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D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2022-2026
Voorwoord
We kijken vooruit!
D66 Haaksbergen heeft de afgelopen raadsperiode oppositie gevoerd, na een periode waarin collegeverantwoordelijkheid werd gedragen. We hebben ons positief-kritisch opgesteld, om vooral voortgang in
Haaksbergen te boeken. Op een aantal terreinen zijn we in het huidige beleid teleurgesteld, niettemin kijken we in
dit verkiezingsprogramma vooral vooruit naar thema’s waarvoor D66 zich de komende vier jaar wil inzetten. De voor
D66 belangrijke uitgangspunten en thema’s delen we graag met u.

Sociaalliberale uitgangspunten
D66 maakt het verschil door een even bruikbare als doelmatige aanpak, steeds vanuit ons sociaalliberale
gedachtengoed. Dit is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen, onder het motto: laat iedereen vrij doch laat
niemand vallen.
• D66 staat voor een groene en duurzame samenleving.
• D66 is toekomstgericht en staat voor het bieden van faciliteiten voor ontplooiing, het belonen van bijdragen
en delen van welvaart.
• D66 denkt en handelt naar onze plaats in Europa en de wereld.
• D66 staat absoluut voor mensenrechten en gedeelde waarden.

Speerpunten
Op basis van de sociaalliberale uitgangspunten kiest D66 in Haaksbergen de komende periode voor de verdere
ontwikkeling van beleid op de volgende thema’s:
• Groen en duurzaam.
• Samenwerking met inwoners.
• Samenwerking met regionaal bestuur en buurgemeenten.
• Wonen en leven in ons dorp en de kleine kernen, hetgeen inzet betekent voor:
o Goede voorzieningen in onderwijs, sport, cultuur en recreatie;
o vestigingsbeleid voor duurzame ondernemingen alsook voor jonge starters op de woningmarkt;
o goede verkeersdoorstroming voor auto, openbaar vervoer en fiets;
o veiligheid en handhaving van regels in de menselijke maat;
• Goed en voor allen bereikbaar basis- en vervolgonderwijs.
• Bereikbare zorg in de buurt en onderlinge solidariteit.
• Gezond financieel beleid, open en tijdige communicatie en stevige democratische controle.
We willen deze uitgangspunten in dit verkiezingsprogramma nader uitwerken en toelichten.
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1. Groen en duurzaam
Speerpunten
D66 is de enige partij in Haaksbergen die daadwerkelijk opkomt voor
de belangen vaan duurzaamheid en een groene natuur. Ook
ingrijpende en soms pijnlijke maatregelen zullen daarbij niet uit de
weg worden gegaan.
•
•

•

Dorpen op het platteland moeten hun plattelandskarakter op
een duurzaam-leefbare wijze kunnen handhaven
Gemeenten moeten onderling en met de provincie
samenwerken om langjarig beleid te ontwikkelen over hoe
om te gaan met het Europees landbouwbeleid, waarbij
nieuwe natuur waardevol en duurzaam wordt ingericht
In het buitengebied moet de gemeente licht- en
geluidsvervuiling zo veel mogelijk tegengaan.

Uitwerking
Om het buitengebied van Haaksbergen leefbaar te houden is het nodig om met een brede blik te kijken:
•
•
•

•
•
•

Naar het agrarisch gebruik van het land: hoe het landelijke stikstofbeperkingsbeleid goed uit te voeren met
oog voor de lokale belangen;
Naar mogelijkheden om zoveel mogelijk natuur te behouden o.a. door waar mogelijk grond aan de natuur
terug te geven;
Naar mogelijkheden om nieuwe vormen van wonen binnen de dorpskernen en recreatie te stimuleren; te
denken valt aan beleid op woonvormen voor meerdere generaties; hergebruik van (bouw)materialen;
stimulering van kleinere energie neutrale woningen voor starters met beperkte financieringsmogelijkheden
op de woningmarkt;
Naar mogelijkheden die ervoor zorgen dat er lokaal ervaring opgedaan wordt met duurzame landbouw op
het gebied van bemesting, bestrijdingsmiddelen, en het stimuleren van de biodiversiteit;
Naar het behoud en bescherming van het duurzaam en natuurlijk beheer van het Twentse
coulisselandschap, waarbij actief gezorgd wordt voor een betere samenstelling en beter onderhoud van
houtwallen en -singels,.
Naar de opties om als Gemeente Haaksbergen goed samen te werken met de provincie om langjarig beleid
te ontwikkelen betreffende hoe om te gaan met het (Europees en nationaal) landbouwbeleid, waarbij nieuwe
natuur waardevol en duurzaam wordt ingericht. Daarbij moet boeren wel een redelijke bestaansmogelijkheid
worden geboden, mogelijk ook door hen te stimuleren om
meer toe te werken naar kringlooplandbouw en zo min
mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken (biologische
landbouw).
•
In het buitengebied moet de gemeente licht- en
geluidsvervuiling zo veel mogelijk tegengaan, om voor de
dieren-leefgemeenschap een natuurlijke habitat te
waarborgen. De gemeente zal moeten aansturen op het
duurzaam en natuurlijk beheren van het Twentse
coulisselandschap, waarbij actief gezorgd wordt voor een
betere samenstelling en beter onderhoud van houtwallen en
-singels. Het belangrijke Haaksbergs fietsgebied (in
samenwerking met de Stichting Rijwielpaden Haaksbergen)
kan hierdoor verder worden verrijkt, waardoor natuurbehoud
en duurzaam toerisme hand in hand gaan.
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Duurzaamheid; implementatie Duurzame Energie Strategie van de nationale en regionale
overheid.
Algemeen
•
•

We willen inwoners maximaal stimuleren in het opwekken van duurzame energie door zon en wind.
In het geval van projecten van grootschalige energieopwekking willen we een zorgvuldige afweging tussen
doel, opbrengst en landschappelijke inpassing.

Duurzame Energieopwekking en -gebruik:
•

•
•

•
•
•
•
•

•

D66 zal zich inzetten om eventuele gemeentelijke
belemmeringen weg te nemen zoals die zich bijvoorbeeld
voordoen bij monumentale panden of beschermde
dorpsgezichten;
De aanleg van zonneparken moet kunnen worden
gerealiseerd ook wanneer dit minder rendabel is.
Dubbelgebruik
van
zonneparken
moet
worden
gestimuleerd, bijvoorbeeld door het faciliteren van de
aanleg van zonneparken op parkeerterreinen, viaduct
taluds, geluidswallen enz.
D66 wil eigenaren van grotere dakoppervlakten
(bedrijfspanden, agrarische schuren) helpen te investeren
in de aanleg van zonnepanelen op hun dak.
We willen woninghuurders de mogelijkheid geven zonnepanelen te laten plaatsen door de woningcorporatie
Domijn de investering te laten financieren. Ook willen we met Domijn verdere verduurzaming van de
woningen bewerkstelligen.
We willen de huidige legesheffing op projecten met 50 of meer zonnepanelen afschaffen.
D66 streeft naar aardgasvrije wijken. We willen de installatie en het gebruik van warmtepompen beter
betaalbaar maken.
We willen het gebruik van alternatieve energiebronnen onderzoeken, bijvoorbeeld door de potentie van
biogas en/of groengras te betrekken bij de realisatie van aardgasvrije wijken. Groengas ontlast het
elektriciteitsnet en vermindert de CO-2 emissie. Groengas of biogas is met name van belang voor oudere
woningen of woningen in buitengebied waar een hybride en/of groen gasaanleg geschikt is.
Onderzocht moet worden waar in onze gemeente windmolens geplaatst kunnen worden zonder overmatige
overlast voor omwonenden.
•
We willen omwonenden een (financieel) belang
geven bij de duurzame energie-opwekkingsprojecten in hun
omgeving, om zo extra draagvlak en betrokkenheid te
creëren. Het Klimaatakkoord gaat uit van het terugvloeien
50% van de opbrengsten naar de omwonenden. D66 ziet dit
graag oplopen tot 66%.
•
D66 wil de potentie van energieopwekking van
waterkracht en geothermie verder onderzoeken en benutten.
•
D66 wil het benutten van groene waterstof ook in
onze gemeente stimuleren. Er zal een waterstoftankstation
in Haaksbergen moeten komen.
•
D66 streeft ernaar dat gemeentes hun
inkoopvolume realiseren door gezamenlijke regionale inkoop
van duurzame gas en elektriciteit bijvoorbeeld voor het
maatschappelijk vastgoed, zwembaden en dergelijke.
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2. Samenwerking met inwoners en regionaal bestuur
D66
D66 wil versterking van de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk bestuur.
•
•
•

•
•
•

We willen werken aan een integere overheid die zich net als iedereen aan de regels houdt.
Er moet actief samenspel bestaan via wijkorganen, dorpsgesprekken en initiatieven vanuit het
verenigingsleven.
Er moet toepassing van heldere en handhaafbare
regels plaats vinden met handhaving naar de
menselijke maat waarbij in principe wordt uitgegaan
van vertrouwen in de eigen
Initiatieven van inwoners om te komen tot een
betere leefbaarheid in de eigen wijk door de
gemeente actief worden ondersteund;
Inwoners willen we de kans bieden om op eigen
initiatief bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren
tegen een vergoeding (Right to Challenge).
We staan invoering voor van de Burgeragendering,
waarmee 100 bewoners vanaf 12 jaar oud een
onderwerp op de politieke agenda kunnen
plaatsen.

Op Digitaal gebied wil D66:
•

•

•

•

De gemeente Haaksbergen een ambitieuze, moderne en toekomstgerichte gemeente doen zijn. Daar hoort
een uitmuntende digitale infrastructuur bij, zowel voor ondernemers als inwoners. We hebben in de
Gemeente een dekkend glasvezelnetwerk ook in het buitengebied. De gemeentelijke organisatie moet in
deze digitale wereld goed bereikbaar en beschikbaar zijn.
D66 wil dat iedere inwoner een persoonlijke internetpagina (PIP) bij de gemeente krijgt. Met zo’n PIP heeft
iedere inwoner zelf controle over en inzicht in zijn eigen dossier. Ook moet er een digitaal volgsysteem
komen voor vergunningsaanvragen, moeten er meer mogelijkheden komen om digitaal klachten of bezwaren
in te dienen en moeten subsidies gemakkelijk online aan te vragen zijn.
Hoewel D66 de nadruk legt op het belang van digitaal, mag niet worden vergeten dat sommige inwoners
digitaal nog niet kunnen meekomen. Voor hen moet er altijd een fysiek aanspreekpunt blijven en de
mogelijkheid om bijvoorbeeld vergunningen op papier aan te vragen. Tevens moet de informatie op de site
en andere digitale bronnen toegankelijk zijn voor de digitaal minder begaafden. Wij denken hierbij aan een
ondersteunende en educatieve rol voor de bibliotheek. Daarnaast wil D66 dat de gemeente digi-coaches
inzet om iedereen die dat wil, te ondersteunen.
D66 heeft privacy hoog in het vaandel staan. Persoonsgegevens moeten altijd veilig zijn en alleen
beschikbaar voor degenen die ze echt nodig hebben. Dat betekent dan ook dat Haaksbergen als
vanzelfsprekend alle AVG-regels naleeft. Ook moet er voldoende aandacht en investeringsbereidheid zijn in
systemen die hackers buiten de digitale deur houden.

Een eerlijke, open en transparante overheid.
•

D66 wil het adagium “Zeg wat je doet en doe wat je zegt” een daadwerkelijke invulling geven in onze
gemeente. We leggen de lat hoog. De invoering van de Wet Open Overheid (WOO) zal het gemeentebestuur
voor belangrijke keuzes plaatsen. D66 wil daarbij een hoge mate van transparantie in beslissingen,
eerlijkheid en openheid in het besluitvormingsproces, en een goede, tijdige en relevante communicatie.
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Samenwerking in (EU)regionaal verband.
•

•
•

•

•

•

Het landelijk karakter kan de gemeente Haaksbergen met haar dorpskernen enkel waarborgen en
bevorderen door op industrieel, cultureel en sportief terrein goed samen te werken met naburige gemeenten.
Daarnaast zijn belangrijke bovenregionale voorzieningen (zoals hoger onderwijs, gezondheidszorg,
veiligheid, musea, theater- en muziekcultuur) enkel te bereiken door in te zetten op versteviging van de
relatie met Enschede als grootste en trekkende gemeente in Twente, tevens voorzitter van de
veiligheidsregio.
Daarbij hoort ook -in samenspraak met (grotere) buurgemeenten in Twents perspectief- een aantrekkelijk
stimulerend vestigingsbeleid voor duurzame ondernemingen met hoogwaardige werkgelegenheid. De spinoff mogelijkheden van de nabijheid van de Universiteit Twente moeten beter benut worden.
Drugsbeleid. D66 is een voorstander van het legaliseren van softdrugs, dus een verdergaande versoepeling
ten opzichte van het huidige “gedoogbeleid” dat coffeeshops dwingt illegaal in te kopen en dus de
georganiseerde criminaliteit in de hand werkt. Legalisering betekent gecontroleerde aanvoer. D66 heeft met
belangstelling kennisgenomen van het Duitse regeerakkoord waarin ook wordt voorgesteld softdrugs te
legaliseren. Voor Haaksbergen staan we dan ook een samenwerking met Nederlandse en Duitse
grensgemeenten voor om in coöperatie met regionale coffeeshops- gelegaliseerde cannabis-aanvoer te
reguleren, waardoor we de criminele aanvoer de pas af te snijden en overlast door drugstoerisme verder uit
kunnen bannen.
Ondermijning van het legale bestel en vermenging van criminele onderwereld met bovenwereld moet worden
voorkomen door een actief beleid ten aanzien van harddrugs, illegale wietkwekerijen en drugsafval door
illegale drugslaboratoria. We kunnen vaststellen dat deze criminaliteit uit andere delen van het land steeds
naar nieuwe locaties zoekt, en ook onze gemeente daarvoor vatbaar kan zijn. Een actief, preventief
toezichts- en signaleringsbeleid moet daarin onze gemeente voor criminelen onaantrekkelijk maken.
Maximale regionale afstemming is nodig over onder andere energietransitie, afvalbeleid, verkeer en vervoer,
en de sociaaleconomische agenda. Dat kan onder
meer door actief mee te werken in de Regio
Twente en de Euregio. D66 wil daarbij de
democratische legitimatie van deze organen niet
uit het oog verliezen.
De centrumfunctie van Haaksbergen kan worden
versterkt
door
het
kernwinkelgebied
aantrekkelijker te maken. Dit betekent dat winkels
buiten dit kernwinkelgebied meer mogelijkheden
dienen te krijgen om van winkelbestemming naar
woonbestemming te worden omgebouwd.
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3. Wonen en leven
Voorzieningen, verkeer, veiligheid en vestigingsbeleid
D66 wil graag vooruit door:
Het versterken van de leefbaarheid van Haaksbergen,
inclusief de kleine kernen, door verbetering van het
woonaanbod. Daarbij willen we
o aantrekkelijker worden als woongebied
voor mensen die in de Twentse steden
werken.
o rekening houden met de ouder wordende
bevolking (o.a. sociale contacten en langer
thuis wonen);
o aandacht voor specifieke ontwikkelingen
voor de jeugd (o.a. jongerenhuisvesting);
• De instandhouding van het huidige hoge
voorzieningenniveau (winkels, sport en cultuur);
• De Markt inrichten als centrale ontmoetingsplek en
kloppend hart van het dorp;
• Het voeren van een actief beleid om ‘winkeleilanden’ in ons dorp zo in te invullen dat ze een aantrekkelijk
geheel vormen;
• Het (eindelijk eens) realiseren van het Marktplan. Indien daarin ook een winkelcentrum wordt gehuisvest
moet dit gerealiseerd worden zonder te veel nieuwe concurrentie voor bestaande supermarkten. Tevens
willen we veel aandacht voor het voorkomen van lokale verkeersoverlast in het centrum, dus met voldoende
parkeermogelijkheid en een veilige verkeersaanvoer. Ook moet er voldoende groenvoorziening (park) in dit
centrumplan voorhanden zijn, dat op een zodanige manier moet worden gerealiseerd dat mogelijke overlast
door hangjongeren bij voorbaat wordt voorkomen;
• Het behoud van en zorg voor ons cultureel erfgoed en monumenten (zonder dat dit de energietransitie
negatief beïnvloedt);
• De actualisering van de verkeersinfrastructuur, onder meer door:
o het stimuleren van fietsverkeer, veiligheid en 30 kilometerzones in de bebouwde kom;
o het instellen van een voetgangersgebied en het weren van autoverkeer in het centrum-winkelgebied;
o het verbieden van scooters op fietspaden;
o invloed uit te oefenen op vergroening en verbetering van het openbaar vervoer;
o het plaatsen van voldoende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. In de openbare ruimte
willen we meer slimme laadinfrastructuur te realiseren (lantaarnpaal combineren met oplaadpunt)
en waar mogelijk op het eigen erf. Met woningbouwcorporatie Domijn willen we afspraken maken
met betrekking tot het plaatsen van laadpalen bij de huurwoningen;
o het stimuleren van het fietsen door het realiseren voldoende fiets-parkeerplekken en veilige routes
door de hele gemeente. Ook zien we graag (sneI)fietsroutes tussen de diverse gemeenten in de
regio, zodat meer mensen met de fiets naar hun werk gaan;
•
•
•

•
•

Een betere bereikbaarheid van de politie door de (her)vestiging een dagelijks bezette politiepost in
Haaksbergen en de beschikbaarheid van voldoende wijkagenten;
Het behouden van de polikliniek met voldoende voorzieningen in Het Wiedenhof;
Indien ook in Haaksbergen de woningmarkt door prijsopdrijving door beleggers daar aanleiding toe geeft wil
D66 bij koophuizen tot € 355.000 (de grens van de nationale hypotheekgarantie) een zelfbewoningsplicht
instellen om aldus prijsopdrijving door beleggers te voorkomen en voldoende betaalbare woningen voor de
lokale woningzoekende bereikbaar te houden;
Woningzoekende starters door de gemeente op enigerlei wijze faciliteren om daarmee te bereiken dat
Haaksbergen aantrekkelijk blijft voor eigen afgestudeerde jongeren om te blijven en wellicht anderen aan te
trekken.
Inzake Zwembad De Wilder: de huidige gemeentelijke subsidie dient afgebouwd te worden. De Wilder is een
prachtige voorziening die vooral de toeristen -dus de toeristenindustrie in onze gemeente- ten goede komt;
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•

•

niet valt in te zien waarom de Haaksberse gemeenschap moet opdraaien voor tekorten in een zwembad
waarvan de toeristenindustrie profiteert. Indien deze voorziening commercieel niet zelfvoorzienend is te
maken (te denken valt nog aan een subsidie van de Haaksbergse recreatiesector die wellicht wel een belang
heeft bij instandhouding van het tropisch zwemparadijs voor toeristen) is D66 voor afbouw van deze
voorziening. Er zou dan slechts een instructie- en sportbad resteren voor enkel de lokale bevolking. Het
energieverslindende tropisch zwemparadijs zal dan verdwijnen en dienen te worden vervangen door een
zomers buitenbad.
Inzake Kulturhus De Kappen: de huidige exploitatie door de coöperatieve vereniging (CV) moet worden
voortgezet en gefaciliteerd. Door de CV kan rechtstreeks binding met de Haaksbergse gemeenschap worden
onderhouden en daardoor diens culturele behoeften zoveel mogelijk goed worden ingeschat, uitgewerkt in
een aanbodprogramma en uitgevoerd. De bibliotheek kan door het aanbieden van lees- en schrijfcursussen
een belangrijke bijdrage leveren aan armoedebeleid. De jeugd kan worden bereikt onder andere ook door
het geven van voorlichting over drugsgebruik in ruime zin: medicijnen, alcohol, lachgas en andere
verslavingen. Te denken valt ook aan het tegengaan van verslaving aan mobiele media. En De Kappen kan
aan ouderenbeleid een bijdrage leveren door het helpen bestrijden van eenzaamheid. De gemeente is
daarbij enkel financiële ondersteuner zonder te veel invloed. Er zal wel een haalbaar en financieel gezond
plan ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd.
Het (financieel beperkt) faciliteren van het Museum Buurtspoorweg en de MBS spoorlijn Haaksbergen
Boekelo: omdat dit bijdraagt een de aantrekkelijkheid van Haaksbergen als toeristische attractie zonder dat
dit de Haaksbergse gemeenschap veel kost.
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4. Onderwijs
D66 blijft zich sterk maken voor:
•
•
•
•
•
•

Het Assink Lyceum blijft in Haaksbergen gevestigd als toekomstbestendige voorziening voor voortgezet
onderwijs.
Het behoud van goed en toegankelijk openbaar basisonderwijs.
De invoering van een kind pakket voor kansarme kinderen.
De goede afstemming tussen (jeugd)zorg en schoolzorg voor kinderen met een zorgvraag.
Betere kansen voor schoolverlaters door samenwerking met ROC en Werkplein.
Het nauw samen laten werken van onderwijs met Noaberpoort-partners, jeugdgezondheidszorg en
(jeugd)politie.

D66 wil graag vooruit door:
•

•

•
•
•
•

Het scheppen van randvoorwaarden voor beter onderwijs:
o jongeren verlaten school mét een diploma (o.a. door het voorkomen van schooluitval) en zijn klaar
voor de arbeidsmarkt.
o Als uitgangspunt voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs te nemen dat een toekomstige
werkplek in Haaksbergen voorhanden is.
Verbetering van het leefklimaat en de veiligheid op school. Daarvoor hebben we nodig:
o duurzame schoolgebouwen;
o een optimaal binnenklimaat, waarvan de ventilatie coronaproof is;
o groene buitenspeelplaatsen ;
Het bevorderen van samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en andere organisaties/instellingen;
Het inrichten van scholen als een voorziening voor de omringende wijk (wijkactiviteiten, ontmoeting,
kinderopvang en eventuele zorg in de school);
Het stimuleren van initiatieven gericht op digitale vaardigheden bij ouderen;
Het herhuisvesten van scholengemeenschap Het Assink Lyceum door nieuwbouw bij locatie Park
Scholtenhagen.
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5. Zorg en solidariteit
Gelijke kansen
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Haaksbergen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, fysieke of
geestelijke beperking, achtergrond of uiterlijk. Deze vrijheid is helaas niet vanzelfsprekend.
D66 staat dan ook pal voor de vrijheid en veiligheid van iedereen, want iedere inwoner moet naar vermogen mee
kunnen doen. D66 laat niemand vallen.
Een vrije samenleving begint bij goede gezondheidszorg. De coronacrisis onderstreept het nog maar eens: goede,
toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. D66 vindt dat meer moet worden ingezet op preventie,
signalering en doorpakken. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in korte lijnen binnen de zorg en goede
afstemming met alle betrokken partijen (onderwijs, GGD, sportverenigingen, woningcoöperaties en
belangenorganisaties)

De jeugd is de toekomst.
Er zijn kinderen die door bureaucratische regels niet de hulp krijgen die nodig is of waar de hulp niet op tijd komt.
Ook het aantal jongeren met een depressie zien we de laatste jaren schrikbarend toenemen. Dit willen we tegengaan.
Bij aanbesteding in de zorg staat de kwaliteit voorop. Kinderen mogen nooit de dupe worden van patiëntenstop
omdat het budget voor dat jaar op is. Waar nodig dient te worden samen gewerkt met buurgemeenten om de
flexibiliteit te vergroten.
D66 is alert op mensen die buiten de boot dreigen te vallen: een meldpunt ‘Bezorgd’, waar mensen, organisaties en
instellingen melding kunnen maken van zorgen die zij hebben over een individu en/of een gezin, kan hierin bijdragen.

D66 wil zich blijven inzetten voor:
•
•
•

Het vroegtijdig herkennen van problemen en de bijbehorende preventieve aanpak (in gezinnen,
middelengebruik jongeren, verwarde inwoners);
Versnelde opvang van statushouders;
Onderzoek of noodopvang voor vluchtelingen mogelijk is.

D66 wil graag vooruit door:
•
•
•

Mensen die mee willen doen in de samenleving een eerlijke kans te geven, zoals werk voor o.a. Wajongers,
50+ers en statushouders;
Preventieve gezondheidszorg als leidraad te nemen voor afspraken met huisartsen en andere
zorgaanbieders. Bijzondere aandacht wordt ook gevraagd voor het groeiend aantal jongeren met
depressiestoornissen, ook hier is meer preventieve zorg op zijn plaats;
Het bieden van mogelijkheden aan migranten op het gebied van maatschappelijke integratie.
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6. Financieel beleid en democratische controle
Nadat onder het vorige college de financiële huishouding van
onze gemeente weer aardig op orde is gebracht, is er in de
afgelopen periode in feite een financiële noodsituatie ontstaan.
Die heeft het huidige college ertoe gebracht – mede onder
toezicht van de Provincie- rigoureuze bezuinigingsmaatregelen
door te voeren. De D66-fractie heeft zich daarbij steeds
constructief opgesteld onder het motto dat geld dat er niet is
ook niet uitgegeven kan worden. Niettemin zijn een aantal
bezuinigingsmaatregelen door D66 kritisch bejegend en door
de fractie met teleurstelling ontvangen. Meermalen hebben we
moeten constateren dat er onvoldoende controle was inzake
de financiële situatie: we reden in noodweer in een auto zonder
ruitenwissers. Daarnaast heeft de D66-fractie meer
begrotingsdiscipline bepleit, en nadrukkelijk gewezen op de noodzaak van het realistisch begroten, d.w.z. met
haalbare doelstellingen: alleen dan kunnen de verwachtingen ook gemanaged worden.
We hebben tot onze teleurstelling moeten meemaken dat de gemeentelijke lasten voor huishoudens in onze
gemeente de afgelopen jaren met meer dan 19% zijn toegenomen.
Het gemelde begrotingsoverschot over 2021 blijkt ook niet structureel. Er zijn extra bedragen van de Rijksoverheid
ontvangen ter bestrijding van de gevolgen van de corona-pandemie, die kennelijk aan de algemene middelen zijn
toegevoegd. Daarnaast is er een eenmalige bate gerealiseerd doordat (zonder dat de raad daar een oordeel over
heeft kunnen uitspreken) grote parkeerplaatsen zijn verkocht aan supermarkten. Lapmiddelen die de financiën niet
structureel gezond maken. D66 wil structureel begrotingsevenwicht, doch niet tegen elke prijs. Er moeten ook in het
voorzieningenniveau in overleg en transparantie met de inwoners van onze gemeente de juiste maatregelen worden
genomen.
De menselijke maat moet uitgangspunt blijven:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

D66 wil dat de gemeente blijvend kritisch is op de kosten van de eigen organisatie en de inhuur van externen.
We willen liever investeren in bekwaam personeel in vaste dienst.
We willen zorgdragen voor financiële stabiliteit, waarbij inkomsten en uitgaven in een goede verhouding tot
elkaar staan. (Structurele kosten worden gedekt door structurele inkomsten)
Wij zien graag dat de gemeente in een benchmarkgroep van vergelijkbare gemeenten de eigen
kostenstructuur en de ontwikkeling daarvan actief gaat vergelijken met andere gemeenten. Op die manier
kunnen we van elkaar leren en verbeteringen aanbrengen. Ook de acceptatie en legitimatie van het
gemeentelijk beleid wordt erdoor versterkt.
Verder zouden we elk jaar één of twee programma’s uit de begroting door de gemeenteraad intensief en
kritisch laten doorlichten. Vinden we alles nog steeds belangrijk? Is het nog wel effectief? Kan het mogelijk
efficiënter? Dit helpt om de gemeenteraad meer greep op de begroting te laten krijgen, zodat de raad zijn
controlerende taak beter kan vervullen.
De OZB stijgt niet of hooguit met de inflatie. Tarieven voor riool, afval en leges zijn enkel kostendekkend,
waarbij steeds kritisch gekeken wordt of het efficiënter en goedkoper kan.
D66 handhaaft voorlopig het beleid rondom de hondenbelasting, maar alleen om de voorzieningen voor
honden en het opruimen van hondenpoep ermee te betalen.
Sportclubs en culturele organisaties worden bij nieuwbouw vrijgesteld van het betalen van leges als het het
algemeen nut betreft.
D66 wil het huidige beleid van eigen bijdragen onder de loep nemen. Waar het de gezondheid,
sportparticipatie en degelijke kan stimuleren zouden belemmerende eigen bijdragen afgeschaft moeten
kunnen worden.
Daarnaast ziet D66 het verlagen of zelfs afschaffen van de toeristenbelasting en
Precariobelasting als investering in de economie.
Om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen willen we het instrument garantstelling
Verruimen. Daarmee krijgen initiatieven meer mogelijkheden voor financiering.
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Tot Slot:
D66 afdeling Haaksbergen staat in onze gemeente voor gezonde, groene, duurzame dorpsgemeenschappen
waarin iedereen het zijne kan doen, met verantwoordelijkheid jegens elkaar. Wij zien de toekomst met haar
problemen als klimaattransitie, stikstofbeleid, immigratie en gezondheidszorg (coronapandemie) als evenzoveel
uitdagingen om daar samen met de inwoners van Haaksbergen op een goede, duurzame wijze het hoofd aan te
bieden.
Wij brengen deze verkiezingen een lijst uit met capabele, enthousiaste kandidaten die voor onze gemeenschap
aan de slag willen. Ook spreken wij de bereidheid uit om aan een eventueel te vormen college deel te nemen, om
de in dit verkiezingsprogramma beschreven doelstellingen zoveel mogelijk te realiseren. Uiteraard begrijpen wij dat
in coalitieonderhandelingen compromissen worden gesloten, dus een spel van geven en nemen ontstaat. D66
Haaksbergen zal zich ook hierin realistisch opstellen, doch altijd bewaken dat de kernwaarden van de partij:
sociaalliberaal, mensgericht, groen, duurzaam, toekomstgericht, altijd overeind blijven.
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De 5 sociaal-liberale richtingswijzers
Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet.
Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw
zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en
ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de
overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de
overheid kan doen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en
sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij
onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de
sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van
feiten.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht
opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van
belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze
democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die
waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en
sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij
onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de
sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van
feiten.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en
voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen
van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet
het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu gerechtvaardigd wordt.

