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Inleiding 
De SGP is een voluit christelijke partij. Daar horen Bijbelse uitgangspunten bij. Hier 
staat de SGP dan ook voor, om de eenvoudige reden dat het christelijk geloof 
waardevol is en een moreel fundament biedt voor het leven van mensen en voor 
de politiek.  
 
Om beleid te kunnen realiseren is het nodig een vast kompas te hebben en te we-
ten wat het beoogde doel is. Daarom heeft de SGP voor zichzelf een routeplanner 
samengesteld. Bij het vormgeven van beleid binnen de gemeente Rijssen-Holten 
wil de SGP zich laten leiden door vijf kernvragen. Deze kernvragen zijn: 
• Past een voorstel bij de christelijke identiteit? 
• Betreft het voorstel een (wettelijke) kerntaak van de gemeentelijke overheid? 
• Kan de burger het probleem zelf oplossen? 
• Zijn er mensen die hierdoor in de problemen komen? 
• Is het voorstel financieel haalbaar en verantwoord? 
 
Deze vragen laten zich vertalen in vijf hoofdstukken waarin de visie van de SGP op 
de overheid en de samenleving naar voren komt. 
1. Identiteit: voor christelijke normen en waarden. 
2. Kerntaken: voor een kleine overheid. 
3. Eigen verantwoordelijkheid: voor burgers die dingen zelf aanpakken. 
4. Sociaal vangnet: voor hulp aan kwetsbaren. 
5. Overheidsfinanciën: voor een financieel gezond beleid. 
 
Het spreekt voor zich dat beleid duurzaam en effectief dient te zijn. Vaak wordt het 
begrip duurzaamheid slechts in enge zin gebruikt: het betreft dan klimaat en ener-
gie. De SGP wil duurzaamheid echter expliciet breder invullen: duurzaam beleid is 
niet alleen ecologisch, maar ook sociaal en economisch verantwoord. Al deze as-
pecten, met een op de Bijbel gefundeerd wereldbeeld als basis, vormen het kader 
waarbinnen de SGP het gemeentelijk beleid wil vormgeven. 
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Identiteit 

Onze identiteit 
De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de 
gereformeerde belijdenisgeschriften. De SGP staat hiervoor, aangezien het christe-
lijke geloof waardevol is en een moreel fundament biedt voor het leven van mensen 
en voor de politiek. De SGP ziet de overheid als dienares van God, die zich inzet voor 
het belang van de burgers. 
 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
Liefde is het centrale thema van het christelijke geloof. We moeten God liefhebben 
boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. God wil een leven volgens chris-
telijke normen en waarden zegenen. Dat heeft het verleden vaak bewezen. Een 
leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving. 
Tegelijkertijd kan daardoor ieder mens tot zijn recht komen. Daarom staat de SGP 
voor politiek volgens de Bijbelse norm. Het christelijke geloof biedt heldere richt-
lijnen voor het maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil 
dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en van onze medemensen. De SGP 
vindt een respectvolle omgang met elkaar daarom erg belangrijk. 
 
Concreet 
• Handhaving van het vloekverbod. 
• Geen bordelen en seksinrichtingen binnen onze gemeentegrenzen. 
• Sluitingstijden horeca handhaven en mogelijk vervroegen.  
• Geen aanstootgevende reclame. 
 
Zondagsrust 
God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is be-
doeld om God en de naaste te dienen. De zondag is in de christelijke traditie een 
rustdag. Daarom is de SGP principieel tegen (sport)evenementen en winkelopen-
stelling op zondag. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om we-
kelijks een rustdag te hebben. Daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid 
toe. Omdat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, neemt ook nog 
eens de keuzevrijheid van werknemers en ondernemers uit het midden- en klein-
bedrijf af.  
 
Concreet 
• Zondag is de rustdag. 
• Geen koopzondagen: winkels en horeca zijn dicht op zondag. 
• Geen (sport)evenementen op zondag. 
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Subsidiebeleid 
De SGP gelooft dat de overheid Gods geboden inhoud moet geven in het maat-
schappelijke leven. De SGP wil daarom geen overheidsgeld besteden aan zaken 
die haaks staan op de Bijbelse boodschap. 
 
Concreet 
• Doelstelling en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet strijdig zijn 

met de Bijbel. 
• Ook organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit komen in aanmer-

king voor gemeentelijke subsidies. 
• Geen subsidie voor zondagssport. 
 
Begraafplaatsen 
De SGP is principieel voor begraven. Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende 
en gepaste gelegenheid om te begraven. 
 
Concreet 
• Tarieven voor de begraafrechten moeten laag genoeg zijn, zodat iedereen in 

de gemeente Rijssen-Holten grafrechten kan kopen. 
• Algemene begraafplaatsen moeten goed onderhouden worden en de dienst-

verlening vanuit de gemeente rondom begrafenissen moet op niveau blijven. 
 
Onderdak voor mensen in nood 
De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in 
nood. De opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders moet in ba-
lans zijn met de belangen van de eigen bevolking. 
 
Concreet 
• Opvang van vluchtelingen moet passen bij aard en schaal van de gemeen-

schap. 
• Betrek het maatschappelijk middenveld (burgers, kerken, verenigingen, stich-

tingen en andere organisaties) bij de opvang van vluchtelingen. 
• Zorg voor een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen. 
• Waarborg de veiligheid van vluchtelingen. 
• De gemeente moet zich maximaal inspannen voor het huisvesten van het door 

de provincie bepaalde aantal statushouders en de integratie van deze mensen 
in onze gemeenschap.   

 
Rentmeesterschap 
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. 
Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de 
aarde genieten, maar moeten de natuurlijke bronnen niet uitputten. We willen als 
goede beheerders zorgen voor de schepping. 
 
Concreet 
• Er moet een integraal klimaat- en milieubeleid worden opgesteld. 
• In Rijssen-Holten moet geïnvesteerd worden in duurzame energiebronnen.  
• Bij het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed dient een marktbenade-

ring voorop te staan. 
• Er dient sprake te zijn van een verantwoorde indeling van de schaarse ruimte. 

De (leef)omgeving moet duurzaam ingericht worden. 
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• De overheid dient voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen die bijdragen 
aan een duurzame samenleving, zoals het aardgasloos bouwen. 

• Het milieurendement van de afvalinzameling moet verhoogd worden. 
 
Lokale identiteit 
De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht: de eer van God en het welzijn van 
de naaste. Dit doel geeft richting aan de invulling van lokaal beleid met betrekking tot 
cultuur. Het karakter van de lokale samenleving geeft herkenning en heeft een sa-
menbindende functie. De SGP wil een ‘samen-leving’, en niet een ‘naast-elkaar-le-
ving’. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt 
ook voor verantwoord samen recreëren en sporten. 
 
Cultuurhistorie en monumentenbeleid 
De geschiedenis is verbonden met de lokale identiteit van dorp, stad en streek en 
komt tot uiting in de aanwezigheid van oude gebouwen, monumenten en de in-
richting van (cultuur)landschappen. Dit geeft karakter aan onze gemeente en zo 
wordt deze aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De SGP vindt het belangrijk 
dat geschiedenis zichtbaar is of weer zichtbaar wordt in de bebouwing, evenals in 
de openbare ruimte en het cultuurlandschap. 
 
Concreet 
• Een actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle his-

torische elementen en plaatsen behouden worden en zichtbaar zijn 
• Behoud van karakteristieke panden, monumenten, landschappen en buurten, 

evt. door middel van herbestemming. 
• In oude en authentieke wijken en straten wordt gebouwd met oog voor de ge-

schiedenis. 
• Particuliere initiatieven tot het herbouwen en/of reconstrueren van gesloopte 

karakteristieke panden, worden aangemoedigd en ruimhartig ondersteund. 
 
Cultuur 
De SGP hecht grote waarde aan de beleving van cultuur, omdat dit zorgt voor bin-
ding in de samenleving. Het stimuleren van (sociaal-)culturele activiteiten en struc-
turen kan hieraan bijdragen. Primair dienen culturele activiteiten voort te komen 
uit particulier initiatief, maar de gemeente vervult hierbij een stimulerende en on-
dersteunende rol. Kunstuitingen in de publieke ruimte mogen niet kwetsend zijn. 
 
Concreet 
• Musea (Oudheidkamers) en het Rijssens Leemspoor als zichtbare dragers van 

de lokale geschiedenis steunen. 
• Erfgoed Rijssen-Holten verdient steun bij het verder digitaliseren en online be-

schikbaar stellen van de archieven van onze gemeente. 
• Scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen, hierbij wel reke-

ning houdend met de identiteit van de scholen. 
• Het muziekonderwijs ondersteunen.  
• Het cultuurbeleid moet in hoofdzaak gericht zijn op de lokale cultuur. 
• Zorgen voor een moderne, toegankelijke bibliotheek met bijbehorende maat-

schappelijke voorzieningen zoals een volksuniversiteit. 
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Kerntaken 

De overheid moet efficiënter worden en zich richten op haar kerntaken. Dat bespaart 
niet alleen geld, maar zorgt er ook voor dat er meer vrijheid is om de eigen verant-
woordelijkheid in te vullen. Burgers en bedrijven krijgen op die manier ruimte om zelf 
keuzes te kunnen maken en te ondernemen. 
 
Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de burger. 
De staat is geen doel in zichzelf. Daarom is het belangrijk dat de gemeentelijke over-
heid zich beperkt tot haar (wettelijke) kerntaken en die goed en efficiënt uitvoert, zo-
dat de belastingdruk – zo mogelijk – kan worden verlaagd. Dat wat niet tot de kern-
taken behoort, kan prima door de samenleving zelf worden gedaan. Dit betekent dat 
de SGP terughoudend wil zijn in het aangaan van nieuwe verplichtingen en bestaande 
verplichtingen wenst te evalueren.  
  
De gemeentelijke kerntaken liggen op het terrein van openbare orde en veiligheid, 
ruimtelijke ordening en wonen, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte, milieu en 
afval, onderwijs en sport. 
 
Organisatie en bestuur 
De ambtelijke organisatie is geen doel op zichzelf. Daarom moet gestreefd worden 
naar een zo klein mogelijke ambtelijke organisatie, die efficiënt en effectief werkt. 
De gemeente krijgt te maken met meer en complexere regelgeving. Daarnaast is 
er van rijkswege een aansporing tot opschaling, juist ook met het oog om de 
nieuwe taken adequaat te kunnen uitvoeren. De schaal waarop de taken worden 
uitgevoerd staat daarom ter discussie. De SGP is echter van mening dat de men-
selijke maat niet uit het oog verloren mag worden. Juist de gemeentelijke overheid 
moet herkenbaar zijn. Daarom geldt voor de SGP in principe het devies: lokaal wat 
kan, regionaal wat moet. 
 
Concreet 
• Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving: in de regel gaat het al-

gemeen belang voor het individueel belang. 
• Het gemeentebestuur oefent zijn zorgtaken (veiligheid, leefbaarheid, ontwik-

keling, etc.) uit met degenen die de samenleving vormen. 
• Het gemeentebestuur rekent met en speelt in op het zelforganiserend ver-

mogen van de samenleving. Het maatschappelijk en privaat initiatief wordt 
daarom krachtig gestimuleerd.  

• Gestreefd wordt naar een kleiner en efficiënter ambtenarenapparaat. 
• Intergemeentelijke samenwerking op ambtelijk niveau kan een goed middel 

zijn om efficiënter en daarmee goedkoper te werken. De gemeente Rijssen-
Holten moet echter altijd zelfstandig blijven. 

• Een kerntakendiscussie dient gevoerd te worden om te komen tot takenreduc-
tie voor de gemeente. 
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Openbare orde en veiligheid 
Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente heeft hierbij een be-
langrijke taak, zowel om onveilige situaties te voorkomen, als door handhavend op 
te treden tegen burgers en bedrijven die de veiligheid in gevaar brengen. De SGP 
blijft zich daarom sterk maken voor voldoende ‘blauw’ op straat. De gemeenschap 
moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente is voorbereid op een crisis en dat 
zij in staat is daadkrachtig op te treden om de negatieve gevolgen ervan te beper-
ken. De hulpdiensten, brandweer en ambulancezorg, moeten daarom voldoende 
toegerust zijn om hun taken goed te kunnen vervullen. Samenwerking met omlig-
gende gemeenten in het kader van de veiligheidsregio is daarbij een eerste ver-
eiste.  
 
Concreet 
• De wijkagenten behouden en duidelijk zichtbaar op straat aanwezig laten zijn.  
• De inzet van politievrijwilligers bevorderen en openstaan voor buurtpreventie-

projecten. 
• Samenwerken met een ondernemersvereniging of collectief van bedrijven om 

inbraken terug te dringen. De gemeente moet waar mogelijk afspraken maken 
met het bedrijfsleven over de beveiliging van bedrijventerreinen. 

• Zorgen voor voldoende dekking van brandweerkazernes om uitruktijden te ga-
randeren. De voortgaande regionalisering van de brandweer mag niet leiden 
tot uitholling van de vrijwillige brandweer. 

• Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de aanrijtijden liggen binnen de lande-
lijke norm en ook voor de nachtelijke uren moet men kunnen rekenen op ef-
fectieve inzet van de ambulance. 

• Meer AED-punten realiseren die 24 uur per dag bereikbaar zijn. 
• Voldoende middelen reserveren voor het opleiden, trainen en oefenen van be-

stuurders en medewerkers in de crisisorganisatie. 
• Streng toezien op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuur-

werk buiten de toegestane tijden. De vuurwerkvrije zones rond kerken, verzor-
gingstehuizen en tunnels dienen gehandhaafd te worden. 

• De gemeente dient de veiligheidsrisico’s rond de A1, het spoor en zware indu-
striële bedrijven nauwlettend in de gaten te houden. 

 
Ruimtelijke ordening en wonen 
Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor ruimtelijke 
ordening en wonen. Speerpunten zijn daarom: een verantwoorde indeling van de 
schaarse ruimte en duurzaam bouwen. De SGP pleit voor een integrale langeter-
mijnvisie, vastgelegd in de structuurvisie. Deze visie wordt vertaald in verschil-
lende bestemmingsplannen en te zijner tijd in een omgevingsplan. In de wel-
standsnota wordt voorgeschreven waaraan bouwactiviteiten getoetst worden. 
Het huisvestingsbeleid van het gemeentebestuur moet er vooral op gericht zijn dat 
de natuurlijke bevolkingsgroei wordt opgevangen en dat er voldoende betaalbare 
woningen zijn.  
 
Concreet 
• In de structuurvisie volkshuisvesting, werkgelegenheid, economie, natuur en 

recreatie afgewogen in beeld brengen. 
• De SGP vindt evenwicht in het woningaanbod belangrijk. Dit is te bereiken 

door vraaggericht in plaats van aanbodgericht te bouwen. Aandachtspunten 
zijn: voldoende woningen voor starters en senioren garanderen en voorzien in 
levensloopbestendige woningen. 
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• In bestemmingen flexibel zijn en af durven wijken om in te kunnen spelen op 
de vraag naar woningen of bedrijven. Bij het vaststellen van een nieuw bestem-
mingsplan zorgvuldig communiceren en draagvlak creëren.  

• Samen met andere partijen, zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en ban-
ken, de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. 

• Maximaal inzetten op duurzaam bouwen. Bij de ontwikkeling van in- of uitbrei-
dingslocaties nagaan hoe maximale duurzaamheid gerealiseerd kan worden 
door bijvoorbeeld het instellen van duurzaamheidsleningen. 

 
Verkeer en vervoer 
Het verkeer blijft voortdurend aandacht vragen. Het aantal auto’s neemt nog 
steeds toe. De SGP vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel 
mogelijk buiten de woonkernen moeten worden geleid. Het openbaar vervoer 
moet bijdragen aan een goede bereikbaarheid van onze gemeente. Het fietsver-
keer kan worden geoptimaliseerd. 
 
Concreet 

• De negatieve gevolgen van een toename van het goederenvervoer over het 
spoor zoveel mogelijk beperken. 

• De gemeente moet zich inspannen om de half-uursdienstregeling van de NS in 
de avonduren te handhaven. 

• Fietsen stimuleren door een optimale ontsluiting van woonwijken en het invul-
len van ontbrekende schakels in het fietspadennet. Daarbij speciale aandacht 
voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de (middelbare) scholen. 

• Zorgdragen voor verkeersveiligheid door een duurzame, veilige inrichting van 
wegen en de aanleg van rotondes.  

• Gratis parkeren in centrum handhaven. 
 
Beheer openbare ruimte 
Het op een goed kwaliteitsniveau in stand houden van de leefomgeving is de SGP 
veel waard. Het beheer van de openbare ruimte omvat het brede terrein van water, 
verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Waar mogelijk 
dient dit integraal te gebeuren. Reconstructie van of groot onderhoud aan wegen 
en riolering moet worden aangegrepen om de openbare ruimte een kwaliteitsim-
puls te geven. Het groen – bomen, struiken, plantsoenen – bevordert de leefbaar-
heid in de gemeente en verdient daarom extra aandacht. 
 
Concreet 
• Alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte moeten op een goed niveau wor-

den onderhouden. Het beheer en onderhoud van het groen verdient echter ex-
tra aandacht en moet naar een hoger kwaliteitsniveau.  

• Onderzoeken wat de meest effectieve en efficiënte manier is om het beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte uit te voeren. Waar mogelijk ook ruimte 
bieden voor burgerparticipatie. 

• Water zuiver houden en wateroverlast op een adequate manier voorkomen.  

• De SGP hecht groot belang aan veilige voet- en fietspaden. Klachten en mel-
dingen moeten daarom snel aangepakt worden. 

• Lichtbeleid actueel houden en streven naar meer donkerte en aanpak van ‘hot-
spots’ op bedrijventerreinen.  

• Het behouden van waardevolle natuur, zoals bos, heide en houtwallen.  
• De bestrijding van de hondenoverlast is een blijvend aandachtspunt. 
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• Speelterreinen en speeltoestellen moeten op een goede manier over de ge-
meente worden verdeeld, zodat kinderen op loopafstand van hun woning kun-
nen spelen en bewegen. 

 
Milieu en afval 
De SGP erkent de stijgende vraag naar energie en de eindigheid van fossiele ener-
giebronnen op aarde. Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap wil zij daarom een 
actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen en het toepassen van rendabele 
duurzame energiebronnen. Burgers en bedrijven moeten zich bewust worden van 
de geweldige afvalproductie. Voor de SGP geldt het uitgangspunt dat de vervuiler 
betaalt. Vanzelfsprekend is er goed toezicht op de naleving van de regels.  
 
Concreet 
• De gemeente streeft naar een integrale aanpak van het klimaat- en energie-

probleem door het opstellen van een helder en realistisch klimaatbeleid. 
• Als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door duurzame gemeentelijke 

gebouwen, scholen, en dergelijke te realiseren. 
• De burger betrekken (stimuleringsregelingen voor energiebesparing be-

staande woningbouw, duurzaam ontwikkelen) en het bedrijfsleven stimuleren 
(handhaving Wet milieubeheer, synergie bewerkstelligen).  

• De afvalinzameling is er op gericht om het milieurendement te verbeteren (op-
timale scheiding van afvalstromen stimuleren), tegen aanvaardbare (zo moge-
lijk lagere) kosten voor de burger met een zo goed mogelijk serviceniveau. 

• De gemeentewerf dient voor het aanleveren van grofvuil en tuinafval uitslui-
tend voor de eigen inwoners toegankelijk te zijn. De burger mag beperkt gratis 
storten op de werf. 

 
Gezondheidszorg 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ou-
deren. Deze taken hebben zij overgenomen van de rijksoverheid. De zorg geldt 
(kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving, waarbij de gemeente noodzake-
lijke ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis levert. Sinds 2015 legt de 
Wmo meer verantwoordelijkheid bij de burgers. De gemeente geeft in een Wmo-
beleidsplan aan hoe ze deze taak inhoud wil geven. 
 
De SGP pleit voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de burger 
om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Solidair te zijn ten opzichte van 
mensen met een (verstandelijke) handicap of een langdurige zorgbehoefte. De 
SGP wil daarnaast optimale keuzevrijheid bieden, zodat de burger de hulp of zorg-
organisatie kan kiezen die bij hem of haar past. 
 
Concreet 
• Maximale ruimte bieden aan het persoonsgebonden budget of een vergelijk-

bare systematiek (bijvoorbeeld een persoonsvolgend budget). 
• Een zorgvuldige (Wmo) indicatiestelling is van groot belang bij de uitwerking 

van het beleid. 
• Maximale keuzevrijheid garanderen, zodat burgers kunnen kiezen voor hulp 

van een organisatie die bij hen past. Daarbij is het van belang dat lokale (iden-
titeitsgebonden) organisaties ook tot de zorgaanbieders behoren en mee kun-
nen doen bij de aanbesteding. 
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• Er dienen contracten afgesloten te worden met meerdere partners voor de-
zelfde zorg, zodat optimaal tegemoetgekomen wordt aan de diversiteit en de 
vraag van de burgers in de gemeente. 

• Stimulerende maatregelen nemen om de onderlinge betrokkenheid – binnen 
familie, kerk en verenigingen – te (helpen) verbeteren. Ook niet-kwetsbaren 
moeten opgeroepen worden tot actief burgerschap, om zich in te zetten voor 
hun medeburgers. Kerken kunnen hierin een stimulerende en ondersteunende 
rol vervullen. 

• Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving benutten. 
 
Onderwijs 
Het belang van onderwijs van goede kwaliteit gaat iedereen aan. De rol van de ge-
meenten – het creëren van optimale randvoorwaarden hiertoe – is beperkt, maar 
niet onbelangrijk. Immers, zaken als huisvesting, lokaal onderwijsbeleid en leerlin-
genvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Ook 
heeft de gemeente een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onder-
wijsachterstanden, de aanpak hiervan wordt daarom voortvarend ter hand geno-
men. De vrijheid van onderwijs is leidend voor het gemeentelijk onderwijsbeleid. 
 
Concreet 
• Het leerlingenvervoer adequaat regelen, zodat ouders in staat zijn hun kin-

deren passend onderwijs te laten volgen. Het oprichten van een dependance 
kan de kosten van het leerlingenvervoer minimaliseren. 

• De gemeente moet streven naar een lokaal aanbod van onderwijs aan (zeer) 
moeilijk lerende kinderen. 

• De SGP blijft het ROC van Twente en het Hoornbeeck College steunen. Dit om 
het onderwijsaanbod voor schoolverlaters, volwassenen en werklozen in de 
gemeente te behouden. 

• Initiatieven van onderwijsinstellingen en werkgevers (zoals REMO en de 
Transport & Logistiekschool) om het onderwijsaanbod te vergroten en goed 
aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt verdienen de steun van de gemeente. 

• Beschikbare gelden voor voorschoolse educatie en schakelklassen ook daad-
werkelijk ter beschikking stellen aan het onderwijsveld en een doorlopende 
leerlijn waarborgen. 

• Zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij binnenkli-
maat, veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben. De onderwijsgebouwen 
zodanig inrichten, dat tegemoetgekomen kan worden aan een toenemende 
diversiteit van leerlingen als gevolg van passend onderwijs. 

• Kinderen die nog niet leerplichtig zijn, niet verplichten een bepaalde vorm van 
onderwijs te volgen. 

 
Recreatieve sport  
Bewegen en recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming 
en gezondheid van de jeugd, aan de volksgezondheid in het algemeen en aan so-
ciale verbanden. De SGP onderkent de positieve aspecten van sport en wil deze 
ondersteunen door goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Ouderen en 
gehandicapten verdienen extra aandacht, niet alleen in het mogelijk maken van 
sport en beweging, maar ook in het bevorderen van sociale contacten. Helaas 
heeft sport ook negatieve aspecten, zoals zondagsport en sportverdwazing. 
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Concreet 
• Recreatieve sport mogelijk maken door het voorzien in goede faciliteiten en 

accommodaties. Deze faciliteiten moeten ook beschikbaar zijn voor sportbe-
oefening door burgers buiten de georganiseerde verenigingen om. 

• Oude sporthallen vervangen door nieuwe actuele (multifunctionele) sport-
voorzieningen en de vrijkomende ruimte waar mogelijk benutten als inbrei-
dingslocaties voor woningbouw.  

• Kunstgrasvelden ook toegankelijk maken voor gebruik door scholen.  
• Streven naar evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen. 
• Meer aandacht voor de niet-georganiseerde sporters. 
• Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines.  
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Eigen verantwoordelijkheid 

Lasten en lusten moeten eerlijker worden verdeeld: mensen die zich voor de samenle-
ving inzetten, worden daarvoor beloond en ondernemers krijgen ruimte om te onder-
nemen. Ook dient er meer evenwicht te komen tussen de verantwoordelijkheid die 
mensen zelf kunnen dragen en de rol van de overheid. 
 
De SGP stelt zich kritisch op tegenover het idee van maakbaarheid van de samenle-
ving. Het gemeentebestuur staat niet alleen in de uitoefening van de publieke taak en 
moet zich daarom hoeden voor isolement. Het is van belang dat de overheid gericht 
het contact met de samenleving aangaat en aanmoedigt tot participatie. 
 
Vrijwilligerswerk 
De SGP koestert de hoge waarde van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers verdienen 
de waardering van de samenleving. Ook moeten zij vrijwilligerswerk kunnen doen 
dat past bij hun levensovertuiging. De autonomie van verenigingen dient gewaar-
borgd te blijven, ook al krijgen zij gemeentelijke subsidie. 
 
Concreet 
• Goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. 
• Pragmatisch omgaan met professionalisering. Wanneer kerken, maatschap-

pelijke organisaties en vrijwilligers kwaliteit bieden, hun taken niet laten over-
nemen door professionele krachten. 

 
Lokale economie 
De SGP wil economische activiteiten stimuleren, maar trekt daarbij ook grenzen. 
Werk is geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij 
en het verwerven van inkomen. Werk is echter geen vanzelfsprekendheid. Dit 
vraagt om een betrokken samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. 
 
Concreet 

• De gemeente moet een goede relatie met ondernemers nastreven, o.a. door 
intensief contact te onderhouden met ondernemersverenigingen in Rijssen en 
Holten, zoals de KWR, HABI, BC Bij de Tijd, HIG en HHV. 

• Streven naar meer diversiteit in sectoren en het aantrekken van innovatieve 
bedrijven (MKB) en ‘hoogwaardige’ werkgelegenheid. 

• De gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk 
beperken. 

• De gemeente Rijssen-Holten moet blijven streven naar de titel ‘MKB-vriende-
lijkste gemeente van Nederland’. 

 
Winkelaanbod 
De middenstand is één van de motoren van de lokale economie. De SGP streeft 
daarom naar een gezond winkelbestand in de gemeente Rijssen-Holten. De SGP 
wil de regionale koopcentrumfunctie van de kern Rijssen behouden en waar mo-
gelijk versterken.  
 
  

3  



 

17 

Concreet 
• Zoeken naar verbreding van het markt- en winkelaanbod als de behoefte en 

mogelijkheden zich voordoen. 
• Kleinschalige buurtcentra leefbaar houden en waar nodig revitaliseren. 
• Aanleggen van voldoende stallingmogelijkheden voor fietsen bij de ‘ingangen’ 

van het centrum in Rijssen. 
 
Landbouw 
De agrarische sector is de (economische) drager van het buitengebied. De SGP 
vindt het daarom ook van groot belang dat deze sector de mogelijkheid krijgt voor 
een gezonde ontwikkeling. Voor bedrijven die stoppen moeten er mogelijkheden 
zijn voor functiewijziging, die passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en niet 
leidt tot aantasting van het landschap. 
 
Concreet 
• In bestemmingsplannen voldoende mogelijkheden creëren voor een gezonde 

ontwikkeling van de agrarische sector. 
• Agrariërs stimuleren en faciliteren wanneer zij de instandhouding van (open) 

landschap op zich nemen, bijvoorbeeld middels zorgboerderijen, landschaps-
beheer en dergelijke. 

 
Toerisme en recreatie 
De huidige veeleisende tijd zorgt voor behoefte aan ontspanning. De SGP wil 
daarom bijdragen aan verantwoorde recreatie, rekening houdend met de zon-
dagsrust en het karakter van de gemeente. De gemeentelijke taak hierin bestaat 
vooral in het scheppen van randvoorwaarden. Ook goede faciliteiten ter onder-
steuning van het toerisme zijn nodig. De SGP pleit daarom voor aantrekkelijke toe-
ristische voorzieningen. 
 
Concreet 
• Versterken van het eigen imago door promotie van het landschap en toeristi-

sche evenementen die verwijzen naar de omgeving en de lokale cultuur(histo-
rie). 

• Ruimte bieden aan ondernemers die slechtweervoorzieningen willen realise-
ren, bijvoorbeeld overdekte speelvoorzieningen en musea. 

• Verbeteren of realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes onder an-
dere op de Holterberg. 
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Sociaal vangnet 

De SGP staat achter hen die, om wat voor reden dan ook, extra kwetsbaar zijn. In de 
Bijbel wordt de overheid uitdrukkelijk opgeroepen om hen te beschermen. Die verant-
woordelijkheid rust op ons allemaal. Voor de zwakkeren moet er een goed sociaal 
vangnet zijn. Bijzondere aandacht is nodig voor zieken, gehandicapten en ouderen. 
Hier geldt wel heel in het bijzonder dat de overheid een ‘schild voor de zwakken’ moet 
zijn. 
 
Ouderen 
Ouderen en kwetsbaren moeten zelfstandig en zo lang mogelijk thuis kunnen blij-
ven wonen. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om een 
goed en samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te hou-
den. 
 
Concreet 
• Het belang en de rol van de wijkverpleegkundige erkennen. Naast verpleeg-

kundige zorg kan deze ook andere behoeften en bedreigingen signaleren en 
hierop actie ondernemen. 

• Mantelzorgers goede ondersteuning bieden.  
 
Jeugd 
In het gezin moet de basis worden gelegd voor een goed functioneren in de maat-
schappij. De SGP streeft ernaar dat jongeren gezond en veilig opgroeien tot bur-
gers die vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de sa-
menleving. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd en werken aan goede voor-
zieningen en netwerken. Het doel van de decentralisatie in de jeugdzorg is meer 
preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen 
kracht van jeugdigen en hun ouders. Die uitgangspunten onderschrijft de SGP. 
 
Concreet 
• Kinderen moeten vooral kind kunnen zijn. 
• Ouders zijn de eerstverantwoordelijken in het opvoeden van kinderen. 
• Waar ondersteuning nodig is, behoort die zo dicht mogelijk bij de leefomge-

ving van de jeugdigen en gezinnen geboden te worden. 
• Wat betreft jeugdhulp geldt: professioneel waar moet, vrijwillig waar kan. 
• Gezinnen ondersteunen in de vorm van ‘één gezin, één plan, één begeleider’.  
• Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen worden intensief be-

trokken bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid bij de decentralisatie 
Jeugdzorg. 

• Decentralisatie betekent dat zorgvoorzieningen daadwerkelijk dichter bij de 
burger worden georganiseerd.  

• De kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan door het behalen 
van een zo groot mogelijke korting. Ook wordt geld dat voor jeugdzorg be-
doeld is, ingezet op jeugdzorg. 
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Werklozen 
Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Wie 
werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Maar wie dat niet kan, verdient ondersteu-
ning van de overheid die zorgt voor haar burgers. Mensen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen, gehandicapten en bijstandsgerechtigden 
worden door de gemeente actief geholpen om aan werk te komen. Daarbij werkt 
de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en in de regio. De SGP 
houdt oog voor mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om aan het ar-
beidsproces deel te nemen. 
  
Concreet 
• Met bedrijven afspraken maken over re-integreren op de werkvloer, werk, leer- 

en stageplaatsen. Bedrijven compenseren voor hun inspanningen.  
• De gemeente stelt zich open voor meerdere aanbieders van re-integratietra-

jecten. 
• Van uitkeringsgerechtigden naar vermogen een tegenprestatie vragen in de 

vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten. 
• Indien mogelijk bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ opnemen als con-

tractvoorwaarde: dit betekent dat bij de uitvoering van de opdracht ook men-
sen moeten worden ingezet met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.  

• De instroom in de bijstand beperken (strenge poortwachter). 
• Individuele ontheffingen van de arbeidsplicht verlenen aan mensen die door 

omstandigheden niet in staat zijn aan het arbeidsproces deel te nemen (zoals 
alleenstaande ouders met jonge kinderen). 

 
Financiële ondersteuning 
Wie niet kan werken, krijgt financiële ondersteuning. De gemeente moet zich hou-
den aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen.  
 
Concreet 
• Vooral aandacht voor gezinnen met kinderen. 
• Fraude met uitkeringen bestrijden door de inzet van een sociaal rechercheur. 
• Samenwerkingsrelaties met andere instellingen op het vlak van armoedebe-

strijding, zoals kerken (diaconieën) en voedselbanken, beter benutten. 
 
Schuldhulpverlening 
Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. De SGP vindt dat voorkomen beter 
is dan genezen. 
 
Concreet 
• Burgers die onvoldoende financieel besef tonen, begeleiden. 
• Met hulpverleners afspraken maken over het vroegsignaleren van mensen die 

door schulden in problemen dreigen te raken. 
• Verschil maken: wie zelf verantwoordelijk is voor zijn schuld moet anders ‘aan-

gepakt’ worden dan wie er niets aan kan doen.  
• Met voorrang een schuldhulpverleningstraject starten bij dreigende huisuit-

zetting van gezinnen met kinderen.  
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Verslavingsbeleid 
De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de bur-
ger zelf, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volks-
gezondheid te bevorderen. De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavings-
beleid, waarbij met name verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken vragen 
om gerichte behandeling. Daarbij dienen de gevaren van het gebruik van social 
media niet over het hoofd te worden gezien. Verslaving vormt een bedreiging voor 
de gezondheid en het toekomstperspectief van de gebruiker en kan bovendien tot 
overlast leiden.  
 
Concreet 
• Inzetten op structurele preventie van verslaving. 
• Handhaven op leeftijd voor alcoholverkoop, nu het toezicht door de gemeente 

plaatsvindt. 
• Strakkere afspraken maken met de horeca over alcoholmatiging en sluitings-

tijden. 
• Coffeeshops weren uit de gemeente. 
• Kansspelen zoveel mogelijk terugdringen.  
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Overheidsfinanciën 

Wat Rijssen-Holten nodig heeft, is realiteitszin. De ambities van de gemeente zullen 
in overeenstemming gebracht moeten worden met de financiële middelen. De SGP 
neemt haar verantwoordelijkheid en wil goede keuzes maken. Het gezond houden 
van de overheidsfinanciën is en blijft de komende jaren wezenlijk, ook in financieel en 
economisch betere tijden. De SGP streeft daarom naar een gezond financieel beleid. 
 
Langetermijnvisie 
De kortingen op het gemeentefonds of budgettaire kortingen gerelateerd aan de-
centralisaties vragen om een expliciete keuze: ofwel om beleid aan de nieuwe fi-
nanciële mogelijkheden aan te passen ofwel om extra begrotingsruimte te vinden. 
Dit vraagt om een heldere strategische visie voor de langere termijn. Een beperk-
tere financiële ruimte als gevolg van kortingen kan betekenen dat er andere finan-
ciële keuzes gemaakt moeten worden, ondanks economisch betere tijden. Maat-
schappelijke organisaties behoren in principe zelf te voorzien in hun financiële mid-
delen. Subsidies zijn daarom nooit meer dan een aanvulling op de begroting van 
de subsidie ontvangende organisatie. 
 
Concreet 
• Kritische evaluatie van lopende uitgaven (kerntakendiscussie). 
• Indien mogelijk afstoten van bovenwettelijke taken. 
• Het kritisch tegen het licht houden van nut en noodzaak van tot op heden ver-

strekte subsidies. Alleen subsidies handhaven met een aanvullend karakter. 
 
Financieel beleid 
Ook in financiële zin behoort de gemeente ervoor te zorgen het huis op orde te 
hebben. Dat betekent inzicht hebben in wat nodig is voor een solide begroting en 
risico’s in kaart brengen. Voor de uitvoering van het beleid zijn financiële middelen 
nodig. Middelen die worden verkregen door uitkeringen van het Rijk of via belas-
tingheffing door de gemeente zelf. Gemeentelijke financiën betreffen dus ge-
meenschapsgeld. De SGP staat voor verantwoord besteden. 
 
Concreet 
• Een structureel sluitende begroting. 
• Streven naar lastenverlichting voor de burger. 
• Kostendekkende tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing, etc.  
• Overschotten in een buffer stoppen voor financieel mindere tijden, zodat de 

reservepositie voldoende is om mogelijke risico’s op te vangen.  
• Beheerplannen die inzicht geven in onderhoudskosten om alle kapitaalgoe-

deren op het gewenste ambitieniveau te houden. 
• Schuldpositie afbouwen. 
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