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1 Armoede bij werkenden en zzp-ers 
 
D66 vindt WERK een belangrijk middel om te participeren. Maar WERK is helaas niet alles. Vorige 
week stond het volgende bericht op teletekst: 
 
 

 
 
 
De IGSD is nu druk bezig met een belangrijke inhaalslag om meer mensen aan het werk te krijgen.  
Alleen aan het werk krijgen is niet altijd genoeg. D66 vindt dat mensen ook een zelfstandig bestaan 
moeten kunnen opbouwen en dat mensen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zichzelf en hun gezin 
moeten kunnen onderhouden. Daarbij moeten ze ook de kans krijgen zichzelf te ontplooien. 
 
Hier zien we ook een rol voor de gemeente weggelegd. Best een moeilijke opgave.  
 
Hier speelt onder andere: 
- schulden 
- laaggeletterdheid / ongecijferdheid 
- NUGGERS (Niet Uitkerings Gerechtigden vallen buiten de boot) 



- halve banen 
- tijdelijke contracten, waardoor werkgevers minder snel in personeel investeren 
- vluchtelingen, statushouders 
- ZZP-ers: Zelfstandige professionals ipv Zelfstandigen Zonder Perspectief. 
 
D66 vindt dat de gemeente breder moet kijken dan alleen naar uitkeringsgerechtigden. 
Doel is mensen daadwerkelijk weer perspectief te bieden: zinvol werk en de mogelijkheid een 
zelfstandig bestaan op te kunnen opbouwen om zichzelf en gezin te onderhouden.  
 
We zien graag dat gemeente hier meer aandacht voor geeft. 
Kan goed ikv participatiewet. 
 
 
2 Zorgpiramide 
 

 
 
 
We zijn blij dat het college voorstelt de € 500 duizend bezuiniging op de subsidies 
terug te draaien. Juist die organisaties uit de samenleving vormen de basis voor ons 
informele zorgstelsel. 
Verschuiving in die subsidie prima! Dingen die nuttig zijn moet je ondersteunen, 
andere dingen niet. 
Voorbeelden: FAB-lab Bibliotheek, bejaardensoos, etc. 
 
Zorgmijding ligt op de loer. Wij krijgen signalen dat mensen zich zorgen maken over 
de hoge eigen bijdragen. 
 
 
 
 
 
3 Financieel kader (omBUIG) 
 



 
 
In de PPN staat een structureel voordeel van 1,5 miljoen op de BUIG-gelden (rijksuitkering ter 
bekostiging van periodieke uitkeringen). Het verhaal daarbij maakt het niet duidelijker. Hoe zo andere 
manier van begroten? 
Is hier sprake van gratis geld? Ik heb altijd geleerd daar uiterst voorzichtig mee te zijn. 
 
Vraag: 
- kan wethouder garanderen dat dit realistisch begroten is? 
- En dat er straks niet een tegenvaller uit de hoge hoed wordt getoverd. 
- Daar zullen we niet van gediend zijn.  
 
 
 
4 Open data en transparant bestuur 
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Open data kan economische stimulans, kostenbesparing en transparantie opleveren. 
De wereld verandert van lineair naar real-time 
• Steenwijkerland loopt helaas mijlenver achter. Op relevante sites als 

www.waarstaatjegemeente.nl is veel niet ingevuld 
• besluiten en achtergrondstukken van college komen niet of pas laat bij de raad en op internet 
• ICT-voorzieningen hiervoor zijn niet up-to-date 
 
maar ook: 
• betrokkenen worden niet tijdig geïnformeerd (ook niet door de raad) 
• dingen niet onnodig geheim maken 
• sneller handelen (dus een brief aan de gemeenteraad moet niet anderhalve maand later pas 

komen) 
 
Zie mail dhr Kuiper Whatsapp Buurtpreventie 
 

 
 
 
 
• Wat gaat college hier nu concreet aan doen? 
• Na de zomer wil D66 hierover graag een raadsdiscussie. 
 
  



 
 
 
 
 
 
5 Burgerparticipatie: wat verwachten we van de burger? 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Bij de planvorming wordt vooraf aangegeven hoe je wilt dat inwoners participeren. 
Op die manier wordt transparant wat er van bewoners verwacht wordt, visa versa.  
Zo voorkom je onduidelijkheid in communicatie en verwachting bij inwoners. 
Daarnaast kun je juist burgers aanzetten tot meer participeren. En je kunt er in de 
raad over praten of je niet juist vindt dat de burgers meer zouden kunnen participeren 
(vaak trekt de overheid alles naar zich toe). 
 
 

 
 
 
 
6 BEST-zak, een aardigheidje 
 
In het afval zitten nog steeds allerhande bruikbare spullen. 
Met de BEST-zak wordt ingezameld: Boeken, Elektrische apparatuur, Speelgoed en Textiel. 



 
Diverse gemeenten doen dit al. Goed voor het milieu en de spullen leveren ook nog wat op. 
 
We zien een mooie combi van inzameling, sorteren en verwerken met ondersteuning van: 
- vrijwilligersorganisaties 
- kringloopwinkel 
- sociale dienst (participatieproject). 
-  
 

 
 
 
 
Dat lijkt D66 ook wel iets voor ons. 
College: wilt u hier eens mee aan de slag? 
 
 
 
7 Fiets ‘m er in? 
 
In februari heeft de provincie een fietsplan NW-Overijssel vastgesteld. Hier stelt provincie ook geld 
voor beschikbaar. Maar dan moet gemeente ook meedoen. We lezen hier niets over in de PPN. 
 
Begin dit jaar hebben we in de raad gesproken over de Markt. Groot draagvlak voor aanpak zuidkant 
markt. Parkeren weg. Veiliger. Ook draagvlak voor idee van fietsenstalling (met toezicht op dure 
elektrische fietsen: kan mooi participatieproject zijn, toch?) 
 
Aanpakken parkeren kost niets: alleen een verkeersbesluit en een bord plaatsen. 
 
Hup hup hup! 
 



 
 
 
 
 
8 Aanpassing aan klimaatverandering 
 
Heviger hitte, meer neerslag en langere droge periodes. 
Het klimaat verandert. Daar moeten we lokaal op zijn voorbereid. 
We zijn met Beulaeke ervaringsgemeente met sociale / economische verliezen door natuurrampen. 
 

 
 
 
 
 
De gemeenten in ZW-Drenthe + Waterschap zijn hier al mee bezig. 
 
Heeft het college hier al plannen voor? 
En wil het college deze samenwerking  
Het lijkt D66 een uitstekend plan! 
 
 
 
9 Regenboogvlag 
 
• Jaarlijks op 11 oktober is het Coming Out Day. Een moment voor aandacht dat een homo, 
lesbienne of biseksueel openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. 



• Sinds 2009 door de toenmalige minister van OCW, Plasterk, ook uitgeroepen als Nationale 
Coming Out Day 
• Sindsdien steeds meer gemeenten de Regenboogvlag op die dag hijsen 
• In de gemeente Steenwijkerland iedereen mag zijn wie hij/zij is  
• & iedereen zich (sociaal) veilig moet voelen  
 
Draag het college van B&W op: 
• Jaarlijks op het gemeentehuis tijdens de Nationale Coming Out Day de regenboogvlag te 
hijsen &  
• De regenboogvlag op te nemen in het vlagprotocol van de gemeente Steenwijkerland 

 
 
10 Vlag als Patriotisme en nationalisme 
 
Tenslotte nog iets over de wereld die tegenwoordig steeds grotere tegenstellingen 
kent. Turkije, de brexit, groeiende invloed van populisten wakkeren het nationalisme 
aan.  
 
D66 kijkt graag over de grenzen heen. Kijk naar ons bindt ipv wat ons scheidt.  
Wij zien meer in samenwerking dan in protectionisme 
 
Dat betekent niet dat D66 een eenheidsworst wil. Een gezonde eigen identiteit, een 
soort patriotisme, is prima, zolang het niet ten koste gaat van een ander. 
 
Veel van de kernen in onze gemeente hebben een eigen vlag. Zo’n vlag geeft het 
gevoel van identiteit en onderlinge binding. Het leek ons aardig om dat idee over te 
brengen naar ons gemeentehuis, het huis van al onze kernen en inwoners. 
In een motie roepen we op in het gemeentehuis de vlaggen van alle kernen op te 
hangen. Een aardigheidje, meneer Sonneberg. 
 



 
 
 


