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VOORWOORD
Met veel plezier presenteren wij u het coalitieakkoord ‘Gewoon Doen!’ van Gemeentebelangen
Bronckhorst (GBB), VVD en GroenLinks voor de periode 2018-2022. Dit akkoord is geformuleerd
op hoofdlijnen en geldt als leidraad voor het nieuwe college om samen met de gemeenteraad
en de samenleving constructief verder te werken aan een mooi, duurzaam en vitaal Bronckhorst.
Het akkoord is tot stand gekomen in een dynamisch onderhandelingsproces. Daarbij hebben wij
als formerende partijen tussentijds inbreng opgehaald bij u als inwoner, organisatie, ondernemer
of raadslid. Wij hebben dit ervaren als een zinvol en stimulerend proces waarbij we waardering
uitspreken voor uw bijdrage. Deze heeft een plek gekregen in het akkoord. Een overzicht van
de belangrijkste door u ingebrachte punten vindt u in de bijlage.
Onze dank gaat uit naar de gemeenteraad en het college van de voorgaande periode.
Zij hebben veel werk en inzet verricht waarop wij verder bouwen.

We hebben er zin in:
we gaan ‘Gewoon Doen! Doet u mee?’

Herman van Rooijen

Han Pelgrom

Ton van Linder
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INLEIDING
De samenleving verandert in een rap tempo en daarmee ook de rol van de overheid. De overheid moet
steeds blijven reflecteren op de rol die wenselijk is in de samenleving. Dit vraagt om aanpassing van
bestuurlijke en ambtelijke rollen. Dit is een continu proces van ontwikkelen en verbeteren.
Hierbij horen pionieren, experimenteren en fouten maken. Dat vraagt om een veilige omgeving voor alle
partijen om elkaar ruimte te gunnen, naar elkaar te luisteren, vragen te stellen, advies te geven of koers
te wijzigen. GBB, VVD en GroenLinks willen dit proces voortzetten samen met inwoners, verenigingen,
organisaties en ondernemers!

			•
Wat
			•
bindt ons?

			

Trots op de kracht van inwoners en ondernemers
L
 iefde voor ons landschap

Uitgaan van mogelijkheden en pakken van kansen

			•

K
 waliteit van het landschap versterken

			•

E
 conomie & werkgelegenheid stimuleren:

Wat
willen
we?
			•

ondernemerschap, recreatie en toerisme, evenementen
Leefbaarheid ondersteunen en behouden: saamhorigheid, naoberschap,
inclusieve samenleving

			•
			

3
 60 graden regio; samenwerking met alle gemeenten en partners om ons heen

Werken aan vier grote inspirerende opgaven (transities)

			•

Waar richten
			•
we ons op?
			•
			•

D
 ienstbare overheid: open en uitnodigend
D
 uurzaamheid vanuit realisme
K
 waliteit van leefomgeving
P
 roactief inspelen op demografische ontwikkelingen

Waar willen
we het verschil
maken?

			Inwoners centraal en een dienstbare overheid
			•
			

•

K
 euzevrijheid en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid
Open relatie tussen inwoners en gemeente

			•

Toegankelijk en laagdrempelig

			•

W
 erken aan en vanuit vertrouwen

			•

Z
 orgzaam voor elkaar

Hoe gaan
we dat doen?

			Verbinden
			•

P
 ersoonlijk en informeel

			•

L
 uisteren en aanwezig zijn

			Mogelijk maken
			•

S
 timuleren en faciliteren

			•

E
 xperimenteren

			•

L
 eiderschap tonen

Investeringen
Wij kiezen ervoor te investeren in open en dienstbaar bestuur, vitale kernen en reconstructie van weg, landbouw
en landschap en handhaving. Na verwerking van de meicirculaire stellen wij het financiële overzicht bij dit
coalitieakkoord op.
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TRANSITIES
De transities, de inspirerende opgaven die we hierna noemen, zijn de grote bewegingen die we willen realiseren. Vanuit verschillende

•

	

Uitnodigend te zijn naar initiatiefnemers en bij gemeentelijke plannen vroegtijdige participatie te organiseren.

thema’s en vakgebieden is inspanning nodig om daar resultaat op te boeken. Hierop willen we investeren en het verschil gaan maken.

•

	

De samenleving uit te dagen om taken op te pakken die zij zelf beter kan uitvoeren dan de gemeente (right to challenge).

•

	De raad te faciliteren bij haar kaderstellende rol door de wijze van beleidsvorming en besluitvorming daarvoor

I.

Dienstbare overheid: open en uitnodigend

Om de gewenste bewegingen op gang te brengen gaan we werken vanuit het principe van de open en uitnodigende overheid.
Door de veranderingen in de samenleving verandert de rol van de overheid. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke

te verbeteren (bijvoorbeeld vroegtijdige informatievoorziening en scenario’s te presenteren).
•

	En door te streven naar breed draagvlak in de totale raad.

organisaties nemen vaker zelf het initiatief. Van de gemeente vraagt dit een verbindende houding die dienstbaar is aan

Ambtelijke organisatie

de samenleving. Vanuit een open en uitnodigende houding luisteren naar de wensen, behoeften in de samenleving. Wij zetten

We zien de gemeente Bronckhorst als een organisatie die zich kenmerkt door; betrokkenheid en loyaliteit, open houding voor

in op vroegtijdige participatie. Duidelijkheid over ambities, kaders en mogelijkheden is daarbij nodig. En we laten zoveel mogelijk

vernieuwing en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Vanuit het principe van de dienstbare overheid is het wenselijk om als

de verantwoordelijkheden en initiatieven bij de inwoners en waar nodig kunnen we faciliteren. Daarnaast stellen we

organisatie naar buiten gericht te werken. Medewerkers in de samenleving hebben een oog- en oorfunctie en werken vanuit een

een onafhankelijk vertrouwenspersoon in.

empathische houding. We hebben het volste vertrouwen dat we samen met de ambtelijke organisatie de opgaven aan kunnen.
We doen dit door:

We zetten in op het vergroten van de veiligheid. Dit betreft de veilige woonomgeving, voorkomen van criminaliteit en de verkeersveiligheid. Bij verkeersveiligheid is aandacht voor lokale wegen, snelheid en zwaar verkeer in de bebouwde kom. In samenspraak

•

	Ruimte te creëren voor advisering op langere termijnvraagstukken, te werken aan de grote transities

•

	

•

	Het gebiedsgericht werken voor de hele organisatie verder te versterken en de rol van gebiedsbestuurders,

•

	Verder te bouwen aan een organisatie die goed is in opdrachtgeverschap en aanbesteding van taken. Waarbij het

en opgavegericht te werken.

met omwonenden en belanghebbenden. Voor de aanpak van ondermijning maken we gebruik van slimme data analyses. We
combineren data met onze overheidspartners om risico’s beter in beeld krijgen. Voor de aanpak van misstanden is handhaving

van verschillende rollen: vakmanschap, bedrijfsvoering en procesbegeleiding.

nodig. Waar mogelijk zullen we met betrokkenen de handhaving combineren met de inzet van kennis en kunde van de
gemeente en van partners zoals de omgevingsdienst om de beste manier te vinden om daadwerkelijke verbeteringen te

gebiedsmanagers en gebiedsambtenaren als vooruitgeschoven post daarin verder doorontwikkelen.

realiseren in de kwaliteit van de leefomgeving.
Dit alles vraagt om een goede dynamiek en samenwerking tussen samenleving, raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Op basis van de dynamiek in de samenleving en de bestuurlijke ambities te kiezen voor het inzetten of combineren 		

bereiken van het maatschappelijk effect voorop staat en de organisatie zich daarop waar nodig aan kan passen.

Hoe zien we deze rollen en wat zijn de verwachtingen?

Samenleving
We zien een actieve en verantwoordelijke samenleving die goed in staat is initiatieven te nemen. We staan voor een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, partnerschap en wederkerigheid, door:
•

	

Als gemeente aan te sluiten op de samenleving op een moment en wijze die ondersteunend is aan het eigen initiatief.

•

	

De samenleving te stimuleren en uit te dagen om verantwoordelijkheid te nemen.

Gebiedsgericht

Eerlijk
en integer

Raad
Wij gaan samen met de raad uitwerken hoe raad en college invulling kunnen geven aan het principe van de dienstbare overheid, door:
• 	Met de raad te verkennen hoe zij haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo gaat invullen
dat daadwerkelijk ruimte wordt geboden aan de samenleving zoals hierboven beschreven.
•

	

Een vernieuwende werkwijze van de raad te verkennen. Bijvoorbeeld onderzoek naar inpassing van een Beeldvormend-

•

	Waar wenselijk op locatie in gesprek te gaan en vooral ook te blijven met onze inwoners;

Oordeelvormend- Besluitvormend –model.
introduceren van bijvoorbeeld een raadspreekuur.
•

Vroegtijdig in contact te zijn met inwoners om vanuit gewenste dialoog zoveel mogelijk juridische procedures te voorkomen.

•

	

De gezamenlijke kracht van de totale raad te versterken.

•

	

De raad te ondersteunen in hun rol in de regio.

College
Het college gaat proactief de samenleving in om invulling te geven aan haar dienstbare rol. Zij doet dat vanuit de kaders die
meegegeven zijn vanuit de raad, door:
•

	

Zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk te zijn.

•

	Te sturen op hoofdlijnen en te zorgen voor actieve deelname aan processen binnen netwerken
en samenwerkingsverbanden.

Begripvol
Verbindend

Resultaatgericht
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Duurzaamheid vanuit realisme

Wij gaan bijdragen aan een gezonde omgeving en klimaat, ook voor de volgende generaties. Onze focus ligt aankomende
periode op:

Energietransitie
We realiseren de stappen die nodig zijn op weg naar een energieneutrale gemeente Bronckhorst in 2030. De komende jaren
willen we hier maximale stappen in zetten, minimaal verdubbeling van de in Bronckhorst opgewekte energie en urgentiebesef
creëren bij inwoners en ondernemers. We sluiten aan bij de ambities van het Rijk en Provincie en het Gelders Energieakkoord.
Eind 2018 komen we met een aanpak en een routekaart. We doen dit door:
•

	

Het maken van een analyse die in volle breedte in beeld brengt waar de noodzakelijke maatregelen mogelijk zijn om

•

	

•

	Te werken met instrumenten als: een revolverend fonds, het sluiten van Greendeals, actief benutten van financiële

de doelstellingen te realiseren.
Samen met de raad en partners doelstellingen te formuleren.

Urgentie
bewustzijn

bronnen, zodanig dat iedereen mee kan doen.
•

	

•

	Stimuleren van het gebruik van zonne-energie door inzet van zonneladder mogelijk te maken (eerst op daken,

Stevig in te zetten op het stimuleren van energiebesparing; een stimuleringsplan voor isolatie opzetten en faciliteren.
dan dubbelruimtegebruik, tijdelijke bestemming en ander grondgebruik).

• 	Meer ruimte te bieden voor initiatieven voor energieopwekking met daarbij oog voor landschappelijke inpassing.
•

	

•

	Met partners in de regio’s samen te werken aan kansen in energietransitie op het gebied van de mobiliteit.

Als gemeente sterker in te zetten op duurzaam inkopen, verduurzaming van gemeentelijke eigendommen.

•

	De doelstelling asbestsanering waar te maken en hierin te faciliteren en door te zoeken naar slimme combinaties van
slopen en/of nieuwe vormen van energieopwekking.

Lokale
energie

Klimaat
Aansluiten bij de eerdere doelstellingen die door de raad zijn vastgesteld. Voortvarend aan de slag gaan met de uitvoering
daarvan, door:
•

	

Met lokale partners in gesprek te gaan over de bijdrage van Bronckhorst aan een regionaal Klimaatakkoord.

•

	

In besluitvorming aan te geven wat het effect van het betreffende besluit is voor het klimaat.

•

	

In de jaarrekening en begroting de consequenties voor het klimaat apart te benoemen.

•

	Na te gaan wat een kerngerichte aanpak kan zijn om huishoudens van het gas te krijgen.

•

	

Zowel ruimtelijk als financieel na te gaan wat nodig is voor de klimaatadaptatie.

Bodemkwaliteit
Verschillende overheden werken aan de verbetering van de bodem, lucht en waterkwaliteit. Hier is een duidelijke relatie
met de transitie Kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Wij geven prioriteit aan het verbeteren van de bodemkwaliteit, door:
•

	Samen met de partners in de sector een samenwerking aan te gaan met als doel het verbeteren van de bodemkwaliteit.
De huidige bodemkwaliteit in beeld te brengen, de verbeterpunten te benoemen, aan te geven wat er nodig is om
de kwaliteit te verbeteren en afspraken te maken over acties en ieders inzet.

Gezond
klimaat

Het
onbenutte
benutten
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Demografische ontwikkelingen

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt 26 wetten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening,

We blijven de demografische ontwikkelingen volgen. Waar nodig vertalen we de inzichten in de trends op de lange termijn naar

bouwen en cultureel erfgoed in één. We benutten de invoering van de Omgevingswet om een kwaliteitsimpuls te geven aan het

de concrete aanpassingen in Bronckhorst, die nodig zijn voor de korte of middellange termijn. We hebben vertrouwen in de kracht

landschap en de dorpen. Een van die belangrijke opgaven is de toekomstige ontwikkelingsrichting van landbouwbedrijven in een

van de gemeenschappen en de aantrekkelijkheid van de dorpen en het buitengebied om er te leven, te werken en te recreëren.

kleinschalig landschap met grote cultuurhistorische waarde en grote biodiversiteit. Dit is belangrijk voor de doorontwikkeling van

De demografische ontwikkeling willen we benaderen als een kans om voorzieningen te vernieuwen, door:

Nationaal Landschap de Graafschap. Een andere belangrijke opgave is het ontwikkelen van een toekomstvisie op de vitaliteit
van de kernen. We kijken daarbij goed naar de relatie tot de omliggende stedelijke regio’s van de Achterhoek, Stedendriehoek en

•

	Landelijk en regionaal onderzoek en de beleving van inwoners en inzichten van ervaringsdeskundigen te bundelen tot
een volledig inzicht. Op die manier werken we aan een goed inzicht in de lokale

Arnhem-Nijmegen. Met de invoering van de Omgevingswet werken we aan een cultuuromslag in het omgevingsbeleid, door:

effecten in dorpen en deelgebieden van Bronckhorst op korte en middellange termijn.
•

	

•

	De doelen van de Omgevingswet te vertalen naar een concrete visie voor de toekomst van Bronckhorst. Dit doen we

Met de gemeenteraad het ambitieniveau te bepalen voor het inzetten van de instrumenten van de Omgevingswet.

•

	

Voor de Omgevingsvisie met partijen gezamenlijk de ontwikkelingsrichting te bepalen voor landbouwbedrijven in

•

	

Voor de Omgevingsvisie de ontwikkelingsrichting te bepalen voor de kernen en het buitengebied in relatie tot

in een open en participatief proces met de gemeenteraad, inwoners en belanghebbenden.

leefomgeving.

	Uit te dragen dat Bronckhorst een ‘bloei’ gemeente is en de inwoners daarbij uit te dagen en zo nodig te ondersteunen
om daarin kansen te benutten die bloei te versterken.

•

Met op uitvoering gerichte programma’s actief te werken aan het realiseren van de gewenste kwaliteit van de fysieke

	Onze samenwerking met de P10 en VNG te benutten voor de juiste aanpassingen in landelijke
regelingen en uitkeringen passend bij demografische ontwikkelingen.

•

de omliggende stedelijke regio’s van de Achterhoek, Stedendriehoek en Arnhem-Nijmegen.

	In regio-verband subsidiemogelijkheden aan te boren en optimaal te benutten om demografische
ontwikkeling te verbinden met innovaties in onder meer zorg, woonconcepten en in ondernemerschap.

•

een kleinschalig landschap met grote cultuurhistorische waarde en hoge biodiversiteit.

•

•

	

Met de inzichten in de demografische ontwikkelingen verbindingen te leggen met onze inzet
op bijvoorbeeld:

		

o

• 	De twee recent geactualiseerde bestemmingsplannen samen te voegen met andere verordeningen en regels in een
vernieuwd en eenduidig Omgevingsplan:
Gebruiksvriendelijk en transparant door een volledige digitale ontsluiting van informatie.

		

Definiëren van gebiedswaarden en spelregels, met flexibiliteit zodat er altijd politiek-bestuurlijke afwegings-

o

en andere sectoren.
		

		o

Het stimuleren van de kwaliteit van onderwijs en samenwerking tussen onderwijs

o

Het waarderen van de bestaande activiteiten in kunst en cultuur. Dit doen we samen met inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en scholen voor het versterken en faciliteren van het aanbod.

ruimte is.
		

o

Initiatiefnemers en de gemeente zorgen voor vroegtijdige participatie van omwonenden en belanghebbenden.

		

o

Gericht op realisatie van gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

•

	De monitoring en handhaving van de omgevingskwaliteit te verbeteren, onder meer door koppeling van databronnen
en betere data analyses van de Omgevingsdienst en andere partners.

•

	We ontwikkelen nieuwe werkwijzen voor afspraken met initiatiefnemers van plannen en activiteiten in de leefomgeving
waarbij compensatie met investeringen in landschap en natuur gerealiseerd worden.

Bedrijvigheid
passend in
landschap

Vroegtijdige
participatie

Heldere
afwegingskaders

Bloei
gemeente

Eigentijds

Innovatief
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SPEERPUNTEN
Naast de grote transities is er een aantal speerpunten waaraan we impulsen gaan geven:
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Wonen
Het is goed wonen in Bronckhorst. Vanwege de demografische ontwikkeling op de lange termijn zijn de bouwmogelijkheden
op de korte termijn sterk beperkt. Voor met name veel jongeren en ouderen die in Bronckhorst willen (blijven) wonen is
het onmogelijk geworden om in hun eigen dorp te wonen. We willen hierop meebewegen en ruimte bieden, door:
•

Met partners in de regio te zoeken naar ruimte die op korte termijn nodig is om te voldoen aan de vraag naar woningen.

•

	

Wonen

•

	

Sociaal Domein

•

	

Economie, ondernemerschap en toerisme

•

	

Landbouw en landschap

•

In beeld te brengen onder welke voorwaarden we woningsplitsing en woningtoevoeging kunnen toestaan.

•

	

Natuur en biodiversiteit

•

V
 an de aanvragers een inspanning te vragen op bijvoorbeeld het gebied van asbestsanering en sloop van oude schuren.

•

	

Regionale samenwerking

•

	

Financiën

Daarvoor zullen we de cijfers en onderzoeken actualiseren naar de lokale situatie.
•

Ruimte te scheppen voor het toevoegen van extra woningen, met name voor starters en senioren. Daarbij hebben we
het uitgangspunt dat in de kernen nieuwbouw mogelijk moet zijn.

Daarbij onderzoeken we welke subsidiemogelijkheden stimulerend kunnen zijn.
•

Ruimte te maken voor experimenten met woonvormen, met name in het buitengebied.

•

H
 et bundelen van de duurzaamheidslening, kluswoninglening en blijverslening en te onderzoeken welke voorwaarden
passend zijn voor de huidige investeringsbehoefte.

Aantrekkelijk
woonaanbod

Verduurzaming
van woningen

Ruimte voor
experiment

Meer
mogelijkheden
voor jongeren
en ouderen
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Zorg en welzijn

Economie, ondernemerschap en toerisme

Het sociaal domein (de gemeentelijke taken op het gebied van zorg en welzijn) is de laatste jaren enorm veranderd. In het kader

De economie ontwikkelt zich positief. Ook voor ondernemers in Bronckhorst dienen zich nieuwe kansen en uitdagingen aan,

van de participatiesamenleving en kostenbesparing heeft de overheid drie grote taakgebieden onder verantwoordelijkheid van de

onder andere door glasvezel in het buitengebied. In de landbouw, maakindustie en recreatie en toerisme is weer ruimte voor

gemeente gebracht: de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO. Er is in Bronckhorst een stevig fundament gelegd met de

innovatie. Het moet goed ondernemen zijn in Bronckhorst. De coalitie wil inzetten op een open houding en in verbinding zijn met

sociale teams in de gebieden. De komende jaren zal een eerste evaluatie uitgevoerd worden over de inrichting, sturing en

de ondernemers. Wij juichen de oprichting van het nieuwe platform ‘Ondernemend Bronckhorst’ toe. Het moet mogelijk zijn voor

bekostiging binnen diverse onderdelen van het sociaal domein.

bestaande bedrijven om door te groeien, dit binnen maat en schaal. Zij wil inzetten op meer mogelijkheden voor nieuw
en creatief ondernemerschap, dat zoveel mogelijk bijdraagt aan de nationale doelstelling van een volledig circulaire economie

Bronckhorst kent een sterke sociale samenhang waarin mensen voor elkaar zorgen. Daarnaast zorgt de gemeente voor een

in 2050. Als coalitie wil zij het ondernemerschap gaan versterken, aanjagen en zeker faciliteren waar dat wenselijk is. Een goede

passend aanbod voor degene die niet op eigen kracht mee kunnen doen. Hierbij is de zorg- of hulpvraag leidend. Iedereen in

kwalitatieve en passende bereikbaarheid is hierbij belangrijk.

Bronckhorst moet regie kunnen houden op zijn/haar leven en naar eigen vermogen meedoen in de samenleving. De toegang
tot zorg of hulp moet laagdrempelig zijn en er moet voldoende keuzevrijheid zijn voor zorg- of hulpvormen, daarbij gaan we

We gaan voor een hechte samenwerking met de ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en andere organisaties.

uit van vertrouwen. We werken hieraan door:

We versterken innovatie, waardeketens en verruiming van werkgelegenheid, door;

•

Volle inzet op preventie voor het gehele sociale domein.

•

•

Een integraal en dynamisch beleidsplan te maken waarbij de drie wetten worden samengevoegd.

•

en de samenwerking tussen ondernemers mogelijk te maken. Het bedrijfsleven te stimuleren om invulling te geven
aan sociaal werkgeverschap.

	Vanuit de gemeentelijke regiefunctie te komen tot een optimale versterking met de 1e lijn, meer samenhang
te realiseren tussen het aanbod in de 2e lijn en verbetering van de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers

•

en mantelzorgers.
•
•

•

•

	Te evalueren op basis van recente onderzoeken zoals Nationale ombudsman en Rijksoverheid van het sociaal domein
	De positie van zorg- en hulpverleners te verbeteren door minder administratieve handelingen en ruimte voor flexibele

Met ondernemers in de recreatie en het toerisme werken we aan kwaliteitsverhoging, onder meer door in te zetten
op de kansrijke ‘Oude IJssel’ streek.

•
•

Te bezinnen op de positie van de Regionale bedrijventerreinen.
	Een aantrekkelijk klimaat te realiseren voor evenementen en voorzieningen, vooral op gebied van (buiten)sport,
gezondheid en kunst en cultuur.

en innovatieve oplossingen.
•

	In te zetten op innovatie en met onderwijsinstellingen te werken aan stageplaatsen. De verbindingen tussen agrarische
ondernemers en food industrie in Bronckhorst met Food Valley Wageningen te ondersteunen.

Optimale waarborging van de privacy en onafhankelijke positie van de professional bij indicatiestelling te garanderen.
om efficiency en administratieve taakverlichting in de zorg te realiseren.

•

	Het accounthouderschap te versterken gericht op bestaande ondernemers, nieuwe en startende ondernemers

Binnen jeugdhulp de mogelijkheden te onderzoeken voor een doorlopend zorgaanbod tot 21 jaar.
	Armoede te bestrijden door een beleid te ontwikkelen voor de aanpak van stille armoede en het doorbreken
van generatiearmoede.

•

Mantelzorgers te ontlasten door structurele respijtzorg dichtbij mogelijk te maken.

•

Te werken aan de preventie en aanpak van eenzaamheidsproblematiek.

Preventie

Ontschotten

Meetbaar

Zorg voor
jeugd

Keuzevrijheid

Bevordering
ondernemerschap

Goede
bereikbaarheid

Samenwerken
in 3 O’s

Sterk
toeristisch
aanbod
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Landbouw en landschap

Natuur en biodiversiteit

Een belangrijke kracht van Bronckhorst is de structuur van de familiebedrijven die lokaal geworteld zijn en die passen in een

Bronckhorst kent een prachtige en waardevolle natuur. We versterken de natuurwaarde en de biodiversiteit. Wij zien het herstel

kleinschalig landschap. We realiseren een goede balans in de ontwikkeling van de agrarische sector en de ontwikkeling van

van de biodiversiteit als een essentiële taak om als gemeente samen met inwoners en partijen op te pakken, door:

het landschap. We geven ruimte om te ondernemen en nieuwe initiatieven te ontplooien in hun bedrijfsvoering en werken met
duidelijke vooraf gestelde kaders. We geven ruimte aan ontwikkeling van deze bedrijven en verbinden dat met het versterken

•

Het bermbeheer in het buitengebied verder te ontwikkelen met inwoners en andere betrokken partijen (waterschappen,

van het landschap en natuurwaarden. We betrekken bewoners, natuurorganisaties, boeren, landgoedeigenaren, recreatie-

landgoedeigenaren) voor herstel van natuurwaarden in bermen en verbinden dit waar mogelijk met de blauw-groene

ondernemers bij het formuleren van beleidskaders en het uitvoeren van initiatieven voor het versterken van landschap

dooradering met sloten, beken en poelen. We voegen dit met andere uitvoerings- en subsidieregelingen samen
in een uitvoeringsprogramma.

en natuur, door:
•
•

•

	Deel te nemen aan initiatieven voor het sluiten van kringlopen, om te schakelen naar grondgebonden productieve,

	Beleidsversnippering om te zetten naar één programma en uitvoeringsgericht hier naar te werken:
waarbij we inzetten op het waarborgen van het cultuurhistorische landschap en de biodiversiteit.

vermindering van mestoverschot, natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, biologische productie. We ondersteunen

•

Te sturen op het verhogen van biodiversiteit in onderhoud en beheer.

deze veelzijdige initiatieven waar nodig en mogelijk met aanpassing van regelgeving en beheerscontracten.

•

In te zetten op het behoud en de versterking van kleinschalige landschapselementen.

•

Het bomenbeleidsplan aan te passen voor de bescherming van markante bomen en boomstructuren op gronden

	Te werken aan een beter inzicht in de vitaliteit van de agrarische bedrijven, in het bijzonder van de intensieve
varkenshouderij. We verkennen - waar nodig met individuele bedrijven - gewenste ontwikkelingen en toekomstscenario’s,

die niet in eigendom zijn van de gemeente en deze voorzien van passende beleids- en beheersmaatregelen.

bijvoorbeeld met streekproducten, recreatie, zorg, of andere bedrijfsactiviteiten. We maken regelgeving flexibel voor
een gezonde ontwikkeling met beperkte effecten op het landschap en draagvlak in de omgeving.
•

	De schaalvergroting van agrarische bedrijven te beoordelen op de inpasbaarheid van hun bedrijfsvoering
in het kleinschalige landschap, bijdrage aan dierwelzijn en beperking van milieueffecten. We werken hiervoor
de spelregels uit in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

•

Functieveranderingsbeleid en andere regelingen voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen te combineren met
regelingen voor asbestsanering en verduurzaming. We benutten eventuele nieuwe bouwrechten voor woningen met
een ruimte-voor-ruimte regeling.

•

Boomrijk

Kleinschalig

	Afspraken over landschappelijke inpassing van bouwprojecten te verbinden we aan afspraken over een kwalitatief
goede realisatie ervan. We zien toe op uitvoering.

Ruimte voor
ontwikkeling

Biodiversiteit
Bloemrijke
bermen

Kringlopen
sluiten
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Regionale samenwerking

Financiën

Ondernemers en maatschappelijke organisaties vervullen een grote rol in de eigentijdse vormen van regionale samenwerking.

Bronckhorst is een financieel gezonde gemeente. Dat gaan we zo houden. We gaan door met kwaliteitsverbetering van

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers en inwoners uit Bronckhorst actief deelnemen aan regionale programma’s

de financiële documenten om de raad te faciliteren in haar kaderstellende en controlerende rol. We maken onze financiële

en projecten. Concrete resultaten bereiken staat daarbij voorop. We versterken de rol van de gemeenteraad in alle vormen van

documenten ook voor inwoners leesbaar. We realiseren dit door:
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regionale samenwerking. Wij geven prioriteit aan de thema’s wonen, energietransitie en landbouw. We investeren in
•

samenwerking, door:

Indien noodzakelijk de belastingen aan te passen. We hanteren daarvoor alleen de inflatiecorrectie
(vijfjaarlijkse gemiddelde op basis van het CPB)

•

Aan de slag te gaan met de nieuwe structuur van de Regio Achterhoek en te zorgen voor democratische legitimiteit.

•

Een voortrekkersrol te vervullen in de P10.

•

Activiteiten te ondernemen met de Cleantechregio Stedendriehoek, de Euregio, FoodValley.

• 	Als uitgangspunt voor overige lasten en heffingen kostendekkendheid te hanteren. Bij mogelijke verhogingen
van lasten en heffingen kiezen we voor een geleidelijke schaal.
•

	

•

	Binnen de begroting ruimte te vinden voor beleidsintensiveringen. In 2019 wil het college de opbouw van de begroting

Meer financiële bronnen aan te boren van de Provincie, het Rijk en de Europese Unie.

•

	Te onderzoeken in hoeverre eigenaarschap van verbonden partijen meerwaarde heeft voor de inwoners van

kritisch beoordelen en daarbij nut en noodzaak van bestaand beleid nagaan.
de gemeente Bronckhorst. Als deze meerwaarde niet onomstotelijk vaststaat wordt nagegaan of uittreding mogelijk is.
•

360 graden
samenwerking

Democratisch

•

In 2018 de nota Reserves en voorzieningen te actualiseren en waar nodig aan te passen.
	Voor de energietransitie en klimaatadaptatie en voor de aanpak van leegstaande (agrarische) bebouwing stellen we
een revolverend fonds in uit de algemene reserve.

-

Leesbaar
huishoudboekje

Financieel
gezond

Voortrekkersrol

Realistisch
begroten
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Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
T (0575) 75 02 50
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