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Nieuw, anders en vooral samen
Dat is de kerngedachte van het Tubbergs Akkoord dat voor u ligt. Uit de
verkiezingsprogramma’s van alle partijen bleek het al duidelijk: inwoners spelen de
hoofdrol. In de afgelopen jaren zijn we met u in gesprek gegaan in het kader van Mijn Dorp
2030 en dat past bij ons als Tubbergse samenleving. Daarom doen we het coalitieproces
ditmaal nieuw en anders. In plaats van een traditioneel coalitieakkoord, willen we samen
met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers tot een Maatschappelijk
Akkoord komen; een gezamenlijke agenda voor de komende raadsperiode.
Het Tubbergs Akkoord is een afspraak tussen CDA, Gemeentebelangen/VVD en Dorpen
Centraal om samen met u de agenda op te stellen voor de komende raadsperiode. Deze
agenda noemen we het Maatschappelijk Akkoord. De uitgestoken hand naar alle partijen die
vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad blijft daarbij gelden.
Ruimte voor initiatief, voor verschil, voor zeggenschap en eigenaarschap betekent dat we als
gemeente een partner zijn, die ruimte geeft en de voorwaarden schept voor het initiatief. In
de afgelopen jaren hebben we een begin gemaakt in het samenwerken met elkaar aan een
leefbare toekomst. Daarom stellen we voor deze nieuwe raadsperiode samen met u de
agenda op voor uw kern. Maar we blijven praktisch, er zijn nu eenmaal ook zaken waarvoor
wij als gemeente een wettelijke verantwoordelijkheid hebben en de wijze van uitvoering
grotendeels vast ligt. Deze onderwerpen (Bestuurlijke samenwerking, Financiën, Veiligheid
& Handhaving) lenen zich minder voor het Maatschappelijk Akkoord en zijn om die reden in
het Tubbergs Akkoord opgenomen.
In dit Tubbergs Akkoord vertellen we ook wie we willen zijn als overheid en wat u van ons
kunt verwachten. We beschrijven hoe we willen inspireren en motiveren om nieuwe en
betere antwoorden te vinden op gemeenschappelijke uitdagingen. En hoe we als overheid
aansluiten bij de aanwezige energie in de kernen, bij ondernemers en maatschappelijke
organisaties.
Tot slot vindt u het spoorboekje voor de route naar het
Maatschappelijk Akkoord, de agenda waaraan we samen met u de
komende vier jaar gaan werken.

3

MEI

APRIL -MEI

TUBBERGS AKKOORD

A. Onderwerpen

B. Eigentijds Bestuur

C. Ambtelijke
Organisatie
Noaberkracht

D. Proces
Maatschappelijk
Akkoord

Welke
onderwerpen
krijgen op welke
wijze invulling in
het akkoord?

Wie willen we zijn als
overheid?
Welke rol van de
gemeenteraad hoort
daarbij?

Hoe sluiten we als
Noaberkracht zo goed
mogelijk aan bij onze
inwoners?

Hoe komen we tot een
Maatschappelijk
Akkoord?

Behandeling Tubbergs Akkoord in openbare raadsvergadering (28 mei 2018)

NOVEMBER

JUNI-OKT

Het Maatschappelijk Akkoord
Uitwerking geven aan het akkoord waarin het doel, resultaat en de werkwijze voor de invulling van
het Maatschappelijk Akkoord zijn vastgesteld

Vaststelling Maatschappelijk Akkoord in openbare raadsvergadering (november 2018)
Start uitvoering Maatschappelijk Akkoord (november 2018)

De weg richting het Maatschappelijke Akkoord is nieuw en anders. Jong, oud, politiek
geïnteresseerd of juist helemaal niet:

iedereen krijgt de kans om mee te doen!
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Waar hebben we het over?
We willen graag samen met u aan de slag om per kern de agenda op te stellen voor de
komende jaren. Hierin komt te staan waaraan we willen werken en wie de
verantwoordelijkheid neemt voor welke onderwerpen.
Natuurlijk beginnen we niet helemaal opnieuw. Het startpunt is de huidige stand van zaken
in uw kern of thema. Waar bent u in de afgelopen jaren mee bezig geweest en waar liggen al
plannen? Die zaken vormen de basis voor de kernagenda die we samen met u gaan
opstellen.
We willen met u in gesprek gaan over alle thema’s en onderwerpen waarvoor wij als
gemeente verantwoordelijk zijn of waarvoor wij ons (mede)verantwoordelijk voelen. Voor een
paar thema’s geven we alvast onze insteek: financiën, samenwerking, veiligheid en
handhaving. In dit akkoord leest u hoe wij hiermee als gemeente om willen gaan.
We zijn de komende maanden dus een hoop van plan, maar intussen zitten we niet stil. We
werken gewoon door. Want wie hoalt de gaank d’rin!
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Bestuurlijke samenwerking
Samen ben je sterk. Er zijn maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de
grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om
samen te werken met de juiste partners. Met wie, dat kan per opgave verschillen.
We blijven schakelen op (inter)nationaal, regionaal en lokaal gebied, waarbij we onszelf
steeds de vraag stellen: wat past het beste bij de opgave en bij de gemeente Tubbergen. Om
de afstand tot de samenleving zo klein mogelijk te houden, geldt voor ons het uitgangspunt:
lokaal als het kan, regionaal waar het moet.
Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie
Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente, en met Dinkelland voortzetten. Daarnaast zien
wij ook kansen als het gaat om samenwerking met de gemeente Hardenberg, denk hierbij
aan het onderwijs, zorg en ondernemersklimaat. Ook willen wij de grensoverschrijdende
samenwerking, bijvoorbeeld via de Euregio, versterken.

Financiën
Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Dat wil zeggen dat we structurele
uitgaven dekken met structurele inkomsten en geen lasten doorschuiven naar de toekomst.
Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en zo stabiel mogelijk willen houden. We
houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze
begrotingspositie en onze investeringen. We houden rekening met mogelijke toekomstige
(financiële) tegenvallers, hiervoor houden wij voldoende reserve achter de hand. We zetten
financiële meevallers pas in als we zeker weten dat we het geld ook daadwerkelijk krijgen.

Veiligheid en Handhaving
Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een
belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving
afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen
versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat
vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.
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Wie willen we zijn?
Samen staan we sterk
Wij geloven in de kracht van onze dorpen, onze inwoners, onze ondernemers en onze
maatschappelijke organisaties, met het noaberschap als vaste waarde. Als bestuur willen we
daar op een passende manier bij aansluiten. Zichtbaarheid, laagdrempelig bereikbaar zijn en
daadkracht vinden wij belangrijk. In de komende jaren willen we nog meer de directe dialoog
met u als inwoner en/of ondernemer zoeken.

We zijn het volgende van plan:
 We willen werken aan meer zichtbaarheid van de gemeenteraad. De manier zoals in de
gemeente Raalte ‘Raad op Pad’ wordt vormgegeven spreekt ons aan: de gemeenteraad
sluit regelmatig aan bij de kernen om in een open houding te luisteren naar onze
inwoners en de ontwikkelingen in de kernen. In het verlengde daarvan zouden we de
commissievergaderingen met enige regelmaat op locatie willen houden.
 Voor iedere kern wordt een kernwethouder aangewezen om zo de bestuurlijke
betrokkenheid vanuit MijnDorp2030 te vergroten.
 We willen de rol en betekenis van Buurtmannen en -vrouwen als partner voor de dorpen
versterken.
 We willen in het gemeentehuis een maatschappelijk plein inrichten waarin verschillende
maatschappelijke organisaties samenwerken en het gemeenteloket ook is geïntegreerd.
Hier kunnen inwoners snel en slagvaardig worden geholpen met vragen en/of zorgen. Ook
willen we ons digitaal loket verder ontwikkelen.
 We willen gaan experimenteren met de burgerbegroting en de Right to Challenge. Bij de
Burgerbegroting mogen inwoners zelf beslissen waaraan het gemeentelijk budget wordt
besteed. Right to Challenge houdt in dat inwoners taken van de overheid kunnen
overnemen als zij denken dat het anders, beter en/of goedkoper kan.
 We willen lokale evenementen en populaire locaties gebruiken om nog in beter in contact
te komen met onze jongeren. Samen met hen gaan we de behoefte en de mogelijkheid
verkennen voor een eigen invulling van een 'nachtburgemeester'.
Dit is een actieve gesprekspartner voor de deelnemers aan het
uitgaansleven en de evenementenorganisaties, die weet wat er leeft
onder de jeugd en daarbij een verbinding legt met de gemeente.
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In veel gevallen kunt u problemen beter oplossen dan de overheid. Dit betekent dat wij als
overheid niet alles dicht moeten regelen, maar juist initiatieven moeten faciliteren. Soms
hebben initiatieven een extra zetje nodig. Ook een kritische blik op onze eigen regels, beleid
en procedures kan soms nodig zijn.
Daadkracht is doen wat nodig is, met voortdurend een focus op de resultaten en effecten die
we met elkaar willen bereiken. Hierbij past geen risicomijdend gedrag en regelzucht, maar
lef, creativiteit, denken in mogelijkheden en uitdagingen en ruimte voor de samenleving om
met elkaar te kunnen vaststellen of we onze ambities behalen.
In delen van onze samenleving leven hoge verwachtingen van de overheid. We geven de
komende jaren voortdurend aan wat de samenleving wel en niet van ons kan en mag
verwachten. En daarbij leggen we steeds uit waarom we bepaalde keuzes maken. We blijven
extra aandacht besteden aan de kwetsbare mensen in onze samenleving.
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Ambtelijke Organisatie Noaberkracht
Om de doelstellingen van het Maatschappelijk Akkoord te bereiken, maken we goede
afspraken met onze samenwerkingspartner de gemeente Dinkelland over de inzet en
werkwijze van onze gezamenlijke ambtelijke organisatie Noaberkracht.
De inwoners van Tubbergen en Dinkelland hebben in de basis dezelfde behoefte, maar ieder
bestuur heeft zijn eigen ambities en bestuursstijl. Daarom willen we ruimte voor
differentiatie van beleid en beleidsmatige ondersteuning en tegelijkertijd ook verdere
efficiency op de bedrijfsvoeringsprocessen.
Een wendbare ambtelijke organisatie draagt bij aan de manier waarop wij als gemeente
willen werken: in gesprek en in samenwerking met u als inwoner. Gericht op de toekomst en
met ruimte voor de bestuurlijke vernieuwing. Door een goede samenwerking binnen het
bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de ambtelijke organisatie kunnen we
meer maatwerk leveren.
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De weg naar het Maatschappelijk Akkoord
De weg richting het Maatschappelijk Akkoord is nieuw en anders
Sterker nog, de exacte richting ligt nog niet vast. Die bepalen we met u. Jong, oud, politiek
geïnteresseerd of juist helemaal niet, iedereen krijgt de kans om mee te doen. Maar wat
bedoelen we nu precies met het Maatschappelijk Akkoord?

Wat is een Maatschappelijk Akkoord?
Een agenda, die we samen met u tot stand brengen. In deze agenda staan de ambities die de
gemeente en inwoners in de nieuwe raadsperiode nastreven en de manier waarop deze
ambities waargemaakt kunnen worden.

Resultaat van het Maatschappelijk Akkoord
De agenda is opgebouwd uit twee onderdelen:
 De kernagenda met de speerpunten vanuit de 9 kernen. De huidige stand van zaken
rondom thema’s binnen Mijn Dorp 2030 vormen het startpunt voor het gesprek.
 De kernoverstijgende agenda, met daarin de visie en ambitie van onderwerpen die
meerdere kernen raken.

10

INHOUD Maatschappelijk Akkoord

KERNAGENDA

KERNOVERSTIJGENDE AGENDA

Speerpunten en thema’s vanuit de 9 kernen, met
thema’s zoals:
Onderwijs
Sport en muziek
Openbaar Vervoer
Wonen jong en oud
Werken
Zorg en gezondheid
Voorzieningen
Openbare Ruimte
In aansluiting op de huidige processen
MijnDorp2030

Gebiedsoverstijgende thema’s die relevant zijn
voor de samenleving, waaronder:
- Tegengaan van armoede
- Verbeteren ondernemersklimaat
- Buitengebied en landbouw
- Onderwijs
- Bereikbaarheid
- Evenementen, vrijetijdseconomie en cultuur
- Duurzaamheid
- Behoud coulisselandschap
………
Rode draad thema’s uit gebiedsagenda

We gaan het gesprek in met de juiste verwachtingen
Als gemeente hebben we ambities en wettelijke plichten. Dat betekent dat u op het ene
onderwerp meer invloed heeft dan op het andere. Dit brengen we vooraf in beeld. Vervolgens
gaan we samen in gesprek: wat willen we op het onderwerp bereiken? Hoe gaan we dit voor
elkaar krijgen en wie doet wat?
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Rol van de overheid en de rol van de inwoner
Een belangrijk onderwerp in het Maatschappelijk Akkoord is de rol van de overheid. Wat
verwacht u van de overheid? Wat gaat goed en wat kan beter? En hoe ziet u uw eigen rol in de
komende periode? Waar ziet u kansen om een taak van de overheid anders in te vullen? Of
zelfs over te nemen? In de verschillende sessies krijgen ook deze vragen een plek.

Rol van de gemeenteraadsleden
In de bijeenkomsten gaan de inwoners met elkaar en met de gemeenteraadsleden in
gesprek over de agenda, zodat de kernagenda of de kernoverstijgende agenda in dialoog
wordt opgesteld. In dialoog met elkaar en in dialoog met de gemeenteraad.

In vier stappen naar het Maatschappelijk Akkoord
Als inwoner wordt u uitgenodigd door drie partijen CDA, Gemeentebelangen/VVD en Dorpen
Centraal om samen invulling te geven aan de ambities voor de komende periode.
In de periode juni tot en met medio september zijn we het volgende van plan:

1. Kernentour: negen bijeenkomsten in negen kernen: Albergen, Fleringen, Geesteren,
Harbrinkhoek/Mariaparochie, Langeveen, Manderveen, Reutum, Tubbergen en Vasse.

2. Thematour: bijeenkomsten voor de kernoverstijgende onderwerpen.
3. Aansluiten: het Maatschappelijk Akkoord ook bespreken tijdens bestaande
themabijeenkomsten en overleggen.

4. Online: meepraten via onze social media kanalen en de website.
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Maatwerk per bijeenkomst
Om het goede gesprek te kunnen voeren is het goed om te weten waar we nu staan. Voor de
kernentour wordt per bijeenkomst de huidige situatie van uw kern in beeld gebracht. Voor de
kernoverstijgende thematour geldt hetzelfde.
De bijeenkomsten zijn niet bedoeld om zogenaamde wensenlijstjes op te stellen, maar om
samen te kijken aan welke zaken we op welke manier gaan werken in de komende periode.
Financieel gelden de uitgangspunten zoals eerder vastgesteld in de uitgangspunten van Mijn
Dorp 2030:

Wij realiseren ons dat ieder dorp verschillend is, zowel qua aard, omvang en aanwezig
voorzieningenniveau, en dat het daarmee arbitrair is om elk dorp vooraf een gelijk bedrag
toe te kennen. In beginsel worden daarom bij aanvang van een lokaal proces vooraf geen
financiële verwachtingen gewekt, in die zin dat een dorp vooraf op een specifieke financiële
bijdrage mag rekenen. Mijn Dorp 2030 is een proces waarin binnen een dorp een brede
heroverweging plaatsvindt over het dorp in 2030. In gezamenlijkheid tussen gemeente en
dorp kan dit leiden tot thema’s of initiatieven waarbij een gemeentelijke financiële bijdrage
gewenst is.
Naast organisaties, dorpsraden, stichtingen en verenigingen, willen we ook graag in gesprek
met mensen die we normaal gesproken niet zo vaak aan tafel hebben. We kunnen het niet
vaak genoeg benadrukken: wij willen in gesprek met u. Want…

te doen!
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Iedereen krijgt de kans om mee

Proces/besluitvorming
Het proces vanaf Tubbergs Akkoord leidt als volgt tot een raadsbesluit over het
Maatschappelijk Akkoord begin november 2018:

Afronding Tubbergs Akkoord
1. Voorbereiden van de bijeenkomsten en bouwstenen in beeld brengen

Wat is de stand van zaken in de kernen, welke hoofdopgaven heeft de gemeente,
wat zijn de uitdagingen de komende periode en wat doet de gemeente in basis ?

2. In gesprek met de gemeenteraad over de bouwstenen als basis voor het
gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers
Inclusief mogelijkheid voor het aanbrengen politieke speerpunten

3. In gesprek met inwoners, maatschappelijke organisatie en inwoners
Hoe staat uw kern of thema ervoor, wat zijn de speerpunten, prioriteiten?

4. Samenbrengen van de resultaten, maken van afwegingen en opstellen
concept Maatschappelijk Akkoord
5. Verwerken van de uitkomsten van het Maatschappelijk Akkoord in de
begroting 2019

6. Start besluitvormingsproces Maatschappelijk Akkoord

Vaststellen
Maatschappelijk Akkoord
gelijktijdig met begroting 2019
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28 mei 2018

Mei-begin juni 2018

Begin juni 2018

Medio juni- medio
september 2018

Eind september2018

Medio september – begin
oktober 2018

Begin oktober 2018

12 november 2018

