag mogelijke kosten.
3. Openbare verlichting
Goedkopere en duurzamere openbare verlichting. Vanaf 2017 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtmasten. Wegen, straten en pleinen
worden verlicht voor verschillende doeleinden. Verkeersveiligheid en sociale
veiligheid zijn belangrijk. Tevens heeft verlichting een preventieve werking op
vandalisme, geweld en insluiping.
4. Groen
a. Openbaar groen wordt op kwaliteitsniveau C onderhouden. Dat is het minimale kwaliteitsniveau en betekent dat we voldoen aan wettelijke eisen,
veiligheid en functionaliteit. We zijn bereid om het onderhoud van openbaar groen over te dragen aan dorpen en wijken.
b. Benutten van mogelijkheden voor de inzet van doelgroepen in het onderhoud van openbaar groen, zoals doelgroepen die vallen onder de Participatiewet.
5. Afval
• Conform Rijksdoelstelling ‘goed scheiden is beter recyclen’ wordt 75% van
het huishoudelijk afval gescheiden.
• Afvalinzameling tegen zo laag mogelijke kosten.
• Duurzaam gebruik van grondstoffen door maximale scheiding van grondstoffen.
• Reductie van de hoeveelheid huishoudelijk afval.
• Grotere bewustwording van afval scheiden bij de bron door inwoners.
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Indicatoren
a.
b.
c.
d.
e.

Aantal klachten en meldingen in de openbare ruimte (1,2,3,4,5)
Ontwikkeling van de riool- en afvalstoffenheffingen (2,5)
Waardering inspanningen van gemeente op gebied van woon- en leefklimaat in
de benchmark Waarstaatjegemeente (4)
Aantal initiatieven met betrekking tot betrokkenheid van dorpen en wijken bij
het onderhoud van de openbare ruimte (4)
Percentage afvalscheiding afval in 2020 van afval naar grondstof (5)

Resultaten (gemeentelijke inzet)
Weginspecties (1)
We gaan door met de visuele weginspecties ondanks dat het budget van
wegonderhoud fors afneemt. De weginspecties leveren ons belangrijke informatie op. Deze informatie is nodig om met de beperkte middelen adequaat de
wegen te onderhouden en om goed de vinger aan de pols te houden. In 2015
wordt een start gemaakt met de vervanging van de oeververbinding Bentheimerbrug en de Leeuwerikenbrug. Naar verwachting zijn de werkzaamheden
aan beide bruggen eind 2016 afgerond.
Rioleringsplan (2)
Het verbrede gemeentelijk rioleringsplan is vastgesteld voor de periode 20152019. Hierin worden de beleidsvoornemens omschreven, de maatregelen die
nodig zijn, en de kosten worden inzichtelijk gemaakt voor deze planperiode.
Vervanging lichtpunten (3)
Het college besteedt de komende collegeperiode bij vervanging van lichtpunten
aandacht aan duurzaamheid, veiligheid en terugverdientijd van de vervangingsinvesteringen. Ook wordt er een onderhoud- en vervangingsplan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het beleidsplan Openbare verlichting. Deze
wordt in 2015 aan de raad aangeboden. Dit plan kent een doorlooptijd tot
2020.
Onderhoud openbaar groen (4)
Bij het onderhoud van het openbaar groen staat het college garant voor een
bepaalde ondergrens namelijk kwaliteitsniveau-C.
EMCO-medewerkers (4)
EMCO-medewerkers die in het openbaar groen werkzaam zijn en uit de gemeente Coevorden komen, zijn per 1-1-2015 gedetacheerd bij de buitendienst.
De verwachting is dat door een directe aansturing efficiënter kan worden
gewerkt en op deze manier een bijdrage kan worden geleverd aan de enorme
bezuinigingsopgave die voor het openbaar groen is ingeboekt.
Afvalbeleidsplan (5)
Ontwikkelen en vaststellen van een afvalbeleidsplan 2016-2021.
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Resultaten (samenwerking met derden)
Overdragen onderhoud (4)
Het college biedt ruimte voor het overdragen van het onderhoud in de openbare ruimte aan de samenleving. In deze bestuursperiode doen we ervaring
op met het onderhoud van openbaar groen door inwoners. Hierbij nodigt het
college minimaal één dorp en één wijk uit om een pilot uit te voeren, waarbij
het volledige groenonderhoud wordt overgedragen. De financiële ruimte die als
gevolg van een overdracht ontstaat, kan weer beschikbaar komen ten gunste
van het desbetreffende dorp of van de wijk. De spelregels die hiervoor gelden,
dienen nog te worden bepaald.
Afvalscheiding (5)
Met samenwerkende partijen (Area Reiniging, gemeente Emmen en gemeente
Hoogeveen) en de betrokken samenleving wordt maximaal ingezet op afval
scheiding bij de bron.
Educatieprogramma afval (5)
Samen met basisscholen stimuleren we het gebruik van een educatieprogramma om bewustwording bij kinderen ten aanzien van afval te bevorderen.

“We hebben hier met z’n allen een
supermooie wijktuin gecreëerd.”
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Helma Bosgraaf,
De Haretuin
www.coevorden.nl/verbindt

Programma 5

Bestuur & Organisatie
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Het zoeken naar een andere verhouding tussen burger en gemeente is in het coalitieakkoord, dat aan de vorming van het college ten grondslag ligt, samengevat
met de term ‘verbindend besturen’. Daarbij gaan we uit van het probleemoplossend vermogen van de samenleving. Wij sluiten aan bij initiatieven door het bieden van maatwerkgerichte ondersteuning. Natuurlijk gaat dit niet vanzelf. Zowel
inwoners, raad, college als ambtenaren moeten in hun nieuwe rollen groeien.
Een compacte, flexibele en wendbare organisatie is nodig die past bij de andere
verhouding tussen samenleving en bestuur.
De dialoog aangaan met maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners is daar een
belangrijk onderdeel van. Het perspectief en de oriëntatie van onze gesprekspartner is in
veel gevallen uitgangspunt van wat we gezamenlijk willen bereiken. Dat is een cultuuromslag die voor raad, college en medewerkers een uitdaging is. Dit zien we ook terug in
de communicatie. Inwoners nemen steeds meer zelf het initiatief. Ze zoeken communicatiemiddelen die bij hen passen, deels door nieuwe communicatiemiddelen die er zijn
bijgekomen. Ze maken en delen hun eigen boodschap en bepalen zelf welke informatie
ze zoeken en waar ze dat doen. Ook beslissen ze zelf tot welke groepen ze willen behoren. Wij zien daarom een open en duidelijke manier van communiceren als een prominent onderdeel van onze bestuursstijl en van onze organisatie.
Tenslotte blijft de doorontwikkeling van onze gemeentelijke dienstverlening aandacht
houden. In onze dienstverlening kan op hoofdlijnen een onderscheid worden gemaakt
tussen enerzijds dienstverlening op basis van wet- en regelgeving. Anderzijds kennen
we dienstverlening die samenhangt met een regisserende, verbindende, stimulerende en
faciliterende rol. Deze laatste rol wordt sterk beïnvloed door de veranderende positionering van de overheid in een veranderende samenleving. In beide gevallen staat de vraag
of de behoefte van de burger, de instantie of het bedrijf centraal. Ook in die situaties
waar het antwoord negatief moet zijn, kiezen we voor een klantbenadering die respectvol, duidelijk en transparant is.
Doelstellingen
1. Meer samenleving, andere overheid
Wij willen een andere verhouding tussen burger en het gemeentebestuur bereiken. De gewenste gemeentelijke rolopvatting verschuift meer naar vormen
van co-creatie en faciliteren. Dit doen wij vanuit een overtuiging dat met de
kracht en het probleemoplossend vermogen van de samenleving initiatieven
het beste in gezamenlijkheid kunnen worden gerealiseerd. Inwoners zijn meer
betrokken en hebben meer zeggenschap over de eigen directe leefomgeving.
Zij ervaren daarbij een gemeente die met toepassing van maatwerk aansluit
bij de specifieke vragen en behoeften in een dorp, wijk, buurt of straat, die
voort kunnen komen uit dorps- en wijkvisies. Waar nodig ondersteunen wij
initiatieven uit de samenleving uit het stimuleringsfonds wijk en dorpen.
Deze ontwikkeling heeft grote betekenis voor ook de wijze van besturen door
college en raad. Het belang van de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol van de gemeenteraad neemt toe. Samen met de gemeenteraad willen wij passend bij de ‘andere overheid’ betekenis en invulling geven aan onze
bestuurlijke positionering en rolneming.
2. Veiligheid
Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat Coevorden relatief veilig is en dat inwoners
zich relatief veilig voelen. Door een gerichte aanpak voor veiligheid en de veiligheidsbeleving in zowel de dorpen als de stad Coevorden willen wij dit voor
de komende jaren vasthouden.
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3. Ambtelijke organisatie
De organisatie ontwikkelt zich tot een compacte, flexibele organisatie die aansluit bij de nieuwe bestuurlijke opgaven en de financiële taakstellingen.
4. Doorontwikkeling in de dienstverlening
Wij werken aan het continu verbeteren van de (digitale) dienstverlening van
de gemeente, met als doel om het voor de inwoners makkelijker te maken
en voor de gemeente efficiënter. De dienstverlening wordt steeds meer met
selfservice ingericht zodat de burger zelf actief, op elk gewenst tijdstip van de
dag, via de digitale kanalen zijn zaken kan regelen. Dit vraagt investeringen,
omdat de kosten hier voor de baten uitgaan.
Waar dat meerwaarde heeft, bieden wij persoonlijke dienstverlening; hierbij
zijn dichtbij, samen en op maat, de kernbegrippen.

Indicatoren
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Benchmark Waar staat je gemeente (1)
Aantal gemaakte dorps- wijkvisies (1)
Benutting Stimuleringsfonds (1)
Veiligheidsmonitor (2)
Politiejaarverslag (2)
Benchmark Vensters op de bedrijfsvoering (3)
Benchmark Publiekszaken (4)

Resultaten (gemeentelijke inzet)
Coevorden verbindt (1,2)
Er is een samenhangend organisatiebreed programma ontwikkeld dat de inzet
van het college op het thema van ‘Coevorden verbindt’ faciliteert en stimuleert. Binnen ‘Coevorden Verbindt’ (tour, forum en slotbijeenkomst) hebben we
eerste ervaringen opgedaan met een ander samenspel tussen burger en bestuur. Deze ervaringen waren positief en bieden voldoende aanknopingspunten
om verder te werken aan dit andere samenspel. Dit wordt vanuit het vervolg
op het leertraject ’naar een andere relatie burger/gemeente’; opgepakt, in
nauwe relatie met andere projecten, zoals gebiedsgericht werken.
Ook in de manier van communiceren kijken we naar de behoefte van de samenleving en sluiten daarop aan. We richten ons niet alleen op de communicatie tussen de gemeente en inwoners, maar ook op de communicatie tussen
inwoners onderling als daar behoefte aan is. We faciliteren de mogelijkheden
om kennis, inzichten en ervaringen met elkaar te delen. Aandachtspunt hierbij
is het bereiken en betrekken van diverse doelgroepen.
Stimuleringsfonds (1)
Met de begroting 2015 is meerjarig geld beschikbaar voor de ondersteuning
van leefbaarheidsinitiatieven die in de dorpen en wijken ontstaan. De manier
waarop de middelen in het stimuleringsfonds worden ingezet, en de mogelijke
relatie die dit kan hebben met een dorps- en wijkvisie bepalen wij op basis van
de uitkomsten van onze verkenning naar de mogelijkheden voor gebiedsgericht werken.
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Doorontwikkeling dienstverlening (4)
We bieden dienstverlening die zoveel mogelijk op elk tijdstip van de dag beschikbaar is. Waar het nodig is, bieden we persoonlijke dienstverlening. Daarbij denken we met de klant mee en proberen we alternatieven aan te bieden.
Waar regels en richtlijnen dit niet mogelijk maken, geven we open en transparant uitleg.
We richten onze website zo in dat onze klanten de meest gevraagde producten zo snel mogelijk kunnen afronden. De (digitale) kanalen gaan we verder
benutten en ontwikkelen.
We gaan onderzoeken welke vormen van pro-actieve dienstverlening we kunnen ontwikkelen. Dit is een vorm van dienstverlening waarbij de gemeente op
eigen initiatief een dienstverleningsproces richting de klant opstart op basis
van reeds bekende informatie.
De servicenormen worden geactualiseerd en leiden tot een set normen die
nauw aansluit bij de behoefte van de inwoners. Inwoners en medewerkers
worden betrokken bij de totstandkoming hiervan. Wij verantwoorden ons op de
prestatie-indicatoren die bij deze servicenormen horen.
Wij onderzoeken of, en zo ja op welke manier, bepaalde onderdelen van de
dienstverlening van de gemeente op gebiedsniveau kunnen worden aangeboden. Randvoorwaarde is dat daardoor geen hogere kosten ontstaan. De ervaringen die we opdoen in de sociale teams kunnen hierbij ondersteunen.
Organisatieontwikkeling (3)
De komende periode is de verdere ontwikkeling van de organisatie gericht op
het realiseren van een organisatie die compact en flexibel is. De organisatie
moet ook in staat zijn om op een betekenisvolle manier invulling te geven aan
de veranderende context in de relatie tussen burger en bestuur. Dit vraagt niet
alleen om afbouw, maar ook om opbouw. We gaan verder met bezuinigen,
maar we gaan ook investeren in de organisatie en in onze medewerkers.

Resultaten (samenwerking met derden)
Veiligheid (2)
Nog meer dan voorheen zoeken we samenwerking met anderen als het gaat
om openbare orde en veiligheid. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en inwoners. Inwoners kunnen zelf op veel terreinen verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Hierbij kan gedacht worden
aan het toepassen van hang- en sluitwerk en brandmelders in woningen, maar
ook de veiligheid in de directe woon- en leefomgeving. Bij een vermist kind of
een gesignaleerde golf van woninginbraken kunnen inwoners inmiddels actief
meewerken via Burgernet. Daar waar mogelijk faciliteren wij deze zelfredzaamheid.
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Gebiedsgericht werken (1)
Onder gebiedsgericht werken verstaan wij een manier van (samen)werken
waarin de verantwoordelijkheid en invloed die de samenleving kan en wil
dragen/uitoefenen tot hun recht komen. Om dit handen en voeten te geven,
willen wij begin 2015 met de betrokken partijen in de samenleving de mogelijkheden van gebiedsgericht werken in onze gemeente verkennen. De mate
waarin dat tot uiting komt, kan en mag verschillen en kan haar basis vinden in
een dorps- en wijkvisie. Ook de mogelijkheden van benutting van het stimuleringsfonds worden in deze verkenning betrokken. In het vervolg van 2015
bepalen wij met betrokken partijen hoe invulling wordt gegeven aan gebiedsgericht werken in de gemeente Coevorden, met wie en wat daar nog voor
nodig is.
Dorps- en wijkvisies (1)
Wij nodigen dorpen en wijken uit om visies te ontwikkelen over de toekomst
van die dorpen en wijken en over de rol die alle betrokken partijen kunnen
spelen bij het realiseren van hun doelstellingen. De visies vormen de gezamenlijke lokale agenda van een wijk, dorp of gebied, maar zijn geen verplicht
instrument om tot een meer gebiedsgerichte aanpak van vraagstukken rondom
leefbaarheid te komen. Desgewenst krijgen betrokken partijen daarbij ondersteuning. Het wordt mogelijk gemaakt om in overleg met betrokkenen (deel)
budgetten over te hevelen van gemeente naar inwoners, verenigingen of
maatschappelijke instellingen als zij taken structureel van de gemeente overnemen.

“Het belangrijkste is dat je altijd
de dialoog blijft zoeken, zoals
met de gemeente. Wij zijn daarover zeer optimistisch”
Michel Pot,
Voetbalvereniging Germanicus
www.coevorden.nl/verbindt
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Programma 6
Financiering & Dekkingsmiddelen
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De financiële positie van de gemeente staat onder zware druk en noodzaakt tot
het oplossen van een tekort van structureel 6 miljoen euro per jaar in 2018.
Ons financiële beleid is niet alleen gericht op het oplossen van dit tekort, maar
moet tevens leiden tot een structurele verbetering van de financiële positie van
Coevorden. Eventuele meevallers leiden niet tot minder bezuinigingen, maar
worden toegevoegd aan de algemene reserves. Ons financiële beleid is gericht
op een gezond weerstandsvermogen, het creëren van ruimte voor nieuw beleid
en een beperkte groei van de lokale lastendruk.

Doelstellingen
1. Versterking financiële positie
Zoals beschreven, is de financiële uitgangspositie van onze gemeente uiterst
precair en kwetsbaar. De algemene reserve heeft op 31 december 2013 een
omvang van ruim € 200.000 en onze leningenportefeuille beslaat een volume
van ruim € 100 miljoen. Gegeven alle risico’s is een structureel herstel van het
huishoudboekje van de gemeente ook voor de toekomst zeer belangrijk. De
komende periode blijven wij uiterst kritisch op onze uitgaven, naast het uitvoeren van bezuinigingen. Wij hanteren het uitgangspunt om positieve resultaten
bij de jaarrekening, evenals het in de begroting beschikbare risicobudget van
€ 1 miljoen, te gebruiken om de algemene reserve aan te vullen en leningen
(vreemd vermogen) af te lossen.
2. Lokale lastendruk
Naast bezuinigingen op de uitgaven van de gemeente wordt ook gekeken naar
de mogelijkheden tot inkomstenverhoging. Hieronder verstaan wij de volgende
heffingen: onroerende zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, forensenbelasting en reclamebelasting. Als er wordt gesproken
over gemiddelde lastendruk voor de burger, doelen wij op onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Met betrekking tot de inkomstenkant gaan wij ervan uit dat de totale gemeentelijke lastendruk met maximaal 2 procent per jaar boven de inflatie stijgt.
Door het dalen van de afvalstoffenheffing per 1 juli 2016 wordt de hierdoor
vrijkomende ruimte gebruikt om de onroerende zaakbelasting (OZB) extra te
verhogen.

Indicatoren
a.
b.
c.
d.
e.

Netto schuldquote (1)
Solvabiliteitsratio (1)
Kengetal grondexploitatie (1)
Structurele exploitatieruimte (1)
(Lokale) woonlasten indicator (2)
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Resultaten (gemeentelijke inzet)
Structureel en reëel begrotingsevenwicht (1)
Gemeentelijk belastinggebied (2)
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor de benutting van het gemeentelijk
belastinggebied.

Resultaten (samenwerking met derden)
Realisatie bezuinigingen (1)
Op basis van de inspiratievisie ‘Samen grenzen verleggen’, maar met toevoeging van de recreatieve sector als belangrijke economische motor willen wij
in 2018 oplopend een bezuiniging van ruim 7,3 miljoen euro hebben gerealiseerd. Concrete uitvoeringsmaatregelen formuleren wij pas nadat wij daar met
alle betrokkenen over hebben gesproken. Het zoeken naar bezuinigingen is
immers in onze ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

“We hebben goede afspraken
kunnen maken over hoe we
op een vernieuwende manier
kunnen kijken naar subsidiemogelijkheden”
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Ineke Lugies,
Zuidenveld Oosterhesselen
www.coevorden.nl/verbindt

