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1. INLEIDING 
 
In de gemeente Borger-Odoorn bestaat alle aanleiding om de komende jaren politiek en 
bestuurlijk vanuit een stevige vertrouwensbasis te werken. Problemen moeten worden 
omgezet in mogelijkheden. Kansen moeten worden onderkend en benut. Maar dat zal niet 
gaan zonder ingrijpende keuzes.  
 
Immers, de gevolgen van de economische crisis zullen nog lang merkbaar zijn. Bezuinigingen 
zullen ingrijpende gevolgen hebben. Het aantal inwoners van onze gemeente zal verder dalen. 
Daarnaast zal de verhouding tussen het aantal ouderen en jongeren zich wijzigen. In deze 
context is gekomen tot een coalitie-akkoord. 
 
Het is een coalitie-akkoord op hoofdlijnen. Wij hebben daarvoor drie belangrijke redenen. 

- In de eerste plaats is er nog geen duidelijkheid over onze financiële mogelijkheden. De 
enige zekerheid is dat er bezuinigd gaat worden. Maar aard, omvang en precieze 
gevolgen voor de gemeente zijn nog niet duidelijk. 

- In de tweede plaats is niet alles te voorzien. De ontwikkelingen in het openbaar 
basisonderwijs in onze gemeente zijn daar een voorbeeld van. 

- In de derde, maar zeker niet in de laatste plaats vinden wij dat er ook ruimte moet zijn 
voor debat in de raad. Alle partijen moeten een rol kunnen spelen in het vinden van 
oplossingen en het onderkennen van kansen. Dat kan het best in een open 
gedachtewisseling. 

 
Het is de uitdaging om in al deze veranderende omstandigheden te bouwen aan een goede 
toekomst voor de gemeente Borger-Odoorn en haar inwoners. Wij gaan die uitdaging vol 
vertrouwen aan. 
 
 
……………………………………. PvdA 
……………………………………..VVD 
……………………………………..CDA 
……………………………………..Christenunie 
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2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 
 

A. Financiën 
We bouwen voort op het financiële fundament dat de afgelopen jaren gelegd is. 
Degelijkheid en creativiteit staan daarbij voorop. Dus niet verder springen dan de 
polsstok lang is, maar wel steeds kijken of er geen betere polsstok te vinden is.  
Bezuinigingen worden gebaseerd op heldere keuzes. Uiteraard proberen wij in overleg 
met betrokken partijen tot goede oplossingen te komen. De gemaakte keuzes worden 
voor de bevolking inzichtelijk gemaakt 

 
B. Bevolkingsontwikkeling 

We willen een zo breed mogelijk inzicht verkrijgen in de gevolgen die een andere 
opbouw en samenstelling van de bevolking hebben. Dan kunnen we ook de kansen en 
mogelijkheden die daarmee samenhangen benutten.  
Er komt daarom een Lokaal Actieprogramma Bevolkingsontwikkeling. 
Het nieuwe woonplan, het onderzoek naar verhuisbewegingen en het rapport over 
demografische ontwikkelingen dat samen met 4 andere gemeenten en de provincie is 
opgesteld, zijn daarbij bouwstenen. 

 
C. De toekomst van het openbaar basisonderwijs 

We willen kwalitatief goed onderwijs met een breed aanbod, zo goed mogelijk 
gespreid over de gemeente. De uitvoering van het raadsbesluit van 21 januari 2010 is 
daarbij leidend. Een van de uitgangspunten is dat verzelfstandiging van het openbaar 
basisonderwijs uiterlijk december 2010 wordt gerealiseerd. 

     
D. De werkgelegenheid staat onder druk 

Het onder druk staan van de werkgelegenheid is des te meer reden voor de gemeente 
om zich maximaal in te zetten om mensen weer zo spoedig mogelijk aan de slag te 
helpen. Dat kan o.a. door het ondersteunen van initiatieven vanuit de private sector en 
het stimuleren van bedrijvigheid. De samenwerking met de vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven is hierbij van groot belang.  
 
 

3. AFSPRAKEN OP HOOFDLIJNEN                                                                                                                                           
             

- Verdergaande deregulering wordt voorgestaan. Er komt een coördinerend 
portefeuillehouder. De stand van zaken met betrekking tot deregulering wordt jaarlijks 
geëvalueerd. Er komt een bedrijvenloket op het gemeentehuis. 

- De samenwerking met Emmen en Coevorden wordt voortgezet. Een eventuele 
verdergaande samenwerking op welk terrein dan ook dient een duidelijke meerwaarde 
te hebben. De gemeente Borger-Odoorn houdt de regie over haar eigen beleid. 
Uiteraard zal, waar dat voor de gemeente meerwaarde heeft, ook samenwerking met 
andere (buur)gemeenten zoals bv Stadskanaal aan de orde zijn. 

- Gestreefd wordt naar erkenning van de gemeente Borger-Odoorn als Cittaslow-
gemeente. Steekwoorden daarbij zijn: omgevingskwaliteit, landschap, cultuurhistorie 
en onthaasting.  

- Het aantal koopzondagen in de gemeente Borger-Odoorn blijft beperkt tot maximaal 
12 per jaar. 
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- Het gemeentelijk armoedebeleid wordt onverkort voortgezet. De gemeente Borger-
Odoorn is een sociale gemeente met oog voor de zwakkeren.  

- Er komt een denktank voor de aanpak van de problematiek van de plattelandswegen. 
Een deel van het bestaande wegenbudget wordt structureel voor deze aanpak ingezet.                                                      

- Het vaste deel van de rioolheffing wordt in de loop van deze raadsperiode verhoogd 
totdat ca 50% van de totale kosten door de opbrengsten  van dit deel van de heffing 
wordt afgedekt. De opbrengsten uit het deel van de heffing dat is gebaseerd op de                                                                
WOZ-waarde dalen daarmee van ongeveer 85% naar ca 50%.van het totaal. Kennelijke    
onbillijkheden in rioolheffing en afvalstoffenheffing worden nader onderzocht. 

- De ontwikkeling van het totaal van de woonlasten blijft op een gemiddeld niveau. In 
principe willen we onze financiële problemen niet oplossen door een bovenmatige 
stijging van gemeentelijke lasten. Bij rioolheffing en afvalstoffenheffing blijft wel het 
uitgangspunt dat de kosten voor 100% gedekt moeten worden. 

- Onderzocht wordt of muziekonderwijs op lokaal niveau binnen de gemeente Borger-
Odoorn kan worden gerealiseerd, bij voorkeur in samenhang met een aanbod van 
andere culturele activiteiten. 

- Duurzame ontwikkeling wordt in onze millenniumgemeente blijvend gestimuleerd. Er 
komt een notitie duurzame ontwikkeling. 

- Met de woningbouwcorporaties wordt in deze gemeente op een groot aantal terreinen 
op basis van afspraken goed samengewerkt. Wij willen deze samenwerking 
voortzetten en waar mogelijk en gewenst versterken. 

- In 2015 is de gemeente het eerste aanspreekpunt van de overheid voor alle vragen. In 
de ontwikkeling van de dienstverlening binnen onze gemeente geven we daar vorm 
aan.  

- Het WMO-beleid zoals dat de afgelopen jaren tot ontwikkeling is gekomen wordt op 
hoofdlijnen voortgezet. Goede betrokkenheid van de WMO-raad blijft daarbij 
vanzelfsprekend 

- Sport vervult een belangrijke rol voor de volksgezondheid en voor deelname aan de 
samenleving. In de sportnota wordt aan deze belangrijke rol verder uitwerking 
gegeven. 

 
 
4. TOT SLOT 
 
Alles waar wij in de gemeente verantwoordelijkheid voor dragen dient op hoofdlijnen (en zo 
nodig ook in detail) helder en inzichtelijk te zijn voor onze inwoners. Maar ook onze 
inwoners dienen de mogelijkheid te hebben met de gemeente in gesprek te gaan over wat hen 
bezighoudt. In de communicatienota zal daar uiteraard aandacht aan worden besteed. Wij 
vinden dat in ieder geval op dit terrein jaarlijks verslag moet worden gedaan aan de 
gemeenteraad. In de communicatienota dient ook aandacht te worden besteed aan het overleg 
met de verschillende dorpen in onze gemeente. Dan kan met de dorpen en met onze inwoners 
op basis van goede verhoudingen en heldere afspraken samengewerkt worden aan onze mooie 
gemeente.Een gemeente waarin iedereen burgerparticipatie belangrijk vindt. 
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DE PORTEFEUILLEVERDELING IN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS IS ALS VOLGT: 
 

1. Burgemeester M.L.J. Out: 
- Algehele coördinatie 
- Algemene- interne en bestuurszaken 
- Dienstverlening 
- Personeel en Organisatie 
- Voorlichting en inspraak 
- Informatisering en automatisering 
- Openbare Orde en Veiligheid 
- Handhaving 
- Regionale, intergemeentelijke en internationale samenwerking, Agenda voor de 

veenkoloniën 
  

2. Wethouder J.J. Bruintjes (PvdA) 
-     Coördinerend wethouder demografische ontwikkeling 
- Volkshuisvesting 
- Ruimtelijke en Duurzame Ontwikkeling 
- Grond- en eigendomszaken, strategisch vastgoed 
- Financiën 
- Onderwijs 
- Cultuur 
- Eerste loco-burgemeester 

 
3. Wethouder W.C. Luchjenbroers (VVD) 
- Coördinerend wethouder deregulering 
- Vergunningverlening 
- Milieu 
- Bouwkunde 
- Economische zaken/landbouw 
- Marktwezen 
- Verkeer en Vervoer 
- Openbare Werken en Groen, Natuur- en Landschapsbeheer  
- Plattelandsontwikkeling, Hunzeproject 
- Jeugdzaken 
- Tweede loco-burgemeester 
 
4. Wethouder J.F.A. Alberts (CDA) 
-     Coördinerend wethouder WMO 
- Sociale zaken en (sociale) werkgelegenheid 
- Recreatie en toerisme 
- Ouderenbeleid 
- Sportzaken 
- Volksgezondheid 
- Maatschappelijk werk 
- Bibliotheken 
- Derde loco-burgemeester 
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