In 2018 heeft college het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen!’ gemaakt. Daarin staan de ambities voor de komende jaren. Er is daadwerkelijk ruimte om
te doen. Het college heeft in de vorige periode de financiële situatie op orde gekregen en met een verbindende bestuursstijl meer ruimte gemaakt voor de
samenleving. Nu willen ze een sprong vooruit maken met Coevorden Verbindt. Dat vraagt om een duidelijke ambitie die richting geeft aan de organisatie en
de samenleving.
De vorm van het bestuursprogramma, waarbij de resultaten niet zijn dichtgetimmerd, is een bewuste keuze geweest van het college. De doelen zijn helder,
maar in de manier waarop en de planning moet ruimte zijn om aan te sluiten bij initiatieven en kansen vanuit de samenleving en om het tempo aan te nemen
van inwoners en maatschappelijke partners.
Thema’s
Focus is nodig om echt verschil te kunnen maken. Daarom benoemt het college een aantal thema’s, of maatschappelijke opgaven, die te complex zijn om als
individuele organisatie op te pakken. Het helpt het college om focus aan te brengen in de inzet van middelen in de begroting, het helpt de raad bij haar
kaderstellende rol, en het helpt inwoners om te zien waar de gemeente Coevorden voor staat en op inzet.
De strategische agenda richt zich op de thema’s waar we als gemeente maximaal op inzetten: Duurzaamheid, Aantrekkelijk Coevorden, Voorkomen en
Coevorden Verbindt . We richten ons hierop omdat deze thema’s belangrijk en ingewikkeld zijn, en we denken dat we door de regie te nemen het verschil
kunnen maken. Deze opgaven hebben impact in de samenleving, op de leefomgeving van mensen en op de toekomst.
Per thema vertellen we wat ons toekomstbeeld is, wat de gewenste maatschappelijke effecten, de speerpunten en de mijlpalen zijn. Soms is de mijlpaal de
start van een project of pilot, soms is het een stuk dat klaar is voor bestuurlijke besluitvorming. Sommige mijlpalen dragen bij aan meerdere thema’s. En dat is
mooi, want zo hebben ze meer effect.
De thema’s moeten als waarden terugkomen in onze hele organisatie en bij al onze taken. Ook bij andere werkzaamheden kunnen we ons afvragen of iets
bijdraagt aan duurzaamheid, voorkomen of de andere thema’s.
Monitoring
Tellen en vertellen staat centraal bij de monitoring van de gewenste effecten in komende jaren. In het Sociaal Domein wordt gewerkt aan een systeem van
monitoring dat aansluit bij de manier waarop we willen werken. Daarna rollen we dat uit naar de andere beleidsvelden. Het is een zoektocht waarin we kijken
welke cijfers we moeten verzamelen en welke vragen we moeten stellen. Tijdens het hele proces blijven we de voortgang dan zowel het proces als de
doelstellingen delen.
Verbinding P&C-cyclus
In de bestuurlijke paragrafen van de stukken uit de P&C-cyclus leggen we de link met de vier thema’s voor deze bestuursperiode. De mijlpalen zijn in de
P&C-stukken terug te vinden bij de verantwoording op programmaniveau.

Inwoners voelen zich gezond, leven langer en doen
actief mee door te werken en/of zich in te zetten
als vrijwilliger. Om dit voor elkaar te krijgen werken
we actief samen in de regio met maatschappelijke
partners, medeoverheden, inwoners en bedrijven.
In de gemeente Coevorden groeien kinderen veilig,
gelukkig en gezond op en ontwikkelen zich tot
zelfstandige en zelfredzame volwassenen die het
beste uit zichzelf halen. Omdat de omgeving waar
kinderen opgroeien erg belangrijk is, zorgen we dat
voorzieningen en hulp in die omgeving beschikbaar
is en blijft. Sportverenigingen, scholen en culturele
instellingen zijn belangrijke spelers hierin.
We experimenteren met gebiedskompassen waarmee niet alleen op sociaal gebied, maar ook op het
gebied van duurzaamheid, wonen, openbare ruimte
en veiligheid weten waar we staan, waar we op
in moeten zetten en wat inwoners willen bereiken.
Het werken met een gebiedskompas geeft ons
inzicht waar we op in moeten zetten om problemen
te voorkomen of vroegtijdig te herkennen. Dit
heeft een positief effect op de inwoners van
Coevorden en de leefbaarheid in wijken en dorpen.
Het voorkomen van financiële problemen en het
doorbreken van generatiearmoede is een belangrijk
aandachtpunt. We weten steeds beter hoe we
hiermee om moeten gaan.
Er is steeds minder laaggeletterdheid. In
samenwerking met onderwijs en kinderopvangpartijen dragen we bij aan de taalontwikkeling van
kinderen en hun ouders. Maar ook bedrijven in
onze gemeente stimuleren de taalvaardigheid van
hun werknemers.

We willen de gemeente Coevorden goed achterlaten voor de volgende generatie. In 2040 willen
wij een energie neutrale gemeente zijn. Groene mobiliteit en biodiversiteit zorgen voor (het
verbeteren van) de leefbaarheid. We verminderen de uitstoot van CO2 door actief samen te
werken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We ondersteunen lokale en
regionale initiatieven rondom alternatieve brandstoffen. Elke wijk krijgt een warmtevisie, om in
de toekomst zonder aardgas te kunnen. Inwoners zijn aan de slag met het verduurzamen van
woningen. We willen dat iedereen toegang heeft tot een toekomstbestendige woning en beter
wooncomfort.

Coevorden verbindt, dat doen we met onze bestuursstijl en in de ambtelijke organisatie. De raad op straat; om samen met de samenleving vorm te geven aan duurzaamheid, lokale zeggenschap en betrokkenheid en een bloeiend verenigingsleven. Wij
richten onze blik naar buiten. Wij benutten kansen, deskundigheid en initiatieven in
de samenleving en stimuleren een gezamenlijke aanpak. Wij zijn in verbinding met
alle wijken en dorpen. Een inclusieve lokale democratie is een belangrijk speerpunt;
iedereen moet mee kunnen doen. Wij bevorderen en faciliteren processen die samenwerking tussen dorpen en wijken stimuleren en de lokale democratie bevorderen.
Medewerkers kijken en luisteren goed naar de ambities en wensen uit de samenleving
en pakken eigenaarschap passend bij de rol die we als eerste overheid per situatie
hebben. Medewerkers werken opgavegericht en weten vanuit welke rol ze moeten
opereren: als partner, regisseur, expert, of juist op afstand. Gebiedscoördinatoren
vervullen een belangrijke schakelfunctie en taak in het signaleren, informeren,
verbinden en soms zelfs regisseren van vraagstukken.

Het bedrijfsleven in Coevorden grijpt economische kansen rondom energie met beide handen
aan. Steeds meer zien we circulaire processen en wordt afval weer grondstof. We zien meer
bedrijvigheid rondom duurzame energie en groene brandstoffen.
Als gemeente zijn we toonaangevend als het gaat om duurzaamheid. Onze succesfactor is dat
we het met zijn allen doen. Iedereen draag vanuit zijn eigen vakgebied bij aan de duurzaamheidsopgave. Wij kijken bijvoorbeeld met een groene bril naar onze inkoop en aanbestedingen, het
gemeentelijk vastgoed wordt steeds duurzamer en we stellen duurzaamheidseisen bij projecten
en beleid.

Coevorden is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. We hebben een
uitnodigende binnenstad waar inwoners, bewoners en bezoekers kunnen genieten van
historie, water en gezelligheid. Ons platteland is vitaal en er is ruimte voor recreatie.
Wij zijn een regio die in beweging is. Vol bedrijvigheid en economisch steeds sterker. Wij
lopen voorop met onze specialistische en hoogwaardige logistieke- en maakindustrie. Wij
zijn een industriële topregio met excellent vakmanschap. Het hebben van voldoende en
goed opgeleide mensen is een uitdaging, maar door samen te werken met het onderwijs,
bedrijven en onze buurgemeenten werken we aan de excellente vakmensen van de
toekomst.
Ons ondernemersklimaat is zo optimaal mogelijk ingericht. Het is fijn om hier te werken
en te ondernemen. Onze economie groeit, we hebben meer blijvende werkgelegenheid en
daarbij denken we ook aan mens en milieu. Samen met onze regionale partners verbeteren
we constant onze regionale en lokale economie.
Onze historische stad en alle dorpen met hun eigen unieke kenmerken zijn plezierig om in
te wonen. Ons woningaanbod sluit aan bij de behoeften van huidige en nieuwe inwoners.
Mensen kunnen langer thuis wonen en woningen zijn betaalbaar. Daarbij kijken we naar
de ontwikkeling van het aantal inwoners, naar onze opgave voor duurzaamheid en naar
de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.
In 2022 vieren we het 350 jarig 'Ontzet van Coevorden'. Deze bijzondere gebeurtenis
willen we aangrijpen om in 2022 Culturele gemeente van Drenthe te zijn. Cultuur heeft
een verbindende werking. Wij profileren ons met mooie initiatieven, dragen onze cultuur
en historie uit en zorgen dat je die echt kunt beleven.

