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In de gemeente Aa en Hunze is op …. april 2018 voor de periode 2018-2022 een 

coalitieakkoord gesloten door de raadsfracties Combinatie Gemeentebelangen, VVD en 

GroenLinks.  
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Vooraf 

Aa en Hunze is een prachtige plattelandsgemeente. Het is sterk, vitaal en veilig. Samen 

met de inwoners zorgen we ervoor dat dit zo blijft en mogelijk nog sterker, leefbaarder, 

duurzamer en vitaler wordt. Hoe leest u in dit coalitieakkoord.  

Samen Doen 

In de afgelopen periode is in onze gemeenteraad gebleken dat er een groot wederzijds 

vertrouwen is. Dat is de basis voor een goede samenwerking. Het ‘Samen Doen’ is waar wij 

voor blijven staan. Tijdens de informerende gesprekken rondom de vorming van een coalitie 

kwam naar voren dat een akkoord kan rekenen op een brede steun. Wij hopen dat we ook 

de overige partijen nadrukkelijk bij onze samenwerking kunnen betrekken. Wij hechten aan 

een goede, constructieve samenwerking met alle partijen en hebben een ‘open oor’ voor 

suggesties en ideeën. 

Financiële positie  

We stonden in de afgelopen periode voor belangrijke keuzes. Denk aan de implementatie 

van de door het Rijk gedecentraliseerde taken binnen het Sociale Domein. Daarnaast moest 

er een stevige bezuiniging worden gerealiseerd. Dit alles is afgerond en staat stevig 

gefundeerd. Inmiddels mogen we concluderen dat de wereld er anders uit ziet en draait de 

economie op volle toeren. De inkomsten in onze begroting zijn gekoppeld aan de 

ontwikkeling van de rijksbegroting. Wij verwachten dat de algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds de komende periode zal toenemen door de opbloeiende economie. Deze 

extra middelen hebben we nodig voor de autonome groei van de gemeentelijke uitgaven. 

Mogelijk is er ruimte voor beleidswensen. De financiële positie van onze gemeente is goed 

en dat willen we graag zo houden. 

Doorzetten ingezette lijn 

De inwoners waarderen het in de vorige bestuursperiode gevoerde beleid. Voor een 

belangrijk deel bouwen wij daarop voort. We blijven werken aan het nog mooier, levendiger 

en duurzamer maken van onze gemeente. Maar ook de dienstverlening naar onze inwoners 

en bedrijven verdient een impuls. Als uitgangspunt voor ons beleid en ons handelen geldt, 

dat wij de dorpen en de inwoners in hun sociale samenhang centraal stellen.  

Het akkoord 

Dit akkoord bevat de hoofdlijnen voor het te voeren beleid, op basis van onze 

verkiezingsprogramma’s. Daaraan liggen de Herijking Strategische Toekomstvisie 2015-2025 

en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma en de meerjarenbegroting 2018-2021 ten 

grondslag. Hiermee leggen we de basis voor het nog op te stellen collegeprogramma.  

Wij verzoeken het college van B&W om op basis van dit akkoord nog vóór de zomervakantie 

een collegeprogramma te presenteren. In dat collegeprogramma moeten kaderstellende 

keuzes worden neergelegd voor de komende bestuursperiode, uiteraard rekening houdend 

met de financiële mogelijkheden. 
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Coalitieakkoord op hoofdlijnen  

Bestuur en ondersteuning 

Inwoners worden bij het proces betrokken, nog voordat de plannen met betrekking tot hun 

woonomgeving worden gemaakt.  

De gemeente is een samenwerkingspartner. Inwoners komen met een plan, de gemeente 

ondersteunt dit met tijd en deskundigheid.  

Het vastleggen in beleid en regelgeving doen we alleen als het echt nodig is. De omgeving 

wordt niet op slot gezet. Daar waar we beleid hebben vastgesteld, zorgen we voor naleving. 

De lasten voor de inwoners en bedrijven willen we zo laag mogelijk houden. Uitgangspunt is 

gelijkblijvende totale lastendruk waarbij onderlinge uitwisseling tussen gemeentelijke 

belastingen mogelijk is. We gaan de OZB niet trendmatig verhogen, maar we blijven dus wel 

werken met communicerende vaten. 

Informatievoorziening dient optimaal te zijn. Benodigde informatie en de gewenste diensten 

zijn gemakkelijk te vinden en voor iedereen goed toegankelijk.  

 

Openbare orde en Veiligheid 

Samen met de inwoners zorgen we ervoor dat onze gemeente hoog op de ranglijst van 

veilige gemeenten blijft staan. Wij willen een politie die bereikbaar en zichtbaar is. De 

wijkagent heeft hierin een prominente plek.  

Wij ondersteunen het Burgernet, maar zeker ook de zogenoemde buurtpreventie-apps.  

Veiligheid is ook brandweer en ambulance. De vier brandweerposten in onze gemeente 

willen we behouden. We vinden dat de brandweer vooral ook moet kunnen bestaan uit 

vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten we ondersteunen en faciliteren. 

 

Verkeer en vervoer  

De gemeente Aa en Hunze is een grote plattelandsgemeente met relatief veel kilometers 

aan wegen. Wegen, fietspaden en vooral ook de bijbehorende bermen moeten goed worden 

onderhouden. Goede (verharde) bermen leveren zeker een bijdrage aan de 

verkeersveiligheid. 

Het fietspadennetwerk krijgt de komende jaren een uitbreiding doordat de ontbrekende 

stukken worden aangelegd. We willen veilige schoolroutes. Het fietspad Grolloo - Amen 

krijgt eindelijk zijn beslag.  
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Verkeersremmende maatregelen willen we alleen daar waar de veiligheid niet op andere 

wijze kan worden gewaarborgd. De mobiele snelheidsmeters met smileys blijken daarbij heel 

goed te werken. Openbare verlichting is ondersteunend aan de verkeersveiligheid. 

 

Economie 

We willen ruimte om te ondernemen, te wonen en te leven. Voor kleinschalige uitbreiding 

binnen de dorpen moet het uitgangspunt zijn ‘ja, tenzij’.  

Herbestemming van boerderijen met schuren zien wij als een belangrijke mogelijkheid 

leegstand te voorkomen en nieuwe bedrijvigheid te stimuleren.   

Bij het opstarten en vestigen van een bedrijf mag er geen belemmering zijn door onnodige 

regelgeving. Het is daarbij van essentieel belang in contact te zijn en te blijven met onze 

ondernemers.  

Verruiming van de zondagsopening is bespreekbaar. Samen met de ondernemers willen we 

kijken naar behoeften en mogelijkheden. 

Een goede infrastructuur is essentieel voor onze economie. Dit geldt voor wegen, fietspaden, 

maar zeker ook voor de digitale snelweg. Glasvezel is daarbij essentieel. Wij zien initiatieven 

op dit gebied en willen waar mogelijk faciliteren en ondersteunen.  

De landbouw is een belangrijke pijler in onze gemeente. We houden daarom rekening met 

de belangen van deze sector. Wij willen een adequate bestrijding van schadelijke beplanting 

zoals Jacobskruiskruid en berenklauw.  

Er is de afgelopen tijd veel landbouwgrond omgezet in natuur. Op plaatsen waar nog 

natuuropgaven liggen, staat voor ons vrijwillige medewerking van de grondeigenaren 

voorop.  

Recreatie en toerisme zijn voor onze gemeente belangrijke sectoren. Samen met de 

buurgemeenten en onze recreatieondernemers willen we ons mooie natuurrijke landschap 

zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Wij willen de recreatieondernemers 

stimuleren door ruimte te geven aan nieuwe initiatieven door regelgeving te versoepelen.  

We vestigen aandacht op het onderhoud, de aanleg en verbetering van (recreatieve) fiets- 

en wandelpaden en mountainbikeroutes.  

De toeristenbelasting wordt de komende jaren niet verhoogd. Met de sector willen we kijken 

naar de vorm van deze heffing. 

 

Onderwijs 



6 
 

Een school draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp. Een school moet zo lang mogelijk 

kunnen blijven bestaan. En als dit niet meer lukt, is een goede bereikbaarheid van een 

andere school vanzelfsprekend.  

Passend onderwijs voor alle kinderen vraagt veel van onderwijzers en schoolleiding. Ook in 

Aa en Hunze merken we dat voortdurende aandacht aan deze problematiek heel erg 

belangrijk is. Voor het basisonderwijs ligt de verantwoordelijkheid bij twee stichtingen. Wij 

zetten in op de communicatie met die stichtingen en brengen daarbij signalen vanuit de 

samenleving onder de aandacht. Wat in ieder geval verbeterd moet worden is de 

communicatie vanuit de schoolorganisaties naar de betrokken inwoners. De inwoners van de 

dorpen moeten vroegtijdig betrokken worden bij eventuele ontwikkelingen op de scholen. 

 

Sport, Cultuur en Recreatie.  

Kunst en cultuur brengen inwoners bij elkaar. Kunst- en cultuuruitingen van, voor en door de 

inwoners krijgen wat ons betreft een belangrijke plaats in het subsidiebeleid. Hierbij denken 

wij vooral ook aan de diverse toneel-, muziek- en zangverenigingen. Belangrijk is dat de 

nodige voorzieningen hiervoor voldoende aanwezig zijn.  

De meerdaagse evenementen zijn mooie evenementen die Aa en Hunze onderscheiden. Dit 

geldt ook voor andere vormen van cultuuruitingen zoals het in stand houden van de Drentse 

taol. Wij ondersteunen daarbij de actie ‘Meertmaond/dialectmaond’. Wij ondersteunen 

scholen die aandacht hebben voor de Drentse taal en cultuur. 

Actief deelnemen aan sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk. De sportverenigingen 

zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze dorpen. Wij erkennen en 

waarderen de inzet van de vele vrijwilligers bij de sportverenigingen. Zonder hen is het in 

standhouden van een vereniging niet mogelijk. Het stimuleren van jeugd en ook zeker onze 

ouderen om deel te nemen aan sport en/of bewegen ondersteunen wij. De gemeentelijke 

combinatiefunctionaris sport (combinatie tussen scholen en sportverenigingen) en het 

jeugdsportfonds zijn hierin een belangrijke schakel. Sport kan ook meer ingezet worden bij 

specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, om de kwaliteit van leven te 

verbeteren. Wij ondersteunen het project Healthy Ageing. Gezond en actief ouder worden. 

Het in stand houden van de gemeentelijke sportaccommodaties en zwembaden is van groot 

belang. 
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Sociaal Domein 

Voor de leefbaarheid in onze dorpen is het van groot belang dat voorzieningen zoveel 

mogelijk in stand blijven. Voorzieningen en initiatieven gedragen door vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties ondersteunen we ruimhartig. 

Waar nodig leveren we professionele zorg en ondersteuning vanuit één sterk Sociaal Team 

dat zichtbaar aanwezig is in de dorpen. Voorlichting, preventie en snelle en adequate hulp 

en ondersteuning zorgen voor efficiënte inzet van middelen en voorkomen duurdere zorg in 

een later stadium. We streven ernaar dit binnen het beschikbare budget te doen, maar 

indien nodig worden hiervoor reserves ingezet.  

De samenwerking tussen het Sociaal Team met andere organisaties in het sociaal domein, 

moet geïntensiveerd worden. Gezamenlijk willen we ervoor zorgen dat iedereen meedoet, 

meetelt, en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.  

Werkplein Drentsche Aa en sociale werkvoorziening Alescon vervullen een belangrijke rol 

om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De stimulans voor 

deze mensen om te gaan werken moet groter zijn, dan de neiging om thuis te blijven. Voor 

de groep die leeft van een minimum inkomen zijn er diverse bijzondere regelingen, die wij 

nog  beter onder de aandacht willen brengen. Waar nodig worden deze regelingen 

geactualiseerd. 

 

Volksgezondheid en milieu 

We blijven het huidige systeem van afvalinzameling ondersteunen. De regeling van 

papierinzameling door scholen en/of verenigingen wordt in stand gehouden. Het 

terugdringen van zwerfafval is een zaak van houding en gedrag. Hierop willen we inzetten.  

De noodzaak om het verbruik van fossiele grondstoffen te beperken, onderschrijven wij. 

Duurzame energie en energiebesparing zijn essentieel voor een leefbare toekomst. Wij 

willen het gebruik van duurzame energie en het nemen van energiebesparende maatregelen 

stimuleren bijvoorbeeld door leningen en subsidies. Daarbij is voorlichting van groot belang. 

Wij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen de grootschalige windparken zoals die nu 

gepland zijn. We willen onafhankelijk onderzoek naar eventuele waardedaling van de 

woningen en mogelijke gevolgen voor de gezondheid. 

Zonne-energie is een prima alternatief, maar vooral als het kan op daken van gebouwen en 

woningen. Zonneparken willen we faciliteren, maar niet ten koste laten gaan van 

grootschalige onttrekking van landbouwgronden in onze agrarische gemeente. In dat geval 

moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden.  

Wij streven naar ondergrondse glas- en textielcontainers op strategisch veilige plaatsen.  
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Onze pilot ecologisch bermbeheer willen we versneld uitvoeren, door ervaringen uit 

bijvoorbeeld onze buurgemeenten mee te nemen.  

Wij willen geen opslag van CO2 in de gasvelden en geen kernafval in de zoutkoepels. Voor de 

inwoners die schade hebben aan hun woning als gevolg van gas- en zoutwinning blijven we 

ons actief inzetten voor een uniforme schadeafhandeling. 

 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

In de lijn met de nieuwe omgevingswet gaan we de inrichting van onze dorpen samen met 

de inwoners en ondernemers vorm geven.  

Wij zetten ons in voor woningbouw voor starters en (sociale) huur- en koopwoningen én 

levensloopbestendige woningen, mogelijk met zorg aan huis.  Wij zijn voor het faciliteren 

van kleinschalige particuliere initiatieven op het gebied van zorg en wonen. Door 

herbestemming van bedrijfspanden kunnen ontwikkelingen op dit vlak mogelijk worden 

gemaakt. Dit geldt ook voor het stimuleren van het levensloopbestendig maken van de eigen 

woning. In dat kader is onze woonvisie het uitgangspunt. 

Om onze dorpen leefbaar en vitaal te houden is woningbouw naar behoefte in elk dorp 

noodzakelijk. De uitkomsten van de woonwensenonderzoeken in de diverse dorpen zijn 

leidend voor de verdere planvorming. Er moet voldoende aandacht voor de kleinere dorpen 

en het buitengebied zijn.  

Bij woningbouw, zowel verbouw als nieuwbouw, heeft duurzaam bouwen hoge prioriteit. 

Ook in de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen nemen we dit mee. 
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Wensen 

Naast het voortzetten van bestaand beleid zien we ook kansen voor nieuw beleid. We 

noemen in dat kader hieronder een aantal onderwerpen, waarover we graag met de raad in 

gesprek willen.  

De belangrijkste beleidsinhoudelijke thema’s die wij op dit moment en in de komende 

periode als politiek-bestuurlijk relevant zien (in willekeurige volgorde):  

• Infrastructuur - Fietspaden 

• Koopcentrum Gieten  

• Glasvezel 

• Wind-, zonne- en andere alternatieve vormen van energie  

• Energiebesparing 

• Vitaliteit vakantieparken (pilot dubbelbestemming) 

• Grondexploitatie Nooitgedacht 

• Grondexploitatie Bloemakkers 

• Ecologisch bermbeheer 

• Onderhoud openbare ruimte 

• Ontwikkeling Gasselterveld 

• Participatiewet  

• Dorpsontwikkeling Gasselternijveen 

• Ontwikkeling N34 

• Ontwikkelingen Avebe 

• Dienstverlening en website 

• Duurzaam inkopen door de gemeente 

• Extra pilots voor welstandsvrij bouwen 
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Tot slot 

Met dit coalitieakkoord 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.  

De financiële paragraaf wordt uitgewerkt in het nog op te stellen Beleidsplan 2018.   

  

 

Henk Heijerman,  

namens de fractie van de Combinatie Gemeentebelangen  

 

 

Bas Luinge,  

namens de fractie van de VVD  

 

 

Co Lambert,  

namens de fractie van GroenLinks  

 

  

 Gieten, ….. april 2018 

  


