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Inleiding
Na vier jaar ‘Coevorden Verbindt’ gaan we een nieuwe bestuursperiode in. Onze betrokken stijl van besturen

“O ns ideaal is een

kreeg waardering van onze inwoners bij de verkiezingen. Dat geeft ons vertrouwen en een sterke motivatie.
De vorige bestuursperiode moesten we financieel gezond worden om weer blijvend te kunnen investeren.
Met trots kunnen we zeggen dat dat is gelukt en we gáán investeren; met gepaste zorgvuldigheid. Dit
bestuursprogramma beschrijft wat we in 2022 bereikt willen hebben. Onze koers is helder en uiteraard is
er ruimte voor kansen en initiatieven die onderweg ontstaan. Met deze positieve blik op de toekomst gaan

actieve samenleving
met betrokkenheid
voor haar eigen
leefomgeving.”

we aan de slag! Ruimte om te doen! voor ons én onze inwoners!
Waar staan we voor
We zoeken intensief de samenwerking en verbinden inwoners en partijen
daar waar deze elkaar kunnen versterken. We inspireren elkaar, werken
samen, stimuleren initiatieven, bevorderen innovatie en voeren onze
wettelijke taken uit op een manier die past bij onze verbindende stijl van
besturen. We zijn helder over wat wel kan en wat niet kan, nemen
verantwoordelijkheid en geven ruimte en vertrouwen. We geven veel ruimte
aan maatschappelijke initiatieven. Ook willen we (blijven) experimenteren
en accepteren we de risico’s hiervan. Integraal werken is nodig en vinden we
belangrijk. Bij onderwerpen die vallen onder de verantwoordelijkheid van
meer dan één collegelid, zorgen we voor goede onderlinge samenhang en
samenwerking. We verbinden onze portefeuille daar waar dit nodig is voor
het beste resultaat.

Ons ideaal is een actieve samenleving met betrokkenheid voor haar eigen
leefomgeving. Daar waar dit goed gaat denken we mee, daar waar het
minder vanzelf gaat investeren we. We gaan het gesprek aan over de
wederzijdse verwachtingen, samen met (maatschappelijke) partners. We
benaderen de samenleving als een netwerk van verschillende groepen
mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid van een dorp, wijk, of ander
gebied. Dorpsen wijkverenigingen blijven voor ons een belangrijke
samenwerkings- en gesprekspartner. Ook andere groepen die een thema of
belang vertegenwoordigen kunnen onze gesprekspartner zijn. We willen
graag samen nadenken over de toekomst van hun dorp, wijk of omgeving.
Medio 2020 leveren we een wensbeeld op; een toekomstvisie van en voor de

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord ‘Kracht, energie en trots’ benoemen we zes thema’s. We
willen een gemeente zijn waar we samen aan de slag gaan, waar je wilt wonen
en leven, waar je wilt werken en ondernemen, waar we zorgen voor elkaar, waar
de jeugd de toekomst heeft en die we door willen geven. We willen onze
gemeente meer op de kaart zetten door de plezierige en actieve samenleving en
de mooie kans op goede banen stevig te promoten.

Raadsakkoord “Samen Levend”
We zijn blij met het opgestelde raadsakkoord ‘Samen Levend’. De gemeenteraad
gaat in gesprek met de samenleving over ‘duurzaamheid’, ‘lokale zeggenschap en
betrokkenheid’ en ‘bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging’. We
faciliteren de raad in haar proces van uitvoering. De (uitwerking van de) rollen van
de raad en die van ons stemmen we in goed overleg af.
Opbouw van het Bestuursprogramma
Dit bestuursprogramma is opgebouwd vanuit zes programma’s. Voor elk
programma formuleren we doelstellingen, die we aan het eind van de
bestuursperiode willen bereiken. Jaarlijks bepalen we welke acties we zelf en
samen met anderen voor het eerstvolgende jaar programmeren om de
doelstellingen van 2022 te behalen. Dit stemmen we af en overleggen we met
onze maatschappelijke partners en onze inwoners. De financiële, beleidsmatige
en praktische consequenties van deze afspraken vertalen we jaarlijks via de
reguliere financiële cyclus (Kaderbrief, Programmabegroting).

gemeente Coevorden voor de periode tot 2030. Hierin nemen inwoners,
bedrijven en maatschappelijke partners nadrukkelijk een rol.

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Coevorden
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Programma 1

Economie, kennis en cultuur
Aantrekkelijk zijn om te wonen, werken en recreëren voor onze inwoners, ondernemers en gasten.
Partijen met elkaar verbinden en samen werken, ook als het gaat om opleidingen. Economisch en
toeristisch sterker worden en onze sterke punten zoals cultuur en historie versterken en beter
uitdragen, zowel binnen als buiten onze gemeente-, provincie- en landsgrenzen.

Economie
Recreatie en toerisme
Kunst en cultuur
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Programma 2

Werk, jeugd en zorg
‘Samen Krachtig’ is ons motto. Meedoen en meetellen is belangrijk. Inwoners nemen meer zelf regie
bij het zoeken naar ondersteuning. We stimuleren eigen verantwoordelijkheid en versterken de
kracht van de samenleving. We faciliteren en regisseren en soms nemen we zelf het initiatief. We
helpen problemen en belemmeringen voorkomen. Kinderen en jongeren moeten veilig, gelukkig en
gezond opgroeien. We werken nauw samen met scholen, onze maatschappelijke partners, de
vrijwilligers en de aanbieders.

Meedoen en meetellen
Voorkomen
Onderwijs en jeugd
Dichtbij en samen
Verenigingsleven
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Programma 3

Ruimte en leefomgeving
We versterken de woon- en leefomgeving in de stad en onze dorpen en wijken en we dragen uit dat
het hier goed wonen en leven is. We hebben aandacht voor openbaar vervoer en mobiliteit en zorgen
voor kwalitatief goede wegen, fiets- en wandelpaden. We laten ons leiden door goede plannen die
tot stand komen met en vanuit de samenleving.

Woon- en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling
Bereikbaarheid en mobiliteit
Omgevingswet

▪5

TERUG NAAR
INHOUDSOPGAVE

Programma 4

Openbare ruimte
We zorgen voor een aantrekkelijke gemeente om in te wonen en te werken. We
geven een impuls aan de leefbaarheid en hebben een prettige en verzorgde openbare
omgeving. Duurzaam afvalbeheer en duurzaamheid zijn belangrijk. In 2040 is Coevorden
energieneutraal!

Openbare omgeving
Afval
Duurzaamheid
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Programma 5

Bestuur en organisatie
Met de verschillende partners samenwerken vanuit de gezamenlijke ambitie. Aansluiten bij dat wat
een wijk, dorp of een gebied nodig heeft en de aanwezige kracht versterken. We zijn ons bewust
van de verschillen tussen dorpen en wijken en handelen daar naar. Daar waar mogelijk sluiten we
aan bij de (samenwerkings-) verbanden en netwerken die er in de wijken en dorpen zijn. Zijn deze
verbanden en netwerken er niet, dan zoeken we actief gesprekspartners om de beweging op gang
te helpen. Onze dienstverlening sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen van de inwoners.

Dorpen en wijken
Dienstverlening
Ambtelijke organisatie
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Programma 6

Financiering en dekkingsmiddelen
Met onze gezonde financiële positie kunnen we onze ambities en doelstellingen realiseren. Het blijft
voor ons belangrijk deze positie te behouden en gaan daarom zorgvuldig met de beschikbare middelen
om. We vullen de reserves verder aan en kijken naar wat er mogelijk is in de lokale lastendruk en
de belastingtarieven.

Reserves
Heffing gemeentelijke belastingen
Financiering en dividend
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