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Voor u ligt het nieuwe verkiezingsprogramma 
van de SGP, een partij die de christelijke waar-
den en normen voorstaat. Deze waarden en 
normen ontleent de partij aan de Bijbel; een 
ankerpunt van al bijna 2000 jaar oud. In onze 
samenleving, waar alles snel veranderd door 
technologische ontwikkelingen en meningen 
van mensen worden bespeeld en gedrag be-
invloed door de media, is dit het enige solide 
fundament. Het zorgt voor rust en stabiliteit, al 
meer dan 100 jaar lang, en is merkbaar in de 
deelneming van de SGP aan de samenleving.
Toch is het nodig dat elke vier jaar een prakti-
sche uitwerking wordt opgesteld van de zaken 
die spelen in de samenleving. Met het bepalen 
van een ankerpunt en terugkijken op een lan-
ge historie zijn we er niet! Regeren is immers 
vooruitzien. Daarom is er beleid nodig voor de 
korte en lange termijn. Waar wil onze gemeen-
te staan over 4, 20 of 50 jaar, welke ambities 
en verantwoordelijkheden heeft de gemeen-
telijke overheid voor haar inwoners en on-
dernemers, hoe worden de kwetsbaren in de 
samenleving verantwoord ondersteund, hoe 
wordt “ons” kleine stukje aarde op een verant-
woorde manier bebouwd en overgedragen aan 
een volgende generatie, hoe wordt alles finan-
cieel dicht gerekend én – het meest belangrijk 
– kunnen we ons hiervoor verantwoorden naar 
God, de Schepper en eigenaar van ons allen, 
die ons het ankerpunt gegeven heeft.

De SGP wil hierin haar verantwoordelijkheid 
dragen en heeft daarom dit verkiezingspro-
gramma opgesteld. Aan de hand van 9 hoofd-
stukken die gebaseerd zijn op de programma’s 
uit de programmabegroting van de gemeente 
Rijssen-Holten is geprobeerd een opzet te ma-
ken van de zaken waar de SGP voor staat en 
waar ze zich de komende tijd voor in wil zetten. 
Bij alle praktische uitwerkingen van het beleid is 
gekeken naar ons ankerpunt, de Bijbel.

Hieronder is een leeswijzer opgenomen aan de 
hand van de 5 kernvragen die al eerder zijn ge-
formuleerd. Deze kernvragen zijn:
• Past een voorstel bij de christelijke identi-

teit?
• Betreft het voorstel een (wettelijke) kern-

taak van de gemeentelijke overheid?
• Kan de burger het probleem zelf oplossen?
• Zijn er mensen die hierdoor in de proble-

men komen?
• Is het voorstel financieel haalbaar en ver-

antwoord?

Deze vragen mag u stellen bij alle onderwerpen 
die u aantreft in dit verkiezingsprogramma.
Ik wens u namens het bestuur van de plaatselij-
ke kiesvereniging veel leesplezier toe!

Johan Ligtenberg
Voorzitter

INLEIDING

Welke ambities en 
verantwoordelijkheden heeft 
de gemeentelijke overheid?
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IDENTITEIT
H O O F D S T U K  1

De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze 
politieke visie op de Bijbel en de gereformeerde 

belijdenisgeschriften. De SGP staat hiervoor, omdat het 
christelijke geloof waardevol is en een moreel fundament 
biedt voor het leven van mensen en voor de politiek. De 

SGP ziet de overheid als dienares van God; een dienares die 
zich inzet voor het belang van de burgers.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Liefde is het centrale thema van het christelijke 
geloof. We moeten God liefhebben boven al-
les en onze naaste liefhebben als onszelf. God 
wil een leven volgens christelijke normen en 
waarden zegenen. Een leven volgens christelij-
ke normen en waarden is goed voor de gehele 
samenleving. Tegelijkertijd kan daardoor ieder 
mens tot zijn recht komen. Daarom staat de 
SGP voor politiek volgens de Bijbelse norm. Het 
christelijke geloof biedt heldere richtlijnen voor 
het maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen 
we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten 
opzichte van Hem en van onze medemensen. 
De SGP vindt een respectvolle omgang met el-
kaar daarom erg belangrijk.

Concreet
• Handhaving van het vloekverbod.
• Geen bordelen en seksinrichtingen binnen 

onze gemeentegrenzen.
• Geen coffeeshops en gokinrichtingen.
• Sluitingstijden horeca handhaven en moge-

lijk vervroegen.
• Geen aanstootgevende reclame.
• Overlast gevende muziek zo veel mogelijk 

beperken.

Zondagsrust
God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de 
mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om 
God en de naaste te dienen. De zondag is in 
de christelijke traditie een rustdag. Daarom is 
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de SGP principieel tegen (sport)evenementen 
en winkelopenstelling op zondag. Ook vanuit 
maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om 
wekelijks een rustdag te hebben. Daardoor ne-
men ons welzijn en onze gezondheid toe. Om-
dat vooral de grotere winkelketens op zondag 
opengaan, neemt ook nog eens de keuzevrij-
heid van werknemers en ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf af.

Concreet
• Zondag is de rustdag.
• De kerkgang en kerkdiensten mag niet ge-

hinderd of verstoord worden.
• Geen koopzondagen of andere commerci-

ele activiteiten op zondag.
• Geen (sport)evenementen op zondag. 

Subsidiebeleid
De SGP gelooft dat de overheid Gods geboden 
inhoud moet geven in het maatschappelijke 
leven. De SGP wil daarom geen overheidsgeld 
besteden aan zaken die haaks staan op de Bij-
belse boodschap.

Concreet
• Doelstelling en activiteiten van subsidieont-

vangers mogen niet strijdig zijn met de Bijbel.
• Ook organisaties met een levensbeschou-

welijke identiteit komen in aanmerking voor 
gemeentelijke subsidies.

• Geen subsidie voor zondagssport. 

Begraafplaatsen
De SGP is principieel voor het begraven van 
overledenen. Het gemeentebestuur zorgt voor 
voldoende en gepaste gelegenheid om dat te 
doen.

Concreet
• Tarieven voor de begraafrechten moeten be-

taalbaar zijn, zodat iedereen in de gemeente 
Rijssen-Holten grafrechten kan kopen.

• Algemene begraafplaatsen moeten goed 
onderhouden worden en de dienstverle-

ning vanuit de gemeente rondom begrafe-
nissen moet op niveau blijven.

Onderdak voor mensen in nood
De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn 
voor vluchtelingen en mensen in nood. De op-
vang van vluchtelingen moet passen bij aard en 
schaal van de gemeenschap.

Concreet
• Betrek het maatschappelijk middenveld 

(burgers, kerken, verenigingen, stichtingen 
en andere organisaties) bij de opvang van 
vluchtelingen.

• Zorg voor een zinvolle dagbesteding voor 
vluchtelingen.

• Waarborg de veiligheid van vluchtelingen 
en burgers.

• De gemeente moet zich maximaal inspan-
nen voor de huisvesting van het door de 
provincie bepaalde aantal statushouders en 
de integratie van deze mensen in onze ge-
meenschap.

Rentmeesterschap
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd 
om die te bebouwen en te bewaren. Goed rent-
meesterschap is daarom belangrijk. We mogen 
van de vruchten van de aarde genieten, maar 
moeten de natuurlijke bronnen niet uitputten. 
We willen als goede beheerders zorgen voor de 
schepping.

Concreet
• Er moeten meer concrete stappen worden 

gezet naar aanleiding van het integraal kli-
maat- en milieubeleid.

• De gemeente Rijssen-Holten faciliteert in-
vesteringen in duurzame energiebronnen.

• Er dient sprake te zijn van een verantwoor-
de indeling van de schaarse ruimte. De 
(leef)omgeving moet duurzaam ingericht 
worden. 

• Locatiekeuze van eventuele duurzame 
energiebronnen gebeurt in overleg met de 
burgers.
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INWONERS, 
ORGANISATIE EN BESTUUR

H O O F D S T U K  2

De overheid moet efficiënter worden en zich richten 
op haar kerntaken. Dat bespaart niet alleen geld, 
maar zorgt er ook voor dat er meer vrijheid is om 

de eigen verantwoordelijkheid in te vullen. Burgers 
en bedrijven krijgen op die manier ruimte om zelf 

keuzes te kunnen maken en te ondernemen. 

5%

Het overheidsbestuur richt zich op de samen-
leving en staat ten dienste van de burger. De 
staat is geen doel in zichzelf. Daarom is het 
belangrijk dat de gemeentelijke overheid zich 
beperkt tot haar (wettelijke) kerntaken en die 
goed en efficiënt uitvoert. Dat wat niet tot de 
kerntaken behoort, kan prima door de samen-
leving zelf worden gedaan. Dit betekent dat 
de SGP terughoudend wil zijn in het aangaan 
van nieuwe verplichtingen en bestaande ver- 
plichtingen wenst te evalueren.

De gemeentelijke kerntaken liggen op het ter-
rein van openbare orde en veiligheid, ruimte-
lijke ordening en wonen, verkeer en vervoer, 
beheer openbare ruimte, milieu en afval, on-
derwijs en sport.

Organisatie en bestuur

De ambtelijke organisatie is geen doel op zich-
zelf. Daarom streeft de SGP naar een zo klein 
mogelijke ambtelijke organisatie, die efficiënt 
en effectief werkt. De gemeente krijgt te ma-
ken met meer en complexere regelgeving. De 
SGP wil de menselijke maat niet uit het oog ver-
liezen. Juist de gemeentelijke overheid moet 
herkenbaar zijn. Daarom geldt voor de SGP in 
principe het devies: lokaal wat kan, regionaal 
wat moet.

Concreet

• Het gemeentebestuur oefent zijn kerntaken 
(veiligheid, leefbaarheid, ontwikkeling, etc.) 
uit met de samenleving.

• Het  gemeentebestuur  zoekt  actief  contact 
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met  de  samenleving  en  luistert  naar ge-
voelens en argumenten.

• Het gemeentebestuur rekent met en speelt 
in op het zelforganiserend vermogen van 
de samenleving. Het maatschappelijk en 
privaat initiatief wordt daarom krachtig ge-
stimuleerd.

• Intergemeentelijke samenwerking op amb-
telijk niveau kan een goed middel zijn om 
efficiënter en daarmee goedkoper te wer-
ken. De gemeente Rijssen- Holten moet 
echter altijd zelfstandig blijven. 

• De gemeente behoudt de democratische le-
gitimiteit, ook in brede samenwerkingsver- 
banden. Denk bijvoorbeeld aan de veilig-
heidsregio’s  en omgevingsdiensten;  de ge-

meente blijft hierin een beslissende rol spelen.
• Informatieveiligheid en digitale bereikbaar-

heid van zowel de ambtelijke dienstverle-
ning als het politieke proces dienen te wor-
den doorontwikkeld.

• Het gemeentebestuur bespreekt periodiek 
de integriteit van politieke ambtsdragers.

• De gemeente zorgt ervoor dat de burger niet 
alleen digitaal in contact kan komen met de 
overheid, maar ook telefonisch of fysiek met 
vragen terecht kan of meldingen kan doen.

• De gemeente stelt voor grote projecten één 
casemanager, projectleider of functionaris 
aan die ervoor zorgt dat alle lijntjes daar sa-
men komen en de burger niet verdwaalt in 
de ambtelijke organisatie.

VERKIEZINGS PROGRAMMA 
R I J S S E N -HO LT EN  2022 - 2026
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JONGEREN 
EN ONDERWIJS

H O O F D S T U K  3

Jeugd
In het gezin moet de basis worden gelegd voor 
een goed functioneren in de maatschappij. De 
SGP streeft ernaar dat jongeren gezond en vei-
lig opgroeien tot burgers die vanuit een gezond 
verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in 
de samenleving. Daarom wil de SGP investeren 
in de jeugd en werken aan goede voorzieningen 
en netwerken. Het doel van de decentralisatie in 
de jeugdzorg is meer preventie, eerdere onder-
steuning, integrale hulp en gebruikmaken van 
de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. 

Concreet
• Kinderen moeten vooral kind kunnen zijn.
• Ouders zijn de eerstverantwoordelijken in 

het opvoeden van kinderen.
• Waar ondersteuning nodig is, behoort die 

zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van 
de jeugdigen en gezinnen geboden te wor-
den.

• Wat betreft jeugdhulp geldt: professioneel 
waar moet, vrijwillig waar kan.

• Gezinnen ondersteunen in de vorm van 
‘één gezin, één plan, één begeleider’.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom vindt de 
SGP het thema “Jeugd en Onderwijs” van groot belang. 

Wij willen dat een jongere kan opgroeien in een goede en 
veilige omgeving en dat ieder kind onderwijs krijgt dat 
bij hem of haar past. Dit kan inhouden dat de gemeente 
gepast onderwijs aanbiedt of zorgt voor passend vervoer 

naar gepast onderwijs. De vrijheid van onderwijs is 
een groot goed en daarom een belangrijk punt in het 

gemeentelijk beleid.

24%
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• Kerken, scholen en andere maatschappelijke 
instellingen worden intensief betrokken bij 
het tot stand komen van gemeentelijk beleid 
bij de decentralisatie van de Jeugdzorg.

• Decentralisatie betekent dat zorgvoorzie-
ningen daadwerkelijk dichter bij de burger 
worden georganiseerd.

• De kwaliteit van zorg mag niet onder druk 
komen te staan door het behalen van een 
zo groot mogelijke korting. 

• Geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, wordt 
ingezet op jeugdzorg.

Jeugd- en Jongerenwerk 
In de gemeente Rijssen-Holten groeien jonge-
ren veilig en gezond op in een omgeving waar-
in ruimte is om talenten te ontwikkelen, zich-
zelf te ontplooien en dromen na te jagen, zodat 
zij zijn voorbereid om als volwassene zelfstan-
dig en volwaardig deel te nemen aan de maat-
schappij.
Het jongerenwerk, ook en vooral vanuit de di-
verse kerken in onze gemeente, draagt bij aan 
de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. 
De SGP wil het gesubsidieerde jeugd- en jon-
gerenwerk zodanig inzetten om probleem-
jongeren in de beginfase al te begeleiden en 
eventueel door te verwijzen zodat ze niet in de 
jeugdzorg terecht hoeven te komen. Vroeg-
tijdige signalering van problemen en die be-
spreekbaar maken is hierbij van cruciaal belang.
Het inzetten van straathoekwerker(s) en het sa-
menwerken in de keten “jeugd” is van essenti-
eel belang.

Concreet:
• Vanuit de vastgestelde visie dient het jeugd- 

en jongerenwerk zodanig samen te werken 
dat zij een voorliggende voorziening zijn, 
om hiermee te voorkomen dat jongeren in 
de jeugdzorg komen.

Onderwijs
Het belang van onderwijs van goede kwaliteit 
gaat iedereen aan. De rol van de gemeenten  

- het creëren van optimale randvoorwaarden  - 
is beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers, za-
ken als huisvesting, lokaal onderwijsbeleid en 
leerlingenvervoer vallen onder verantwoorde-
lijkheid van het gemeentebestuur. Ook heeft de 
gemeente een sturende en coördinerende rol 
bij de bestrijding van onderwijsachterstanden, 
de aanpak hiervan wordt daarom voortvarend 
ter hand genomen. De vrijheid van onderwijs is 
leidend voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.

Concreet
• Het leerlingenvervoer op passende wijze 

regelen, zodat ouders hun kinderen pas-
send onderwijs kunnen laten volgen. Het 
oprichten van een dependance kan de kos-
ten van het leerlingenvervoer reduceren.

• De gemeente moet streven naar een lokaal 
aanbod van onderwijs aan (zeer) moeilijk 
lerende kinderen. Denk hierbij aan Speciaal 
Voortgezet onderwijs.

• De SGP blijft het ROC van Twente en het 
Hoornbeeck College steunen om het on-
derwijsaanbod voor schoolverlaters, vol-
wassenen en werklozen in de gemeente te 
behouden.

• Initiatieven van onderwijsinstellingen en 
werkgevers (zoals REMO en de Transport & 
Logistiekschool) om het onderwijsaanbod 
te vergroten en goed aan te laten sluiten op 
de arbeidsmarkt verdienen de steun van de 
gemeente.

• Beschikbare gelden voor voorschoolse 
educatie en schakelklassen ook daadwer-
kelijk ter beschikking stellen aan het onder-
wijsveld en een doorlopende leerlijn waar-
borgen.

• Zorg dragen voor goede onderwijshuisves-
ting, waarbij binnenklimaat, veiligheid en 
duurzaamheid prioriteit hebben. De onder-
wijsgebouwen zodanig inrichten, dat tege-
moetgekomen kan worden aan de gevol-
gen van passend onderwijs.

• Business case ontwikkelen voor nieuwbouw 
van voortgezet onderwijs in Holten.
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SAMEN ZORGEN
H O O F D S T U K  4

De SGP staat achter hen die, om wat voor reden dan ook, extra 
kwetsbaar zijn. In de Bijbel wordt de overheid uitdrukkelijk 

opgeroepen om hen te beschermen. Die verantwoordelijkheid 
rust op ons allemaal. Voor de zwakkeren moet er een goed 

sociaal vangnet zijn. Bijzondere aandacht is nodig voor zieken, 
gehandicapten en ouderen. Hier geldt wel heel in het bijzonder 
dat de overheid een ‘schild voor de zwakken’ moet zijn. Samen 

zorgen gaat verder dan alleen fysieke hulp, dit gaat ook over 
omzien naar elkaar op mentaal en financieel gebied.

Ouderen
Dat steeds meer mensen kunnen genieten 
van hun ‘oude dag’, is een zegen! Tegelijker-
tijd geldt dat de ouderdom vaak met gebreken 
komt. De zorg voor ouderen moet van topkwa-
liteit te zijn. Daarbij zijn keuzevrijheid en eigen 
regie belangrijke uitgangspunten. Ouderen 
en kwetsbaren moeten zelfstandig en zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De SGP 
vindt dat de gemeente een belangrijke regierol 
heeft om een goed en samenhangend pakket 
aan voorzieningen te realiseren en in stand te 
houden.

Concreet
• Het belang en de rol van de wijkverpleeg-

kundige erkennen. Naast het leveren van 
verpleegkundige zorg, kan deze ook andere 
behoeften en bedreigingen signaleren en 
hierop actie ondernemen.

• Mantelzorgers goede ondersteuning bieden.
• Informeren van ouderen over technische 

voorzieningen die het langer thuis wonen 
ondersteunen. Bijvoorbeeld als onderdeel 
van de duurzaamheidswinkel.

• (Tijdelijk) inwonen van ouders bij kinderen 
laagdrempelig maken.

17%
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• Meer oog voor geschikte huisvesting voor 
ouderen.

Jongeren
Jongeren hebben het nodig om veilig te kun-
nen opgroeien. Ze moeten vanuit een gezond 
verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in 
de samenleving. Hoewel het aantal kinderen en 
jongeren in Nederland gelijk blijft, nemen de 
kosten voor jeugdhulp toe. Dat vraagt van de 
gemeente om kritisch keuzes te maken bij de 
inzet van hun budget.

Concreet
• Eén gezin - één plan - één regisseur in de 

praktijk.
• De gemeente stuurt erop dat de kosten 

voor jeugdhulp niet hoger zijn dan het be-
schikbare budget, ervan uitgaand dat er ko-
mende jaren structureel extra budget voor 
jeugdhulp vanuit het rijk komt.

• De gemeente zet in op preventie van (v)
echtscheidingen, bijvoorbeeld door rela-
tietherapie voor ouders ter beschikking te 
stellen.

• Zorgvragers in de jeugdzorg krijgen keuze-
vrijheid. Zo wordt rekening gehouden met de 
levensovertuiging van ouders en jongeren.

• Voor jongeren die niet thuis kunnen wo-
nen, wordt een zo ‘thuis’ mogelijke oplos-
sing gezocht, in een pleeggezin of in een 
gezinshuis.

• Specialistische jeugdhulp is beschikbaar 
voor kinderen en jongeren. De gemeen-
te werkt regionaal samen met andere ge-
meenten om deze specialistische hulp te 
kunnen bieden. Ze probeert de administra-
tieve lasten voor aanbieders van specialisti-
sche hulp te beperken.  

• De gemeente is verantwoordelijk voor de 
aanpak van kindermishandeling en huise-
lijk geweld. Ze ziet erop toe dat meldingen 
bij Veilig Thuis op juistheid worden onder-
zocht. Indien nodig zet de gemeente hulp-
verlening in. 

• De gemeente houdt toezicht op goed fei-
tenonderzoek bij de uitvoering van jeugd-
beschermingsmaatregelen door een gecer-
tificeerde instelling. 

Gezondheidszorg
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugd-
zorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen. 
Deze taken hebben zij overgenomen van de 
rijksoverheid. De zorg geldt (kwetsbare) mede-
burgers en hun leefomgeving, waarbij de ge-
meente noodzakelijke ondersteuning, begelei-
ding en verzorging aan huis levert. Sinds 2015 
legt de Wmo meer verantwoordelijkheid bij de 
burgers. De gemeente geeft in een Wmo- be-
leidsplan aan hoe ze deze taak inhoud wil geven. 
De SGP pleit voor een ruimhartig beleid op 
maat, dat voorwaarden schept voor de burger 
om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en 
dat solidair is met mensen met een (verstande-
lijke) handicap of een langdurige zorgbehoefte. 
De SGP wil daarnaast optimale keuzevrijheid 
bieden, zodat de burger de hulp of zorgor-
ganisatie kan kiezen die bij hem of haar past. 

Concreet
• Maximale ruimte bieden aan het persoons-

gebonden budget of een vergelijkbare sys-
tematiek, bijvoorbeeld een persoonsvol-
gend budget.

• Een zorgvuldige (Wmo) indicatiestelling is 
van groot belang bij de uitwerking van het 
beleid.

• Maximale keuzevrijheid garanderen, zodat 
burgers kunnen kiezen voor hulp van een 
organisatie die bij hen past. Daarbij is het 
van belang dat lokale (identiteitsgebonden) 
organisaties ook tot de zorgaanbieders be-
horen en mee kunnen doen bij de aanbe-
steding.

• Er dienen contracten afgesloten te worden 
met meerdere partners voor dezelfde zorg, 
zodat optimaal tegemoetgekomen wordt 
aan de diversiteit en de vraag van de bur-
gers in de gemeente.
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• Stimulerende maatregelen nemen om de 
onderlinge betrokkenheid – binnen familie, 
kerk en verenigingen – te (helpen) verbete-
ren. Iedereen moeten opgeroepen worden 
tot actief burgerschap, om zich in te zet-
ten voor hun medeburgers. Kerken kunnen 
hierin een stimulerende en ondersteunende 
rol vervullen.

• Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving 
benutten en laten zien.

Maatschappelijk werk
Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met 
kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen 
mensen die zelf oplossen. Soms lukt dat niet. 
Zij kunnen met vragen of problemen een be-
roep doen op maatschappelijk werk. Bijvoor-
beeld bij:
• problemen in de omgang met anderen zo-

als partner, kinderen, ouders, huisgenoten, 
buren.

• problemen met de verwerking van ingrij-
pende gebeurtenissen: overlijden, schei-
ding, ziekte, verlies van werk.

• problemen als gevolg van seksueel geweld: 
verkrachting, aanranding, incest.

• problemen op school: pesten,  onzekerheid 
over de eigen prestaties.

• problemen met eenzaamheid.
• vragen rondom eigen functioneren.
• vragen over regelingen, uitkeringen, wetge-

ving, financiën.
• problemen met instanties.

Vragen of problemen kunnen cliënten bespre-
ken in een of meer gesprekken met een maat-
schappelijk werker. Samen wordt gewerkt aan 
het vergroten van de mogelijkheden om die 
problemen op te lossen. De hulp die het maat-
schappelijk werk biedt is op vrijwillige basis. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. De SGP vindt 
het belangrijk dat er keuze is om met een maat-
schappelijk werker in contact te komen die 
aansluit bij de identiteit van de client. Verder 
vindt de SGP het belangrijk dat iedereen met 

een hulpvraag ook daadwerkelijk geholpen kan 
worden binnen een redelijke termijn.

Concreet
• Zorgpreventie/vroegsignalering  voorkomt 

veel zwaardere zorgvragen. Hierop blijven 
wij inzetten.

• Als gemeente zien we het maatschappelijk 
werk meer als professioneel partner dan als 
uitvoerder zodat er rechtstreeks geschakeld 
kan worden met de zorgregisseur .

• SGP vindt het belangrijk dat er ook identiteit 
gebonden algemeen maatschappelijk werk 
wordt aangeboden.

• De gevolgen van corona zullen meer vra-
gen van het maatschappelijk werk. De SGP 
wil dat er voldoende capaciteit beschikbaar 
is om deze gevolgen op te vangen.

• Sociale vaardigheidstrainingen zijn niet 
afhankelijk van incidenteel budget maar 
moeten voor alle kinderen altijd gegaran-
deerd zijn.

Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. 
Voorkomen is beter dan genezen. Nauwer sa-
menwerken met het maatschappelijk werk, zo-
als Avedan, is hierbij van groot belang. De ac-
tieve benadering zoals nu gehanteerd wordt, 
moet gehandhaafd of uitgebreid worden als 
dat nodig is. Dit voorkomt een zwaardere zorg-
vraag in de toekomst.  

Concreet
• Burgers die onvoldoende financieel besef 

tonen, actief begeleiden.
• De gemeente ziet hulpverleningsinstanties 

als samenwerkingspartner waarbij op basis 
van gelijkwaardigheid samengewerkt wordt.

• Afspraken maken met maatschappelijk werk 
over het vroeg signaleren van mensen die 
door schulden in problemen dreigen te raken.

• Met voorrang een schuldhulpverleningstra-
ject starten bij dreigende huisuitzetting van 
gezinnen met kinderen.
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Financiële ondersteuning
Wie niet kan werken, krijgt financiële onder-
steuning. De gemeente moet zich houden aan 
landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets 
doen.

Concreet
• Samenwerkingsrelaties met andere instel-

lingen op het vlak van armoedebestrijding, 
zoals kerken (diaconieën) en voedselban-
ken, beter benutten.

• Vooral aandacht voor gezinnen met kinde-
ren.

Echtscheiding
Het huwelijk is een verbond voor het leven. 
Van de man en vrouw wordt trouw gevraagd: 
in het huwelijk van hun ouders krijgen kinderen 
een levende illustratie van het belang van deze 
trouw. Voor hun vorming is dat van groot be-
lang. Echtscheiding is daarom voor ouders en 
kinderen een pijnlijke zaak.
Het beeld van de huwelijken in Nederland is 
geen onverdeeld rooskleurig plaatje. Al jaren 
ligt het percentage van de huwelijken dat wordt 

ontbonden boven de dertig procent. Naast de 
pijn en het verdriet die dit veroorzaakt, lijden 
vooral de kinderen onder een echtscheiding. 
Kinderen scheiden nooit; zij houden hun ou-
ders het liefst bij elkaar. Bij problemen in de 
persoonlijke ontwikkeling speelt echtschei-
ding van ouders vaak een pijnlijk belangrijke rol. 
Echtscheiding dient daarom zoveel mogelijk 
voorkomen te worden. Gods gebod ‘Gij zult 
niet echtbreken’ is geen dwangbuis, maar een 
oproep tot trouw. Het is een opgave om, ook 
als het tegenzit en het leven anders loopt dan 
verwacht, tóch het uiterste te proberen om sa-
men verder te gaan. 

Concreet
• Inspanningen voor het in stand houden van 

huwelijken moeten krachtig ondersteund 
worden. De beschikbaarheid van program-
ma’s voor vroegtijdige hulp en begeleiding 
moet vergroot worden.

• Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar als hun 
ouders elkaar verlaten. Om hun belangen te 
behartigen, moeten zij een onafhankelijke, 
professionele begeleider toegewezen krijgen.
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Verslavingsbeleid
De SGP vindt gezond leven in eerste instantie 
de verantwoordelijkheid van de burger zelf, 
maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en 
maatregelen om de volksgezondheid te bevor-
deren. De SGP vraagt speciale aandacht voor 
het verslavingsbeleid, waarbij met name versla-
ving aan alcohol, drugs, roken en gokken vra-
gen om gerichte behandeling. Daarbij dienen 
de gevaren van het gebruik van sociale media 
niet over het hoofd te worden gezien. Versla-
ving vormt een bedreiging voor de gezondheid 
en het toekomstperspectief van de gebruiker 
en kan bovendien tot overlast leiden.

Concreet
• Inzetten op structurele preventie van ver-

slaving.
• Handhaven op leeftijd voor alcoholverkoop.
• Strakkere afspraken maken met de horeca 

over alcoholmatiging en sluitingstijden.
• Coffeeshops en gokhallen weren uit de ge-

meente.
• Kansspelen zoveel mogelijk terugdringen.
• Verkoop en gebruik van lachgas verbieden.

Werklozen
Werken is waardevol. Niet alleen voor het in-
komen, maar ook voor sociale contacten. Wie 
werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Maar wie 
niet kan werken, verdient ondersteuning van de 
overheid die zorgt voor haar burgers. Mensen 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt zoals 
langdurig werklozen, gehandicapten en bij-
standsgerechtigden worden door de gemeente 
actief geholpen om aan werk te komen. Daar-
bij werkt de gemeente nauw samen met werk-
gevers in de gemeente en in de regio. De SGP 
houdt oog voor mensen die door omstandig-
heden niet in staat zijn om aan het arbeidspro-
ces deel te nemen.

Concreet
• Met bedrijven afspraken maken over re- 

integreren op de werkvloer, werk, leer- en 

stageplaatsen. Bedrijven compenseren voor 
hun inspanningen.

• De gemeente werkt samen met meerdere 
aanbieders van re-integratietrajecten.

• Van uitkeringsgerechtigden naar vermogen 
een tegenprestatie vragen in de vorm van 
maatschappelijk nuttige activiteiten.

• Indien mogelijk bij inkopen en aanbestedin-
gen ‘social return’ opnemen als contract-
voorwaarde. Dit betekent dat bij de uitvoe-
ring van de opdracht ook mensen moeten 
worden ingezet met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt.

• Individuele ontheffingen van de ar-
beidsplicht verlenen aan mensen die door 
omstandigheden niet in staat zijn aan het 
arbeidsproces deel te nemen, zoals alleen-
staande ouders met jonge kinderen.

Vrijwilligerswerk
De SGP koestert het vrijwilligerswerk. Vrijwilli-
gers verdienen grote waardering van de samen-
leving. Ook moeten zij vrijwilligerswerk kunnen 
doen dat past bij hun levensovertuiging. De au-
tonomie van verenigingen dient gewaarborgd 
te blijven, ook al krijgen zij gemeentelijke sub-
sidie.

Concreet
• Goede ondersteuning bieden aan mantel-

zorgers en vrijwilligers.
• Pragmatisch omgaan met professionali-

sering. Wanneer kerken, maatschappelijke 
organisaties en vrijwilligers kwaliteit bieden, 
dan hun taken niet laten overnemen door 
professionele krachten.

• Waardering voor vrijwilligers moet passen 
bij de identiteit van de vrijwilliger 

Financieel
Als er budgetaanpassingen nodig zijn, dan deze 
samen invullen met de samenwerkingspart-
ners, want zij weten waar de kansen en de mo-
gelijkheden liggen.
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CULTUUR EN SPORT
H O O F D S T U K  5

De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht: de 
eer van God en het welzijn van de naaste. Dit doel geeft 

richting aan de invulling van lokaal beleid met betrekking 
tot cultuur. Het karakter van de lokale samenleving geeft 
herkenning en heeft een samenbindende functie. Cultuur 

en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol 
spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren 

en sporten.

Cultuurhistorie en monumentenbeleid
De geschiedenis is verbonden met de loka-
le identiteit van dorp, stad en streek en komt 
tot uiting in de aanwezigheid van oude gebou-
wen, monumenten, de inrichting van (cultuur)
landschappen en cultuurbewaarplaatsen. Dit 
geeft karakter aan onze gemeente en maakt 
haar aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. 
De SGP vindt het belangrijk dat geschiedenis 
zichtbaar is of weer zichtbaar wordt in de be-
bouwing, evenals in de openbare ruimte en het 
cultuurlandschap.

Concreet
• Een actueel beleid voor archeologie en cul-

tuurhistorie, zodat waardevolle historische 
elementen en plaatsen behouden worden 
en zichtbaar zijn.

• Behoud van karakteristieke panden, mo-
numenten, landschappen en buurten, 
eventueel door middel van herbestem-
ming.

• In oude en authentieke wijken en straten 
wordt gebouwd met oog voor de geschie-
denis.

11%
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• Particuliere initiatieven tot het herbouwen 
en reconstrueren van gesloopte karakte-
ristieke panden, worden aangemoedigd en 
ruimhartig ondersteund.

• Een strategische visie op cultuur en erfgoed 
ontwikkelen. We doen dit samen met ver-
schillende musea en stichtingen. 

• Cultuuruitingen moeten bijdragen aan het 
welzijn van alle inwoners en passen bij de 
aard en identiteit van de gemeente.

• We waarderen particuliere initiatieven (zo-
als het leemspoor) die zich bezighouden 
met cultuur en historie.

• Het Koetshuis moet onderdeel worden van 
het Rijssens Museum.

• Het Rijssens Museum zou een steunpunt 
moeten zijn van het Rijksmuseum Twente.

Cultuur
De SGP hecht grote waarde aan de beleving 
van cultuur, omdat dit zorgt voor binding in 
de samenleving. Het stimuleren van (sociaal-)
culturele activiteiten en structuren kan hier-
aan bijdragen. Primair dienen culturele activi-
teiten voort te komen uit particulier initiatief, 
maar de gemeente vervult hierbij een stimu-
lerende en ondersteunende rol. Kunstuitin-
gen in de publieke ruimte mogen niet kwet-
send zijn.

Concreet
• Erfgoed Rijssen-Holten verdient steun bij 

het verder digitaliseren en online beschik-
baar stellen van de archieven van onze ge-
meente.

• Scholieren in aanraking brengen met di-
verse cultuurvormen, door middel van cul-
tuureducatie, hierbij wel rekening houdend 
met de identiteit van de scholen.

• Het muziekonderwijs ondersteunen.
• Het cultuurbeleid moet in hoofdzaak ge-

richt zijn op de lokale cultuur.
• Zorgen voor een moderne, toegankelijke 

bibliotheek met bijbehorende maatschap-
pelijke voorzieningen.

Recreatieve sport
Bewegen en recreatieve sport kan een positie-
ve bijdrage leveren aan de vorming en gezond-
heid van de jeugd, aan de volksgezondheid in 
het algemeen en aan sociale verbanden. De 
SGP onderkent de positieve aspecten van sport 
en wil deze ondersteunen door goede facilitei-
ten en accommodaties te bieden. Ouderen en 
gehandicapten verdienen extra aandacht, niet 
alleen in het mogelijk maken van sport en be-
weging, maar ook in het bevorderen van socia-
le contacten. Helaas heeft sport ook negatieve 
aspecten, zoals zondagssport en sportverdwa-
zing.

Concreet
• Recreatieve sport mogelijk maken door het 

voorzien in goede faciliteiten en accom-
modaties. Deze faciliteiten moeten ook be-
schikbaar zijn voor sportbeoefening door 
burgers buiten de georganiseerde vereni-
gingen om.

• Streven naar evenwicht tussen gemeentelij-
ke en particuliere bijdragen.

• Meer aandacht voor de niet-georganiseer-
de sporters.

• Ontmoedigen en beperken van alcoholge-
bruik in sportkantines.

De SGP hecht grote 
waarde aan de beleving 
van cultuur, omdat dit 

zorgt voor binding in de 
samenleving. 
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ONDERNEMEN EN WERK
H O O F D S T U K  6

Rijssen-Holten en ondernemerschap zijn nauw met 
elkaar verweven. Rijssen-Holten is mede dankzij alle 

bedrijvigheid geworden wat het is. Daar zijn we trots op. 
Ruimte om te ondernemen voor onze eigen ondernemers 
is enorm belangrijk. Maar  ook voor onze gemeenschap: 
de lokale werkgelegenheid, mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en zeker ook voor onze verenigingen, 

instellingen en centra. 

Wij vinden dat we onze ondernemers moeten 
blijven faciliteren. De ontwikkeling van Ligten-
bergerveld-oost biedt deze mogelijkheid.  Dat 
de ontwikkeling van het Ligtenbergerveld zijn 
weerslag heeft op het landschap is duidelijk. 
Een goede ruimtelijke inpassing is daarom erg 
belangrijk. Het verplaatsen van dit bedrijventer-
rein naar Holten of naar elders in de regio lost 
dit probleem in de kern niet op. Als lokale on-
dernemers toch ergens nieuwe of extra ruimte 
zoeken, dan hebben wij het liefst dat ze dat hier 
doen.

Lokale economie
De SGP wil economische activiteiten stimu-
leren, maar trekt daarbij ook grenzen. Werk is 

geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bij-
drage aan de maatschappij en het verwerven 
van inkomen. Werk is echter geen vanzelfspre-
kendheid. Dit vraagt om een betrokken samen-
werking tussen gemeenten en bedrijfsleven.

Concreet
• De gemeente moet een goede relatie met 

ondernemers nastreven, onder anderen 
door intensief contact te onderhouden met 
ondernemersverenigingen in Rijssen en 
Holten, zoals de KWR, HABI, BC Bij de Tijd, 
HIG en HHV.

• Streven naar meer diversiteit in sectoren en 
het aantrekken van innovatieve bedrijven 
(MKB) en ‘hoogwaardige’ werkgelegenheid.

17%
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• De gemeentelijke administratieve lasten 
voor ondernemers zo veel mogelijk beper-
ken.

• De gemeente Rijssen-Holten moet blijven 
streven naar de titel ‘MKB-vriendelijkste ge-
meente van Nederland’.

• Voldoende ruimte om te ondernemen, uit-
breiden van industrie terrein(en). 

Winkelaanbod
De middenstand is een van de motoren van de 
lokale economie. De SGP streeft daarom naar 
een gezond winkelbestand in de gemeente 
Rijssen-Holten. De SGP wil de regionale koop-
centrumfunctie van de kern Rijssen behouden 
en waar mogelijk versterken. 

Concreet
• Zoeken naar verbreding van het markt- en 

winkelaanbod als de behoefte en mogelijk-
heden zich voordoen, om de levendigheid 
in de centra te verhogen.

• Detailhandel concentreren in het winkelge-
bied.

• Ruimte bieden aan kwalitatief hoogstaande 
dag horeca.

• Kleinschalige buurtcentra leefbaar houden 
en waar nodig revitaliseren.

• Aanleggen van voldoende stallingmogelijk-
heden voor fietsen bij de ‘ingangen’ van het 
centrum in Rijssen.

• Het (winkel)centrum van Holten autovrij 
maken.

Landbouw
De agrarische sector is de (economische) dra-
ger van het buitengebied, draagt bij aan voed-
selveiligheid en export van producten. Ook 
zorgt ze voor instandhouding van het land-
schap dat zo gewaardeerd wordt door de bur-
gers die daar, na een werkdag in een industriële 
of stedelijke omgeving, genieten van een rond-
je (hard)lopen of fietsen. De SGP vindt het daar-
om van groot belang dat deze sector de mo-
gelijkheid krijgt voor een gezonde duurzame 

ontwikkeling. Voor bedrijven die stoppen moe-
ten er mogelijkheden zijn voor functiewijziging, 
die passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie 
en niet leiden tot aantasting van het landschap. 
De steeds sterker wordende natuur- en groen-
beweging is een bedreiging voor de agrarische 
sector. Er moet gezocht worden naar een ge-
zonde balans tussen de diverse belangen.

Concreet
• In bestemmingsplannen voldoende moge-

lijkheden creëren voor een gezonde ont-
wikkeling van de agrarische sector.

• Agrariërs stimuleren en faciliteren wanneer 
zij de instandhouding van (open) landschap 
op zich nemen, bijvoorbeeld middels zorg-
boerderijen, landschapsbeheer en dergelij-
ke.

De steeds sterker wordende 
natuur- en groenbeweging 
is een bedreiging voor de 

agrarische sector. 
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WONEN, RECREËREN 
EN VEILIGHEID

H O O F D S T U K  7

De gemeente is relatief veilig en moet dat ook blijven. 
Zowel in objectieve cijfers als in de veiligheidsbeleving 

van inwoners willen we op zijn minst op het huidige peil 
blijven. Wij willen blijvende aandacht voor goed zichtbare 

politie en zo kort mogelijke aanrijtijden. 

Evenwicht in het woningaanbod is belangrijk. 
Dit is te bereiken door vraaggericht bouwen 
in plaats van aanbodgericht. Aandachtspunten 
hierbij zijn: voldoende goedkope woningen 
voor starters en meergeneratiewoningen voor 
senioren realiseren.
De huidige veeleisende tijd zorgt voor behoefte 
aan ontspanning. De SGP wil daarom bijdragen 
aan verantwoorde recreatie, rekening houdend 
met de zondagsrust en het karakter van de ge-
meente. Ook goede faciliteiten ter ondersteuning 
van het toerisme zijn nodig. De SGP pleit daarom 
voor aantrekkelijke toeristische voorzieningen.

Openbare orde en veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. 
De gemeente heeft hierbij een belangrijke taak, 

zowel om onveilige situaties te voorkomen, als 
door handhavend op te treden tegen burgers 
en bedrijven die de veiligheid in gevaar bren-
gen. De SGP blijft zich daarom sterk maken voor 
voldoende ‘blauw’ op straat. De gemeenschap 
moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeen-
te is voorbereid op een crisis en dat zij in staat 
is daadkrachtig op te treden om de negatieve 
gevolgen ervan te beperken. De hulpdiensten, 
brandweer en ambulancezorg, moeten daarom 
voldoende toegerust zijn om hun taken goed 
te kunnen vervullen. Samenwerking met omlig-
gende gemeenten in het kader van de veilig-
heidsregio is daarbij een eerste vereiste.
De  gemeente  heeft  een  grote  verantwoor-
delijkheid  voor  het  gevoel  van veiligheid voor 
alle burgers.  Maar de gemeente staat daarin 

10%
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niet alleen. Ook corporaties, instellingen, on-
dernemers en burgers zijn verantwoordelijk 
voor veilig wonen, werken en reizen. 

De SGP vindt het belangrijk om samen te wer-
ken aan veiligheid. Samen met partners en vrij-
willigers moet het veiligheidsgevoel worden 
verbeterd. Inwoners en ondernemers willen 
steeds vaker   meehelpen om criminaliteit en 
overlast te bestrijden. De gemeente onder-
steunt initiatieven die bijdragen aan meer vei-
ligheid.

Concreet
• De wijkagenten behouden en duidelijk 

zichtbaar op straat aanwezig laten zijn.
• Cameratoezicht kan bijdragen aan een vei-

lige leefomgeving.
• De inzet van politievrijwilligers bevorderen 

en openstaan voor buurtpreventieprojec-
ten.

• Samenwerken met een ondernemersver-
eniging of collectief van bedrijven om in-
braken terug te dringen. De gemeente 
moet waar mogelijk afspraken maken met 
het bedrijfsleven over de beveiliging van 
bedrijventerreinen.

• Zorgen voor voldoende dekking van brand-
weerkazernes om uitruktijden te garande-
ren. De voortgaande regionalisering van de 
brandweer mag niet leiden tot uitholling 
van de vrijwillige brandweer.

• Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de  
aanrijtijden liggen binnen de landelijke norm 
en ook voor de nachtelijke uren moet men 
kunnen rekenen op effectieve inzet van de 
ambulance.

• Voldoende AED-punten in stand houden 
die 24 uur per dag bereikbaar zijn.

• Voldoende middelen reserveren voor het 
opleiden, trainen en oefenen van bestuur-
ders en medewerkers in de crisisorganisatie.

• Streng toezien op naleving van het verbod 
op illegaal vuurwerk en het afsteken van 
vuurwerk buiten de toegestane tijden. De 

Samen met partners en 
vrijwilligers moet het 

veiligheidsgevoel worden 
verbeterd. De gemeente 
ondersteunt initiatieven 
die bijdragen aan meer 

veiligheid.

vuurwerkvrije zones rond kerken, verzor-
gingstehuizen en tunnels dienen gehand-
haafd te worden.

• De gemeente dient de veiligheidsrisico’s 
rond de A1, het spoor en zware industriële 
bedrijven nauwlettend in de gaten te hou-
den.

• In zowel Rijssen als Holten moet een poli-
tiesteunpunt aanwezig zijn.

• De  toegenomen  verantwoordelijkheden 
en de zwaarte van de functie van een boa 
vragen om een passende uitrusting.

• De gemeente heeft een meldpunt discrimi-
natie en geweldsincidenten waar burgers 
melding kunnen maken van onveilige situ-
aties.

Ruimtelijke ordening en wonen
Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting 
aan het SGP-beleid voor ruimtelijke ordening 
en wonen. Speerpunten zijn daarom: een ver-
antwoorde indeling van de schaarse ruimte en 
duurzaam bouwen. De SGP wil ruimte bieden 
aan ruimtelijke ontwikkelingen, maar met res-
pect voor cultuurhistorie. We pleiten voor een 
integrale langetermijnvisie wat betreft wo-
ningbouw die aansluit op de werkelijke vraag 
en daar waar mogelijk rekening houdt met 
de wensen van de inwoners, vastgelegd in de 
structuurvisie. Deze visie wordt vertaald in ver-
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schillende bestemmingsplannen en te zijner 
tijd in een omgevingsplan. In de welstandsnota 
wordt voorgeschreven waaraan bouwactivi-
teiten getoetst worden. Het huisvestingsbeleid 
van het gemeentebestuur moet er vooral op 
gericht zijn dat de natuurlijke bevolkingsgroei 
wordt opgevangen en dat er voldoende betaal-
bare woningen zijn.

Concreet
• In de structuurvisie volkshuisvesting, werk-

gelegenheid, economie, natuur en recreatie 
afgewogen in beeld brengen.

• Zo veel mogelijk de welstandseisen versoe-
pelen of waar mogelijk afschaffen, cultuur-
historische aspecten mogen hierdoor ech-
ter niet in de knel komen.

• De SGP vindt evenwicht in het wonin-
gaanbod belangrijk. Dit is te bereiken door 
vraaggericht bouwen in plaats van aanbod-
gericht. Aandachtspunten zijn: voldoende 
goedkope woningen voor starters (hiervoor 
is gemeentelijke grondpolitiek nodig) 

• Voldoende nultredenwoningen of meerge-
neratiewoningen voor senioren garande-
ren, realiseren en voorzien in levensloop-
bestendige woningen.

• Om snel in te kunnen spelen op ontwikke-
lingen op de woningmarkt moeten er nieu-
we gebieden voor woningbouw worden 
aangewezen, waar aansluitend aan het Op-
broek gebouwd moet gaan worden.

• De SGP pleit voor het flexibel vormgeven 
van bestemmingsplannen; maatwerk moet 
mogelijk zijn, daar waar mogelijk aanslui-
ten op de Omgevingswet. In bestemmin-
gen flexibel zijn en af durven wijken om in 
te kunnen spelen op de vraag naar wonin-
gen of bedrijven. Bij het vaststellen van een 
nieuw bestemmingsplan zorgvuldig com-
municeren en draagvlak creëren.

• Samen met andere partijen, zoals woning-
corporaties, ontwikkelaars en banken, de 
doorstroming op de woningmarkt stimule-
ren.

• De gemeente maakt concrete afspraken 
met woningcoöperaties over de beschik-
baarheid van voldoende betaalbare huur-
woningen.

• Maximaal inzetten op duurzaam, betaalbaar 
bouwen.

Toerisme en recreatie
De huidige veeleisende tijd zorgt voor behoef-
te aan ontspanning. De SGP wil daarom bij-
dragen aan verantwoorde recreatie, rekening 
houdend met de zondagsrust en het karakter 
van de gemeente. De gemeentelijke taak hierin 
bestaat vooral in het scheppen van randvoor-
waarden. Ook goede faciliteiten ter onder-
steuning van het toerisme zijn nodig. De SGP 
pleit daarom voor aantrekkelijke toeristische 
voorzieningen.

Concreet
• Versterken van het eigen imago door pro-

motie van het landschap en toeristische 
evenementen die verwijzen naar de omge-
ving en de lokale cultuur(historie).

• Ruimte bieden aan ondernemers die slecht-
weervoorzieningen willen realiseren, bij-
voorbeeld overdekte speelvoorzieningen 
en musea.

• Verbeteren of realiseren van aantrekkelijke 
fiets- en wandelroutes onder andere op de 
Holterberg en het Reggedal, 

• Er worden rolstoelvriendelijke routes aan-
gelegd in onze toeristische gebieden.

• Ons Nationaal Park Sallandse Heuvelrug 
moet gratis en vrij toegankelijk blijven voor 
recreatie en toerisme. 

• De Toeristenweg moet open blijven voor 
gemotoriseerd verkeer.

• Toeristische informatiepunten in Holten en 
in Rijssen.

• Onderzoek naar het effect van toerisme op 
de economie van Rijssen Holten.

• Uitvoering geven aan het masterplan Oos-
terhof zodat dit een duurzame waarde heeft 
voor recreatie in dit gebied.
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WIJKEN
H O O F D S T U K  8

De SGP hecht aan duurzame, leefbare en veilige wijken en wil 
daarin investeren. Waar het gaat om het beheer van de door 

de gemeentelijke medewerkers prima onderhouden openbare 
ruimte, is sober en veilig de ondergrens. Een goede infrastructuur 

die zorgt voor een vlotte doorstroming van het verkeer vindt de 
SGP belangrijk. Toegangswegen tot de gemeente en tot de wijken 

hebben prioriteit.

Verkeer en vervoer
Het verkeer blijft voortdurend aandacht vragen. 
Het aantal auto’s neemt nog steeds toe. De 
SGP vindt dat de belangrijke doorgaande ver-
keersstromen zoveel mogelijk buiten de woon-
kernen moeten worden geleid. Het openbaar 
vervoer moet bijdragen aan een goede bereik-
baarheid van onze gemeente. Het fietsverkeer 
kan worden geoptimaliseerd.

Concreet
• Aanleg van een ongelijkvloerse kruising met  

het spoor op de N350 tussen Rijssen en Holten.

• Fietsen stimuleren door een optimale ont-
sluiting van woonwijken en het invullen van 
ontbrekende schakels in het fietspadennet. 
Daarbij speciale aandacht voor veilige fiets- 
en wandelroutes van en naar de (middelba-
re) scholen.

• Prioriteit geven aan het oplossen van ver-
keersknelpunten. Bij de oplossing vooral 
letten op kwetsbare groepen zoals kinderen 
en ouderen. 

• Strenge handhaving op te hard rijden bin-
nen de bebouwde kom.

• Gratis parkeren handhaven.

16%
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Beheer openbare ruimte
Het is belangrijk om te zorgen voor een pret-
tige, groene leefomgeving. Onder het beheer 
van openbare ruimte vallen water, verhardin-
gen, openbare verlichting, groen en speelvoor-
zieningen. Het beheer moet, waar mogelijk, in-
tegraal gebeuren. Bij werkzaamheden en groot 
onderhoud aan wegen en riolering geven we 
de openbare ruimte graag een kwaliteitsimpuls. 
Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen 
de leefbaarheid in de gemeente. Daarom ver-
dient groen extra aandacht.

Concreet
• De gemeente streeft naar een goede ba-

lans in het stedelijk gebied tussen groen 

en rood (de bebouwing). Daarbij speelt de 
soort groen en de bereikbaarheid daarvan 
een grote rol. Waar mogelijk betrekt de ge-
meente burgers in de besluitvorming.

• De gemeente voert een specifiek bomen-
beleid met aandacht voor bestaande bo-
men, kapbeleid, onderhoud en soortkeuze.

• De gemeente houdt het lichtbeleid actueel 
en streeft naar meer donkerte en aanpak 
van ‘hot- spots’ op bedrijventerreinen.

• De bestrijding van de hondenpoepoverlast 
is een blijvend aandachtspunt.

• Speelterreinen en speeltoestellen worden 
op een goede manier over de gemeente 
verdeeld. Het is fijn als elk kind op loopaf-
stand kan spelen en bewegen.
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Verduurzaming
De SGP erkent de stijgende vraag naar energie 
en de eindigheid van fossiele energiebronnen 
op aarde. Vanuit het oogpunt van rentmeester-
schap wil zij daarom een actieve bijdrage leve-
ren aan energiebesparingen en het toepassen 
van rendabele duurzame energiebronnen. 
Het is van belang dat de gemeente een loka-
le duurzaamheidsagenda hanteert. Dit zorgt 
voor draagvlak en helpt om een stevige positie 
in te nemen richting regionaal en provinciaal 
bestuur. Het maakt ook inzichtelijk in hoeverre 
het landelijke beleid haalbaar is. De gemeente 
dient hierbij de regie te behouden. Zonder een 
heldere eigen visie is de kans groot dat een ge-
meente aan de leiband wordt gelegd van lan-
delijk en regionaal energiebeleid.

Concreet
• Draagvlak voor duurzaamheidsinitiatieven 

is van het grootste belang. Dit geldt zeker 
voor grootschalige ontwikkelingen zo-
als zonnevelden en windparken. Inwoners 
moeten nauw betrokken worden bij derge-
lijke ontwikkelingen.

• De gemeente geeft zelf het goede voor-
beeld door gemeentelijke gebouwen te 
verduurzamen.

• Er is niet alleen aandacht voor warmte, maar 
ook voor koelte. Hete zomers kosten veel 
energie. Ook in het kader van duurzaam-
heid is voldoende openbaar groen daarom 
belangrijk.

• Bij het verduurzamen van bestaande bouw 
is de sociale huursector een grote en be-
langrijke partner. Een nauwe samenwerking 
met woningcorporaties is daarom belang-
rijk.

• Naast burgers moeten ook bedrijven waar 
mogelijk verleid en gefaciliteerd worden 
om te verduurzamen. 

• In de praktijk wordt vaak door draagkrach-
tigen gebruik gemaakt van duurzaamheids-
subsidies en -regelingen. De gemeente 
zorgt er daarom voor dat juist ook soci-

aaleconomisch zwakkere groepen bekend 
zijn met duurzaamheidswinkels en groene 
subsidies en regelingen. 

• De gemeente is in beginsel geen initiatief-
nemer voor het opwekken van duurzame 
energie. Het initiatief daarvoor ligt bij bedrij-
ven, coöperaties en particulieren. Waar pro-
jecten in de omgeving passen en op draag-
vlak kunnen rekenen, dient de gemeente dit 
goed te faciliteren.

Milieu en afval
Burgers en bedrijven produceren enorm veel 
afval, vaak zonder zich daar bewust van te zijn. 
Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving 
van wetten en regels.

Concreet
• De afvalinzameling is er op gericht om het 

milieurendement te verbeteren (optima-
le scheiding van afvalstromen stimuleren), 
tegen aanvaardbare en zo mogelijk lagere 
kosten voor de burger met een zo goed 
mogelijk serviceniveau.

• De gemeentewerf dient voor het aanleve-
ren van grofvuil en tuinafval uitsluitend voor 
eigen inwoners toegankelijk te zijn. De bur-
ger mag beperkt gratis storten op de werf.

• De gemeente stimuleert hergebruik bij-
voorbeeld door middel van kringloopwin-
kels en repaircafés

Vanuit het oogpunt van 
rentmeesterschap wil de SGP 
een actieve bijdrage leveren 
aan energiebesparingen en 

het toepassen van rendabele 
duurzame energiebronnen.
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Algemene 
middelen

Wijken
Inwoners, 
Organisatie 
en Bestuur

Wonen, 
Recreëren 
en Veiligheid

Jongeren 
en Onderwijs

Ondernemen 
en Werk Samen zorgen

Cultuur 
en Sport

Gemeentelijke
belastingen

BESCHIKBARE
MIDDELEN

VERDELING
MIDDELEN

13%

87%

24%

17%
17%

16%

10%

11%

5%
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FINANCIËN
H O O F D S T U K  9

De ambities die in de voorgaande hoofdstukken zijn 
genoemd, kosten geld en zullen in overeenstemming 

gebracht moeten worden met de beschikbare financiële 
middelen. Het gezond houden van de overheidsfinanciën 

is en blijft de komende jaren wezenlijk. De SGP streeft 
naar een gezond financieel  beleid.

Financieel beleid
Gezond financieel beleid begint met inzicht in 
de beschikbare financiële middelen. Middelen 
die worden verkregen door uitkeringen van het 
Rijk (algemene middelen) of via belastinghef-
fing door de gemeente zelf.
Vervolgens moeten  verantwoorde keuzes wor- 
den gemaakt hoe de beschikbare middelen 
worden verdeeld over de ambities in de ver-
schillende beleidsterreinen. De SGP wil de be-
schikbare ‘taart’ zoals hiernaast verdelen (taart-
punten zijn hoofdstukken 2 t\m 8) :
 
Concreet
• Een structureel sluitende begroting.
• Verantwoorde verdeling van de beschikbare 

middelen.
• Streven naar lastenverlichting voor de bur-

ger is geen doel op zich, maar moet altijd 
worden gezien in relatie tot het serviceni-
veau van de voorzieningen (meer service 
mag meer kosten).

Langetermijnvisie
Indien door decentralisatie de gemeente aan-
vullende taken krijgt toebedeeld, dan moeten 
daar de juiste middelen bij worden geleverd 
(‘een knaak voor een taak’).
Beperktere financiële ruimte als gevolg van 
kortingen, kan betekenen dat er andere keuzes 
gemaakt moeten worden. Dit vraagt om hel-
dere strategische visies in de verschillende be-
leidsterreinen voor de langere termijn, zodat er 
afgewogen keuzes gemaakt kunnen worden en 
de impact van de keuzes op voorhand helder 
gemaakt kan worden.
Bij grote uitgaven is het toepassen van het 
weerstandsratio (risicoanalyse) een goed me-
chanisme om de gemeente financieel gezond 
te houden.

Concreet
• Een knaak voor een taak.
• Strategische visies in de verschillende be-

leidsterreinen. 
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