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Verkiezingsprogramma D66 Hattem  

Gemeenteraad 2014 - 2018 

 

D66 Hattem staat voor: 
 

 Een bestuurlijk zelfstandig Hattem 

 

 Degelijk financieel beheer 
 

 

 Duurzame oplossingen 

 

 Transparant en op de burger gericht bestuur 

 

 Herinrichting en autoluw maken van de binnenstad 

 

 Resultaat gericht beleid voor de bedrijventerreinen H2O en ’t Veen 

 

 Aandacht voor de middenstand en ondernemers 

 

 Handhaven en vergroten van de aantrekkelijkheid van Hattem 

 

 Verbeteren van de huisvesting voor jong en oud 

 

 Aandacht voor zwakkeren in onze samenleving 

 

 Uitvoering van nieuwe taken van de gemeente in een breed 

samenwerkingsverband.  
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Inleiding 
D66 is een sociaal-liberale partij. Wij geloven in de denk- en werkkracht, creativiteit en 
goede wil van mensen. In de mogelijkheden van optimale zorg voor onszelf en voor 
elkaar. In een vrije, democratische samenleving waarin burgers, bedrijven en instellingen 
veel zelf kunnen regelen. Waar de voordelen van een vrije markt, waar dat kan, geoogst 
kunnen worden. Maar waar ook een sterke overheid nodig is om het optimaal 
functioneren van die vrije markt en die vrije samenleving in goede banen te leiden, te 
bewaken en te faciliteren. Waar de overheid op een efficiënte manier datgene aanvult 
wat burgers en bedrijven zelf niet kunnen leveren. De overheid is dienstbaar aan de 
samenleving. Op het niveau van de gemeente gaat het vooral om orde en veiligheid, 
(bereikbaarheid van) voorzieningen voor iedereen en een goed leefklimaat.  
 
Hattem is een prachtige gemeente met veel cultuurhistorie, een prachtig afwisselend 
landschap, een rijke natuur, goede bereikbaarheid, redelijke eigen voorzieningen en een 
intensief verenigingsleven. Ook de directe omgeving biedt veel met ondermeer 
gemakkelijk bereikbare regionale centra, zoals Zwolle. D66 wil die kwaliteiten behouden 
en verder ontwikkelen, maar wel vanuit de overtuiging dat we voor onszelf en ons 
nageslacht Hattem verder duurzaam moeten maken, in alle opzichten. We laten onze 
kinderen minimaal dezelfde kwaliteiten en mogelijkheden na die wij nu hebben. Dat 
betekent bevorderen van energiezuinigheid en duurzaamheid bij gebruik van energie, van 
grond- en hulpstoffen, producten en diensten. 
 
Een goed functioneren van die (lokale) overheid moet natuurlijk goed democratisch 
kunnen worden gecontroleerd. Dat stelt hoge eisen aan professionaliteit, efficiency en 
transparantie; daaraan  dient het gemeentebestuur volledig te voldoen. Daarop zal zij 
door ons kritisch, maar opbouwend worden beoordeeld. Als wij voldoende mandaat van 
de kiezer krijgen zullen wij zelf aan die bestuurskwaliteit bijdragen. 
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Gemeentelijke samenwerking 
D66 is tegen de bestuurlijke fusie van de H2O gemeenten (Hattem, Heerde en 
Oldebroek). D66 wil dat Hattem bestuurlijk onafhankelijk blijft. Daarnaast constateert 
D66 dat inhuur van expertise, bijvoorbeeld uit Zwolle, ook in de toekomst zeer belangrijk 
zal blijven. 
 

D66 wil: 

 Dat de bestuurlijke fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek niet doorgaat; 

 Dat Hattem bestuurlijk onafhankelijk blijft; 

 Dat de samenwerking met de bestaande gemeenten en andere samenwerkings-
verbanden moet worden gecontinueerd en bevorderd. Een voorwaarde daarbij is wel 
dat controle vanuit de gemeenteraad gewaarborgd moet zijn; 

 De bevolking eventuele alternatieven voorleggen in de vorm van een referendum. 
 

Financiën 
In de komende raadperiode zal het voor de gemeente (financieel gezien) een moeilijke 
periode worden. De oorzaken zijn: teruglopende inkomsten, overdracht van taken zonder 
voldoende aanvullend geld én bestaande risico’s, zoals bijvoorbeeld het zwembad en het 
H2O bedrijventerrein. 
 

D66 wil: 

 Dat de inkomsten en de uitgaven in evenwicht zijn, dus niet meer uitgeven dan er 
binnenkomt; 

 Dat de OZB-verhoging gedurende de hele raadsperiode beperkt blijft tot de 
inflatiecorrectie; 

 Dat de gemeente een begrijpelijke en een transparante financiële begroting maakt, 
zodat ook de burger het kan begrijpen; 

 Dat de inhuur van externen tot een minimum wordt beperkt. 
 

Bestuur en Burger 
D66 staat voor transparantie. De burger heeft recht op actieve en juiste informatie van de 
gemeentelijke overheid, zodat het mogelijk is inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van 
het stadsbestuur. B&W dienen op actieve en directe wijze te communiceren met de 
burger. 
 

D66 wil dat het bestuur: 

 Werkt volgens het motto: “afspraak is afspraak”; 

 Meer inzicht geeft in bestuurlijke zaken; 

 De toegankelijkheid van raadsvergaderingen bevordert via de media, zoals de 
Dijkpoorter en sociale media; 

 De individuele burger actief betrekt bij zaken, die hem aangaan. 
Bijvoorbeeld vaker rondetafelgesprekken met de burgers. 
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Herinrichting en autoluw maken van de binnenstad 
D66 is er voorstander van om de afsluiting in 2014 definitief in te voeren, als de 
proefperiode van de afsluiting van Kerkstraat en Kruisstraat en invoering van éénrichting 
verkeer in 2013 positief is uitgevallen. 
 
D66 wil: 

 De straten Kruisstraat en Kerkstraat op voorhand autoluw maken en ook als zodanig 
inrichten, e.e.a. conform beschermd stadgezicht; 

 De rijweg Koestraat doortrekken als éénrichtingweg vanaf de kruising 
Koestraat/Markt tot aan de Kruising Markt/Kerkhofstaat, met parkeergelegenheid 
voor de NK kerk; 

 Eénrichting verkeer invoeren ter plaatse van de Kerkhofstraat vanaf de Markt tot aan 
de Ridderstraat; 

 De markt voor de NH kerk laten kantelen met dien verstande dat de terrassen 
aansluiten bij de bestaande horeca (zie onderstaande schets);  

 De parkeerdruk in de toekomst ter plaatse van de parkeerplaats Kleine Gracht (tegen 
over de molen) ontlasten; 

  De bestaande parkeerplaats met plm. 35 stuks uitbreiden; 

 Dat deze plannen in goed (zorgvuldig) overleg met alle belanghebbenden tot 
uitvoering zullen worden gebracht. 
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Bedrijventerrein H2O en ’t Veen 

De drie H2O gemeenten hebben beheer en exploitatie van het bedrijventerrein in de 
oksel van de A28 en de A50 ondergebracht in de  Ontwikkelingsmaatschappij 
Hattemerbroek B.V. en zijn daarmee aandeelhouders geworden van die B.V..  
De directie van die B.V. is benoemd door de drie aandeelhouders. Dat aandeelhouder-
schap is door de gemeenteraden gedelegeerd aan de drie burgemeesters. Op hun beurt 
hebben zij een Raad van Commissarissen (RvC) benoemd. De RvC bestaat uit drie 
wethouders van de H2O gemeenten. De algemene praktijk van de vigerende good 
governance in Nederland  is, dat de RvC bestaat uit personen die onafhankelijk zijn van de 
aandeelhouders. 
 
De aandeelhouders en de leden van de RvC zijn nu eigenlijk één-en-dezelfde persoon: 
namelijk de drie gemeenten. Daardoor is de RvC niet vrij om samen met de directie en 
onafhankelijk van de rechtstreekse invloed van de aandeelhouders de plannen en acties 
met de directie te ontwikkelen. Bovendien zijn de leden van de RvC politici, terwijl 
zakenmensen met ervaring op dit terrein nodig zijn. Dat zal de slagvaardigheid van de 
directie en dus de kans van slagen van het H2O project ten goede komen. 
 
D66 wil: 

 Dat er door de aandeelhouders (de drie gemeenten) een Raad van Commissarissen 
wordt benoemd, wier leden onafhankelijk zijn van de drie aandeelhouders en 
bovendien ruime ervaring hebben in de commerciële zakenwereld en dan nog bij 
voorkeur in de projectontwikkeling; 

 Dat de H20 BV daadwerkelijk ook buiten de regio bedrijven gaat werven; 

 Dat er een actief beleid komt dat is gericht op verplaatsing van grootschalige en 
milieuhinderlijke bedrijven naar bedrijventerrein H2O; 

 Een fasegewijze herontwikkeling van bedrijventerrein ’t Veen naar een aantrekkelijke 
en gemêleerde woonomgeving. 
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Economie en Ondernemerschap 
D66 stelt de mens centraal in de democratische samenleving en activeert het eigen 
initiatief en de zelfredzaamheid van de burger. In dat licht beziet zij ook het 
ondernemerschap, dat door de overheid dient te worden ondersteund bij het invullen 
van en controle op de wettelijke bepalingen, die haar zijn toebedeeld.  
 
D66 verwacht van de gemeentelijke overheid dat zij de belemmeringen voor de 
ondernemer zoveel mogelijk wegneemt. Extra aandacht moet aan het 
ondernemersklimaat worden gegeven in de huidige economische omstandigheden. 
Uitgaan van kansen! 
 
D66 wil: 

 Kansen en mogelijkheden scheppen om ondernemers in staat te stellen hun 
onderneming op verantwoorde wijze te kunnen blijven uitoefenen; 

 Begeleiding van vestiging en verplaatsing van bedrijven; 

 Specifiek aandacht voor starters; 

 Dat de plaatselijke overheid een stimulerende rol vervult in deze processen en met 
de ondernemers in gesprek is en blijft. 
 

Toerisme 
Voor Hattem is het toerisme een belangrijke economische bron. Door de ligging van 
Hattem, de historische achtergrond, de variatie aan natuur, redelijke goede voorzieningen 
en de aanwezigheid van aantrekkelijke musea, zijn er unieke kansen om de stad te 
profileren en te onderscheiden van buurgemeenten en vergelijkbare gemeenten in 
Nederland. Daarvoor is een actieve rol weggelegd voor het toeristisch informatiepunt (TIP 
en Ronduit Hattem), met een professionele bezetting, waardoor de continuïteit wordt 
gewaarborgd. De samenwerking met ondernemers en overheid is daarbij cruciaal. 
 
D66 wil: 

 Verblijfsaccommodatie bevorderen; 

 De bekendheid van de stad vergroten; 

 De toeristenbelasting gebruiken voor toeristische voorzieningen. 
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Wonen en Ruimtelijke Ordening 
Hattem is een zeer aantrekkelijke woongemeente. Dat wisten we zelf ook al, maar het is 
nog eens bevestigd door een onderzoek in opdracht van Elsevier. Die kwaliteiten willen 
we behouden en waar mogelijk nog versterken. Voor een belangrijk deel zit die kwaliteit 
in de compactheid van de stad en de afwisseling in het landschap. Verbeteringen zijn 
echter zeer wel mogelijk en zelfs noodzakelijk. 
De woningmarkt moet worden versterkt door woningcorporaties en marktpartijen te 
faciliteren om in een nieuwe situatie, na de vastgoedcrisis hun werk optimaal te laten 
verrichten. Uitgaande van een realistische kijk op de bevolkingsontwikkeling: in aantal 
ongeveer gelijkblijvend, maar met een sterke verandering in de samenstelling. 
 
D66 wil: 

 Professioneel toezicht op de juiste uitoefening van de kerntaak van de 
woningcorporaties door bovengemeentelijke samenwerking; 

 Ondersteuning van in gang gezette verduurzaming en herontwikkeling van de 
bestaande woningvoorraad, vooral ook in de sociale woningbouw (zoals in de 
omgeving van de Hollewand); 

 Het aantrekkelijke en groene karakter van bestaande woonwijken behouden; 

 De herontwikkeling van verouderd vastgoed faciliteren; 

 Verdichting waar dat geen afbreuk doet aan de woonkwaliteit; 

 Bevordering van niet verstorende bedrijvigheid in woongebieden; 

 Terughoudendheid in het toepassen van het welstandtoezicht; 

 Globale bestemmingsplannen met voldoende ruimte voor gewenste ontwikkelingen; 

 Een snelle en soepele verstrekking van omgevingsvergunningen. 

 Bevordering van participatie in de eigen woonomgeving. (bv groenonderhoud). 
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Ouderenhuisvesting  
D66 is van mening dat alle bevolkingsgroepen in staat moeten zijn een goede woning te 
kopen of te huren. Dat geldt dus ook voor ouderen. Zij hebben vaak specifieke eisen maar 
hechten aan het behoud van hun zelfstandigheid en aan het kunnen blijven functioneren 
in hun eigen sociale omgeving. Die eisen hebben vooral betrekking op levensloopbesten-
digheid en een basisinfrastructuur voor ICT en domotica (technische hulpmiddelen in 
huis) met daarbij ondersteuning door bedrijven en instellingen, die service en zorg 
kunnen verlenen als daarom wordt gevraagd. 
Intramurale zorg zal in de toekomst alleen blijven voortbestaan voor mensen die 
intensieve zorg nodig hebben. Heel veel ouderen zullen dus zelfstandig (willen) blijven 
wonen. Dat betekent dat de behoefte aan een kwalitatief goede en gevarieerde 
woningvoorraad voor zelfstandige bewoning, die ook geschikt is voor ouderen, nog veel 
groter wordt. Daaraan bestaat in Hattem nu al een groot tekort. 
 
D66 wil dat het gemeentebestuur:  

 Gaat bijdragen aan de ontwikkeling en de aanpassing van de woningvoorraad, die 
voldoende ruimte biedt aan de wensen en mogelijkheden van ouderen; 

 Aanpassing van bestaande woningen dan wel sloop en nieuwbouw sterk stimuleert 
en daarbij bevordert dat zoveel mogelijk ook aan de eisen voor ouderenbewoning 
wordt voldaan; 

 Zich vooral richt op nieuwbouw en herontwikkeling in en nabij de binnenstad. 

 Eraan bijdraagt dat levensloopbestendigheid gemeengoed wordt in de 
woningvoorraad; 

 Via haar WMO-beleid krachtig meewerkt aan het tot stand komen van 
arrangementen voor goede en betaalbare service en zorg. 
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Zorg 
Gelijke mogelijkheden betekent dat mensen met een beperking kunnen beschikken over 
die vormen van zorg en dienstverlening die hen in staat stellen zelf hun leven in te 
richten, zelfstandig te wonen en deel te nemen aan het maatschappelijke leven. 
Hattem vergrijst steeds verder. Voor Hattem betekent dat dat er relatief een groot 
beroep wordt gedaan op de (mantel-) zorg en dat zal alleen nog maar toenemen. Aan de 
andere kant zal het aanbod van (mantel-) zorgers alleen maar afnemen.  
 
D66 wil: 

 Dat de signalering van zorgen/problemen zodanig wordt georganiseerd, dat in 
een vroeg stadium hulp kan worden gegeven. Hierbij uitgaande van de eigen 
kracht, de inzet van de hulp in de directe leefomgeving van het gezin en een 
integrale benadering; 

 Dat de zelfredzaamheid bevorderd wordt, zodat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen en zelfredzaam zijn buiten een instelling. Met de hulp van 
familie, vrienden en anderen (mantelzorgers) en aanvullende voorzieningen in 
huis kan dat ook.  

 Dat alle mogelijkheden worden benut voor het bieden van goede en effectieve 
thuiszorg waar dat nodig is; 

 Vertrouwen op de eigen kracht van professionals, ouders en het kind. De 
gemeente geeft professionals de ruimte om met het kind, de ouders en andere 
partijen een individuele aanpak te creëren om maatwerk te kunnen leveren. 
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Nieuwe taken voor de gemeente (decentralisatie) 
De gemeente krijgt in volgende raadsperiode te maken de volgende decentralisaties: 
1. De participatiewet (is een samenvoeging van de WSW*, de WWB* en een deel  
        van de Wajong*) 
2. Het jeugdzorgbudget komt van de provincies over naar de gemeenten. 
3. Ondersteuning, begeleiding en verzorging gaat van de AWBZ* naar de WMO*. 
4. Verantwoordelijkheid voor inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten. 
De budgetten hiervoor worden (op termijn) gekort. Veel beleid rondom de overdracht is 
nu nog niet duidelijk. De gemeenten moeten zelf beleidsinvulling geven aan de inhoud, de 
kwaliteit en de organisatie van de zorg, ondersteuning, werk en inkomen. D66 onder-
steunt de decentralisatie, maar ziet wel het gevaar dat er onrealistische bezuinigingen 
gevraagd worden. 
 
D66 wil: 

 Dat er meer wordt samengewerkt tussen zorgverleners, waarbij zij gezamenlijk 
streven naar de beste mix van kwaliteit van de zorg en de ingezette middelen; 

 De integrale zorgbenadering van één hulpverlener echt gestalte krijgt. Deze 
hulpverlener ondersteunt en begeleidt met één plan  het gehele gezin. Dat is 
noodzakelijk voor een effectieve en efficiënte aanpak. Dit zal ook op het gebied van 
organisatie en administratie/ICT moeten worden doorgevoerd; 

 De cruciale AWBZ-voorziening betaalbaar houden door die terug te brengen tot de 
kern. De D66 wil onderscheid maken tussen wonen, zorg en service. De zorg wordt 
vergoed. Wonen en service worden niet uit het collectief gefinancierde AWBZ budget 
betaald, maar komen voor eigen rekening; 

 Dat er bij de invoering van de participatiewet geen verschil zal zijn tussen de 
bestaande en de nieuwe gevallen. D66 wil de bestaande gevallen herkeuren; 

 Dat de vele taken die door derden zullen moeten worden uitgevoerd, efficiënt 
worden ingekocht in groter verband op basis van kwaliteit. Dat is de enige methode 
om de zorg betaalbaar te houden; 

 Dat de gemeente bij de decentralisatie de regelgeving zo eenvoudig mogelijk houdt 
om zo de zorg zo toegankelijk mogelijk te maken voor de burger. 

 
 

 

Gebruikte afkortingen (*): 

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

Wajong  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

WMO  Wet Maatschappelijk Ondersteuning  

WSW  Wet Sociale Werkvoorziening 

WWB  Wet Werk en Bijstand 


