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Voorwoord lijsttrekker

3

D66 krijgt het voor elkaar
Onze richtingwijzers:
· Echte oplossingen en toekomstbestendig beleid
· Integer bestuur met oog voor vernieuwing
· Goede zorg en de best haalbare jeugdzorg
· Duurzaam handelen loont
· Onderwijs met toekomst
Binnen dit raamwerk van waarden geven wij inhoud aan onze plannen voor Opsterland.
D66 heeft zich de afgelopen raadsperioden bewezen als een constructieve partner in de
raad. Geen onhaalbare vergezichten inspelend op gevoel van onbehagen, maar voorstellen
bekijken en oordelen vanuit de kernwaarden van D66. Een gezonde democratie kan niet
zonder afspraken waaraan iedereen zich gebonden voelt. Het bestuur, vooral lokaal, moet
zich voortdurend inzetten om de waardering voor deze afspraken krachtig te houden door
integer, transparant en toegankelijk te handelen. Door beleid waarin het individu ruimte heeft
om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontplooien. Door steun te leveren aan mensen die
om wat voor reden dan ook de aansluiting missen om van kansarm tot kansrijk te komen.
Sociale wens- en werkelijkheden kunnen niet zonder ondernemers en werkgevers presteren
beter met tevreden werknemers. Verstandig handelen betekent accepteren dat compromissen
nodig zijn, maar soms ook dat we compromisloos vasthouden aan een goede toekomst
voor onze jeugd. De ideale keuze is niet altijd mogelijk, maar wij hebben de overtuiging dat
handelen vanuit deze vijf waarden de meest wenselijke oplossing zal komen bovendrijven.
Voor de meeste inwoners van Opsterland zijn gemeenteraadsverkiezingen geen spannende
zaak. De tevredenheid is gemiddeld goed. Toch zullen de komende raadsperiode een aantal
spannende zaken passeren en moeten nog een aantal zaken van de afgelopen periode hun
beslag krijgen.

Rene Koopmans
Lijsttrekker D66 Opsterland
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Opleiden voor een zekere toekomst
In een samenleving waar door automatisering en mechanisatie banen verdwijnen,
is het noodzakelijk dat we de jeugd (en eventueel volwassenen) van nu en morgen
goed scholen. Voorzien van de juiste kennis en vaardigheden zijn we in staat om
voor onszelf te zorgen. Leerlingen krijgen een goede kans op de arbeidsmarkt
wanneer er ruimte wordt gemaakt om te leren bij bedrijven. Scholen doen er goed
aan door ondernemers mee te laten helpen met het opzetten van goed vakonderwijs.
De arbeidsdeelname zal hierdoor in de toekomst stijgen, waardoor er minder
uitkeringen nodig zijn door dalende werkloosheid. Vroegtijdige schoolverlaters
worden verminderd, waardoor de kosten van begeleiding en eventuele jeugdzorg
eveneens dalen. Met het geld dat vrijkomt, kunnen we kwalitatief goed onderwijs
voor alle toekomstige generaties in stand houden.

De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om
onderwijshuisvesting. D66 wil zich inzetten om de benodigde financiën beschikbaar te
maken en indien noodzakelijk de financiële middelen te verruimen voor de uitvoering
van het bestaande onderwijshuisvestingplan. De combinatie van functies in een
gebouw kan de leefbaarheid van dorpen versterken. Gebouwen moeten daarom niet
alleen geschikt zijn of worden gemaakt voor onderwijs, maar ook worden gebruikt
voor andere doeleinden, zoals opvang-, zorg- en welzijnsactiviteiten. Daar waar door
demografische ontwikkelingen en schaalgrootte onze onderwijskwaliteit verder onder
druk komt te staan, is het de hoogste tijd om te investeren in moderne, ruime en
energieneutrale basisscholen. Door af te stappen van kleinschaligheid kunnen we in
een krimpende regio kwalitatief goed onderwijs bewerkstelligen. Als voorbeeld kunnen
kleine dorpskernen zoals Jonkerslân en Luxwoude gebruik maken van de basisschool in
Langezwaag. Door de grotere schaal ontstaat ook ruimte om verschillende stromingen
te accommoderen.
Dit betekent dat
•
In 2019 willen wij een onderwijssteunpunt voor ondernemers uit Opsterland en
omgeving, genaamd ‘Opsterlands Ondernemers Trefpunt’, laten opzetten dat ervoor
zorgt dat het vaktechnisch onderwijs van de Burgemeester Harmsmaschool aansluit
bij de lokale behoefte van ondernemers.
•
In de begroting van 2019 moet de gemeente een hoger bedrag reserveren voor
het bouwen van moderne, ruime, flexibele, digitaal toekomstbestendige en energieneutrale scholen, omdat dit met de huidige budgetten niet kan worden gerealiseerd.
De basisschool van Langezwaag moet in de komende raadsperiode op deze wijze
worden gerealiseerd.
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•
Wij staan voor kwaliteit boven kwantiteit, waarbij ruimte moet bestaan voor
verschillende leermethodieken en stromingen.
•
Taalonderwijs aan welkome vluchtelingen en statushouders moet aanvullend
op landelijk beleid geïntensiveerd worden.
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Samen sterk en gezond ouder worden
					
Sport is onmisbaar in een gezonde samenleving. Het geeft ons de kans onze passie
en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom vindt D66 sportverenigingen
van groot belang. Ze bevorderen zelfvertrouwen, verbinden en dragen bij aan
samenhang in wijken en dorpen. Mensen kunnen hier ontspannen en elkaar
ontmoeten. Daarom vindt D66 dat deze organisaties omarmd moeten worden en
dat de gemeente ze moet ondersteunen. Dat kan door initiatieven te stimuleren
en kennis te delen op het gebied van ‘initiatiefnemend organiseren’ en door het
opstellen van ondernemingsplannen. Dat kan ook door te ondersteunen bij het
verder professionaliseren van sponsorbeleid en de werving van vrijwilligers.
D66 wil zich inzetten voor het behoud van de voorzieningen en bijdragen aan de
aanwezigheid en bereikbaarheid van sport voor alle inwoners van Opsterland. Wanneer
door samenvoeging van locaties kosten bespaard kunnen worden, stelt D66 als
voorwaarde dat daarmee de toegankelijkheid van voorzieningen niet in gevaar komt.
D66 waardeert de vele sportfaciliteiten die Opsterland rijk is en ondersteunt de wens om
in een aantal dorpen openlucht fitnesstoestellen en trimparcoursen te realiseren. Deze
laagdrempeligheid zorgt ervoor dat de mensen samen op een plezierige manier extra
bewegen, wat een basis is voor een gezond leven en kan bijdragen aan samenhang
in de lokale omgeving.
Dit betekent dat
•
Wij willen in de periode 2018-2022 in een aantal dorpen meer beweging,
ontspanning en plezier stimuleren door het aanleggen van fitnesstoestellen en
trimparcoursen in openlucht locaties.”
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De lokale democratie staat onder druk. Gemeenten krijgen steeds meer taken,
politieke partijen hebben moeite goede mensen te vinden, de lokale journalistiek
heeft weinig middelen, publiekstribunes zijn vaak grotendeels leeg en de gemiddelde
werkdruk van een raadslid is opgelopen tot ruim zestien uur per week. Dat vraagt
om verandering; een bestuur zonder tegenmacht is democratisch poreus.
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van de inwoners. Een sterk
bestuur stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt
verantwoording af, ook als voor de uitvoering van taken een samenwerking met
andere gemeenten nodig is. Daarnaast moeten we als gemeente onze ogen niet
willen sluiten voor de bestuurlijke herindeling, die de komende periode mogelijk op
gang zal komen. Om daarin de juiste keuzes te maken, zal de gemeente (opnieuw)
een duidelijke visie moeten ontwikkelen, zeker nu de OWO-samenwerking geen
toekomstbestendig model blijkt te zijn. 		

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist
omdat de gemeente beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners, maar
ook omdat inwoners hun dorp of buurt het beste kennen en het beste weten wat
er nodig is. Directe democratie en moderne vormen van inspraak zijn voor D66 een
belangrijke aanvulling op de representatieve democratie. Voor D66 is het belangrijk
dat iedereen kan inspreken en participeren, niet alleen hoogopgeleide of mondige
inwoners.
Uitgangspunt in ons denken is het bereiken van een excellente en persoonlijke
dienstverlening aan inwoners en ondernemingen. Daarvoor willen we het contact
tussen gemeente en inwoners en ondernemers verbeteren. Enerzijds door nog
beter gebruik te maken van digitale communicatietechnieken. Anderzijds door meer
contactmomenten in de dorpen te organiseren, bijvoorbeeld bij nieuwe regelgeving of
de ontwikkeling van (nieuwe) dorpsvisies. 						
Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan enkel je
aan de regels houden. We willen dat Opsterlandse bestuurders zich bewust zijn van de
mogelijke belangenconflicten en alle schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden
en ambtenaren. Uiteraard beschermen we hen ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de
samenleving.
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Dit betekent dat
●
De komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die manier is er
ruimte voor wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die niet onderdeel
uitmaken van het coalitieakkoord. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor
dat er beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners.
●
Het college zich houdt aan de Wet openbaarheid van bestuur en de
uitgangspunten van de (toekomstige) Wet open overheid, waarvoor een wetsvoorstel
mede door D66 is ingediend, dat op dit moment in behandeling is in de Eerste Kamer.
Dat wil zeggen dat het college werk maakt van een goede informatiehuishouding,
actieve openbaarmaking en geen misbruik maakt van Wob-uitzonderingsgronden.
●
Er meer ruimte komt in de begroting voor ondersteuning en bijscholen van
raadsleden.
●
Er een actieve gemeentelijke rekenkamer komt, met slagkracht. De rekenkamer
helpt raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college.
●
De komende raadsperiode wordt gebruikt om (nogmaals) kritisch te kijken naar
de doelmatigheid en efficiency van het gemeentelijk apparaat.
●
De mogelijke kansen op bezuinigingen ook direct worden verzilverd.
●
Er een (her)nieuw(d)e visie wordt ontwikkeld op het besturingsmodel van de
gemeente. Vanuit die ‘stip op de horizon’ kunnen we zelfbewust stappen zetten binnen
het krachtenspel van gemeentelijke herindeling dat de komende jaren op gang komt.
●
De bestaande gemeentegrenzen niet als onwrikbaar en vanzelfsprekend mogen
worden beschouwd.
●
Vormen van samenwerking met andere gemeenten mogelijke toekomstige
herindelingsprocessen niet in de weg zullen (mogen) zitten en bovendien doelmatig en
controleerbaar (moeten) zijn.
●
Inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak krijgen. Dan
is er meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van inwoners.
Uiteraard pas als het onderwerp voldoende tastbaar is voor inwoners, zodat zij de
urgentie en de gevolgen goed kunnen inzien.
●
De gemeente vooraf duidelijke verwachtingen geeft voor de inspraak en achteraf
uitlegt waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.
●
Dorpsbewoners meer te zeggen krijgen over waar het budget voor hun dorp
aan wordt besteed. Door gebruik te maken van dorpsbijeenkomsten en online
inspraakmogelijkheden, kunnen veel bewoners worden bereikt.
●
De proef met de digitale begrotingswijzer wordt verbeterd en voortgezet.
●
Het begrotingsproces transparanter wordt gemaakt door eerder in het proces
met de raad en inwoners te communiceren en overleggen over de keuzes en gevolgen.
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● Inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor voldoende
handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in
behandeling te nemen. We verwachten van inwoners dat zij in het voorstel aangeven
welke maatregelen van de gemeente worden verwacht en hoe eventuele kosten
worden gedekt.
●
De gemeente begrijpelijk communiceert met inwoners, bij voorkeur op taalniveau
B1.
●
De gemeente ook buiten kantoortijden goed en in meerdere talen (Nederlands,
Frysk en Engels) bereikbaar is.
●
Informatie goed te vinden is op de website van de gemeente en dat inwoners
digitaal een afspraak kunnen maken.
●
We het belangrijk vinden dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen
met de gemeente, door bijvoorbeeld gebruik te maken van kanalen die inwoners ook
dagelijks gebruiken, zoals WhatsApp.
●
Het fysieke loket blijft bestaan, omdat niet iedereen goed overweg kan met
internet.
●
Er prestatie-indicatoren worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld de doorlooptijd
van vergunningsaanvragenen de wachttijd aan de balie. Op die manier maken we de
prestaties van de gemeente transparant.
●
De gemeentelijke regeldruk wordt verminderd. De Algemene plaatselijke
verordening (APV) wordt doorgelicht op verouderde en overbodige regels. Daarnaast
komt er voor iedere nieuwe regel in principe een einddatum. Alleen na een positieve
evaluatie wordt de regel voortgezet.
●
We een wethouder leveren die zich actief en daadkrachtig inzet om bestuurlijke
vernieuwing vorm en inhoud te geven.
●
Er een stop komt op een schuldenpiramide van gemeentelijke boetes bij mensen
met een tekort aan inkomen. De opstapeling van boetes leidt in het algemeen tot niets
en wij geloven dat begeleiding een betere weg biedt.
●
Regelmatige inloopavonden bij wijziging van regelgeving.
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D66 vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als
individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen
het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de
gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in
te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. Ruimte voor Cultuur
is ook een onmisbare basis voor respect en verdraagzaamheid.
Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk
debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor
(menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na
te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met
hun gemeente of regio. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid, dat
iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en bijdraagt aan een open
samenleving met gelijke kansen. Cultuurbeleid dient zich daarom ook nadrukkelijk te
richten op mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur,
zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers. D66 wil dat ieder kind kennismaakt
met cultuur.
				
D66 waardeert de vele, vaak kleinschalige, cultuurfaciliteiten
die Opsterland rijk is. We moeten zuinig zijn op wat we hebben, maar ook ruimte maken
voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan de diversiteit van ons culturele aanbod.
Daarnaast willen we dat de gemeente ook in de jaren na 2018 extra investeert in cultuur,
om zo blijvend te profiteren van alle initiatieven die in het kader van LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad zijn ontplooid.

Dit betekent dat
●
Na jaren van bezuinigen en/of bevriezen, het beschikbare budget voor culturele
initiatieven en -organisaties wordt verruimd.
●
Er binnen die verruiming extra aandacht is voor diversiteit en nieuwe initiatieven.
●
Er een actieve, stimulerende en coördinerende rol door de gemeente wordt
aangenomen om culturele (mienskips)projecten te ondersteunen.
●
Gesubsidieerde instellingen cultureel ondernemerschap ontwikkelen. Dat
betekent niet dat alle instellingen per se commercieel succesvol moeten zijn, maar wel
dat ze zelf een actieve rol spelen in het verkrijgen van meer financiële armslag.
●
Wij pleiten voor investeringen in kunstenaars en creatieve ondernemers,
bijvoorbeeld door leegstaande panden ter beschikking te stellen. Zo krijgt de omgeving
een impuls en stimuleert de gemeente de lokale economie.
●
Wij cultuuronderwijs zien als een belangrijk instrument. Om scholen te ontlasten,
moet de gemeente stimuleren om de culturele sector een bijdrage aan het onderwijs te
laten leveren.
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Innovatie is belangrijk. De wereld om ons heen verandert voortdurend, en wij
ook. D66 stimuleert innovatie, want we willen dat onze kinderen het weer beter
krijgen dan wij. Ons uitgangspunt is dat innovaties bijdragen aan de oplossing van
maatschappelijke problemen. We denken bijvoorbeeld aan de energietransitie, lang
en gezond leven, circulaire economie en nieuwe, duurzame en gezonde vormen van
mobiliteit. Ondernemers die oplossingen ontwikkelen voor deze maatschappelijke
uitdagingen kunnen rekenen op onze steun.
Dit betekent dat
●
Bedrijven worden gestimuleerd om keurmerken voor maatschappelijk
verantwoord en duurzaam ondernemen te halen. Dat willen we onder meer bereiken
door dergelijke keurmerken op te nemen in de inkoop- en aanbestedingsprocedures.
●
Juist voor startende ondernemers kunnen we als gemeente het verschil maken.
Zij zorgen voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie
voor startende ondernemers. Startende ondernemers betalen daarom de eerste drie
jaar geen onroerendezaakbelasting (OZB).
●
De gemeente stimuleert dat geschikte leegstaande (industrie)panden worden
getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups.
●
De gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties
samenbrengt en stimuleert om samen en vanuit hun respectievelijke achtergronden
innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen.
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●
Innovatie ontstaat juist in regionale clusters, door de uitwisseling van kennis
en toepassingen. Als gemeente kunnen we innovatie stimuleren, door bijeenkomsten
te organiseren en/of ruimtes beschikbaar te stellen waar ondernemers elkaar kunnen
ontmoeten. De gemeente kan ook als ‘launching customer’ innovaties aanjagen.
●
Er haast wordt gemaakt met de aanleg van een hoogwaardig glasvezelnetwerk,
zodat bedrijven in het landelijk gebied optimaal profiteren van de kansen die het
wereldwijde web hun biedt.
●
Er een gemeentelijk innovatiefonds wordt voorgesteld.
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Bij D66 zijn we van mening dat in een beschaafde samenleving de mensen elkaar
onderling zoveel mogelijk bijstaan en ondersteunen. Wanneer professionele zorg
nodig is, dient deze van de best mogelijke kwaliteit te zijn. De gemeente financiert
deze zorg wanneer ze hoort bij drie wetten, namelijk die voor de Jeugdzorg, voor
Participatie en voor Maatschappelijke Ondersteuning. Wanneer een inwoner
problemen ervaart op het gebied van opvoeding, voorzieningen voor jongeren, het
vinden van passend werk, schulden, het aanpassen van de woning en nog een flink
aantal andere onderwerpen, dan valt dit binnen de verantwoordelijkheden van de
gemeente.
D66 staat achter het uitgangspunt dat problemen zoveel mogelijk moeten worden
voorkomen of ten minste zo klein mogelijk moeten worden gehouden. We hechten
daarom waarde aan activiteiten op het gebied van preventie en een goede
samenwerking tussen de betrokken partijen. Zo kunnen in prestatieafspraken
met woningbouwcorporaties afspraken worden opgenomen over het voorkomen
van huurachterstanden, het bemiddelen bij conflicten in samenwerking met de
gebiedsteams of welzijnswerk, en het signaleren van problemen. Wanneer er sprake is
van problemen rondom een persoon of gezin, onderschrijven wij het uitgangspunt dat
de oplossing vaker dan nu gevonden kan worden in de directe omgeving. Wie ligt, soms
letterlijk, wakker van deze situatie? En hoe kunnen deze mensen betrokken worden
bij de oplossing, ook in hun eigen belang? Dit zorgt ervoor dat we de samenhang in
onze samenleving daadwerkelijk versterken en bijdragen aan een structurele aanpak.
Bij deze manier van werken spelen de gemeentelijke gebiedsteams een belangrijke rol,
maar dit is nog lang niet bij al onze inwoners bekend. Wij pleiten dan ook voor meer
aandacht voor deze teams. Niet alleen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning,
maar ook vanuit de Jeugdwet.
Jeugdzorg maakt een ingrijpende ontwikkeling door. De financiering van deze zorg
en ondersteuning is in veel gemeenten een bron van grote zorg. Belangrijk is dat
wanneer een kind recht heeft op zorg, de gemeente verplicht is om deze zorg te
vergoeden. Overigens geldt dit ook voor de ondersteuning die wordt toegekend in het
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. We hechten dan ook grote waarde
aan onafhankelijke cliëntondersteuning en -advisering, zodat degene die besluit welke
zorg nodig is, onafhankelijk van de gemeente kan adviseren. Vanwege de achteraf
financiering (soms met een vertraging van twee jaar) en het gebrek aan ervaring met
de budgetten, is het begroten van deze zorg erg lastig. D66 pleit dan ook voor het
beschikbaar houden van een deel van de algemene reserves voor deze zorg in de
komende jaren.

20180205204717_2360.adpro.indd 13

2/5/2018 8:47:50 PM

6. Ondersteuning en zorg

14

Het versterken van de samenleving in onze plattelandsgemeente heeft alles te maken
met hoe sterk onze inwoners er in sociaal en economisch opzicht voorstaan. Sociale
en economische weerbaarheid van mensen vraagt tegenwoordig, meer dan voorheen,
iets van de ‘geletterdheid’. Dit betekent meer dan kunnen lezen en schrijven. Het
vraagt ook dat je je kunt redden in een steeds verder gedigitaliseerde omgeving. We
zijn daarom voor het investeren in initiatieven, gericht op het terugbrengen van de
laaggeletterdheid. Dit heeft tegelijkertijd effect op de inzetbaarheid van onze inwoners
op de arbeidsmarkt.
We hebben te maken met een verschuiving van functies en banen. Vooral in de
agrarische sector en in de zorg, belangrijke sectoren in Opsterland, verdwijnen steeds
meer banen voor laaggeschoolden, inclusief de administratieve en ondersteunende
functies. Om te voorkomen dat mensen in de bijstand terecht komen, is ook hier
van belang te werken vanuit de preventieve gedachte. D66 is van mening dat minder
vanuit algemene benadering moet worden gedacht en meer per situatie moet worden
gekeken naar wat de beste oplossing is. De nadruk dient daarbij te liggen op wat
iemand wel kan en niet op wat niet (meer) lukt.

Dit betekent dat
•
Wij pleiten voor een versnelling van de samenwerking tussen betrokken partijen
in het sociaal domein, om de geboden ondersteuning zo effectief mogelijk te maken.
Omdat de betrokken instanties dit vanuit zichzelf vaak nog lastig vinden, kan de
gemeente een regierol vervullen
Hierbij vinden wij dat in de eerste plaats naar problemen op het gebied van veiligheid
(kinderen) moet worden gekeken en in de tweede plaats naar de financiële situatie van
een persoon/gezin. Het is gebleken dat wanneer iemand in de schulden zit, dit zoveel
effect heeft dat eventuele problemen op andere gebieden niet effectief kunnen worden
opgelost.
•
Meer integraliteit in het beleid van de gemeente noodzakelijk is. Dit geldt
vooral voor de samenwerking tussen het sociaal domein en het ruimtelijk domein. Zo
stellen wij voor geen appartementen voor ouderen/alleenstaanden te bouwen met een
gasaansluiting. Dit vanuit het oogpunt van veiligheid van de bewoner en vanuit het
oogpunt van duurzaamheid.
•
Gezorgd wordt voor kwetsbare groepen in de samenleving als zij dat zelf (nog)
niet kunnen.
•
Budgetten die van de rijksoverheid ontvangen worden voor zorg, ook worden
uitgegeven aan zorg.
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•
Aan de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet uitvoering wordt
gegeven op een manier die bijdraagt aan een sociale, duurzame en harmonieuze
samenleving en dat daarbij wordt uitgegaan van de keuzevrijheid en eigen regie van de
zorgvrager.• Er een vloeiende overgang is van Jeugdwet naar de Wet maatschappelijke
ondersteuning, waarbij 18-plussers niet ineens uit beeld raken of helemaal opnieuw de
“molen” in moeten.
•
De cliënt centraal staat en bij het beoordelen van hulpvragen gekeken wordt
naar de mogelijkheden die de cliënt zelf heeft en naar de op de situatie toegespitste
ondersteuning, die er dan nog nodig is vanuit de gemeente.
•
Het bieden van de juiste ondersteuning, op het juiste moment, op de juiste
plaats, door de juiste persoon, toegesneden op de behoefte van de inwoner. Een
integrale benadering en een kort en helder hulptraject zijn volgens D66 van groot
belang.
•
D66 uit gaat van de kracht die er al is in de samenleving. Waar nodig, wordt
deze versterkt en waar versterken niet nodig is, wordt deze gekoesterd.”
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Een leefbaar platteland begint met dorpenbeleid, waarin de richting bepaald wordt
door en verantwoordelijkheid ligt bij de dorpen. De gemeente heeft hierin een
faciliterende rol.
Wat er leeft en welke wensen er zijn, verschilt; tussen de groei- en woondorpen,
tussen de grotere dorpen en het buitengebied, tussen bijvoorbeeld Gorredijk en
Jonkerslân. De gemeente moet vooral de dorpen faciliteren en de dorpen stimuleren
met initiatieven te komen, binnen het dorpenbeleid, met daarin een sterke rol voor
de bevolking met bijvoorbeeld hulp van de Plaatselijke Belangen.
Dorpshuizen staan centraal in de gemeenschap en kunnen faciliteiten bieden voor
de Wmo- steunpunten. Bijvoorbeeld met ruimte voor spreekuren maatschappelijk
werk of fysiotherapeut, vooral in kleinere dorpen en dicht bij de mensen.

Dit betekent dat
•
Dorpsbudgetten worden verstrekt voor diverse plaatselijke projecten geïnitieerd
door inwoners, buurtcoaches, of het Plaatselijke Belang.
•
Lokale duurzaamheidprojecten ondersteund moeten worden. Dit kan financieel,
maar ook met helpen met plannen of de weg te vinden in de ambtelijke molens.
•
Daar waar scholen verdwijnen uit de kleine kernen, de fietsverkeersveiligheid
naar de scholen op orde dient te zijn. Dit vereist onderhoud van de wegen, goede
wegverlichting en waar nodig aanpassing van wegen en fietspaden.
•
Er haast wordt gemaakt met de aanleg van een hoogwaardig glasvezelnetwerk,
zodat bedrijven in het landelijk gebied optimaal profiteren van de kansen die het
wereldwijde web hun biedt.
•
Bij leefbaarheid een goede internetvoorziening hoort en dat daarom de gemeente
moet stimuleren dat iedereen een aansluiting op het glasvezelnet heeft.
•
In ieder dorp (een) goed bereikbare AED(‘s) aanwezig (is) zijn.
•
Cottage-industrie actief ondersteund en gestimuleerd wordt.
•
De gemeente een positieve houding heeft ten aanzien van bestemmingsruimte
voor zzp’ers die vanuit huis werken.
•
De wijk- of dorpsagent weer zichtbaar aanwezig is. Het ‘jeugdhonken’-beleid
in het buitengebied, eventueel in combinatie met een jongerenwerker, gestimuleerd
wordt.
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D66 is ervan overtuigd dat werkgelegenheid een belangrijke factor is in het
leefbaar houden van de regio en ziet hierin voor de gemeente een stimulerende
en meedenkende rol. Tegelijkertijd zijn we van mening dat ondernemen vooral een
taak van de ondernemer zelf is.
Om in een krimpgebied de werkgelegenheid te verruimen moeten nieuwe ideeën worden
omarmd en creativiteit gestimuleerd. Regelgeving moet regelmatig tegen het licht
worden gehouden en daar waar deze een knelpunt vormt moet een nieuwe afweging
plaatsvinden. Wel vinden wij dat aanpassen van regelgeving altijd een verduurzaming
tot gevolg moet hebben. D66 vindt dat starters en ervaren ondernemers zich thuis
mogen weten in de gemeente Opsterland. De centrummanager, het geslaagde
initiatief van D66, draagt hieraan bij door als intermediair op te treden tussen startende
en bestaande bedrijven en eigenaren van (leegstaand) vastgoed. Opsterland is rijk
aan zzp’ers. Deze omvangrijke beroepsgroep is veelsoortig, maar belangrijk in de
economie van de dorpen. Veel zzp’ers werken vanuit huis. Een positieve grondhouding
in vergunningverlening gekoppeld aan verduurzaming mag van ons verwacht worden.
Dit betekent dat
● Een structureel overleg tussen de Burgemeester Harmsmaschool en de
ondernemerskring nodig is om de aansluiting tussen leren en werken te optimaliseren.
Alleen dan kan een plezierig en succesvol Opsterlands ondernemersklimaat ontstaan.
● Een frisse kijk op bestaande bestemmingsplannen dan niet geschuwd moet worden.
Inwoners die inspelen op ontwikkelingen en vernieuwend bezig zijn, verdienen de
ruimte. Ook in de benadering van de middenstand en agrariërs verkiest D66 innoveren
boven conserveren.
● Opsterland unieke kansen biedt voor het toerisme. Agritoerisme, bosroutes voor
wandelen, fietsen, ruiters en boomklimmers zijn kansrijke ontwikkelingen waar ruimte
voor zou moeten worden gemaakt. Bakkeveen is een goed voorbeeld hoe de gemeente
en ondernemers samenwerken aan een sterk toeristisch gebied. D66 vindt dat de
dorpen veel ruimte moeten krijgen om lokale initiatieven te ontplooien. Recreëren in
Opsterland is niet alleen ontspannen maar brengt ook werkgelegenheid en inkomsten
met zich mee.
● Harmonieus wonen en werken in het buitengebied ruimte moet krijgen, maar waar
de bedrijvigheid industriële vormen krijgt deze in een krachtig industriegebied rond
de grote kernen moet worden samengebracht. Deze industriegebieden dienen dan
toekomstvast en duurzaam te worden ingericht of opgewaardeerd en ondernemers
dienstbaar te zijn.
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De inkoop en aanbestedingen zo willen inrichten, dat het lokale en regionale
bedrijfsleven gemakkelijk mee kan dingen naar opdrachten. D66 wil, dat winkeliers
vrij kunnen kiezen of zij op zondag hun deuren openen of niet, en (koop)zondagen
vrijgeven voor alle detailhandel. Internethandel sluit ook niet op zondag en detaillisten
mogen daarvan geen nadeel hebben.
•
De gemeente stimuleert dat geschikte leegstaande (industrie)panden worden
getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups.
●
De toeristische mogelijkheden van de gemeente in de volle breedte beter
in beeld gebracht worden en dat door samenwerking met andere gemeenten de
Zuidoosthoek beter wordt gepromoot. D66 wil de cultuur- historische waarde van de
Turfroute onderstrepen en dat het goed bevaarbaar blijft. We pleiten dan ook voor
de opwaardering van deze mooie vaarroute door onze gemeente. Aansluiting op
provinciale brugbediening is wenselijk.
•
Pleiten voor het aanleggen van zogenaamde fietssnelwegen om onder meer
woon-werk verkeer te stimuleren.
•
Kiezen voor het hergebruiken van bestaande bedrijfsgebouwen en -terreinen en
willen dat de gemeente zich sterk maakt voor het faciliteren van de randvoorwaarden
en het mogelijk maken van diverse andere functionaliteiten. Wij willen ruimte maken
om startende ondernemers onder te brengen in verzamelgebouwen die nu geplaagd
worden door leegstand. Naast de door D66 voorgestelde centrummanager stellen wij
voor een ondernemerscoach aan te stellen om deze starters te ondersteunen.
•
Een visie ontwikkelen om de winkelgebieden toekomst vast te maken; hand in
hand met voortdurende dorpsvernieuwing.
●
Wonen in een krimpgebied brengt prijsdruk met zich mee. D66 is van mening
dat de gemeente een visie moet ontwikkelen hoe hiermee om te gaan. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht kan worden aan welstandsarm bouwen. Ook zullen de dorpen en
het buitengebied moeten worden aangesloten op het glasvezelnet. Meer vooruitstrevend
is de gedachte om grondprijzen te koppelen aan de prijs van het verkoopbare onroerend
goed. Dit maakt wonen in minder populaire gebieden aantrekkelijker en dwingt de
ontwikkelaar/aannemer tot marktgerichte projecten Meeropbrengsten kunnen in een
prijsgarantiefonds worden gestort.
●Sociale woningbouw extra aandacht verdient. Een integrale visie waarin
starterswoningen, betaalbare huurwoningen, spreiding in dorpskernen en
stadsvernieuwing met een strategische visie op krimpbeleid biedt kansen.
●
Aandacht voor goede toegang tot gezondheidszorg in een krimpgebied mogelijk
nog belangrijker vinden dan elders.
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Het agrarisch gebied, dat ongeveer zeventig procent van de oppervlakte van de
gemeente beslaat, wordt in grote mate bepaald door de wijze van veehouderij.
Ecologisch leidt dit tot een zekere kaalslag. Uit de raaigraslanden en maïsakkers
zijn wilde planten, vogels en insecten en andere organismen verdwenen, nagenoeg
verdwenen of zeer sterk gereduceerd. De agrarische monocultuur heeft tot gevolg
dat zelfs in de natuurgebieden de ecologische waarden sterk achteruit zijn gegaan.
Deze voor de natuur (en het landschap) bedreigende ontwikkeling kent ook andere
risico’s: de inwoners en het toerisme zullen het landschap als saai gaan ervaren,
wat ten koste gaat van het welbevinden. Ook wordt het landschap onaantrekkelijk
voor het toerisme, een economisch voor Opsterland zeer belangrijke sector. De
agrarische monocultuur volhardt tot nu toe in het produceren van anonieme,
goedkope bulkproducten die tegen lage prijzen op de wereldmarkt worden afgezet.
Helaas verdienen veel melkveehouders mede daarom niet of nauwelijks een
boterham. De grote verwerkende en handeldrijvende industrie, hand in hand met
de financiële dienstverleners buiten de gemeente en elders in de wereld, profiteren
daarmee ten koste van natuur en landschap in onze gemeente (en overigens ook
daarbuiten).
Velen zullen het voorgaande niet direct zo ervaren, maar zonder bijsturen zal in de
nabije toekomst een toestand kunnen ontstaan die voor inwoners en bedrijven van
Opsterland tot heel moeilijk omkeerbare aantasting van de bestaande kwaliteiten zal
leiden. Onze gemeente mag naar de mening van onze partij deze bedreigende erosie
niet op zijn beloop laten als ware zij een natuurverschijnsel. Opsterland moet ook voor
de komende generaties goed leefbaar zijn.
Tot nu toe laat de overheid het op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau te
veel afweten. De gemeente mag niet langer lijdzaam toekijken.
Het is nadrukkelijk de taak van de gemeente, die het lokale algemene belang moet
dienen, om zich in te spannen de ecologische degradatie te helpen ombuigen in een
houdbare, duurzame richting, waarin de biodiversiteit in het agrarisch gebied en de
natuurgebieden zich kan herstellen. Een richting waarin het zowel met de natuur (planet)
en het leefmilieu (people) als de inkomenspositie van boeren en in de recreatiesector
(profit) blijvend de goede kant opgaat. 								
Buiten de overheid zijn er al verschillende initiatieven om het ecologisch tij op het
platteland ten goede te doen keren. De gemeente kan - en moet - een verbindende
rol spelen om deze initiatieven in samenhang een maximaal effect te geven, vanuit
een dringend gevoel van urgentie. Duurzame ontwikkeling moet hierbij het leidende
principe zijn. Lokaal en regionaal nog steeds sterke punten als ruimte en relatieve rust
moeten niet langer worden verkwanseld, maar uitgebuit.
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De gemeente moet zich inspannen om bij te dragen aan een ontwikkeling waardoor
aan de huidige tweede silent spring*· spoedig een einde komt.
Het moet de ambitie van de gemeente zijn om in samenspraak met de betrokken
maatschappelijke groepen, organisaties, bedrijven (kortom: de mienskip) en overheden
in 2018 te komen tot een plan van integrale aanpak voor deze problematiek - als start
op een weg die met gezamenlijke inzet van alle betrokkenen leidt tot een werkelijk
duurzaam buitengebied.
D66 wil ook een proef met het worden van een “eetbare gemeente”. Ruimte creëren
om samen groenten te kweken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor
de duurzame relaties in een dorp of streek. Ook willen wij ons aansluiten bij de
“voedselvisie”
Dit houdt in dat wij ons willen inzetten voor duurzame lokale voedselproductie en
consumptie. Waar mogelijk bijdragen aan het tot stand komen van een bloeiende
gemeenschap van duurzaam werkende kleinschalige producenten van groenten, fruit,
noten, granen, vlees, en kleinschalige verwerkende bedrijven als bakkers, slagers,
kaasmakers en zuivelaars. Het afzetgebied kan lokaal, regionaal of zelfs nationaal zijn.
Voorop staat steeds het directe contact tussen de boer en de persoon die het voedsel
tot zich neemt. Ons doel is minimaal 20% consumptie van duurzaam geproduceerd
lokaal voedsel in het jaar 2020 als eerste stap.

Dit betekent dat
•
De gemeente overleg initieert met relevante groepen om tot een integraal plan
te komen voor een duurzaam buitengebied;
•
Voor de gronden die in eigendom en/of beheer zijn van de gemeente, zoals
bermen, plantsoenen, groenstroken, op voorraad liggende gronden voor woningbouw
en ontwikkeling van bedrijventerreinen, ook binnen de bebouwde kommen (wegens de
ecologische samenhang met het buitengebied), dat deze zo moeten worden beheerd
dat de ecologische waarden zich maximaal kunnen ontwikkelen.
•
Ook in de benadering van de middenstand en agrariërs verkiest D66 innoveren
boven conserveren.
•
D66 tegen het boren naar aard-, schalie- of andere gassoorten in de bodem
van Opsterland is.
•
D66 tegen het opslaan van kernafval in de bodem van Opsterland is. Dat geldt
ook voor andere restproducten zolang we de gevolgen daarvan nog niet kunnen
overzien.
•
De gemeente zich inzet voor duurzame lokale voedselproductie en consumptie.”
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D66 wil de wereld tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor
de mensen om ons heen en zeker ook onze omgeving. De aarde is geen bezit en
geen gebruiksartikel. Wij willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze
leefomgeving en een zo goed mogelijke wereld achterlaten voor de generaties na
ons.
D66 wil dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting
van natuur en milieu beargumenteerd wordt.
D66 wil zich inzetten voor het zoveel mogelijk terugdringen van de CO2-uitstoot
in onze gemeente. Met als doel dat de gemeente voor, maar uiterlijk in 2050
klimaatneutraal zal zijn.

Duurzame energie
De opwekking van duurzame energie zal niet ten koste mogen gaan van cultuurhistorie
of natuur. Windmolens of zonnevelden moeten niet domweg ergens in het huidige
landschap worden gesitueerd, bijvoorbeeld op een plek die toevallig in eigendom is
van de projectontwikkelaar, maar volgens infrastructurele en landschappelijke logica.
Geen gelegenheidsplanologie, maar een ook op lange termijn gezien zorgvuldige
ruimtelijke inpassing.
Het landschap is altijd het resultaat geweest van economisch en maatschappelijk
renderend gebruik van de grond en hierdoor voortdurend aan verandering onderhevig.
De maatschappelijke behoefte aan turf, mest, stuthout voor kolenmijnen, schaduw,
boerengeriefhout, veekeringen, melk en stroom heeft geleid tot veenweidegebied,
moerassig natuurgebied, heiden, zandverstuivingen, naaldhoutbossen, lanen,
houtwallen, raaigraslanden, maïsakkers en hoogspanningsleidingen. Ook de nu
noodzakelijke opwekking van duurzame (zonne-)energie zal onvermijdelijk leiden
tot veranderingen van het landschap. In het huidige provinciale beleid, waaraan
onze gemeente zich heeft geconformeerd, worden zonneparken tegen woonkernen
aangeplakt. Dit dwingt landschappelijk en cultuurhistorisch doorgaans tot niet-optimale
of slechte ruimtelijke keuzes. Bovendien blokkeert deze planologische beperking, in
combinatie met de afwijzing in het gemeentelijk beleid van de bouw van windturbines,
de weg naar een energieneutrale gemeente.
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Wij pleiten ervoor de landschappelijke structuur met zorg voor natuur, cultuurhistorie
en landschapskwaliteit zo aan te passen dat zonneparken harmonisch kunnen worden
opgenomen in de omgeving. In het uitgestrekte landelijk gebied van Opsterland kunnen
zo mogelijkheden ontstaan om te voorzien in de maatschappelijke behoefte aan
duurzame (zonne-)energie, flinke stappen te maken op de weg naar een energieneutrale
gemeente en om het platteland economisch vitaler te maken. Hiervoor is een krachtige,
deskundige regie van de gemeente nodig.
Het huidige frustrerende provinciale beleid aangaande zonneparken moet van tafel.
De gemeente moet haar bestuurlijke invloed hiervoor aanwenden, samen met andere
overheden en partijen.
Behalve de ontwikkeling van zonneparken op de grond is het plaatsen van zonnepanelen
op daken van gebouwen (woningen, agrarische en niet-agrarische bedrijfsgebouwen,
kantoren), ook van overheden, urgent.
Besparing van energie
Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet te produceren. Behalve de opwekking van duurzame
energie moet daarom, gelijktijdig, ook besparing van het gebruik van energie een
speerpunt zijn in het gemeentelijk beleid. Nieuwe huizen moeten toekomstbestendig,
en daarom minimaal energieneutraal zijn. Ook hier moet de gemeente niet alleen
volgend en faciliterend zijn, maar zich met stimuleren en regisseren (pro-)actief tonen.
Verder willen we dorpsinitiatieven op het gebied van besparing of verduurzaming
stimuleren, inzetten op zoveel mogelijk gasvrije woningen en duurzaam bouwen
opnemen in de bouwbesluiten.
Geen opslag van CO2
Zolang de opslag van CO2 in de bodem nog in een experimentele fase is en wij de
gevolgen en voor- en nadelen hiervan niet kunnen overzien, wil D66 niet dat er in
Opsterland CO2 wordt opgeslagen.
D66 wil ook een duurzaamheidsloket voor advies en ondersteuning. Hier moet
het ook mogelijk zijn een energieadvies aan te vragen. Zowel voor particulieren als
bedrijven. In de wet staat nu al dat energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5
jaar terugverdienen door bedrijven genomen moeten worden. Bedrijven weten vaak
niet wat ze precies kunnen en moeten doen om zich daaraan te houden. Daarom wil
D66 betere begeleiding en handhaving in de praktijk. Voor particulieren zou het advies
meer gericht moeten zijn op advisering en begeleiding op het gebied van financiering
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Tot 2015 was er in Opsterland het koploperproject voor en met ondernemers.
Deelnemers aan dit project willen zich bewust en permanent bezighouden met
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorg voor mens, milieu en duurzaamheid
staat hoog in het vaandel. Wij willen dit project, dat ook kan leiden tot innovatie, graag
voortzetten.

Dit betekent dat
•
Energieadvies voor huiseigenaren financieel wordt gesteund.
•
Het duurzaamheidloket wordt ingericht.
•
Er vooruitstrevend denken komt in het verduurzamen van de Opsterlandse
energiewinning. Goede ideeën op basis van cijfers en argumenten verdienen steun en
navolging. Niet de norm als doel maar zorg voor de omgeving.
•
Er consistent beleid gevoerd wordt op het gebied van duurzaamheid en
aanbesteding, zodat bedrijven die bereid zijn te investeren in duurzaamheid voorkeur
krijgen bij gemeentelijke opdrachten.
•
De gemeente een regionaal kennisnetwerk met duurzame ontwikkeling
bevordert. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan opslag van waterstof uit
zonne-energie.
•
Duurzaamheid eveneens gestimuleerd wordt wanneer bij de woningbouw actief
ingespeeld wordt op de behoefte van verschillende generaties.
•
Duurzaam bouwen als voorwaarde wordt opgenomen in bouwbesluiten.
•
Rijkssubsidies voor duurzaamheid worden ingezet en deze subsidies verder
worden geoptimaliseerd.
•
Dekking voor deze investeringen kan wat ons betreft gevonden worden in de
vrijgevallen precariogelden.
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Richtingwijzers en speerpunten
Onderwijs met toekomst
Verhogen van het bouwbudget voor moderne, ruime, flexibele, digitaal
toekomstbestendige en energie-neutrale basisscholen.
Integer bestuur met oog voor vernieuwing
Inwoners kunnen zelf een raadsvoorstel indienen, mits voldoende
handtekeningen.
De gemeente meer diensten digitaal gaat leveren
Echte oplossingen en toekomstbestendig beleid
Nieuwe starterswoningen en betaalbare huurwoningen realiseren
Lagere belastingen voor startende ondernemers
Leegstaande panden ombouwen tot verzamelgebouwen voor ZZP''ers
Goede zorg en best haalbare jeugdzorg
Het bieden van de juiste ondersteuning met keuzevrijheid en eigen regie
van de zorgvrager
Duurzaam handelen moet lonen
Het duurzaamheidloket wordt ingericht voor burgers en bedrijven waarbij
het advies zorgt voor energiebesparende en dus kostenbesparende
oplossingen.

D66 krijgt het voor elkaar
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