Stellingen op thema’s
Domein Ruimte
Wonen en leefomgeving
EENS
1. In alle kernen moet woningbouw mogelijk zijn
2. Woningbouw dient afgestemd te worden op de vraag, maar waarbij de meeste aandacht uit moet
gaan naar starters en senioren
3. Initiatieven voor geclusterd wonen inclusief zorg voor jongeren en ouderen, zowel in het
buitengebied als in de kernen, kunnen rekenen op warme aandacht
4. Alle kernen moeten beschikken over leefbare en aantrekkelijke (winkel)centra
T.

Nieuwbouw gasloos

ONEENS
5. Transformatie gaat voor nieuwbouw
6. Onze beleidslijn moet van passieve naar actieve grondpolitiek
7. De hoogspanningslijnen in Raalte moeten ondergronds verkabeld worden ongeacht de kosten

DISCUSSIE
8. Nieuwbouwwoningen moeten levensloopbestendig gebouwd worden
9. In Heino is er extra woningbouw nodig bovenop de huidige prognose ongeacht of dat ten koste
gaat van de woningvoorraad voor andere kernen
10. Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd
11. Alle nieuwbouwwoningen moeten tenminste 1 dakhelling richting het zuiden hebben, zodat
zonnepanelen optimaal gebruikt kunnen worden
12. Raalte heeft een ruimtelijk kwaliteitsplan nodig voor een integrale aanpak van het centrum
T.

Behoud lokale tradities

Platteland
EENS
13. Toerisme en agrarisch ondernemerschap zijn samen mogelijk op het platteland
14. Samen met (vertegenwoordigers van) agrarische ondernemers bekijken we hoe we tot een
nieuwe en duurzame invulling van het platteland kunnen komen
15. De leefbaarheid van het buitengebied moet een stevige impuls krijgen door het voor agrarische
bedrijven gemakkelijker te maken om van bestemming te veranderen
16. We moeten investeren in het verbeteren van de wegen in het buitengebied
ONEENS
DISCUSSIE
17. De gemeente moet productie van gezond en veilig voedsel op het platteland stimuleren
18. De gemeente stimuleert (ook financieel) de verwijdering van asbestdaken op agrarische
gebouwen
19. Mega-stallen worden teruggedrongen
T.

Gezondheid voor omgeving gaat voor uitstoot van fijnstof

Bereikbaarheid en infrastructuur
EENS
20. Nu het economisch beter gaat moeten we meer investeren in een goede bereikbaarheid en
infrastructuur
21. Raalte zet zich onverminderd sterk in om besluitvorming over de rondweg Mariënheem in deze
bestuursperiode op de politieke agenda te krijgen
22. Onveilige verkeersituaties, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, moeten
integraal worden bekeken en afgewogen in een verkeersagenda
23. Wegen met veel landbouwverkeer worden in overleg met de agrariërs veiliger gemaakt
ONEENS
24. Voor een goede doorstroming van de N35 is een opwaardering van de N35 tot 2 x 2 rijbanen
noodzakelijk. Raalte is bereid hier financieel aan bij te dragen ten koste van andere beleidsvelden
25. Voor een goede lobby voor de N35 naar 2 x 2 stroomweg moet Raalte investeren in
lobbycapaciteit
26. Om fietsgebruik voor het woon-werkverkeer te bevorderen, moeten fietssnelwegen ontwikkeld
worden, bijvoorbeeld de F35 tussen Raalte en Zwolle
27. Er moet opnieuw gekeken worden naar een verdiepte N35 of maximaal 1 meter boven maaiveld
DISCUSSIE
T.
T.

Zebrapaden aanleggen op bekende plekken.
Inwoners van Raalte Noord moeten actief worden betrokken bij uitwerking fietsverbinding.

Domein Beheer
Beheer openbare ruimte
EENS
28. We maken ons hard voor groenere speelplekken in de wijken
29. Om aan de gevraagde kwaliteits- en gebruikseisen voor de openbare ruimte te kunnen voldoen is
een vervangingsstrategie en een heroriëntatie op de kwaliteitseisen noodzakelijk
30. Er zijn investeringen noodzakelijk om de structurele tekorten op wegbeheer en gemeentelijke
gebouwen op te vangen
31. We willen meer geld vrij maken voor het onderhoud van het openbaar groen en het uitbreiden van
het maaibeleid
T.

Verder uitwerken en verbreding groen samen doen

ONEENS
DISCUSSIE
32. In alle ouderen wijken moeten we parkeerproblemen oplossen
T.
T.

meer geld voor bestrijding onkruid
Meer biodiversiteit in openbare ruimte

Domein Sociaal
Onderwijs, arbeidsparticipatie, inkomen
EENS
33. De komende periode moeten we inzetten op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
34. We moeten de ambitie hebben om het aantal mensen met problematische schulden verder terug
te dringen
35. In elke kern moet een basisschool open blijven; zo nodig is de gemeente bereid hiervoor extra
budget te prioriteren
36. We stimuleren initiatieven die ontmoetingen en nieuwe vormen van onderwijs in technischebouw- en installatieberoepen tot stand brengen
ONEENS
37. Ons minimabeleid is te ruimhartig
38. Elke basisschool moet zich omvormen tot brede school
T

we moeten de armoedeval beperken door de doelgroep te vergroten met hetzelfde budget

DISCUSSIE
39. Raalte moet experimenteren met een basisinkomen
T.

Er moet een vangnet blijven voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (soort “sw”-bedrijf)

Jeugdzorg en Maatschappelijke ondersteuning en begeleiding
EENS
40. Alle inwoners hebben recht op goede zorg
41. Het sociaal domein in Raalte staat met de Kr8 samenwerking dat willen we zo behouden en
verder vormgeven.
42. De toegankelijkheid van het sociaal domein, zowel digitaal als fysiek, moet worden verbeterd
43. De Stichting Werk Raalte ontwikkelt zich door tot een leer- werkbedrijf voor inwoners met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
44. Het voorkomen en tegengaan van vereenzaming van ouderen is een belangrijk speerpunt in de
komende bestuursperiode
45. Raalte wil een dementievriendelijke gemeente worden.
46. Het werk van vrijwilligers in de zorg moet gewaardeerd en ondersteund worden met cursussen,
werving, bestuursversterking, kennisdeling etc.
T.
T.
T.

Er is een sluitend systeem voor schuldhulpverlening
Keuzevrijheid en eigen regie bij ondersteuning
Gemeente Raalte preventief bezig blijven om laaggeletterdheid tegen te gaan

ONEENS
47. Het uitgangspunt van budgetneutraliteit binnen het sociaal domein is niet langer haalbaar; Raalte
is bereid extra kosten aan zorg te dragen ook als dat ten koste gaat van andere beleidsvelden.
DISCUSSIE
T.

Jeugd met een hulpvraag krijst een crisisopvang/steunpunt binnen de gemeente

Domein Samenleving
Duurzaamheid
EENS
48. Raalte wil voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.
49. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke gebouwen te
verduurzamen
50. De circulaire economie biedt goede kansen voor ondernemend Raalte. Waar mogelijk willen we
dit actief ondersteunen.
51. Om energieneutraliteit en duurzaamheid te bevorderen, streven we naar wijkgerichte
energieneutrale plannen
T.
T.

Nieuwe technieken, warmtepompen, terugwinning wind, burgerparticipatie
Bevorderen en ondersteunen klimaatadaptie

ONEENS
DISCUSSIE
52. Omdat we aan de vooravond staan van een grootschalige energietransitie moeten we ook
grootschalige windmolens en zonnevelden op landbouwgrond toestaan
53. Voor het opwekken van zonne-energie kijken we eerst naar mogelijkheden op daken van huizen
en schuren. Bij voorkeur wordt geen landbouwgrond gebruikt.
54. De gevolgen van klimaatverandering raken ook de gemeente Raalte en vragen om ”ingrijpende
maatregelen” bovenop de al in gang gezette versnellingsagenda
55. Het is belangrijk om duurzame mobiliteit te blijven bevorderen en daarom zetten we in op meer
laadpalen voor fietsen en auto’s.

Economie, recreatie en toerisme
EENS
56. De gemeente moet er alles aan doen om de werkgelegenheid in Raalte te behouden en vergroten
57. Onze samenwerking in ondernemersdienstverlening moet prioriteit blijven houden
58. We willen samenwerken met andere toeristische gebieden als het Vechtdal, de Kop van
Overijssel en Twente. Hierdoor groeit de status van Raalte en Salland als toeristische trekpleister
59. Bedrijven moeten de kans krijgen zich in hun eigen kern te vestigen of uit te breiden
60. We geven een boost aan de Zegge VII door in te zetten op actieve acquisitie op het aantrekken
van bedrijven en de verkoop van bedrijventerrein.
61. Zo nodig stimuleren we de verkoop van bedrijventerrein door de grondprijs te flexibiliseren
ONEENS
62. De toeristenbelasting mag niet verder omhoog
DISCUSSIE
63. We kijken of de gemeentelijke belastingen voor ondernemers omlaag kunnen

Sport, cultuur en welzijn
EENS
64. Verenigingen en dorpshuizen zijn de belangrijkste factoren voor een leefbaar dorp, deze moeten
we koesteren.
65. De kunstensector moet ondernemend en creatiever worden. Cultureel ondernemerschap in
combinatie met creatieve financiering kan rekenen op onze steun
66. We vragen meer aandacht voor het programma ”Raalte gezond” en het promoten van gezonde
(sport) kantines.
67. De gemeente faciliteert ontmoeting in de MFA’s als dé plek voor culturele en sociale activiteiten
ONEENS
DISCUSSIE
68. In deze bestuursperiode wordt er een besluit voorbereid over nieuwbouw van sporthal
Hoogerheijne (T: en vindt besluitvorming plaats)
69. Ons subsidiebeleid zou inwoners en kernen meer in staat moeten stellen om flexibel aan te
kunnen sluiten bij ideeën uit de samenleving en daarom herijkt moeten worden
70. De gemeente helpt vrijwilligers om het dorsphuis, de sporthal en de bibliotheek in de benen te
houden. Dit doen we door zo min mogelijk regels en belastingen op te leggen.
T.
De gemeente moet in overleg met de eigenaren (stichtingen) sportaccommodaties over OZB
en leges

Openbare orde en veiligheid
EENS
71. Voor veiligheid is de aanwezigheid van een politiebureau in Raalte en zichtbaarheid van de
wijkagent daarin cruciaal.
72. Ergernissen in de buurt willen we zoveel mogelijk aanpakken door buurtbemiddeling en
mediation. Dure en langdurige juridische processen moeten voorkomen worden.
73. Door meer (modern) noaberschap te stimuleren, willen we een bijdrage leveren aan een veilige
buurt
ONEENS
DISCUSSIE
74. Raalte moet aan de slag met ondermijning en cybercrime
75. Om de extra controles op de top tien ergernissen en overlastsituaties aan te pakken moeten we
meer middelen vrij maken om meer BOA’s te aanstellen.

Domein Publiek/ Bestuur en dienstverlening
Openbaar bestuur
EENS
76. Raalte is en blijft een zelfstandige gemeente
77. De raad op pad, in welke vorm dan ook, zetten we door
78. De ervaring die we met overheidsparticipatie hebben opgedaan zetten we voort
79. De ingezette weg naar bestuurlijke vernieuwing zetten we door
80. We zorgen voor laagdrempelige inspraakmogelijkheden (niet langer: “5 minuten inspreekrecht”)
81. We willen experimenteren met meer zeggenschap voor burgers
ONEENS
DISCUSSIE
82. Raalte moet naast een kinderraad ook een jongerenraad krijgen
83. Steunfractieleden moeten kunnen aanschuiven in de raadpleinsessie
84. We willen via experimenten bekijken waar en hoe wijken, dorpen en andere maatschappelijke
organisaties taken kunnen overnemen van de overheid.

Regionalisering
EENS
85. De Regio Zwolle is ons samenwerkingsverband waar we op economie en arbeidsmarkt
samenwerken
ONEENS
86. Steeds meer maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, vragen om regionale
samenwerking. Raalte ontwikkelt op terreinen waar zij deelneemt in regionale samenwerking
geen zelfstandig beleid meer.
87. De opgaven in het interbestuurlijk programma (IBP) zijn leidend voor het nieuwe akkoord
DISCUSSIE
88. Als we in Regio Zwolle verband echt als partner mee willen doen vraagt dat niet alleen een
financiële investering, maar ook ambtelijke capaciteit

Dienstverlening
EENS
89. Ondanks de digitalisering, moet het mogelijk blijven het gemeentehuis te bezoeken voor
producten en diensten
90. De gemeente moet helder en begrijpelijk communiceren
91. De gemeente moet meer op afspraak gaan werken
92. De komende jaren ligt er een opgave op informatieveiligheid en digitalisering en daar hebben we
extra financiële middelen voor over
ONEENS
DISCUSSIE
93. We zien de meerwaarde in de DOWR samenwerking op de bedrijfsvoering en willen deze de
komende jaren voortzetten
T.
T.

Papieren gemeentegids over sociaal domein en zorg
Ambtenaren aan de frontdesk zijn ten dienst van de burger en helpen proactief aan het doel .

Financiële positie
Financiën
EENS
94. Structurele kosten, moeten met structurele middelen worden gedekt daar wijken we niet vanaf
95. Raalte staat voor een solide en stabiel financieel beleid met een structureel en reëel sluitende
jaar- en meerjarenbegroting.
96. We willen opnieuw onderzoeken met welk bestaand beleid we willen stoppen om meer ruimte
voor nieuw beleid vrij te kunnen spelen.
97. We gaan meer inzetten op het gebruik van “horizonfinanciering” (budget voor beperkte periode
beschikbaar stellen).
98. Het op niveau brengen van de onderhouds- en vervangingsbudgetten in de openbare ruimte krijgt
prioriteit boven nieuw beleid in de begroting
ONEENS
99. Het afromen van de algemene bestemmingsreserve naar een ondergrens van ca. € 3 mln. is
aanvaardbaar.
100.
Het afromen van de reserve weerstandsvermogen (verwachte vrijkomende middelen van ca.
€ 3 mln.) gebruiken we voor nieuw beleid
101.
Het afromen van de reserve weerstandsvermogen (verwachte vrijkomende middelen van ca.
€ 3 mln.) vloeit terug in de algemene bestemmingsreserve
DISCUSSIE
102.
De woonlasten, waaronder de OZB, moeten fors worden verlaagd
103.
De woonlasten mogen uitsluitend stijgen met het inflatiecijfer.
104.
Om nieuw beleid mogelijk te maken mag de OZB sterker stijgen dan het inflatiecijfer.
105.
We moeten er voor zorgen dat de gemeente weer meer financiële armslag krijgt, niet door de
OZB te verhogen, maar door meevallers te parkeren.
106.
Leges en omgevingsvergunningen maken we kostendekkend.
107.
We willen terug naar een Perspectiefnota om de raad meer aan de voorkant kaders te
kunnen laten vaststellen
T.

Vrijwilligersorganisaties die evenementen organiseren betalen geen leges.

