Introductie
In dit verkiezingsprogramma willen wij uitleggen wat wij voor de inwoners van de gemeente
Tubbergen gaan doen na de verkiezingen van maart 2022. Lokaal Sterk is een nieuwe naam, maar
een partij vol ervaring. Vanuit drie verschillende partijen, GB/VVD, PVDA en Dorpen Centraal, zijn we
opgestaan omdat wij denken dat het anders kan en geloven dat het anders moet binnen de lokale
politiek.
Met een duidelijke visie en groot enthousiasme zijn we opzoek gegaan naar medestanders die zich
willen inzetten voor een betere gemeente. Mensen met passie en inhoud. Mensen die op een
bepaald gebied kennis en ervaring hebben en die dat willen inzetten voor onze gemeente. Wij
denken dat we er in geslaagd zijn een zeer complete lijst met competente personen samen te stellen
die stuk voor stuk uw stem meer dan waard zullen zijn. Maar voor u stemt is het goed te weten waar
wij voor staan, daarom dit verkiezingsprogramma.
Ons verkiezingsprogramma is een programma op hoofdlijnen, zodat u weet welke denkrichtingen wij
hebben en wat u van ons mag verwachten. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vooral contact
op!
Namens Lokaal Sterk,

Alexander Plegt
Fractievoorzitter
06-20448776

Bestuur
Het eerste thema is bestuur, een thema dat gaat over hoe wij als Lokaal Sterk vinden dat een
gemeente bestuurd zou moeten worden. In de gemeente Tubbergen werken wij met een
‘Maatschappelijk Akkoord’ een mooie manier om inwoners bij het maken van keuzes te betrekken.
Echter vinden wij dat we de afgelopen 4 jaar te ver zijn gegaan. Volgens Lokaal Sterk zijn inwoners
langzamerhand “bijeenkomst-moe” geworden. Telkens weer vergaderen zonder daadwerkelijke
vooruitgang te zien is vermoeiend en het kan anders. Lokaal Sterk stelt voor om zeker met een
Maatschappelijk Akkoord te blijven werken omdat de kennis van de samenleving nodig is in de raad,
maar om vooraf duidelijker aan te geven waar een plan of voorstel aan moet voldoen. Komt een dorp
met een voorstel, dan wordt dat wat ons betreft beoordeeld volgens een aantal vooraf vaststaande
vragen:
-

Draagt het voorstel bij aan een leefbare gemeente Tubbergen in 2030?
Is het voorstel financieel haalbaar tot 2030? Dus kunnen we het opstarten betalen en is de
langjarige exploitatie sluitend.
Is er draagvlak onder de inwoners?
Wordt de kloof tussen rijk en arm door het voorstel kleiner of blijft deze gelijk?

Door telkens de vragen te beantwoorden blijven we als overheid betrouwbaar, doordat inwoners
weten hoe naar een voorstel gekeken wordt. Een goed proces is noodzakelijk.
Een belangrijke visie van Lokaal Sterk op het gemeente bestuur is dat het wethouderschap een
enorme verantwoordelijkheid is die vele competenties vraagt. Wethouder zijn is een vak. Lokaal
Sterk zal, wanneer wij in de positie komen om een wethouder te mogen leveren, een algemene
vacature hiervoor open stellen. We gaan er van uit op deze manier een deskundig en zakelijk
wethouder binnen te kunnen halen met een sociaal hart.
Onze uitgangspunten binnen het thema Bestuur:
-

We willen een vervolg geven aan de bestuurlijke vernieuwing. Dat betekent inwoners mee
laten praten over belangrijke onderwerpen.
We zijn voorstander van dienstverlening aan de burgers met zo min mogelijk regeltjes.
We zijn tegen de verregaande betutteling als het gaat om afspraken over
beeldkwaliteitsplannen bij het bouwen van woningen.
We zijn voor een zelfstandige Gemeente Tubbergen, die in staat is tot goede dienstverlening
aan de burgers en op onderdelen samenwerkt met andere gemeenten. We moeten ons
inzetten om het bestaansrecht van de zelfstandige gemeente Tubbergen waar te maken.

Gezondheid
Gezondheid is een thema dat doorwerkt binnen bijna ieder onderwerp binnen een gemeente, omdat
gezondheid over alle inwoners gaat. Te denken valt aan Fysieke gezondheid, Sociale gezondheid,
Financiële gezondheid en Mentale gezondheid.
Fysieke gezondheid gaat over de lichamelijke gezondheid van onze inwoners. Iets waar we als
gemeente baat bij hebben omdat gezonde mensen minder zorg nodig hebben. Als Lokaal Sterk
vinden wij dat de gemeente hierin een faciliterende rol heeft, oftewel wij moeten het voor onze
inwoners mogelijk maken om fysiek gezond te zijn en te blijven.
Lokaal Sterk is groot voorstander van het IJslands model ter bestrijding van alcohol en drugs gebruik.
Het is een manier van preventief handelen die wetenschappelijk en proefondervindelijk is
onderbouwd, waarbij ouders, scholen en verenigingen een grote rol spelen. Deze partijen mogen op
ondersteuning rekenen vanuit de gemeente.
Sociale gezondheid gaat over de Tubbergse samenleving. We leven in een tijd waarin inwoners
steeds individualistischer zijn. Waar het steeds meer ieder voor zich is. Dat veroordelen wij uiteraard
niet, maar het betekent wel dat onze uitdagingen veranderen. Waar vroeger bij buren werd
aangeklopt voor hulp, of buren uit zichzelf hulp regelden, kennen sommige inwoners hun buren
tegenwoordig amper meer. Gevolg is dat een hulpvraag laat of niet wordt gesteld / gezien en bij de
gemeente terechtkomt. Als gemeente moeten wij dus meer naar inwoners toe. Een erg goed middel
is de praktijkondersteuner GGZ. Wat Lokaal Sterk betreft wordt er ingezet op praktijkondersteuners
per dorp. Deze mensen fungeren als de sociale versie van een ‘wijkagent’. Men weet wat er speelt en
kent de weg naar hulp. Naast de particuliere hulpvraag zien wij verenigingen steeds meer moeite
hebben met het draaiende houden van hun verenigingen door een toenemend tekort aan
vrijwilligers. Mensen kunnen en willen zich niet meer voor lange tijd vastleggen aan functies binnen
verenigingen. Als Lokaal Sterk vinden wij dat de gemeente zou moeten faciliteren in techniek door
per dorp een vrijwilligersvacaturebank op te zetten. Verder moeten we inzetten op multifunctionele
accommodaties die met weinig vrijwilligers veel verenigingen draaiende houden.
Financiële gezondheid is een thema dat gaat over armoede, geldzorgen en schulden. De kloof tussen
rijk en arm wordt dagelijks groter door stijgende prijzen in basisvoorzieningen. Zo stijgen de prijzen
van woningen, energie en brandstof. Dit is voor rijke mensen vervelend, voor armere inwoners direct
problematisch. Rijke inwoners kunnen hun huizen laten isoleren, armeren niet waardoor direct het
verschil tussen rijk en arm oploopt. Dit soort voorbeelden zullen aan de orde van de dag zijn, ook in
onze gemeente. Lokaal Sterk wil dit tegengaan door in ieder beleidsvoorstel na te gaan of het
voorstel bijdraagt aan het doel, namelijk een goede financiële gezondheid voor iedere inwoner.
Armoede is binnen ons verkiezingsprogramma een apart thema.
Mentale gezondheid gaat over de mentale gesteldheid van onze inwoners. Steeds meer mensen
staan onder druk, wat zorgt voor stress. Een belangrijke groep betreft hier de mantelzorgers, welke
wij van harte willen ondersteunen. Naast stress is eenzaamheid ook een enorm probleem. Steeds
meer mensen zijn alleen en voelen zich eenzaam. Door voldoende activiteiten aan te bieden en
mensen te activeren willen wij ons inzetten en eenzaamheid terug dringen.

Vrijetijd
Binnen het thema vrijetijd vallen voor Lokaal Sterk, toerisme en vrijetijdsbesteding.
Als Lokaal Sterk willen we een aantrekkelijke gemeente zijn voor toeristen. Dit betekent voor ons dat
we als gemeente Tubbergen onszelf moeten positioneren. Zijn we een gemeente die bekend staat
om onze wandelroutes, goede fietspaden, paardensport, motorsport, glaskunst of wellicht de
boerenopstand, of staan wij veel meer bekend om onze natuurlijke omgeving binnen Twente? Lokaal
Sterk denkt dat een mooi buitengebied ondersteund door goede wandel- en fietspaden voor een
constante stroom toeristen zou kunnen zorgen. Door evenementen te faciliteren op het gebied van
paardensport, motorsport en glaskunst kunnen wij pieken in het aantal bezoekers realiseren.
Inwoners van de gemeente zouden voor leuke vrijetijdsbesteding binnen onze gemeente moeten
kunnen blijven. Dit realiseren wij door in te zetten op verenigingen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is in onze gemeente ook een belangrijk onderwerp, of we dat leuk vinden of niet. Als
gemeente hebben wij te voldoen aan de Regionale Energie Strategie en dat betekent dat in 2030 de
helft van onze energie duurzaam opgewekt moet zijn via zon en/of wind. Deze opdracht ligt vast en
er moeten dus keuzes gemaakt worden. Uitsluiten van windmolens betekent een enorme toename in
het aantal zonnevelden en omgekeerd. Daarnaast moet een warmtevisie worden ontwikkeld, waarin
we als regio geen aardgas meer gebruiken.
Met deze opdrachten moeten we in gesprek met inwoners om samen de juiste keuzes te kunnen
maken. De energietransitie biedt namelijk ook kansen. Wat Lokaal Sterk betreft staat één ding vast;
de opbrengsten van de energie-opwekkers moeten terugvloeien naar onze samenleving. Ons motto
is: als het dan moet, dan doen we het goed en met alle opbrengsten voor onze gemeenschap.
Lokaal Sterk stelt voor om een gemeentelijk energiebedrijf op te starten waar iedere inwoner van de
gemeente in kan participeren. Hierdoor kunnen alle huishoudens binnen de gemeente hiervan
profiteren en blijven de opbrengsten binnen de gemeente.

Armoede
Armoede zorgt niet alleen voor financiële ongelijkheid, maar ook voor sociale achterstand. Lokaal
Sterk vindt het onacceptabel dat in de gemeente met de meeste miljonairs van Overijssel, maar liefst
88 huishoudens leven onder de armoedegrens. Het gaat hier om 127 volwassenen en 175
thuiswonende kinderen voor wie een goed gevulde broodtrommel mee naar school of meedoen aan
sociale activiteiten niet vanzelfsprekend is. De tegenstelling tussen arm en rijk in de gemeente
Tubbergen is groot, te groot.
Lokaal Sterk maakt zich sterk om armoede in de gemeente Tubbergen te lijf te gaan. Zeker de
zogenoemde kinderarmoede verdient grote aandacht en een actief beleid om ervoor te zorgen dat
kinderen gezond opgroeien en een eerlijke kans krijgen op een mooie toekomst. Om dit te
bewerkstelligen zal Lokaal Sterk in de coalitieperiode 2022-2026 voorstellen indienen om te komen
tot nieuw beleid. Beleid dat zal leiden naar een meer gelijkwaardige samenleving. Een samenleving
waarin men naar elkaar omkijkt en waarin de gemeente projecten en initiatieven die dit bevorderen
faciliteert en waar nodig ook aanjaagt.
Lokaal Sterk zal voorstellen vanuit het college van burgemeester en wethouders toetsen aan het
door ons genoemde ‘gelijkheidsprincipe’. Ergo, draagt het voorstel bij aan een eerlijke en
gelijkwaardige samenleving en wordt de kloof tussen rijk en arm niet vergroot. Kan iedereen
meekomen in het beleid en worden kleine(re) beurzen niet op extra kosten gejaagd. Zeker wat
betreft de noodzakelijke energietransitie is het belangrijk om ook rekening te houden met inwoners
die deze transitie niet zelf kunnen bekostigen.
Lokaal Sterk wil aandacht vragen voor een landelijke vrijstelling voor minima om extra giften te
mogen ontvangen, zonder dat dit direct leidt tot kortingen op de uitkering. Tevens wil Lokaal Sterk
dat er binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente oog is voor maatwerk, waarbij ondersteunen
en meedenken het uitgangspunt is. De Toeslagenaffaire heeft ons laten zien wat er gebeurd als de
focus van een ambtenaar ligt op controle in plaats van ondersteunen en meedenken. Daarnaast wil
Lokaal Sterk de administratieve drempels slechten en ervoor zorgen dat inwoners geholpen worden
met het invullen van de benodigde (aanvraag)formulieren.
Om deze doelen te behalen steunt Lokaal Sterk de inzet van een armoedecoördinator en
ervaringsdeskundigen voor de nodige begeleiding. We vinden het bijzonder dat initiatieven als de
Voedselbank, de Verjaardagsbox en Stichting Leergeld gedragen worden door vrijwilligers. Deze
organisaties dragen bij aan het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk en verdienen naar ons idee
ook professionele ondersteuning.

