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ONZE VISIE 
In 2022 is Zwartewaterland een vitale en sociaal sterke gemeente. De inwoners zijn en voelen 

zich betrokken bij hun directe leefomgeving in de kern en wijk. Zij kijken als vanzelfsprekend 

naar elkaar om. De vrijwillige inzet van onze inwoners is onmisbaar sociaal kapitaal. Als 

gemeente faciliteren wij deze op maat. We verbinden initiatieven concreet met de 

gemeentelijke ambities en idealen. De gemeente helpt waar nodig vanuit preventief sociaal 

beleid. 

De mens, leefwereld en economie zijn in Zwartewaterland op een duurzame en evenwichtige 

manier met elkaar verbonden. De leefomgeving heeft gewonnen aan kwaliteit. Onze centra en 

kernen zijn vitaal en levendig. De middenstand en het bedrijfsleven kunnen floreren. Er zijn 

mooie stadsranden en achterstallig onderhoud is planmatig weggewerkt. Wij wonen in een 

veilige gemeente. Onze gemeentelijke organisatie werkt zichtbaar, merkbaar, meetbaar en 

denkt vanuit de leefwereld van onze inwoners. Financieel gezien is Zwartewaterland gezond 

met een schuldenlast die verantwoord is verminderd.  

De ondertekenaars van dit programma voelen dat zij door de uitslag van de raadsverkiezingen 

het vertrouwen van een groot deel van de inwoners van Zwartewaterland hebben om de 

komende vier jaar de gemeente te besturen. Dit vertrouwen moet dagelijks verdiend worden. 

Zichtbaar zijn en goed contact met alle belanghebbenden is en blijft daarom van groot belang.  

 

De fracties van CU, SGP en BGZ. 

 

CU Tamme Spoelstra Gerrit Knol   

 

 

 

 

SGP Klaas Huisbrink Maarten Slingerland 

 

 

 

 

BGZ Eelko Felix  Albert Coster 
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Inwoners zijn het sociale kapitaal van onze samenleving 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Onze inwoners kijken naar elkaar om en helpen elkaar vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en 
betrokkenheid. Vele vrijwilligers en mantelzorgers zetten zich voor 100% in om dienstbaar te 
zijn aan elkaar, de leefomgeving, de vele verenigingen en de maatschappelijke instellingen. 
Zwartewaterland heeft goud in handen en daar mogen we trots op zijn. 
Steeds meer zaken leggen we terug in de samenleving en we vragen meer zelfredzaamheid 
van de burgers. De gemeente biedt een faciliterende en ondersteunende rol. We zijn een 
belangrijke partij in het netwerk van maatschappelijke organisaties. 
 
Onze gemeente richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de inwoners. Nieuwe 
inwoners zijn daarin welkom. We staan dicht bij de burger en willen niet dat zij een kloof 
ervaren. Dat vraagt van ons zorgvuldig luisteren en actieve betrokkenheid. De inwoner staat 
centraal en betrekken we bij het bestuur. Dit op basis van inhoud. We betrekken vroegtijdig 
open en eerlijk burgers bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen. We benaderen inwoners, 
jong en oud, persoonlijk en bieden de mogelijkheid om actief mee te denken en te doen bij 
veranderingen. Politieke processen vinden zoveel mogelijk in de openbaarheid plaats. 
 
Participatie is niet enkel ‘zorgen dat we als gemeente draagvlak en vertrouwen krijgen’. We 
zijn een overheid die ‘loslaat en ruimte geeft’. Het gemeentebestuur geeft ruimte aan 
maatschappelijke initiatieven. Tegelijk neemt het gemeentebestuur regie op grote 
maatschappelijke opgaven. We zijn transparant over de rol die we nemen en wat kan en wat 
niet kan. Dit is ook belangrijk bij participatie. Gaat het over meepraten of meebeslissen? Elke 
keer maken we heldere afspraken maken over het proces. 
 

Deze nieuwe manier van werken stelt eisen aan de raad als het gaat om sturen, kaderstelling 
en loslaten. Inwoners kunnen inbreng geven op de te volgen koers. Loslaten betekent ook 
ruimte geven en experimenteren. Het akkoord dat recent gesloten is tussen de overheden, het 
Interbestuurlijk Programma (IBP), biedt goede kaders om te besturen in een veranderende 
samenleving. De raad stelt doelen vast op basis van een visie. Deze geeft richting aan de 
uitvoering en laat ruimte voor initiatief. 

 

WAT IS ONZE AGENDA? 

Samenwerking met inwoners 
 Inwoners nemen publieke taken over en dragen bij aan (grote) maatschappelijke 

opgaven. Inwoners met idee en denkkracht kunnen initiatieven nemen, waarbij de 
gemeente faciliteert. De pilot ‘right to challenge’ ondersteunt dit. 

 Maatschappelijke organisaties zijn belangrijke ontwikkelingspartners van de 
gemeente. Onze relatie is respectvol en zakelijk en wederzijds investeren wij hierin. 

 Waar mogelijk en gewenst verbinden we kennis en netwerken.  
 De gemeente gaat goed om met privacygegevens die haar zijn toevertrouwd en 

handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 De gemeente is eerlijk en doet geen beloftes die ze niet kan waarmaken. Het 

onderwerp integriteit krijgt continu aandacht. Raad en college volgen elke twee jaar 
een training over integriteit zodat dilemma’s regelmatig besproken worden. 

 De burgemeester stelt een tweede vertrouwenspersoon aan, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat er altijd een man en een vrouw vertrouwenspersoon zijn. De 
burgemeester is hoeder van de integriteit en daarmee ook vertrouwenspersoon voor 
raad en college. 
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Steun voor vrijwilligers en mantelzorg 

 De gemeente participeert in de coördinatie van informele zorg. In het project Samen 
Zwartewaterland werken formele en informele zorg samen. Dit project willen wij verder 
ontwikkelen. 

 Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
verkrijgen of andere vormen van ondersteuning. Hiermee voorkomen we dat inwoners 
afzien van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of participatie vanwege wet- en regelgeving. 

 Er is een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning. De gemeente wijst de mensen die 
mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning. 

 Jongeren die mantelzorger zijn ondersteunen wij optimaal vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zodat zij gewoon naar school kunnen gaan, 
vrije tijd hebben en de broodnodige waardering krijgen. 

 De gemeente onderzoekt of verruiming van de respijtvoorziening mogelijk is. 
 

Statushouders: nieuwe inwoners in onze gemeente 
 De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders. 
 Activiteiten vanuit de samenleving (bijvoorbeeld van sportverenigingen) die taal en 

participatie van nieuwkomers bevorderen brengen wij actief onder de aandacht van 
nieuwkomers. 

 De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te 
nemen. 

 De gemeente zorgt, in samenwerking met de regio Zwolle, voor tenminste bed, bad en 
brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in 
Nederland zijn. 
 

 

 

  

Groendag Kamperzeeijk                           Speeltuin Willem Egbertstraat Hasselt 
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De leefwereld van onze inwoners staat centraal 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Iedere Zwartewaterlander telt mee. We willen goede zorg, waarbij de mens centraal staat. 

Iedereen voor wie dat nodig is, heeft toegang tot zorg. Vooruitkomen in deze maatschappij is 

niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gezinnen, families, formele en informele netwerken, 

verenigingen en kerken hebben een stevige basis in Zwartewaterland. Daar ligt onze kracht. 

Waar deze basis te kort schiet en mensen kwetsbaar zijn, willen wij onze inwoners vanuit 

verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid ondersteuning, zorg en bescherming bieden. 

Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding omdat de 

financiële situatie van de zorgvrager dat niet toelaat. 

Samen zijn we in staat de beweging te maken van achteraf oplossen (curatie) naar preventie, 

het voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. 

Het is belangrijk dat jongeren gezond en veilig opgroeien Dat zij vanuit een gezond 

verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom investeren wij in onze 

jeugd door goede voorzieningen en netwerken aan te bieden en te ondersteunen. Daardoor is 

meer preventie, eerdere begeleiding en integrale hulp mogelijk. Met inzet van de eigen kracht 

van jongeren en hun ouders.  

We willen dat onze inwoners op een waardige manier ouder worden en oud kunnen zijn. Wij 

zetten extra in op ouderenzorg, met input van onder meer zorgboerderijen en verpleeg- en 

verzorgingshuizen.  

 

Betaald en onbetaald werk is gelijkwaardig en waardevol. De arbeidsparticipatie moet dan ook 

niet met allerlei regelingen worden opgevoerd. Wel is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn 

of haar inkomen. Wij hebben een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet 

kunnen werken. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen, 

gehandicapten en bijstandsgerechtigden helpen wij actief. Er is nauwe samenwerking met 

werkgevers in de gemeente en regio, en met de sociale werkplaatsen. Als werken onmogelijk 

is of als er geen werk te vinden is, voorziet de gemeente in een inkomen. Een uitkering is dus 

een vangnet. Inwoners die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben 

het zwaar. Zij kunnen blijven rekenen op een ruimhartig minimabeleid. 

 

Actief deelnemen aan verenigingen is niet alleen gezond en leuk maar bindt ook samen. 

Specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere 

doelgroepen hierbij is daarom een speerpunt. We pleiten voor open clubs met een sterke 

verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.  

Sport en sportactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van een gezonde en vitale samenleving. 

Er is samenwerking met de sportclubs, welzijnsorganisaties en het onderwijs om bewegen te 

stimuleren en gezond leven te bevorderen. De buurtsportcoachmedewerker wordt een 

verbindende factor.  

Een inspirerende gedachte is een jaarlijks terugkerend, kern-overschrijdend evenement, in 

combinatie met kunst en cultuur. Cultuureducatie ontwikkelt sterk het creatieve vermogen van 

leerlingen en het begrip voor andere normen, waarden en culturen. In overleg met de scholen 

willen we meer de nadruk leggen op het ontwikkelen van talenten. 
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Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, en/of hardlooproutes is een doeltreffende 

en kostenvriendelijke manier om zowel de bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie 

en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. De 

aanleg van vaar- en kanoroutes wordt (mede) gefinancierd door private partijen.  

 

WAT IS ONZE AGENDA? 

Zorg 

 Wij leveren integraal maatwerk voor de klant en werken volgens het principe van de 

“omgekeerde toets” (de bedoeling van de zorg). Zodat de zorg daadwerkelijk dichter 

bij de burger komt.  

 De sociale dienstverlening krijgt verder vorm. We werken optimaal samen met 

aanbieders: mensgericht, maatwerk, minder systemen en bureaucratie. We bieden 

optimale keuzevrijheid binnen de WMO, zodat de inwoner de hulp kan krijgen die bij 

hem past. 

 Jaarlijks evalueren we het sociale domein. Met aandacht voor de bereikte resultaten, 

het proces en financiële aspecten. Tussentijds vindt bewaking van de voortgang plaats 

via kwartaalrapportages. 

 Het gebruik van het Persoonsgebonden budget (Pgb) en Gezinsgebonden (Ggb) blijft 

mogelijk. Onze inwoners wijzen we hierop. Zo hebben mensen die zorg nodig hebben 

de mogelijkheid om zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is.  

 Het hergebruik en het delen van (zorg-)middelen stimuleren we door dit onder de 

aandacht te brengen van zorgvragers en zorgaanbieders. 

 Er blijft structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om kerken een 

volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van onze kernen. 

 In overleg met onderwijs, bibliotheken en adviesraad Sociaal Domein bouwen we de 

aanpak van laaggeletterdheid verder uit. 

 Goede voorzieningen voor psychosociale hulp zijn belangrijk. Er is sprake van 

keuzevrijheid, inwoners kunnen kiezen voor een instelling die past bij de 

levensbeschouwing. 

 Samen met de GGZ maken we afspraken hoe mensen met verward gedrag in hun eigen 

situatie worden ondersteund, hoe we de netwerken betrekken en waarin wordt 

voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ. 

 De politie, de GGZ, de spoedeisende hulp-afdeling van het ziekenhuis en de gemeente 

maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. 

Zodat voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen. 

 Voor de naleving van de Drank- en Horecawet organiseren wij (zo nodig samen met 

andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit. Dit geldt ook voor para-commerciële 

instellingen. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests. 

 Happy hours en reclame voor alcoholische dranken willen wij via convenanten 

terugdringen. 

 We zetten in op preventie in de vorm van leefstijlverbetering. Er komt een lokaal 

gezondheidsplan voor het bepalen van prioriteiten. Dit gebeurt aan de hand van een 

gemeentelijk gezondheidsprofiel of verschillende wijkgezondheidsprofielen.   

 De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners zoals het plaatsen van AED’s in 

woonwijken en aanvullende cursussen. 
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Zorg voor kinderen en jongeren 

 Er komt meer inzet op preventie (samen met de inwoners en partners). Met als gewenst 

resultaat: minder specialistische  en lichte ondersteuning (vanuit de Wmo, jeugd en 

participatie). De inwoner is eigenaar. We werken met en vanuit het plan van de 

inwoner. Dit betekent meer maatwerk dat is gericht op resultaat en ‘commitment’. 

 Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken 

hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. Daarbij is de aanpak van één gezin, één 

plan, één coördinator belangrijk, waarbij ouders primair verantwoordelijk zijn voor hun 

kinderen. 

 Wij zetten in op de preventie van kindermishandeling met aandacht voor het versterken 

van de interactie tussen kind, onderwijs, zorg, politie en Veilig Thuis.  

 Het contact met de huisartsen en zorgverleners intensiveren wij om de juiste zorg en 

preventie te ontwikkelen en in te kopen. 

 Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en 

aansluiting bij identiteit. 

 Jeugdsport en het Jeugdcultuurfonds (blijven) wij ondersteunen. Kinderen, jongeren, 

ouders en scholen worden betrekken wij bij een integrale visie op jeugdhulp.  

 Wij bieden tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding. 

 De werving van pleegouders ondersteunen wij, zodat kinderen, als dat wenselijk is 

opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving. 

 Ieder kind krijgt de mogelijkheid om te sporten via het jeugdsportfonds als de ouders 

het lidmaatschap financieel niet op kunnen brengen. 

 De krachten van zorgprofessionals en politici bundelen we om de eerste 1001 kritieke 

dagen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 Samen met de zorgpartners zorgen wij voor een soepele overgang van zorg en 

ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden. Dit geldt ook voor de zorg 

voor huisvesting.  

 Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media is een must. Wij 

onderzoeken of voorlichting over digi-veiligheid op scholen en aan ouders nodig is.  

 Wij ondersteunen het GGD-project voor het stimuleren en bevorderen van psychische 

gezondheid bij kinderen en ouders.  

 Met professionals uit het veld ontwikkelen wij preventief (v)echtscheidingsbeleid, 

allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van ouders 

in Zwartewaterland. Het beleid houdt ook rekening met tijdige hulp als een scheiding 

onvermijdelijk is. 

 Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning zijn laagdrempelig 

beschikbaar. 

 Er is een zorgvuldige omgang met de financiële risico’s van de decentralisatie. De 

kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan, vanwege budgetplafonds en 

wachttijden. 

 

Arbeidsparticipatie  

 Onze inzet is gericht op re-integratie naar werk en maatschappelijke activiteiten met 

meetbare doelen en afspraken. 

 Samen met bedrijven organiseren we leerwerkplekken, waar inwoners werkervaring 

kunnen opdoen. Dit geldt ook voor beschutte werkplekken. 
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 Van inwoners die een uitkering ontvangen, verwachten we een 'tegenprestatie'. Dit 

kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Een 

tegenprestatie kan een opstapje zijn naar een nieuwe plek in de samenleving. Daarbij 

zetten we zoveel in op de eigen kennis en talenten van mensen. 

 In Zwartewaterland komt er ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten. 

 We doen onderzoek naar een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de 

grenzen van de wet (basisinkomen). 

 Inwoners met een arbeidsbeperking gaan we in samenwerking met het (speciaal) 

onderwijs en met het bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken, dagbesteding of 

regulier werk begeleiden. 

 De gemeente neemt, in samenwerking met het bedrijfsleven, de regio en verenigingen, 

verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. In Balans kan hierbij een 

belangrijke rol vervullen. Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de 

arbeidsmarkt stimuleren we door onder meer ondernemers en onderwijsinstellingen te 

laten samenwerken. En door leerlingen actief kennis te laten maken met lokale 

bedrijven. 

 De mogelijkheid van het opstarten van re-integratietrajecten voor beëindiging van de 

ww-uitkering bouwen we verder uit. 

 We doen onderzoek naar de mogelijkheid om mensen zonder werk, maar buiten de 

rechten van de participatiewet toch te ondersteunen bij de zoektocht naar werk. 

 Omdat het belangrijk is dat mensen gaan bewegen en eventueel een taak op zich 

nemen, onderzoeken we of sportverenigingen een rol kunnen krijgen bij integratie. 

Uiteraard mag dat niet ten koste gaan van de veiligheid van de jeugdleden.  

 

Armoede en Schulden 

 Een doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer in het 

gemeentehuis is gewenst. Daarbij hanteren we het motto: Eén schuldenaar, één 

regisseur. 

 Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht 

kunnen. Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen 

‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als 

Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de voedselbank of de diaconie. 

 De gemeente werkt met woningbouwcorporaties aan vroeg-signalering. Bij (dreigende) 

dakloosheid door huurschuld spannen wij ons gezamenlijk in voor het treffen van een 

oplossing. Voor huishoudens met een zeer laag inkomen (maximaal 110% van de 

bijstandsnorm) moet de mogelijkheid blijven bestaan voor kwijtschelding van de 

gemeente. Bij regelingen voor minima houden we rekening met de groep die qua 

inkomen net boven de bijstandsnorm zit. 

 We kijken kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser en vervullen een preventieve 

rol aangaande de schuldenlast door samen te werken met markt - en nutsbedrijven.  

 Voor mensen met een laag inkomen bedingen we een collectieve zorgverzekering met 

een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden. Zoals een compensatie van of 

meeverzekerd eigen risico. 

 We ondersteunen voedsel-, kleding- en speelgoedbanken. 

 Onder andere scholen en sportverenigingen vragen wij alert te zijn op signalen van 

armoede bij kinderen en deze bij ons te melden. 

 De compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking blijft 

bestaan. 
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Onderwijs 

 Binnen de arbeidsmarktregio is een goede aansluiting tussen het onderwijs, overheid 

en het bedrijfsleven. Hierbij hebben we aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- 

en mbo-opleidingen zoals onder andere aangeboden door de Opleidingsvereniging 

Genemuiden (OVG). 

 Initiatieven van jongeren en jeugd ondersteunen we. Hierbij wordt vraaggericht 

gewerkt. Raadsleden en wethouders worden in een ‘educatieve rol’ ingezet op scholen. 

 In Zwartewaterland krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste 

begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving. Zoveel mogelijk jongeren 

in Zwartewaterland halen hun startkwalificatie. Wij willen schooluitval voorkomen. 

 In samenwerking met het onderwijs bieden wij extra begeleiding aan overbelaste 

jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan. 

 Voor het versterken van preventie en vroeg-signalering werken wij zoveel mogelijk 

faciliterend samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse 

voorzieningen. 

 Voor goede, duurzame en gezonde onderwijshuisvesting nemen wij onze 

verantwoordelijkheid. Zodat het onderwijs optimaal gegeven en genoten kan worden. 

 

Oudere inwoners in onze gemeente 

 Inwoners die ouder zijn dan 75 jaar bieden wij een gesprek aan om (verborgen) 

problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek, op te sporen. 

 Onze website is ‘ouderenproof’. Per kern is er een actuele sociale kaart, die ook in 

gedrukte vorm beschikbaar is. 

 Samen met de bibliotheek en vrijwilligers (“formulierenbrigade”) wordt een cursus 

aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken. 

 We werken laagdrempelig, toegankelijk en dicht bij de mensen. En kunnen direct 

ondersteuning en hulp bieden. Het concept van Samen Zwartsluis rollen we uit in de 

andere kernen op een manier die past bij de betreffende kern.  

 Voor directe verpleegkundige hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden is de inzet 

van wijkverpleegkundigen gewenst.  

 

Bewegen, sport en cultuur 

 Bij de aanleg van woonwijken vinden we het inrichten van ‘ommetjes’ belangrijk Hierbij 

kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn. 

 In regioverband onderzoeken we hoe we met kleine inspanningen knelpunten in de 

recreatieve structuren kunnen wegnemen en nieuwe routes kunnen opnemen. 

 Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke 

fitnessapparaten. Samen met scholen breiden we de mogelijkheden van open 

schoolpleinen uit. 

 Sport en bewegen blijven een speerpunt in het gemeentelijke gezondheids- en 

participatiebeleid met afgesproken aantallen bewegingsuren. Hiervoor is een 

belangrijke taak voor de buurtsportcoach weggelegd. Bewegingsonderwijs dient te zijn 

verankerd binnen het primair en voortgezet onderwijs. 

 We ontwikkelen een toekomstbestendige visie en voeren deze uit over de toekomst 

van het zwemmen en de zwembaden. 
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 Schoolzwemmen willen we weer mogelijk maken. Niet als diploma-zwemmen, maar 

wel als bewegingsvorm in een risicovolle waterrijke omgeving. Dit betrekken we bij de 

visie op het zwemmen en de zwembaden.  

 Alcohol, roken en drugs gaan niet samen met gezondheid en sport. Het alcoholgebruik 

in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten ontmoedigen we. Een 

alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hieraan bijdragen. 

 Het Vrijwilligerssteunpunt met bijbehorende activiteiten houden we in stand. 

 Creativiteit is van groot belang voor onze kenniseconomie. Cultuureducatie hoort een 

vanzelfsprekende plek plaats in te nemen binnen het onderwijs en de samenleving. We 

onderzoeken of we de cultuurcoördinatie op dit punt kunnen versterken.  

 Kunst, uitgaande van diversiteit verdient een kans op zichtbare locaties. Te denken valt 

aan kunstobjecten ter bevordering van de grachten (water)beleving. 
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De mens, leefomgeving en economie zijn in onze gemeente 

duurzaam verbonden 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Duurzaamheid is een belangrijk middel om een toekomstbestendige samenleving te bereiken. 

Elke duurzaamheidsmaatregel zou als een steen moeten zijn die in het water valt: het effect 

dient door te werken in de verschillende lagen van de samenleving. Naast de ecologische 

elementen betrekken we daarbij ook de sociale en (circulair) economische aspecten. 

Tussen energietransitie, het aanpassen aan het veranderende klimaat en water- en 

toekomstbestendig wonen bestaan belangrijke verbindingen. Deze maatschappelijke opgaven 

hebben impact op onze ruimtelijke inrichting. Te denken valt aan zonnevelden, zonnepanelen 

op platte daken van bedrijven, scholen en maatschappelijk vastgoed, de plaatsing van 

windmolens, groen in woonwijken en ontwikkelingen in de landbouw. De inrichting van de 

ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen en kernen. Daarom is het 

belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen, met veel aandacht 

voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties. 

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval 

per persoon per jaar zijn. Met de overgang naar een meer circulaire economie moet dat ook 

kunnen. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen 

we afval daarom zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de 

grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. Voor lastig te verwerken afvalstromen 

bieden we een passende oplossing. 

WAT IS ONZE AGENDA? 

Energietransitie 

 Duurzaamheid pakt de gemeente Zwartewaterland integraal aan: het thema 

duurzaamheid nemen we mee in ieder beleidsstuk en uitvoeringsmaatregel waar het 

relevant is. 

 Onderdeel van het nationale plan energietransitie is een samenhangende visie op de 

ruimte voor duurzame energieopwekking. Geen wildgroei, maar zorgvuldige planning 

met participatie van onderop. Wij actualiseren onze duurzaamheidsvisie, en formuleren 

daarin onze eigen visie op het energielandschap in Zwartewaterland. We stellen een 

helder en concreet uitvoeringsprogramma op. 

 Duurzaamheidseducatie op (basis)scholen vinden we belangrijk. In overleg met het 

onderwijs willen we deze vorm van educatie versterken in onze lokale samenleving.  

 Wij willen dat de omgeving kan participeren bij (grootschalige) energieprojecten. We 

stimuleren particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het gebied van de 

klimaatopgave. Daarbij kan gedacht worden aan een coöperatie voor zonnepanelen op 

de daken van bedrijven of op plassen. 

 Een inwoner of groep inwoners kan op één plek terecht voor zowel technische als 

financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. De 

gemeente blijft hiervoor voldoende capaciteit vrijmaken. 

 Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van 

bestaande woningen (nul-op-de-meter). De duurzaamheidslening is in 

Zwartewaterland beschikbaar. 
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 Met een verduurzamingsplan voor schoolgebouwen en gemeentelijke gebouwen 

zorgen wij ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam en liefst binnen de 

gemeentegrenzen wordt opgewekt.  

 We realiseren LED-verlichting zo snel mogelijk in alle straten. Er zijn voldoende 

laadpalen voor elektrisch rijden.  
 De gemeente wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas en ten minste voor 2040. Dat 

betekent dat de gemeente de woningeigenaren daarin voorlicht en faciliteert. Hiervoor 

wordt een plan gemaakt. 

 Met Wetland Wonen komen we de prestatieafspraak na dat een energie-neutrale 

sociale woningvoorraad eerder bereikt wordt dan 2050. 

 Het bedrijfsleven stimuleren we om duurzamer te worden. Dit aspect betrekken we bij 

vergunningverlening, toezicht en handhaving. We stellen extra eisen ten aanzien van 

duurzaamheid. Waar dat niet kan belonen we duurzaamheid ten opzichte van niet 

duurzaam. 

 We streven naar verduurzaming van bedrijventerreinen: nieuwe terreinen worden 

duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal. Samen met het 

bedrijfsleven zetten we ons in voor de verduurzaming van bestaande 

bedrijventerreinen. 

 

Water en klimaatadaptatie 

 Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan dat we samen met onze 

partners in de Regio opstellen. Samenwerking in de Regio aan waterveiligheid en 

klimaatadaptatie is essentieel. 

 In en nabij industrie komt ‘meer groen’. Voor elke vierkante meter een bepaald 

percentage. We betrekken hierbij de warmtekaart industrie Zwartewaterland.  

 De nieuwbouw in onze gemeente houdt rekening met water- en klimaatverandering 

door aan te sluiten bij de opbouw van het landschap. Voldoende ruimte voor groen en 

water is wezenlijk. 

 Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. Meer groen en 

minder steen in tuinen en wijken. Wij werken aan bewustwording op dit punt. We 

zetten zoveel mogelijk in op een aparte afvoer en berging van regenwater.  

 Wij stimuleren de aanleg van groene daken en geven zelf het goede voorbeeld. 

Daarmee werken we in Zwartewaterland aan meerdere doelstellingen tegelijk: 

waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement. 

 

Afval 

 We blijven omgekeerd afval inzamelen en Diftar toepassen. We communiceren 

proactief over de gekozen werkwijze en wat we hiermee bereiken. 

 Scholen en maatschappelijke organisaties stimuleren we om afval te scheiden en 

faciliteren hen hierin zoveel mogelijk. We doen mee aan landelijke 

bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost. 

 Hergebruik via kringloopwinkels en afval-brengstations promoten we. 

 De handhaving op afval dumpen willen wij intensiveren door meer controles.  
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De vellige leefomgeving van onze gemeente is merkbaar 

verbeterd 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Veiligheid is één van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Het is een basisbehoefte. 

Onze gemeente staat relatief hoog in de statistieken voor wat betreft veilige gemeenten. Het 

is een groot goed dat jong en oud veilig over straat kunnen gaan. Tegelijkertijd is het een feit 

dat het drugsgebruik op straat toeneemt en dat is zorgelijk. We gaan er alles aan doen om te 

voorkomen dat onze jeugd hieraan wordt blootgesteld. 

Bij de aanpak van veiligheidsproblemen zoekt de gemeente naar het juiste midden. Hard waar 

het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. We hebben aandacht voor slachtoffers 

en hun omgeving en stimuleren een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.  

Samen met de Veiligheidsregio stellen we een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd 

is op onderzoek en ervaringen in de verschillende kernen. Betrokkenheid van inwoners en 

organisaties is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen, bij het stellen van 

prioriteiten en bij de oplossing van de problematiek.   

De openbare ruimte is veilig en toegankelijk en biedt ruimte voor ontmoeting. Wij investeren 

in voet- en fietspaden en openbaar groen. Wij onderhouden onze wegen en kunstwerken 

goed. 

 

WAT IS ONZE AGENDA? 

Politie en Brandweer 

 Binnen de Veiligheidsregio vragen wij aandacht voor de verdere professionalisering en 

waardering van onze vrijwilligers bij de brandweer. 

 De huidige beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent is onze inzet.  

 We stellen met alle betrokkenen een plan op om te voorkomen dat onze jeugd wordt 

blootgesteld aan drugs.  

 De drempels voor het doen van aangifte en anoniem melden zijn laag en er is sprake 

van goede terugkoppeling door de politie. 

 De kosten van vandalisme worden verhaald op de daders. De gemeente publiceert 

regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van 

vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’. 

 We betrekken burgers bij (brand)veiligheid in hun directe omgeving door middel van 

Burgernet, en Buurtpreventie Apps. Er komt een gebruiksvriendelijk mobiel digitaal 

meldpunt voor de aantasting van de leefomgeving. 

 Bijzondere opsporingsambtenaren nemen politietaken waar en zetten zich in voor 

lokale prioriteiten. 

 Gestreefd wordt naar (mobiele) camera’s op alle bedrijventerreinen. 

 

Verkeersveiligheid 

 De gemeente Zwartewaterland geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare 

verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen. Verkeersknelpunten op 

verschillende locaties worden zoveel mogelijk opgelost. Landbouwverkeer wordt waar 

mogelijk gescheiden van fietsverkeer en snel van langzaam verkeer. Waar mogelijk 
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doen we fysieke aanpassingen om snelheidsverlaging te creëren (nabij woningen en 

industrie). Borden (ook in kernen) zijn schoon en zichtbaar; 

 Het wegwerken van de onderhoudsachterstand van bruggen en viaducten heeft 

prioriteit. Dit gebeurt via een uitvoeringsplan. 

 De registratie van ongevallen blijft nodig, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld 

komen. 

 Waar de verkeersveiligheid niet in geding is, verwijderen we paaltjes en andere 

obstakels op fiets- en voetpaden.   

 (Te) donkere wegen en openbare ruimte brengen we in kaart om zo met gebruik van 

duurzame verlichting veilige ruimten te realiseren.  

 Wij stimuleren dat scholen zich inzetten voor verkeersveiligheidsbeleid, het geven van 

verkeerslessen en het verkeersveiligheidslabel. 
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Onze centra, kernen en buitengebied zijn levendig en vitaal 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Een goede leef- en woonomgeving is van groot belang. We versterken de kernen als vitale 

centra. In de woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voeren we een integraal 

en duurzaam woonbeleid. 

De openbare ruimte is van ons allemaal. Iedereen wenst een prettige leefomgeving. Vanouds 

beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. 

Zij voelen zich betrokken bij hun woonomgeving en zetten zich in voor de kwaliteit van hun 

buurt. Het versterkt de sociale samenhang. 

Op dit moment is het kwaliteitsniveau van de wegen en het openbaar groen onder de maat. 

Wij brengen dit naar een hoger kwaliteitsniveau.  

Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Doel van deze wet is het eenvoudiger 

maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet vervangt bestaande 

wetten en zorgt voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de 

Omgevingswet is een enorme operatie. Omdat de fysieke en de sociale leefomgeving met 

elkaar verweven zijn, betrekken we de verschillende invalshoeken bij de invoering. We hechten 

aan goede samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling, gezondheid en veiligheid. En aan het 

behoud van rechtszekerheid voor belanghebbenden. 

We zetten ons in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de 

bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf 

spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente draagt bij aan 

behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. 

Natuur moet ‘beleefbaar’ en toegankelijk zijn. Onder andere door aanleg en onderhoud van 

goede wandel- fiets- en beleefpaden. Dit past bij ons bijzondere landschap van de IJsseldelta 

zoals de Polder Mastenbroek, Zwartewatersklooster en onze binnensteden. Het stimuleert het 

recreëren in onze gemeente.  

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen 

van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange 

lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Daardoor blijven onze kernen mooie 

plekken om elkaar te ontmoeten.  

Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting 

van fietsverbindingen, zowel voor het recreatieve als het woon-werkverkeer. 

Bij de transformatie van het openbaar vervoer naar publiek vervoer is de bereikbaarheid van 

de (kleine) kernen een belangrijk punt. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar 

vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. 

We vinden het belangrijk dat wij en onze inwoners betrokken zijn bij de te maken keuzes door 

de provincie. 

De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierdoor staat de aantrekkelijkheid van onze 

kernen onder druk. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers stellen we daarom een 

notitie toerisme en recreatie op waarin verblijfsrecreatie in en rond Zwartewaterland wordt 

gestimuleerd. Hierbij spelen fietsen en varen een belangrijke rol als dragers van het toerisme, 

samen met ons historisch en (religieus) erfgoed. 
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Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Een 24- 

uurseconomie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een collectief rustmoment. Een 

collectieve rustdag komt een vitale samenleving ten goede en is van grote waarde  

WAT IS ONZE AGENDA? 

Ruimte 

 Wij bereiden ons voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Het bestuurlijk 

ambitieniveau is bepaald. De Omgevingsvisie komt samen met onze inwoners en 

partners zoals de provincie en het waterschap tot stand en we investeren in scholing 

van medewerkers, college- en raadsleden. 

 Het karakter van open landschappen blijft behouden. We voorkomen versnippering. 

Stadsrandvisies zijn daarbij essentieel. De inzet van de Stadsrandvisie als instrument 

wordt geëvalueerd en geactualiseerd. 

 We geven ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden. 

Hier kan het Right to Challenge een rol spelen. 

 Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met historische en/of 

landschappelijke elementen. 

 Wij honoreren de belevingswaarde van het openbaar groen van begraafplaatsen. We 

onderzoeken de verschillende aspecten die relevant zijn en betrekken deze bij het 

bepalen van de hoogte van de begraafrechten.    

 Bloemrijke wegbermen helpen om de biodiversiteit van ons land in stand te houden. 

Langs de gemeentelijke wegen wordt daarmee ervaring opgedaan; 

 Er komt een meerjarenplan, inclusief een financiële onderbouwing, om gefaseerd het 

onderhoudsniveau van wegen en openbaar groen omhoog te brengen; 

 Alle centra worden jaarlijks ontdaan van onkruid. Er komen meer prullenbakken in 

openbare ruimten met structurele lediging. 

 

Duurzaam wonen 

 Het woonbeleid van de gemeente Zwartewaterland is gebaseerd op de actuele vraag 

én op toekomstige ontwikkelingen. De gemeentelijke woonvisie houden we daarom 

steeds actueel. 

 Levensloopbestendige woningen zijn de norm. Woningeigenaren krijgen voorlichting 

over het levensloopbestendig maken van hun woning. 

 Wij bieden de ‘blijverslening’ aan zodat particulieren hun woning makkelijker kunnen 

aanpassen. 

 Er zijn, in overleg met Wetland Wonen en zorgpartners voldoende aangepaste 

zorgwoningen. Voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond is 

extra aandacht en mogelijk een andere oplossing nodig binnen het zorgsysteem. 

 De gemeente zoekt mogelijkheden voor groepswonen zoals een Knarrenhof. Collectief 

particulier opdrachtgeverschap zou hier heel goed mogelijk zijn. 

 Renovaties worden aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken; 

 Zwartewaterland biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening 

en het starterscontract om zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt. Dit 

gebeurt binnen de financiële kaders van het bestaande fonds waarin opbrengsten weer 

terugvloeien. 

 De gemeente werkt samen met Wetland Wonen aan de beschikbaarheid van goede 

sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector. Het is 

gewenst een plan op te stellen om ‘oude’ wijken te revitaliseren.  
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Parkeren en auto’s 

 Gratis parkeren blijft behouden, ook in de centra.  

 We stellen onderzoek in om voldoende parkeerruimte voor auto’s te creëren op de 

juiste plekken. De parkeerdruk in de centra en de parkeerdruk die ontstaat door de 

combinatie van wonen en werken verminderen we.  

 BOA’s handhaven het parkeren intensiever alle dagen in de week. Blauwe zones zijn 

daar waar winkels beginnen en eindigen in een straat. 

 

Fietsers en voetgangers 

 In de centra komt een voorziening voor het parkeren van fietsen. 

 Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar 

het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk 

aangepast naar hun behoeften (comfortzones).  

 

Openbaar vervoer 

 Samen met de Provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we 

werken aan de bereikbaarheid van al onze kernen via het openbaar vervoer. Een 

betere aansluiting op industrieterreinen en een verbinding later op de avond en 

weekeinde tussen Zwolle en kernen Zwartewaterland.  

 Bushaltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten. 

 Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, 

scholierenvervoer, Wmo-vervoer). 

 Sociale veiligheid in de omgeving van haltes en parkeerplaatsen willen we bevorderen. 

 Zo mogelijk wordt aangesloten bij digitale platforms die privaat- en publiek vervoer 

verbinden. 

 

Ontmoeting in een vitaal centrum 

 We ronden de Centrumplannen af en stellen voor iedere kern afzonderlijk een uniek 

leefbaarheidsplan op met behulp van betrokkenen waaronder de werkgroepen en de 

kerncoördinatoren. We stellen hiervoor extra middelen beschikbaar. 

 Er komen geen (grootschalige) winkels/ outletcentra in het buitengebied. Winkels 

horen in de kernen. 

 We geven vorm aan de verdere ontwikkeling van het monumentenbeleid. 

 De 1% norm van de bouwsom om deze voor kunst te bestemmen is geen automatisme. 

Particuliere initiatieven hebben de voorkeur. 

 In onze kernen worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk 

gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank etc.) We stimuleren de uitbouw van de 

bibliotheken als ontmoetingsplek en toegang tot het loket sociale domein en 

informatievoorziening. 

 Ook streven we naar goede hangplekken voor ouderen en jongeren, met een 

proactieve invulling. 

 Een collectieve rustdag betekent geen zondagsopenstelling ingevolge de 

Winkeltijdenwet. 

 

Recreëren 

 We zoeken naar mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, zoals stadscampings en 

campervoorzieningen.  
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 Het Jakobspad en ander (religieus) erfgoed worden optimaal ingezet ten behoeve van 

recreatie. Ook hebben we aandacht voor de ontwikkelingspotentie van andere 

recreatieve locaties. 

 We investeren in wandel- en fietsgebieden. We maken ons sterk voor de aanleg van 

wandelpaden bij bijvoorbeeld Hasselt om de Weede, bij de uiterwaarden en de dijk van 

het Zwarte Water/Zwarte Meer. 

 We maken een ambitieuze fietsagenda voor Zwartewaterland. Daarbij is veel aandacht 

voor de aanleg van fietspaden bij Hasselt om de Weede, de uiterwaarden, 

Genemuiden, de dijk van het Zwarte Meer en een duidelijke ontsluiting van Zwartsluis. 

Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch 

fietsen. 

 

 

  

Achterstraat Genemuiden (foto gemaakt door A. Strieker)        Opgraving Veerpoort Hasselt 
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Onze middenstand en het bedrijfsleven floreren 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Onze gemeente is ondernemersvriendelijk. De industrie en de middenstand zijn belangrijk voor 

de werkgelegenheid in Zwartewaterland. Zelfstandige ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze samenleving. Zij verdienen de steun van de 

gemeentelijke overheid. Wij willen hen faciliteren, met hen in gesprek zijn en waar nodig het 

voortouw nemen. In iedere kern streven we naar een gezonde middenstand, waaronder 

horeca en geen leegstand van winkelpanden. 

 

Tegelijkertijd zien we dat met de huidige economische bloei de druk op de ruimte en wegen 

weer toeneemt. Goede afspraken zijn nodig om de economische groei zo te begeleiden dat de 

leefomgeving op peil blijft of zelfs verbetert. Het gaat dan om geluid, fijnstof, licht, maar ook 

om de afronding van onze stadsranden. We verwachten dat het bedrijfsleven hieraan 

bijdraagt. De leegstand in onze kernen is ook een economisch ruimtelijk vraagstuk. Het vergt 

realisme en tegelijk ook creativiteit van ons als gemeente en van ondernemers.  

 

De gemeente stimuleert de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen. Een 

mogelijkheid hiervoor is het instellen van een zogenaamd ondernemersfonds/ 

parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren. 

 

We zijn trots op onze agrarische sector en hebben hart voor boeren en tuinders. Zij zorgen 

voor goed en gezond voedsel. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde 

economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en 

produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede 

toekomst.  

WAT IS ONZE AGENDA? 

Ondernemen 

 Ter voorkoming van (langdurige) leegstand kunnen flexibele bestemmingsplannen een 

oplossing zijn om zo maximale gebruiksmogelijkheden binnen de bestemming te 

creëren. 

 Leegstaande (gemeentelijke) gebouwen dienen (1 per kern) als 

bedrijfsverzamelgebouwen voor (startende/ zzp) ondernemers. De uitwerking hiervan 

gebeurt in afstemming met de vastgestelde visie “Krachtig accommoderen”. 

 Het Ondernemersloket blijft minimaal op het huidige niveau gehandhaafd. 

 Bedrijven die willen uitbreiden dienen zoveel mogelijk industriegrond aangeboden 

krijgen in de eigen kern.  

 De toekomstige uitbreiding van de bedrijventerreinen brengen we in kaart, zodat er 

tijdig geanticipeerd kan worden. 

 Er vindt structureel en zakelijk overleg plaats tussen de gemeente en het midden- en 

kleinbedrijf. 

 Een Invullingplan geeft duidelijkheid aan de status “Topwerklocatie Tapijtcluster”. 

 De mogelijkheden om industrieterrein duurzaam uit te breiden blijft open waar actief 

grondbeleid wordt gevoerd. Concrete aanvragen worden gericht benaderd en zoveel 

mogelijk gekoppeld aan directe werkgelegenheid. 
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 De bedrijventerreinen in Zwartewaterland hebben goede faciliteiten 

(parkmanagement, gezamenlijke parkeeroplossingen) en zijn ook op de fiets en digitaal 

goed bereikbaar (glasvezel).  

 Nieuwe bedrijventerreinen zijn mogelijk, als er een duurzame oplossing is voor de 

leegstand op oude bedrijventerreinen. Onder deze voorwaarde willen wij wel een 

onderzoek starten naar de noodzaak van nieuw duurzaam bedrijventerrein bij 

Genemuiden. Bij voorkeur bedienen wij bedrijven die willen uitbreiden in de eigen kern. 

 De revitalisering van de bedrijventerreinen, waaronder Kranerweerd willen wij 

doorzetten. 

 

Werkgelegenheid en samenwerking met ondernemers 

 Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. Ontwikkeling 

van de dienstensector met meer werk voor hoger opgeleiden kan daarbij een 

belangrijke rol vervullen. 

 Als het gaat om het faciliteren van werkgelegenheid zetten wij ons in voor goede 

samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten. 

 Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. 

Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. Lokale ondernemers moeten 

eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen. Liefst ook ondernemers uit 

de kern die het gemeentelijk werk in de kern oppakken; 

 Ondernemers kunnen op één plaats terecht met alle (aan)vragen. Hierbij is in het 

bijzonder aandacht voor ondersteuning van ZZP-ers. 

 Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat 

ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren 

en de overlast te beperken. 

 De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om glasvezel/breedband in het 

buitengebied aan te leggen.  

 We betalen op tijd onze facturen. 

 

Gezonde agrarische sector 

 Bij het opstellen van dat deel van de Omgevingsvisie dat betrekking heeft op het 

buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige klimaat-neutrale agrarische 

sector, waarbij verbreding in nevenactiviteiten mogelijk is. 

 De landbouw krijgt de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen 

mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, 

dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap. 

 De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt toegepast om aantasting van de 

ruimtelijke kwaliteit te voorkomen en tegelijk ontwikkelingen wel mogelijk te maken. 

 We zetten in op grondgebonden landbouw in Zwartewaterland. 
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Onze gemeente is flexibel, transparant en financieel gezond 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

We leven in een dynamische omgeving. De wereld om ons heen lijkt vloeibaar te zijn geworden 
en wel zo dat er gesproken wordt over een improvisatie-samenleving. Dit vraagt om 
meebewegen en denken in mogelijkheden om vernieuwend en ambitieus te kunnen zijn. 
 
Vertrouwen is daarbij een groot goed. Onze inwoners moeten altijd kunnen rekenen op een 
eerlijke en transparante overheid. Integriteit en verantwoording hebben continu onze 
aandacht. Zeker nu in ons land de gewone wereld en de onderwereld elkaar snel raken. We 
bieden een tegenwicht tegen gezagsondermijning. 
 
Zwartewaterland heeft het financiële huishoudboekje op orde. Dit betekent dat de inkomsten 

en uitgaven weer in balans zijn en dat de reservepositie beter is geworden. Tegelijkertijd is de 

schuldenlast nog hoog. We willen onze schuldquote naar beneden brengen.  

Transparant zijn betekent inzicht geven in de financiële mogelijkheden. Maar ook duidelijk zijn 

in de verantwoording van de bestede financiële middelen. De risicoparagraaf is een essentieel 

onderdeel van deze verantwoording.  

 

We blijven inzetten op versterking van de financiële positie van de gemeente om tegenvallers 

op te kunnen vangen en durven financiële keuzes te maken. De gemeente als ambtelijke 

organisatie blijft werken aan doelgerichtheid en efficiëntie. De lokale lastendruk stijgt in 

principe niet meer dan de inflatiecorrectie.  

 

WAT IS ONZE AGENDA? 

Communicatie en dienstverlening 

 Onze communicatie met inwoners is proactief, open en begrijpelijk. We willen helder 

en tijdig informeren over gemaakte keuzes en wat deze opleveren voor de 

samenleving. We werken klantgericht met daarbij de grondhouding; ‘ja mits’ in plaats 

van ‘nee, tenzij’. Dienstbaar, zichtbaar en meebewegend. 

 Er is sprake van meer vertrouwen en minder regels. Aan het begin van de periode 

maken wij een scan van overbodige of tegenstrijdige regels. 

 We organiseren geen raadgevende referenda maar betrekken inwoners wel vroegtijdig 

bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen. 

 Bij de interactie met inwoners maken wij gebruik van innovaties en ontwikkelingen 

(o.a. Apps). 

 De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig 

Nederlands (taalniveau B1). Daarvoor organiseren wij schrijftrainingen en kunnen 

medewerkers de kwaliteit van teksten toetsen via een digitale hulp. 

 De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeentelijke organisatie is van hoog 

niveau. Medewerkers in de “front office” worden getraind op klant- en 

resultaatgerichtheid. Het optreden wordt geregeld gemeten en geëvalueerd. De 

kerncoördinatoren weten wat er speelt in de kernen. Dit bouwen wij uit en promoten 

wij.   

 Er is sprake van duidelijke communicatie- en verantwoordingslijnen tussen de raad, 

het college, de medewerkers en de samenleving. 
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 Samenwerken is nodig en dat kan met meerdere gemeenten. Per beleidsterrein maken 

we een keuze. 

 

Financieel gezond en een lagere schuldquote 

 Structurele uitgaven zijn gedekt door structurele middelen. Hierdoor ontstaat een 

sluitende en beheersbare meerjarenbegroting.  

 We betrachten terughoudendheid bij belastingverhoging. De lokale lastendruk stijgt in 

principe niet meer dan de inflatiecorrectie. 

 Wij streven ernaar in de komende periode de schuldquote onder de 120% te gaan 

brengen. Naar verwachting kan deze dan in de volgende coalitieperiode op de VNG 

norm gebracht worden. 

 Wij maken ons nadrukkelijk sterk voor voldoende structurele financiële middelen die 

verstrekt worden door het Rijk. Zo kan de gemeente blijvend goed uitvoering geven 

aan de toenemende hoeveelheid wettelijke taken.  

 We blijven inzetten op versterking van de financiële positie van de gemeente om 

tegenvallers op te kunnen vangen. 

 De afhankelijkheid van de grondexploitatie wordt verder verkleind.  

 Subsidiecriteria zijn eenduidig en voor alle kernen en inwoners gelijk. Hiervoor is een 

onderzoek noodzakelijk. 

 We handhaven een reserve op het sociale domein om een onverwacht toenemende 

vraag op te kunnen vangen. Zodat iedereen de zorg ontvangt die nodig is. De omvang 

van deze reserve wordt nog nader bepaald op basis van een risicoanalyse. 

 De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zover mogelijk kostendekkend. 

Regelmatige bijstelling is daarvoor nodig. Bij inkoopbeleid zijn in Zwartewaterland 

duurzame criteria een harde eis. We denken hierbij aan fair trade, social return on 

investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En door het mogelijk te 

maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen. 

 We ontwikkelen de begroting en uitgaven naar een meer inzichtelijke opzet;  

 We zijn zuinig door kritisch te zijn op: 

o de start van projecten en zo “prestigeprojecten” te voorkomen. 

o het subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen 

worden bekostigd. 

o de inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus en dergelijke. tegen 

hogere tarieven dan past bij de Wet Normering Topinkomens. 

 We verlagen de exploitatielasten van accommodaties door in te zetten op lagere 

energielasten via het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe 

aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot 

onderhoud door hierover advies in te winnen. Dit stimuleert tevens de 

werkgelegenheid.  

 


