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Intro 
 

Wij zijn Volt Enschede, aangenaam kennis te maken! 
 
Volt is een pan-Europese beweging en politieke partij, opgericht om een antwoord bieden op het 
overal ter wereld toenemende populisme en de ontwikkelingen rond Brexit. Volt is aanwezig in 
meer dan dertig landen in Europa. We hebben het doel om ons continent socialer, democratischer 
en daadkrachtiger te maken. Met een eenduidig, coherent Europees programma verbinden we als 
eerste en enige Europese partij mensen in alle lidstaten. Onze daden en ons verhaal zijn het 
nieuwe en optimistische geluid dat Europa zo hard nodig heeft.  
 
We hebben ook een sterke en daadkrachtige Europese samenwerking nodig. Een 
grensoverschrijdende samenwerking die ons veiligheid biedt tegen cyberaanvallen, wateroverlast, 
een stijgende zeespiegel, droogte, pandemieën en armoede. Wij willen bijdragen aan een systeem 
dat opnieuw 75 jaar vrede, veiligheid en welzijn brengt. En wij voegen daar duurzaamheid, 
solidariteit en gelijkwaardigheid aan toe. Het is tijd om Europa als volwaardig bestuursniveau te 
gaan zien, waarbij we goed moeten bedenken wat op lokaal, nationaal of Europees niveau bepaald 
kan worden. 
 
Volt heeft verkozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement, in verschillende Europese 
gemeenten en sinds maart 2021 ook in de Tweede Kamer. Het succes van de laatste Tweede 
Kamerverkiezingen, waarbij Volt 3 parlementszetels won, deed het ledental spectaculair stijgen. 
Dat geeft vertrouwen voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 
  
Wij zijn Volt Enschede, onderdeel van de regionale groepering Volt Twente. Wij willen het Volt 
gedachtegoed vertalen naar Enschede. Wij willen een nieuwe blik op de politiek. Optimisme en 
nieuwe energie voor Europa, Nederland, Twente en Enschede. Niet links of rechts, maar 
duurzaam, pragmatisch, progressief en sociaal. 
 
 

Wij zijn Volt Enschede 
En wij doen mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022! 
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Gezonde spanning 
 
De titel van ons verkiezingsprogramma is een knipoog naar de naam van onze partij, maar geeft 
ook ons gevoel over de komende verkiezingen weer: we vinden het “onmeunig” spannend, zo’n 
eerste keer meedoen!  
 
Komen onze ideeën wel goed over? Gunnen de kiezers ons weer hetzelfde succes of nog groter 
dan in maart 2021? En hoe gaat dat straks in de gemeenteraad? We zijn overtuigd van de 
kwaliteiten van onze kandidaten, ook al zijn het politieke “groentjes”. Gelukkig beschikken we 
over een sterke achterban met voldoende bestuurlijke en intellectuele bagage en natuurlijk 
rekenen we ook op de inbreng van alle Enschedeërs, wel of geen Volt-lid, wel of geen Volt-
stemmer.  Lees in bijlage 1 van dit beleidsprogramma wie er hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming ervan en hoe de goedkeuringsperiode verloopt. 
 
Die spanning zit ook tussen alle beleidsthema’s: de ruimteclaims buitelen over elkaar heen, 
natuur, groen, landbouw, recreatiegebieden, sportvelden, industrieterreinen, woonwijken, 
zonnevelden, windmolenparken en wegen. Het is onmogelijk om alle claims tegelijk in te willigen. 
Ruimte kan maar één keer uitgegeven worden. Net als geld, waar altijd te weinig van beschikbaar 
is om alle ideeën en wensen te realiseren. 
 
Het gaat bij de beleidskeuzes en raadsbesluiten niet meer zozeer om “wat is het beste”, maar 
“welke consequenties ben je bereid te aanvaarden”. Dan zullen best wel eens verwachtingen te 
hooggespannen blijken te zijn. In ieder geval zullen onze keuzes vooral bepaald worden door 
Gezondheid en Welzijn. Wij laten ons primair leiden door wat nu en op termijn gezond en goed is 
voor mens, dier, natuur en aarde. 
 
Op de volgende pagina’s beschrijven wij het beleid dat ons voor Enschede voor ogen staat en waar 
we ons in de gemeenteraad hard voor willen maken. Dit beknopte beleidsprogramma bestaat 
daarom uit de volgende delen: 
 

● Intro 
● Hoofdstuk 1. Onze visie in hoofdlijnen 

○ 1.1 Onze visie op Enschede in 2050  
○ 1.2 Onze visie op integraal beleid 

● Hoofdstuk 2. Landelijke Volt-programma en de 5 + 1 uitdagingen.  
Dit is het landelijke Volt-verkiezingsprogramma 2021-2025 voor de Tweede 
Kamer. In bijlage 1 lichten we elke Volt ‘uitdaging’ uitgebreid nader toe, zoveel 
mogelijk toegesneden, aangepast of van een opmerkingen voorzien voor de 
gemeentelijke situatie van Enschede. De paragrafen die helemaal geen 
raakvlakken met gemeentelijke taken of thema’s hebben, hebben we voor dit 
beleidsprogramma geschrapt. 

● Hoofdstuk 3. Specifieke thema’s voor de gemeente Enschede 
Per beleidsgebied. 

 
Wij staan altijd open voor alle suggesties om Enschede nog beter en gezonder te maken!  
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1. Onze visie in hoofdlijnen 
 
1.1 Onze visie op Enschede in 2050  
 
“Regeren is vooruitzien”. Bij het ontwikkelen van beleid moet je een idee hebben, waar je op de 
langere termijn denkt te staan of wil staan. Dit is van belang omdat maatschappij en overheid 
slechts als “een mammoettanker” stuurbaar zijn. Het kost bijvoorbeeld vanwege alle te doorlopen 
procedures wel een jaar of tien om bestemmingsplannen rond te krijgen. De concrete resultaten 
van beleid zijn ook zelden zichtbaar binnen een raadsperiode van vier jaar. 
 
1.1.1 Groeiscenario voor Enschede 
Bevolkingsgroei in Nederland1 
Volgens de laatste prognoses groeit de Nederlandse bevolking in de periode 2022-2050 met ca. 
11% Een kwart daarvan bestaat dan uit 65-plussers. Die groei komt voornamelijk uit migratie en 
verlenging van de verwachte levensduur. 
 
Bevolkingsgroei in Enschede2 
De officiële prognoses voor de bevolkingsgroei van Enschede laten een zeer bescheiden groei van 
0,4% zien. Voor geheel Twente wordt zelfs een krimp van 0,6% verwacht. 
Volt gaat echter uit van een scenario, waarbij Enschede toch net zo’n groei doormaakt als de 
landelijke prognose, dus van 11%. Dat is niet alleen wishful thinking, maar ook omdat wij 
constateren dat de corona-crisis laat zien dat thuis- of decentraal werken prima kunnen en dat 
plezierig wonen in een gezonde omgeving met voldoende ontspanningsmogelijkheden steeds 
belangrijker wordt, vooral waar de Randstad overvol wordt. Wij denken dat Enschede dit woon- 
en leefgenot kan gaan bieden. 
Kortom, dat betekent dat Enschede rekening moet houden met een groei van 160.000 inwoners 
naar 180.000 in de komende 30 jaar. We moeten daar echter hard aan werken en de positieve 
punten van Enschede volop gaan benutten. 
 
Consequenties van dit groeiscenario voor Enschede 
Met een huidig tekort aan woningen op de Enschedese huizenmarkt is het te verwachten dat een 
groeiend inwonertal meer druk zal geven op deze markt. Het wordt voor de inwoners nog 
moeilijker om een passende woning te vinden.  Volt erkent dit probleem en wil werk maken van 
een huisvestingsbeleid voor de toekomst. 
Het ontwikkelen van plannen voor nieuwe woningen kost tijd. We moeten dus nu starten met het 
maken van concrete huisvestingsplannen, zodat ook de komende generatie Enschedeërs een 
eigens stek in de stad kan vinden. We zullen voldoende én passende woonruimte moeten creëren. 
Uitgaande van 20.000 inwoners extra moet er aanvullende woonruimte komen. Gezien de trend 
naar kleinere huishoudens, het stijgende aantal ouderen en de grote aantallen studenten in de 
stad moet er ook veel aandacht zijn voor 1- en 2-persoonshuishoudens en bijzondere 
woonvormen, zoals Knarrenhof®, Tiny Houses en kangoeroewoningen. Er zullen, rekening 

 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/prognose-bevolking-blijft-komende-50-jaar-groeien 
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/37/sterke-groei-in-steden-en-randgemeenten-verwacht 
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houdend met de huidige tekorten en vervanging, ten minste 15.000 huizen gebouwd moeten 
worden. 
Inbreiding kan deze groei slechts beperkt aan als je tenminste nog voldoende groen in de directe 
woonomgeving wil overhouden. Door planmatig en zorgvuldig geschikte locaties te kiezen voor 
toekomstige woningbouw, kan de stad worden uitgebreid met beperkte gevolgen voor onze 
groene woonomgeving en landelijke omgeving.  
De werkgelegenheid zal evenredig moeten groeien met de bevolkingsaanwas. Wij zetten ons 
daarom volop in om bedrijven (blijvend) te binden aan Enschede en nieuwe bedrijvigheid te 
stimuleren.  Samen met onze Twentse partners in het onderwijs en het bedrijfsleven zorgen we 
voor een aantrekkelijke regionale economie. De innovatiekracht en nauwe samenwerking van 
bedrijven in Twente versterken de regionale arbeidsmarkt. Onze kwetsbaarheid ligt in de 
aansluiting van de competenties van de inwoners op de benodigde vraag naar professionals en 
arbeidskrachten. Wij verwachten dat onderwijs en een duidelijke focus op leven lang ontwikkelen, 
zo nodig op maat, op termijn kunnen leiden tot het dichten van de kloof tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt.  
We zien dat Enschede als stad relatief veel structurele armoede onder haar inwoners kent. Deze 
structurele armoede moet ook in de komende jaren worden doorbroken. Via onderwijs en 
participatie aan de maatschappij bieden we volgende generaties Enschedeërs meer kansen op 
gelijkheid.  
Wij streven als politieke partij naar inclusiviteit: alle inwoners in Enschede krijgen de mogelijkheid 
om op hun eigen niveau toegevoegde waarde te bieden aan onze stad.   
De Enschedese bevolking zal veeleisender en mondiger worden. Het voorzieningenniveau en de 
bewonersparticipatie moeten daarbij passen. We verwachten dat ze door gezondere leefstijl fitter 
zijn en daardoor wellicht, ondanks de vergrijzing, minder beroep op de zorg hoeven te doen.  
In het Enschede van de toekomst is er voor alle inwoners een plek om te wonen, recreëren en 
gezond te leven.  
 
1.1.2 Facts and figures van Enschede 
Enschede is met 160.000 inwoners de 14e stad van Nederland en verreweg de grootste stad van de 
regio Twente en ook van de provincie Overijssel.  
In de 80’er jaren was Enschede een Artikel 12 gemeente, waar de sporen van de neergang van de 
textielindustrie nog duidelijk zichtbaar waren. Zij heeft zich echter inmiddels door gericht beleid 
ontwikkeld tot een financieel tamelijk gezonde en aantrekkelijke stad. De textielhistorie is nog wel 
merkbaar bij het voor grote steden relatief hoge percentage laagopgeleiden, werkloosheid, 
achterstandsleerlingen, bijstandsuitkeringen en re-integratievoorzieningen. Het gemiddelde 
inkomen per inwoner is met 21.800 euro3 het laagst van alle steden met meer dan 100.000 
inwoners, net als dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen het laagst is. Ook het percentage 
hoogopgeleiden blijft achter bij alle andere steden met meerdere instellingen in het hoger 
onderwijs4.  
Een mogelijke oorzaak voor deze scheve verhoudingen kan, behalve in de textielhistorie, wellicht 
ook gevonden worden in het feit dat Enschede in het verleden te weinig woningen beschikbaar 
had voor de middengroepen en in het luxe segment, waardoor veel mensen, die meer te besteden 
hadden, hun toevlucht zochten in omringende gemeenten, zoals Hof van Twente en Lochem. Met 

 
3 https://allecijfers.nl/ranglijst/laagste-inkomens-van-de-gemeenten-in-nederland/ 
4 https://www.volksgezondheidenzorg.info/node/10683/tabel.  
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de projecten Roombeek, Het Brunink, Park Broekheurne en ’t Vaneker maakt de gemeente nu een 
inhaalslag in het luxe segment. 
 
1.1.3 Nominaties en onderscheidingen 
● In 2020 stond Enschede in de top 5 “Fietsstad”. 
● Het Abraham Ledeboerpark in Enschede behoort tot de mooiste parken in de wereld en staat 

in 2020 voor de tiende keer op rij in de top-10 van de organisatie Green Flag Award. 
● Volgens de Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI) van 2020 is Enschede de “groenste 

stad van Nederland” en staat zij ook in de top-20 wereldwijd. 
● In 2020 werd Enschede met vier andere gemeenten en als eerste in Overijssel genomineerd als  

“bij-vriendelijke gemeente”. 
● De MKB INFRA AanbestedingsAward 2017 is gewonnen door de gemeente. Enschede is 

volgens de jury de meest MKB-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. 
● Enschede is in oktober 2018 in de prijzen gevallen met het autodeelproject dat de gemeente in 

het leven heeft geroepen. Dit project is door Natuur & Milieu en het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat bestempeld tot beste van Nederland. 

● Enschede stond in de Top-5 “Beste Binnenstad, grote gemeenten” van 2017-2019. 
● In 2007 en 2008 werd Enschede gekozen tot sportgemeente van het jaar. 
 
1.1.4 Brede Welvaart5 
Enschede scoort ruim beter dan het landelijke gemiddelde op woontevredenheid, werk/privé-
balans en sociale contacten. Het subjectief welzijn is ook beter dan landelijk. Gezondheid, 
maatschappelijke betrokkenheid en veiligheid liggen iets onder het landelijk gemiddelde. 
Baanzekerheid en inkomen zijn de meest zorgelijke elementen. 
 
1.1.5 Gezonde gemeente6 
Arcadis bracht in 2020 twintig gemeenten in kaart op het gebied van gezondheid7. Arcadis keek 
naar gezonde mobiliteit, buitenruimte, milieu, gebouwde omgeving en gemeenschap. Enschede 
komt hier op de 16e plaats, voor Amsterdam, Tilburg, Rotterdam en Zaanstad. Enschede scoort 
vooral sterk op de pijler milieu (luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast). Ook op het gebied van 
buitenruimte scoort Enschede relatief goed. Er is veel groen in onze gemeente.  
Het gaat ‘mis’ bij de pijler ‘gemeenschap’, aan de mogelijkheden van stressherstel schort het. Ook 
op het gebied van mobiliteit kan het beter, ondanks “Enschede Fietsstad”. Op veiligheid en 
openbaar vervoer scoort Enschede matig. 
 
1.1.6 Een goede stad om te wonen8  
Amsterdam is in februari 2020 volgens JLL de beste woonstad van Nederland, gevolgd door 
Utrecht en Delft. De ranglijst van JLL bevat de 84 grootste gemeenten, met elk meer dan 50.000 
inwoners. De gemeenten werden vergeleken op 32 aspecten, van de werkgelegenheid en 
economische groei tot de bereikbaarheid en voorzieningen. JLL schetst daarmee welke steden 
interessant zijn voor beleggers en kijkt daarom ook naar het woonbeleid en de 

 
5 https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/oktober/brede-welvaart-in-oost-nederland/ 
6 https://indebuurt.nl/enschede/nieuws/gezondste-steden-van-nederland-zo-scoort-enschede~114309/ 
7 Boon, J., ea, Gezonde stad Index 2020, Arcadis, november 2020 
8 https://www.jll.nl/nl/nieuws/amsterdam--utrecht-en-delft-zijn-de-beste-woonsteden  
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uitbreidingsmogelijkheden voor bouw. Hoog op de lijst staan opvallend veel kleinere steden. In de 
top vijf staan ook Amersfoort en Zwolle. Enschede is een middenmoter op plaats 40. Hengelo staat 
op plaats 48 en Almelo op 76.  
 
1.1.7 Studentenstad9 
Gebaseerd op verschillende criteria, zoals het kameraanbod, aantal culturele activiteiten, niveau 
van de universiteit en aantal opleidingen staat Enschede volgens Scanmovers op de 10e plaats van 
17 beste studentensteden. In 2018 werd Enschede als leukste studentenstad van Nederland 
uitverkozen door de Landelijke StudentenVakbond (LSVB). Volgens Cosmopolitan staat Enschede 
in 2020 als 12e op de lijst van leukste studentensteden.  
 
1.2 Visie op integraal beleid 
1.2.1 Samenhang thema’s 
Bij het beschouwen van de verschillende beleidsthema’s en -gebieden moet je bedenken dat geen 
van deze thema’s op zichzelf staat. Alle thema’s hebben complexe onderlinge relaties. Simpele 
“one issue”-oplossingen voor knelpunten in een bepaald beleidsgebied bestaan dan ook niet. 
Figuur 1 schetst deze complexe samenhang. 
 
 

 
Figuur 1: Samenhang thema's 

 
9 https://scanmovers.com/nl/blog/beste-stad-student, https://www.cosmopolitan.com/nl/lifestyle/a154885/dit-is-de-
leukste-studentenstad-van-nederland/, 
https://www.enschedestudentenstad.nl/blog/10-dingen-die-je-moet-weten 
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Voorbeelden van onderlinge relaties tussen thema’s:  

● Werkgelegenheid (thema Economie & werk) wordt, zeker in Enschede, voor een zeer 
belangrijk deel geboden in de thema’s Onderwijs, Sociaal domein, Gezondheid en Zorg. 
Eventuele herschikking van landelijke zorgtaken naar lokale heeft daarmee invloed op die 
werkgelegenheid, maar ook op de verantwoordelijkheden van de lokale overheid. 

● Bedrijven kunnen niet zonder bedrijfsterreinen (thema Stedelijke infrastructuur) en de 
ontsluiting daarvan (thema Mobiliteit, verkeer & vervoer). 

● Klimaat-, milieu- en energienormen en -doelstellingen hebben nadrukkelijk hun invloed op 
het thema Economie, maar kunnen daarnaast ook werk en dus inkomen opleveren. 

● Burgers hebben voor hun welzijn en geluk behoefte aan inkomen (uit werk of uitkering), 
zingeving, onderwijs, zorg, ontspanning, mobiliteit en een veilige en schone omgeving. Hoe 
beter aan deze behoeften wordt tegemoetgekomen, hoe gezonder men is en hoe minder 
men een beroep hoeft te doen op bijvoorbeeld zorg. 

 
Bij het ontwikkelen van ons beleid en bij de afwegingen van raadsvoorstellen zullen wij 
nadrukkelijk rekening houden met de effecten op gerelateerde thema’s.  Dat is voor ons “integraal 
beleid”. 
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2. Landelijk Volt-programma als basis 
 
2.1 De kern van het landelijke Volt-programma 
Klimaat, (digitale) veiligheid, conflicten en vluchtelingenstromen zijn niet aan landsgrenzen 
gebonden. Maar innovatie en kennis zijn dat evenmin. 

De coronacrisis heeft laten zien hoezeer we met elkaar verbonden zijn. Hoe hard we elkaar 
nodig hebben om een pandemie te bedwingen. Hoe hard het nodig is om de handen ineen te 
slaan tegen werkloosheid. Hoe hard het nodig is om te werken aan een duurzame wereld. We 
kunnen niet meer denken in hokjes en binnen grenzen als we vooruitgang willen. Om van 
Nederland en Europa voorlopers in de wereld te maken moeten we samenwerken om zo in 
2040 klimaatneutraal te zijn en samen met onze (klein)kinderen een leefbare wereld te 
bewonen. Een wereld waarin we kunnen vertrouwen op het gebruik van digitale technologie 
die in de eerste plaats uitgaat van de belangen van burgers, in plaats van die van bedrijven, 
instanties of overheden. Dat bereiken we alleen als we meer samenwerken in Europa. 

 
Omdat oplossingen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau gevonden worden, 
willen wij alle politieke niveaus beter met elkaar verbinden. 

Er is veel kennis beschikbaar in de EU, terwijl de politiek in Nederland vooral met Nederland 
bezig is. Volt maakt gebruik van de beste voorbeelden uit heel Europa. Het onderwijs in 
Finland, de digitale overheid in Estland, de burgerfora in Ierland en de autoluwe stadscentra in 
Utrecht en Madrid. Stuk voor stuk innovatieve en bewezen oplossingen die wij direct kunnen 
toepassen elders in Nederland en in de rest van Europa. Volt maakt Europa onderdeel van de 
oplossingen door de schakel te vormen tussen alle overheidsniveaus.  

 
We strijden niet alleen voor gelijkwaardigheid in het onderwijs, de economie en op de 
woningmarkt, maar ook voor rechtvaardigheid in het klimaat. 

De vervuiler betaalt, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Zo maken we ruimte 
voor iedereen. Welzijn moet de standaard zijn, in plaats van welvaart. Europa, Nederland èn 
Enschede kunnen zeker sterker, maar ook socialer. Alleen samenwerking kan de gedeelde 
uitdagingen aan. 

 
5+1 uitdagingen voor gezamenlijke vooruitgang. 

Volt ziet zes grote uitdagingen voor onze samenleving. Vijf hiervan zijn universeel en raken 
iedereen: in de stad, in het land, in Europa. Wij zien een daadkrachtiger, democratischer en 
duurzamer Europa als een voorwaarde voor het slagen van de vijf uitdagingen: Europese 
hervorming noemen we daarom onze +1 uitdaging. Een beter werkende EU is de voorwaarde 
voor vooruitgang. Onze leidende principes zijn Europese waarden.  

 
Wij	zijn	democratisch,	duurzaam,	progressief,	innovatief	en	sociaal.	

Wij	houden	niet	vast	aan	denken	in	‘links’	of	‘rechts’.	
Wij	zijn	pragmatisch	en	realistisch.	

De	realiteit	zegt	dat	we	niet	langer	ongestraft	onze	aarde	kunnen	blijven	uitputten.	
“Almaar	meer”	leidt	tot	helemaal	“niets	meer	over”	
Wij	pretenderen	niet	de	wijsheid	in	pacht	te	hebben.	

Wij	zoeken	wetenschappelijke	onderbouwing	voor	ons	keuzes.	
We	geloven	in	de	dialoog	boven	de	confrontatie.	
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2.2 De 5 + 1 uitdagingen van Volt NL 
Klimaatverandering, corona, veiligheid en migratie houden zich niet aan grenzen. En de 
oplossingen hiervoor ook niet. Volt heeft de visie dat de grote problemen van vandaag alleen 
opgelost kunnen worden door meer Europese samenwerking. De politiek is blijven hangen in 
oplossingen van de vorige eeuw. Maar Volt kijkt naar realistische, sociale en duurzame 
oplossingen van de 21e eeuw. Volt pakt de uitdagingen aan in ‘5 + 1 plannen’: 
 
1.  Meer balans in een veranderende wereld 

Volt wil dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt in de wereld. Klimaatverandering is de 
grootste dreiging van de 21ste eeuw, maar ook de verschuivende machtsverhoudingen in de 
wereld, toenemende (cyber-)dreigingen als gevolg van digitalisering, migratieproblematiek en 
economische duurzaamheid baren zorgen. Wij willen van Europa een voorloper maken in de 
aanpak van deze vraagstukken: klimaatneutraal in 2040, een humaan migratiebeleid en een 
eensgezind buitenlandbeleid. Dit geldt natuurlijk op overeenkomstige wijze voor alle lagere 
overheden voor zover dit binnen hun bevoegdheden, taken en mogelijkheden past. 

2.  Een nieuwe kijk op de economie 
Een duurzame economie is de motor van een sterke samenleving. In de politiek is economie 
voor sommige partijen heilig, terwijl het voor andere de bron is van alle kwaad. Wij zien een 
derde weg. Een duurzame economie gaat om welzijn, en niet alleen om welvaart. Het gaat om 
ondernemerschap en innovatie, maar ook om een goede balans tussen mens en milieu. 

3.  Gelijke kansen voor iedereen 
Iedereen hoort dezelfde rechten en kansen te hebben. Dat betekent kwalitatief goed onderwijs 
voor iedereen, goede zorg, een betaalbare woning voor jong en oud, gelijke betaling voor 
mannen en vrouwen en een overheid die de weg vrijmaakt voor een inclusieve samenleving. Dit 
is de sleutel tot een duurzame samenleving in de 21ste eeuw. 

4.  De publieke zaak opnieuw ingericht 
Onze overheid dient te zorgen voor de voorzieningen die wij als snel veranderende samenleving 
nodig hebben. Dat betekent dat de overheid beter toegerust moet zijn voor digitalisering en de 
risico’s daarvan voor privacy en werkgelegenheid. Ook nieuwe vormen van infrastructuur en 
vervoer stimuleren en burgers de mogelijkheid bieden om zich creatief en innovatief te uiten, 
vinden wij taken van de overheid. 

5.  Meer inspraak op elk niveau 
Volt wil onze democratie versterken, want te veel mensen hebben het gevoel dat ze te weinig 
invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Dit doen we door hen meer zeggenschap te geven 
over budgetten en via burgerfora. Om dit alles te bewerkstelligen maken wij gebruik van de 
beste voorbeelden uit Europa. Op lokaal, nationaal en Europees niveau. 

+1. De Europese Unie van de 21ste eeuw 
Voor alle grote uitdagingen hebben wij een sterk Europa nodig. Daarom hebben wij het over 5 
+ 1 uitdagingen. De Europese Unie voldoet nu niet aan de eisen van deze eeuw. Volt wil meer 
zeggenschap en geld naar Europa, maar dan moeten mensen ook meer te zeggen krijgen 
binnen en over Europa. Europa begint bij de grensregio’s.  

 
Bovenstaande uitdagingen heeft Volt Enschede nader uitgewerkt in bijlage 2 ‘De 5 + 1 uitdagingen 
van Volt nader toegelicht’. Daar waar van toepassing zijn deze uitdagingen opgenomen in 
hoofdstuk 3 bij de uitwerking van specifieke thema’s voor de gemeente Enschede.
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3. Specifieke beleidsthema’s voor Enschede 
 
In dit derde en laatste hoofdstuk hebben we een dertiental beleidsthema’s meer specifiek voor de 
gemeente Enschede uitgewerkt. Daarbij zoomen we telkens in op de ‘Waarom?’-vraag, de ‘Wat?-
vraag en de ‘Hoe?’-vraag. 
 
De dertien thema’s zijn: 

1. Overheid & democratie 
2. Openbare orde & veiligheid 
3. Over de gemeentegrenzen heen 
4. Klimaat, natuur, biodiversiteit & energie 
5. Sociaal domein, samenleving & gezondheid 
6. Onderwijs 
7. Digitalisering 
8. Economie & werk 
9. Stedelijke infrastructuur 
10. Bouwen en wonen 
11. Mobiliteit, verkeer & vervoer 
12. Kunst, cultuur, sport, toerisme & recreatie 
13. Migratie, integratie, asielbeleid & inburgering 

 
 
Aanname bij het formuleren van Volt beleid voor Enschede is dat de gemeente Enschede 
komende 25 jaar van 160.000 naar 180.000 inwoners groeit. 
 
Ambitieuze doelstellingen voor Enschede: 
● Enschede wordt landelijk voorloper bij het halen van de klimaat- en milieudoelstellingen: 

klimaatneutraal in 2040 
● Enschede is in 2050 een Blue Zone.10 
● Streven naar bevolkingssamenstelling die beter overeenkomt met het landelijk gemiddelde. 
● Gericht en effectief bestrijden van armoede, werkloosheid en bijstandsafhankelijkheid tot 

onder het landelijk gemiddelde. 
 
Om die doelstellingen te realiseren moet Enschede: 
● Intensief (Eu)regionaal samenwerken op gebied van natuur, milieu, klimaat en energie. 
● Structureel en relatief de prestatie- en welvaartsindicatoren van Enschede verbeteren. 
● Zorgen voor voldoende woningaanbod in een goede mix. 
● Sturen op vestiging en het faciliteren van innovatieve en duurzame bedrijven. 

 
10 https://www.iph.nl/kennisbank/nederland-straks-een-blue-zone/, https://www.debeterewereld.nl/ondernemen-
werken/blue-zone-nl-gezonder-en-gelukkiger-nederland/ 
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3.1 Thema ‘Overheid & democratie’ 
 

Laat ons horen 
 
3.1.1 Gemeentelijke organisatie en democratie 
Waarom? 
Burgers nemen op lokaal niveau op verschillende manieren, in meer of mindere mate, deel aan de 
democratie. Enerzijds zijn er burgers die graag zelf de handen uit de mouw steken en 
maatschappelijke mouwen niet enkel aan de gemeente(raad) willen overlaten. Anderzijds zijn er 
gefrustreerde of angstige burgers, die zich niet vertegenwoordigd voelen en daarom bijvoorbeeld 
niet gaan stemmen of nooit een buurtvergadering bijwonen. Ten slotte zijn er burgers die zich 
onverschillig verhouden tot de lokale democratie en de gemeente eigenlijk zijn gang laten gaan.  
Volt vindt dat een democratie pas echt goed werkt als iedereen meedoet. Want hoe democratisch 
is een democratie als niet iedereen (goed) wordt vertegenwoordigd?  Op dit moment hebben 
burgers vaak pas de kans om zich uit te spreken over beleid, wanneer er officieel beleid klaarligt. 
Volgens Volt moet dit anders. Immers, democratie stopt niet bij één keer in de 4 jaar stemmen: 
deze begint hier juist. Volt wil daarom over op een doe-democratie.  
 
Wat? 
Burgers moeten meer inspraak krijgen in de lokale regelgeving en politiek. Hierdoor voelen 
burgers zich meer gehoord en kunnen er in de politiek beter geïnformeerde besluiten worden 
genomen.  
 
Hoe? 
De gemeenteraad zou moeten functioneren als kruispunt van de lokale democratie, waarbij 
verschillende opvattingen en groepen mensen bijeen worden gebracht. De gemeente gaat in 
gesprek met inwoners van Enschede, zodat zij weet wat er speelt in Enschede. Hier zal de 
gemeente verschillende rollen bij moeten aannemen (faciliterend, stimulerend, dienstverlenend, 
handhavend, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figuur 2: De drie pijlers van de ontwikkelagenda lokale democratie 2017-2022 
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We zorgen dat er meer ruimte komt voor inspraak en zeggenschap van burgers. Zo stimuleren we 
eigen initiatieven (Right to challenge). Daarbij moet ook worden gekeken hoe burgers die minder 
actief participeren in lokale initiatieven bereikt worden. Verder creëren we de mogelijkheid voor 
Enschedeërs om mee te doen en mee te denken met lokale bestuurders en raadsleden. Ten slotte 
willen we inzicht op hoe de Enschedese doe-democratie ervoor staat: wat gaat er goed en waar 
moeten we verbeteren?11  
 
De ‘Hoe-vraag’ werken we uit in vijf topics: 

1. Burgerparticipatie 
2. Bestuursstijl 
3. Burgerfora 
4. Adopteer een wijk 
5. Beleidseffectrapportages 

 
Ad 1: Burgerparticipatie 

Volgens Volt leidt burgerparticipatie tot het verbeteren van de kwaliteit van het beleid door 
de gemeente in staat te stellen om bredere informatiebronnen, perspectieven en mogelijke 
oplossingen aan te pakken om de uitdagingen van beleidsvorming te ontmoeten onder 
omstandigheden van toenemende complexiteit, onderling afhankelijkheid en tijdsdruk. 
(1) Burgerparticipatie  geeft een antwoord op de opkomende informatiemaatschappij (lees: 
sociale media), waarbij grotere en snellere interacties met burgers gewenst zijn.  
(2) Daarnaast integreert ze de publieke input in het beleidsproces, om zo het beleid te laten 
reageren op de verwachtingen van de burgers.  
(3) Burgerparticipatie zorgt dat de stem van burgers een plaats krijgt in de beleidsnota zodat 
hun standpunten in overweging kunnen worden genomen bij het nemen van een besluit.  
Het is dus (4) een antwoord op de continue roep naar meer transparantie en inspraak bij de 
gemeente. Daarmee wordt (5) het publieke vertrouwen in de gemeente versterkt, waarbij 
burgers vaker worden geraadpleegd dan alleen maar bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

 
Figuur 3: Positionering overheid en maatschappij 

 
Uiteindelijk is Volt van mening dat (meer) burgerparticipatie de relatie tussen burgers en 
gemeente versterkt. Deze versterking vormt de basis van (betere) besluitvorming. 
Burgerparticipatie stelt ook de gemeente Enschede in staat om nieuwe inzichten rondom 

 
11 Democratie in Actie, Staat van de lokale democratie gemonitord en Europees handvest voor lokale autonomie  
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beleidsrelevante ideeën, informatie en middelen in te winnen alvorens een besluit wordt 
genomen.  

 
Burgerparticipatie kan ook sterk worden ingezet bij het wijkgericht werken. Met wijkgericht 
werken wil Volt (meer) zeggenschap naar de wijken en buurten brengen. Met 
wijkbegrotingen kan de raad budgetten opstellen voor vraagstukken die niet wijkoverstijgend 
zijn, en mogelijkheden naar de wijken brengen. De gemeenteraad geeft hiermee kaders of 
doelen mee waarbinnen de budgetten moeten worden besteed.   

 
Ad 2: Bestuursstijl 

Bovenbeschreven positionering van de overheid of gemeente is ook door te trekken naar de 
wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar rol en de bestuursstijl die zij daarbij 
hanteert. De afstand die wordt gevoeld vanuit de burger naar de gemeente hangt samen met 
de rol die de burger heeft als participant in verhouding tot de gekozen bestuursstijl. Daarom 
vindt Volt dat er bij elk politiek onderwerp eerst gekeken moet worden naar welke rol de 
burger heeft in het proces en dat het gemeentebestuur daarop zijn rol aanpast om het proces 
op een goed passende manier vorm te geven. Door de input van de burger wordt het proces 
inhoudelijk sterker vormgegeven en ook het draagvlak en betrokkenheid van de burger 
vergroot.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figuur 4: Bestuursstijlen en participatievormen 
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Ad 3: Burgerfora12 
Op dit moment zijn er maar weinig momenten waarop burgers zich over wet- en regelgeving 
kunnen uitspreken. Dit kan meestal pas wanneer er officieel beleid is gemaakt.  Volt vindt 
dat burgers ook tijdens beleidsprocessen en overige politieke processen al inspraak zouden 
moeten hebben. Burgers moeten daarom meer mogelijkheden krijgen om zich over lokale 
politieke besluiten uit te spreken. Hierdoor worden inwoners actiever betrokken in 
besluitvorming en worden betrokken.  
Volt wil dat de gemeente jaarlijks burgerfora organiseert. Deze burgerfora brengen 
Enschedeërs samen om belangrijke beleidsstukken te bespreken. Ook wordt er afloop van 
een discussie een advies uitgebracht aan de gemeente(raad). De gemeente zorgt dat er 
tijdens deze burgerfora experts aanwezig, zodat burgers goed geïnformeerd worden over 
het desbetreffende onderwerp. Zo kan iedereen een mening vormen en tot een 
weloverwogen advies komen, ook burgers die minder voorkennis over een onderwerp 
hebben. Bij deze ondersteuning wordt ook rekening gehouden met de relatief hoge 
laaggeletterdheid onder inwoners van Enschede.   
Jaarlijks organiseert de gemeente een aantal burgerfora voor onderwerpen die relevant zijn 
en waarover inwoners mogelijk erg verdeeld zijn. Hiervoor is het van belang dat 
gemeenteraadsleden en het college goed op de hoogte zijn van wat er onder Enschedeërs 
speelt.  
Voor elk burgerforum wordt budget vrijgemaakt voor bijvoorbeeld een locatie, vergoeding 
van deelnemers, het uitnodigen van experts, etc. Daarnaast wordt er een onafhankelijke 
voorzitter aangesteld, die ervoor zorgt dat het forum in goede banen wordt geleid. Loting 
bepaalt wie er kan deelnemen aan het forum. Omdat burgerfora beleidsprocessen 
democratischer dienen te maken, moet de opkomst van een burgerforum een 
representatieve en inclusieve afspiegeling zijn van de inwoners van Enschede. Bij elk 
burgerforum moeten daarom verschillende genders, leeftijden en verschillende socio-
economische klassen in representatieve verhouding worden vertegenwoordigd.  

 
Ad 4: Adopteer een wijk 

Enschede is een grote stad en wil doorgroeien naar 180.000 inwoners in 2050. Hierbij is het 
van groot belang dat ook al deze inwoners gehoord en vertegenwoordigd worden. Hoewel 
de gemeenteraad een afspiegeling zou moeten zijn van haar bevolking is dat op dit moment 
nog niet het geval en is de afstand van vele burgers, maar soms ook hele buurten of wijken, 
tot de politieke besluitvorming nog steeds (zeer) groot. 
Om dit aan te pakken stelt Volt dat er op wijk- of buurtniveau een verdeling van Enschede 
wordt gemaakt onder de 39 volksvertegenwoordigers van de gemeenteraad. Dit werkt twee 
kanten op. Allereerst hebben de burgers een direct en snelle toegang tot de gemeentelijke 
politiek. En anderzijds heeft de politiek goede verbindingen met haar burgers om uit te 
leggen of toe te lichten waarom zij bepaalde keuzes maken en wat het belang is van 
maatregelen, met name wanneer deze bijvoorbeeld impopulair zijn. 

 
12 Nationale Burgerfora - Verkenning van nationalen burgerfora als democratisch gereedschap,  
Advies: De politiek moet burgers directe invloed geven op klimaatbeleid (Trouw), Samen werken aan een 
democratische stad - Gemeente Amsterdam, Het verhaal van Hoofd, Hand & Hart - Beleidsprogramma Volt Nederland, 
p.12-13 
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Naast de inhoudelijk portefeuilles binnen hun partij krijgen alle gemeenteraadsleden als duo 
een buurt onder hun hoede om direct bij te staan. Als het ware adopteert elk duo een wijk. 

 
Ad 5: Beleidseffectrapportages13 

Om vast te kunnen stellen in hoeverre beleid effect sorteert zal steeds meer gebruik 
gemaakt moeten worden van prestatie-indicatoren, de ontwikkeling daarvan in de tijd en 
vergelijking met andere gemeenten.  
Naast de al door gemeenten gebruikte indicatoren in het kader van de BBV (Besluit 
Begroting en Verantwoording) pleit Volt voor een ruim gebruik van de Brede Welvaarts 
Indicator (van de Universiteit Utrecht en de Rabobank) en van de Brede Welvaarts Monitor 
– Regionaal (van het CBS). Wij denken dat deze indicatoren beter het algehele “geluks- of 
welzijnsgevoel” van de burgers aangeven. Behalve voor de vaststelling van de sociografische 
stand van zaken, zien wij ook graag dergelijke indicatoren voor de prestaties van de 
gemeente richting de burgers, zoals doorloop- of afhandelingstijden van aanvragen, 
vergunningen, klachten. Dat zou misschien kunnen met klanttevredenheidsonderzoeken, 
maar men moet dit wel tot het uiterste beperken, daar burgers nu al vaak te moe worden 
van alle soorten enquêtes.  

 
3.1.2 Transparante en inzichtelijke gemeentebegroting  
Waarom? 
Het is belangrijk dat ook burgers inzicht hebben in de gemeentebegroting en gemakkelijk toegang 
hebben tot informatie. De meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Enschede is een 
complex en eigenlijk alleen begrijpelijk voor deskundigen document van 230 pagina’s14 . Zelfs 
raadsleden zullen er moeite mee hebben. Niet voor niets krijgen beginnende raadsleden al een 
introductiecursus in de wondere wereld van gemeentefinanciën door de gemeente aangeboden. 
Een externe deskundige verzorgt doorgaans ten behoeve van de raad een QuickScan met 
beoordeling van de begroting en suggesties voor (kritische) vragen15.   
Het is lastig om snel de hoofd- en bijzaken te onderscheiden. In de opbouw van het document 
ontbreekt bijvoorbeeld in het begin een totaaloverzicht van baten en lasten (dat komt pas op 
pagina 150!). Daarna zouden dan pas de verschillende posten uitgewerkt moeten worden.  Maar 
men valt vrij snel met de deur in huis met een overzicht van saldi. Ongetwijfeld voldoet de 
meerjarenbegroting van Enschede aan de boekhoudkundige regels die door de rijksoverheid zijn 

 
13 Referenties:  
Prestatie-indicatoren BBV: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit-Begroting-en-
Verantwoording/  
https://mab-online.nl/article/47116/  
http://biplatform.nl/magazines/Aveq/106449.pdf  
Brede Welvaarts Indicator: https://www.uu.nl/onderzoek/instituties-voor-open-
samenlevingen/bredewelvaartsindicator   
Brede Welvaarts Monitor – Regionaal: 
https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredewelvaart/  
Doorlooptijden: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiqrrXLmuDxAhWCD-
wKHUR3CKsQFnoECBUQAA&url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fblg-
189078.pdf&usg=AOvVaw1FfmWWMYxHMhOZZ-_-vuqZ 
14 Referentie: https://documenten.enschede.nl/gb2021 
15 Referentie: https://openarchivaris.nl/blob/2b/43/a6852db353c9d3c08848819a4e02.pdf 
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opgelegd, maar Volt vindt het document niet inzichtelijk en transparant voor de gewone, maar 
wel geïnteresseerde burger. Het document is ook niet erg geschikt voor het toetsen en/of 
ontwikkelen van beleid, daar historische trends en ontwikkelingen ontbreken. De bijdragen van de 
rijksoverheid aan de gemeente zijn voor een groot deel al bestemd voor bepaalde taken en 
voorzieningen. De “vrije” financiële beleidsruimte voor de lokale politiek is nauwelijks tot niet te 
herkennen. 
 
Wat? 
Volt pleit voor meer inzicht en transparantie en wil het democratisch gehalte binnen de gemeente 
versterken. Volt Enschede wil een gemeentebegroting, die voldoende inzichtelijk en transparant is 
voor de geïnteresseerde burger een bovendien een voortreffelijk hulpmiddel is om beleid te 
ontwikkelen en te toetsen ten behoeve van de Gemeenteraad. De betrokken partijen 

● Geïnteresseerde burgers: voor meer inzicht in het doen en laten van de gemeente 
● Gemeenteraadsleden: voor ondersteuning van hun raadswerk en beleidsontwikkeling 
● Gemeentelijke afdeling Finance & Control: uitvoering van het begrotingswerk 

 
Hoe? 
Er zijn verschillende manieren om die transparantie en versterkte democratie te realiseren. Zo 
pleiten wij onder andere voor de invoering van burgerbudgetten en burgerfora en transparantie 
in stemgedrag van gemeenteraadsleden. Een transparante en inzichtelijke gemeentebegroting is 
onzes inziens een ander zeer wenselijk middel. We hebben de volgende concrete wensen: 
1. Wij wensen dat Enschede een “Begroting in één oogopslag” (BIO of BIEO) opstelt. Zo’n BIEO is 

een sterk vereenvoudigde en gepopulariseerde samenvatting van de begroting in 1-2 A-
viertjes en is uitermate toegankelijk voor alle burgers. Diverse gemeenten en waterschappen 
hanteren dit concept al. In Twente kent men dit bijvoorbeeld al voor de gemeenten Losser, 
Wierden en het Waterschap Vechtstromen.16 

2. De indeling van de begroting dient logischer te zijn, met een totaaloverzicht in het begin en 
duidelijke verwijzingen naar detail-uitwerkingen. Hoofd- en bijzaken dienen beter te 
onderscheiden te zijn. Aandachtspunten en risico’s moeten duidelijk gemarkeerd worden.17 

3. Er dient een overzicht te komen van de vrije financiële beleidsruimte per beleidsgebied. Dat 
wil zeggen dat per beleidsgebied inzichtelijk moet worden gemaakt wat de verplichte 
bestemmingen zijn van de rijks- en/of andere bijdragen, wat de vaste lasten (inclusief 
personeels- en huisvestingskosten) en de risico’s op overschrijding zijn. Wat er overblijft is dan 
de “vrije ruimte”. De historie leert dat die vrij bescheiden is en dat de invloed van de 
gemeenteraad op beleid daarmee ook beperkt is. Het is goed als die beperking ook voor 
iedereen duidelijk wordt om te hooggespannen verwachtingen te voorkomen. 18 

 
16 https://jeconsultancy.nl/uitgelicht/begroting-in-een-oogopslag/, 
https://www.evergreen.nl/2020/12/17/gemeente-begroting-in-een-oogopslag/, http://www.infographic-
designer.nl/begroting-etten-leur-2015-in-een-oogopslag/"  
17 https://vng.nl/sites/default/files/nieuws_attachments/2015/20150703-brochure-bzk-hoofdlijnen- vernieuwing-
bbv.pdf,https://drimmelen.nl/file/6609/download,  
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen, 1 april 2020, Rekenkameronderzoek Toegankelijkheid Begroting en 
Rapportages  
18 https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2019/03/14/advies-beleidsvrijheid-geduid, 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenten-moeten-meer-geld-en-
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4. Wij willen trends waarnemen en daarop sturen. Om inzicht te krijgen in die trends zullen 
(naast bepaalde prestatie-indicatoren, waarover elders in ons beleidsprogramma) de baten en 
lasten per beleidsgebied over de laatste decennia plus die over de komende 
begrotingsperiode grafisch, in absolute (Euro’s) en relatieve zin (als percentage van de totale 
jaarrekening of begroting), gepresenteerd moeten worden.19 

5. Tot slot zouden wij het zeer op prijs stellen, wanneer de gemeentelijke balansen opgemaakt 
worden overeenkomstig bedrijfsmatige gebruiken. Op die manier zijn bezittingen en schulden 
van de gemeente beter zichtbaar en extern controleerbaar.20 

 
Bovenstaande wensen betekenen natuurlijk wel een extra belasting van de betreffende 
gemeenteambtenaren, maar de verwachting is dat veel van de benodigde gegevens al 
voorhanden zijn en dat met een verstandige aanpak de extra kosten die met onze wensen 
gemoeid zijn, beperkt blijven. 21 
 
3.1.3 Financiële evaluatie van genomen maatregelen 
Waarom? 
Het nuttig rendement van bepaalde maatregelen, waartoe soms ook als “politieke hobby” is 
besloten, is soms twijfelachtig. Ineffectieve regeldruk is niet wenselijk. 
 
Wat? 
Volt wenst daarom een jaarlijkse evaluatie van kosten en baten van genomen maatregelen. 
Wanneer deze verhouding in onbalans is, moeten we zo verstandig zijn om die maatregelen te 
herzien of in te trekken. 
 
Hoe? 
In overleg met de gemeenteraad worden de betreffende maatregelen geselecteerd. Als voorbeeld 
noemen wij Diftar (gedifferentieerde tarieven afvalheffingen), waarbij ook de handhaving en het 
opruimen van extra zwerfvuil en illegaal gestort afval verwerkt moet worden. In dit geval zijn wij 
benieuwd wanneer volledig nascheiden rendabeler wordt dan gescheiden ophalen.22 
 
3.1.4 Alternatieve financieringsvormen 
Waarom? 
Het geld om gewenste activiteiten en maatregelen te treffen is schaars. Vanuit de rijksoverheid 
worden steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten doorgeschoven en vaak 
gaat dat niet gepaard met overeenkomstige financiële middelen.  

 
beleidsvrijheid.14459906.lynkx, https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/beleidsvrijheid-
gemeenten-houdt-niet-echt-over.9610775.lynkx, https://www.berenschot.nl/media/o30frvng/roeien-met-te-korte-
riemen-def.pdf  
19 https://vng.nl/files/vng/20150707-vtsd-scenario.pdf , https://definancielesite.nl/routeplanner/pagina/765-
politieke-trends/, Trends_in_nederland_2019.pdf (CBS) 
20 https://www.coelo.nl/images/artikelen/Gemeenten_rijker_dan_gedacht.pdf, 
https://documenten.enschede.nl/toelichting-op-de-balans2019  
21 https://vng.nl/artikelen/wettelijke-regels-begroting-bb, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-
gemeenten-en-provincies/wet-en-regelgeving-gemeente-en-provinciefinancien 
22 https://www.enschede.nl/sites/default/files/Infographic%20evaluatie%20Diftar_HAH_264x389_v17.pdf  
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Wat? 
Het is goed om op zo creatief, maar wel verantwoorde wijze, op zoek te gaan naar andere 
geldbronnen. Volt pleit voor alternatieve financieringsvormen. 
 
Hoe? 
De gemeente hanteert alternatieve financieringsvormen, onder andere voor activiteiten en 
oplossingen binnen het Sociaal Domein, zoals Social Impact Bonds.23 
 

3.1.5 Denktank ‘Overheid van de toekomst’  
Waarom? 
Kan een overheid in deze eeuw blijven functioneren volgens de principes van de vorige eeuwen? 
Het antwoord op deze vraag is ‘nee’. De principes moeten daarom gemoderniseerd worden. 
  
Wat? 
In de hele wereld hebben overheden nu te maken met grote samenhangende thema’s: 
bevolkingsgroei en overconsumptie, klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, vernietiging 
van ecosystemen, verstedelijking, pandemieën, die alleen aangepakt kunnen worden als 
overheden, bedrijven en burgers samenwerken. Daarnaast leveren de hedendaagse wetenschap 
en technologie onbegrensde nieuwe mogelijkheden en oplossingsrichtingen: kunstmatige 
intelligentie, blockchain, nanotechnologie, digitalisering, netwerken, etc. De geschiedenis leert 
ons dat elk nieuw technologisch tijdperk gepaard gaat met nieuwe vormen van samenleven en 
samenwerken. 
Is de bestaande overheid op termijn overbodig? Of, hoe moeten we de overheid, en publieke en 
politieke instituties inrichten, zodat deze de snelheid van de technologische ontwikkelingen 
kunnen bijhouden? 
  
Hoe? 
Hoewel we in dit beleidsprogramma nog wel uitgaan van de traditionele organisatie van overheid 
en politiek, pleit Volt Enschede nu al wel voor het instellen van een denktank, die zich gedurende 
een aantal jaren over het onderwerp “Overheid van de toekomst” gaat buigen en disruptieve 
(ontwrichtende) innovaties op overheidsgebied onderzoekt en uitwerkt. Deze denktank zal zich in 
eerste instantie richten op lokale (Enschedese), regionale (Twentse) en Euregionale overheden en 
zal zo mogelijk o.a. samengesteld worden uit vertegenwoordigers uit de relevante faculteiten van 
de universiteiten van Enschede en Münster. Uiteraard kan dit een voorbeeld zijn voor een 
vergelijkbare landelijke en/of Europese bezinning op overheden. Interessante stof tot nadenken 
en verdere discussie is o.a. te vinden in “Disruptie in de overheid van Menno Lanting (2019)24. 
 
 
 

 
23  https://socfin.nl/social-impact-bonds/ , https://www.tias.edu/item/wat-zijn-social-impact-bonds/    
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_impact_bond  
24 https://www.managementboek.nl/boek/9789047011804/disruptie-in-de-overheid-menno-lanting 
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3.2 Openbare orde & veiligheid 
 

Safe and sound 
 
3.2.1 Drugsproblematiek en wietteelt 
Waarom? 
Drugsproblematiek is een omvangrijk probleem in Enschede, die tot veel criminaliteit, overlast en 
brandgevaar leidt. Vergeleken met andere gemeenten van vergelijkbare omvang, kent Enschede 
bovengemiddeld veel drugsoverlast en drugshandel25. Bovendien kennen we als grensgemeente 
meer drugstoerisme dan veel andere Nederlandse gemeenten26.  
 
Wat? 
Volt wil in Enschede de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik verminderen, evenals de overlast 
van drugshandel en het brandgevaar van illegale wietteelt. 
 
Hoe? 
Volt pleit voor deelname aan een pilot voor regulering van wietteelt en legalisering van 
softdrugs.  Wel moet deelname aan een pilot met buurgemeenten in zowel Nederland als 
Duitsland gepaard met toezicht, voorlichting en afstemming. Om er zo zeker van te zijn dat de 
problematiek opgelost wordt in plaats van verplaatst. 
 
3.2.2 Bewustwordingscampagnes cybercrime en digitale fraude 
Waarom? 
Het aantal registraties van fraude in de gemeente Enschede is in de laatste jaren flink gestegen27. 
Met name fraude via digitale routes en registraties van cybercrime zijn gegroeid28. Hierdoor is 
digitale veiligheid steeds belangrijker geworden.  
 
Wat? 
Preventie is van groot belang29. Daarom zet Volt in op weerbaarheid van Enschedese burgers en 
bedrijven. 
 
Hoe? 
De weerbaarheid van Enschedeërs willen we onder andere door middel van 
bewustwordingscampagnes op gebied van cybercrime en digitale fraude vergroten. Bij deze 
bewustwordingscampagnes moet specifiek aandacht zijn voor voorlichting op scholen en 
voorlichting van ouderen.  

 
25  Advies Stadsbrede Veiligheidsprioriteiten 2021-2024 
26  Advies Stadsbrede Veiligheidsprioriteiten 2021-2024 
27  https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5225519/politie-cybercrime-oplichting-whatsapp-aangifte 
28  https://www.betaalvereniging.nl/actueel/nieuws/schade-fraude-2020/ 
29 https://www.utwente.nl/en/academic-ceremonies/inaugural-lectures/booklets-inaugural-lectures/2007-
2014/oratieboekje_junger.pdf 
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3.2.3 Bestrijding van ouderenmishandeling 
Waarom? 
Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland zeker 200.000 ouderen slachtoffer zijn van 
ouderenmishandeling30. In Twente lijken de cijfers van ouderenmishandeling te dalen. Als dat zo 
is, is dat natuurlijk een goede trend. Echter geeft Veilig Thuis Twente, de organisatie die onder 
andere zicht houdt op dergelijke cijfers, aan dat de daling onwaarschijnlijk lijkt en dat de grip op 
de daadwerkelijke cijfers over de aantallen ouderenmishandeling ontbreekt.  
 
Wat? 
Volt pleit voor ondersteuning van Veilig Thuis Twente om grip te krijgen op het probleem  van 
ouderenmishandeling en op basis daarvan een geschikte oplossing te vinden om 
ouderenmishandeling in de toekomst te voorkomen en ondersteuning te bieden aan de 
slachtoffers in Enschede.  
 
3.2.4 Stadsnoabers 
Waarom? 
Uit onderzoek in 2019 van het CBS bleek dat 17.9 procent van de Enschedeërs zich wel eens 
onveilig voelt in Enschede31. Hoewel dit minder is dan in 2017 (20.1 procent), vinden wij dit 
percentage van 17,9 procent als Volt alsnog te hoog. Daarom wil Volt beleid maken dat zich richt 
op het verbeteren van het veiligheidsgevoel van Enschedeërs.  
In een onderzoek van de rekenkamer, waarbij acties van Rotterdamse stadsmariniers zijn 
onderzocht, bleek een groot deel succesvol 32. Kenmerkend aan stadsmariniers zijn hun 
verbindingskracht, doorzettingskracht, de korte lijnen naar het stadsbestuur en het toepassen 
onorthodoxe maatregelen. Stadsmariniers overleggen regelmatig met wijkraden, 
bewonersbelangenverenigingen, wijkcomités en overleggen in spreekuren met individuele 
bewoners 33. Naast Rotterdam hebben ook Capelle aan de IJssel, Breda en Gouda het voorbeeld 
van Rotterdam met stadsmariniers, met succesvol resultaat, opgevolgd.  
 
Wat? 
Om de veiligheid in Enschede te verbeteren wil Volt stadsnoabers inzetten. Deze stadsnoabers zijn 
het Twentse alternatief voor de ‘stadsmariniers’ zoals die onder meer in Rotterdam worden 
ingezet. Stadsmariniers worden ook wel gezien als een soort burgergerichte 'super-ambtenaren', 
die hardnekkige veiligheidsproblemen in gebieden, wijken of thema’s oplossen. Over het 
algemeen zijn het mensen die de stad en gemeente goed kennen en met ervaring in 
overheidszaken.  
Het begrip ‘stadsmariniers’ past goed bij Rotterdam, vanwege haar maritieme achtergrond en het 
feit dat Rotterdam in het verleden een garnizoen mariniers kende, die ook tijdens WO2 een 
actieve rol hebben gespeeld. Dit begrip ‘marinier’ past echter niet bij Twente en Enschede. De rol 
van de Rotterdamse stadsmarinier past onzes inziens echter wel prima bij die van het 

 
30 https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/twente-is-zicht-op-ouderenmishandeling-kwijt-afname-in-cijfers-kan-echt-
niet-kloppen~af060d01/ 
31 Veiligheidsmonitor 2019 - CBS en https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Openbare-orde-en-
veiligheid/ 
32 https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsbeleving/Rapport_stadsmariniers.pdf  
33 https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsbeleving/evaluatie_stadsmariniers_2012.pdf  



Volt Enschede – Beleidsprogramma 2022 - definitieve versie 1.0 d.d. 11-9- 2021 
 
 
 

 
 

 21 

noaberschap in de vroegere Twentse plattelandsgemeenschappen, waarmee burenhulp en sociale 
veiligheid gediend werden.  
Het inzetten van stadsnoabers sluit goed aan bij de uitgangspunten van het veiligheidsbeleid34 die 
de gemeente heeft vastgesteld. Zo zullen stadsnoabers in Enschede veel op straat te vinden zijn 
en zijn ze daarom goed op de hoogte wat er speelt, wat de informatiepositie van de gemeente 
versterkt. Een Enschedese stadsnoaber houdt de vinger aan de pols, neemt zelfstandig besluiten 
en is hierbij altijd zoekende naar een oplossing. Hierdoor is de aanpak van stadsnoabers 
persoonsgericht, gebiedsgericht en samenlevingsgericht. Daarnaast betrekt een stadsnoaber in 
zijn aanpak regelmatig partners. Zo kan een stadsnoaber contact leggen met belangrijke 
instanties, heeft hij de bevoegdheid om waar nodig samenwerking af te dwingen en heeft hij 
toegang toe de hoogste niveaus (burgemeester, korpschef, hoofdofficier) 35. Ook werken 
stadsnoabers onderling veel samen 36.  
 
Hoe? 
Stadsnoabers worden in Enschede ingezet in verschillende gebieden. Dit zou allereerst per 
stadsdeel kunnen gelden, en uiteindelijk ook in specifieke wijken. Daarnaast zouden er ook 
stadsnoabers ingezet kunnen worden voor specifieke veiligheidsvelden, zoals High Impact Crimes 
of jeugdoverlast.  
De werkwijze van stadsnoabers zal volgens een vaste werkwijze37 plaatsvinden: allereerst 
probleemafbakening (zowel territoriaal als inhoudelijk), vervolgens het doel met betrekking tot de 
oplossing of vermindering van het probleem bepalen, daarna kijken welke partijen bij de aanpak 
betrokken moeten worden en ten slotte het maken van een tijdsinschatting.  
 
 
 
 

 
34 https://www.enschede.nl/sites/default/files/19992-Advies-Stadsbrede-Veiligheidsprioriteiten-2021-2024-v3.pdf   
35https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/praktijkvoorbeelden/alle-praktijkvoorbeelden/stadsmarinier-
rotterdam/ 
36 http://docplayer.nl/11775603-10-jaar-stadsmariniers.html  
37  https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsbeleving/Rapport_stadsmariniers.pdf   
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3.3 Over de gemeentegrenzen heen 
 

Onbegrensd 
 
 
3.3.1 Intergemeentelijke samenwerking in Twente38 
Waarom? 
Twente is een cultureel en geografisch sterke regio. De kracht van Twente op economisch gebied 
wordt echter helaas nog onvoldoende benut. Enschede is verreweg de grootste gemeente binnen 
Twente en biedt alle omringende gemeenten, inclusief de Duitse, grootstedelijke voorzieningen 
op de gebieden van medische zorg, cultureel aanbod, detailhandel, dienstverlening en 
werkgelegenheid. 
Wij beschouwen Netwerkstad Twente (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal) als 
ondergeschikt aan Regio Twente en zien geen grote rol weggelegd voor Netwerkstad Twente. 
Gemeenteraden hebben nu nog te weinig grip op het democratisch gehalte, de verankering en de 
controleerbaarheid van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  
De verzameling Twentse praatgroepen en samenwerkingsverbanden vraagt om herziening. De 
Enschedese collegeleden zitten in meer dan 80 praatgroepen. Dit is ondoorzichtig en 
democratisch oncontroleerbaar en vraagt om een efficiencyslag.  
 
Wat? 
Enschede dient zich van haar verantwoordelijkheid tegenover de Twentse gemeenten bewust te 
zijn, omdat die overige gemeenten wel driekwart van Twente uitmaken. Omgekeerd dienen die 
overige gemeenten zich ook te realiseren dat de centrumrol van Enschede resulteert in extra 
lasten voor Enschede, zoals het vollopen van de wegen en de extra CO2-uitstoot. 
 
Hoe? 
Volt Enschede wil graag dat het effect van het vervullen van een centrumrol door Enschede 
binnen Twente onderzocht wordt en dat in overleg met de omringende gemeenten een vorm van 
compensatie wordt bepaald. Wij zijn voorstander van een sterke of versterkte en efficiënte Regio 
Twente en regioraad met mandaat, waarin naast milieu en energie ook economische 
ontwikkeling, openbaar vervoer en infrastructuur ruime aandacht krijgen. Wij betreuren de 
lopende ontmanteling van Regio Twente, daar wij van mening zijn dat we met 630.000 
Twentenaren meer voor elkaar krijgen dan met 160.000 Enschedeërs. Wij rekenen erop dat de 
nieuwe burgemeester van Enschede voldoende gewicht in de schaal legt in Den Haag, Brussel en 
Straatsburg en kartrekker wordt voor een sterk Twente. 
Volt wil het volgende bij alle samenwerkingsverbanden waar Enschede aan deelneemt:  

 
38 https://essay.utwente.nl/67580/1/Wessels_BA_BMS.pdf  
https://www.tubantia.nl/regio/twente-vergadert-in-meer-dan-100-overlegclubjes-niet-efficient~a37263e9/  
https://www.regiotwente.nl/over-regio-twente/organisatie, https://www.rtvoost.nl/nieuws/1724074/Grote-
reorganisatie-binnen-Regio-Twente-gaat-door-Haaksbergen-toch-akkoord, 
https://web.archive.org/web/20080316121545/http://www.twentenetwerkstad.nl/, 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Netwerkstad_Twente"  
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1. Het stemrecht van gemeenten binnen interstedelijke samenwerkingsverbanden is altijd 
één stem per inwoner; 

2. Kijk bij de samenstelling van interstedelijke samenwerkingsverbanden naar het politieke 
landschap van de regio, en stel de samenstelling van de bestuursorganen aan de hand 
van dit landschap vast; 

3. Stel bij regeling vast dat gemeenten zich conformeren aan de beslissingen van 
interstedelijke samenwerkingsverbanden; 

4. Zorg dat een interstedelijk samenwerkingsverband een actieve informatievoorziening en 
verantwoording heeft richting de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en 
hun inwoners; 

5. Raadpleeg burgers, al dan niet in samenwerking met de gemeenten, op gebieden waar 
dit mogelijk en wenselijk is. 

 
3.3.2 Enschede en Europa39 
Waarom? 
Een beter Europa start in de grensstreek! Enschede is de grootste NL-gemeente aan de grens. 
Enschede vervult een belangrijke rol voor winkelende Duitsers uit het grensgebied. De 
Coronacrisis leerde ons dat landsgrenzen belemmeren en dat zien wij graag verbeterd. 
Enschede vormt, als deel van Twente, met Münsterland en Osnabrücker Land het oudste Euregio-
gebied. Dit gebied telt bijna 3,5 miljoen inwoners, waarvan een derde in Nederland.  
 
Wat? 
Wij zijn groot voorstander van een sterke of versterkte Euregio met mandaat op vergelijkbare 
wijze als Regio Twente, waarin naast klimaat en energie b.v. ook openbaar vervoer, infrastructuur 
en veiligheid/politiewerk en economie aandacht krijgen. Er moet wel sprake zijn van 
gelijkwaardige partners. Op dit moment zijn Münsterland en Osnabrücker Land sterkere 
organisaties dan b.v. Regio Twente. Omdat dit leidt tot versnippering en onduidelijke structuren 
beschouwen wij MONT (Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente) als ondergeschikt aan 
Euregio en zien daar geen grotere rol voor weggelegd.  
 
Hoe? 
Op het gebied Mobiliteit zou het Project Regiopa van de Bentheimer Eisenbahn A.G. bijvoorbeeld 
uitgebreid kunnen worden naar Enschede, Hengelo en Almelo. Ook zou de rol van Flughafen 
Münster/Osnabrück (FMO) uitgebouwd kunnen worden, waarbij Luchthaven Twente 
administratief blijft bestaan. 
 
3.3.3 Meer partnersteden 
Waarom? 
Enschede kent nu drie partnersteden: Palo Alto (USA), Dalian (China) en Münster (D). 
Partnerschappen met andere steden binnen Europa bevorderen de lokale Europese gedachte. Op 
die manier kunnen we van elkaar leren en de best practices overnemen. 

 
39 https://www.euregio.eu, https://www.bezreg-muenster.de, https://www.landkreis-osnabrueck.de, 
https://www.verhalenvanenschede.nl/verhalen/stedendriehoek-mont, https://www.projekt-regiopa.de, 
https://www.fmo.de 
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Wat? 
Wij bepleiten het aangaan van meer partnerschappen met steden in de EU van vergelijkbare 
absolute of relatieve grootte als Enschede (10de - 20ste stad van het land of 100.000-300.000 
inwoners) en bij voorkeur met een (technische) universiteit en/of hogeschool.  
 
Hoe? 
Volt Enschede heeft al een inventarisatie gedaan van zo’n 40 mogelijke partnersteden binnen de 
EU. In overleg met o.a. de UT, Saxion, KvK en de gemeente zouden daaruit in eerste instantie een 
vijftal meest geschikte steden geselecteerd kunnen worden om te benaderen. De gemeente 
hanteert bij de selectie van partnersteden heldere selectiecriteria.   
 
3.3.4 Kunstwerk Star Skid van Dennis Oppenheim in ere herstellen40 41 42 
Waarom? 
Het kunstwerk Star Skid (‘remspoor van een ster’) ligt pal op de Nederlands-Duitse grens tussen 
Enschede en Gronau, aan de westelijke rand van het Aamsveen. Alleen weet (bijna) niemand dat. 
Het wordt niet onderhouden en is inmiddels overwoekerd. Ook ontbreekt er een informatief 
bordje.  
Het kunstwerk uit 1999 was bedoeld om de Nederlands-Duitse samenwerking en het wegvallen 
van de Europese binnengrenzen te vieren toen het laatste stukje nieuwe rijksweg tussen Enschede 
en Gronau werd geopend.  
 
Wat? 
Volt Enschede wil dit symbool van Europese eenwording in ere herstellen. 
 
Hoe? 
Dit kunstwerk in ere herstellen doet de gemeente Enschede samen met de gemeente Gronau. 
 
 

 
40https://nl.wikipedia.org/wiki/Star_Skid  
41 https://www.dzonline.de/Muensterland/Kreis-Borken/Gronau/4417500-Pulse-of-Europe-Gruppe-Gronau-stellt-
Schild-fuer-Star-Skid-Skulptur-auf-Europa-hat-viele-Bedeutungen 
42 https://www.tubantia.nl/enschede/kunstwerk-van-dennis-oppenheim-is-al-20-jaar-het-best-bewaarde-geheim-van-
twente~a59833ba/ 
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3.4 Klimaat, natuur, biodiversiteit & energie 
 
Stappen zetten en meters maken 
 
De aarde warmt op, de biodiversiteit neemt af en onze leefomgeving wordt verder vervuild: 
Klimaatverandering is een groot probleem en brengt de toekomst van de mensheid en al het 
leven op onze planeet in gevaar. Er is helaas geen magische eenvoudige oplossing voor dit 
probleem. Het beste wat we kunnen doen om dit grote probleem aan te pakken, is om kleine 
stappen in de goede richting te zetten. Dit doen we samen. Iedere stap in de goede richting is een 
stap naar een betere toekomst. Volt streeft naar een klimaatneutraal Europa in 2040. Dit betekent 
dat Nederland dan een emissieloze energiemix heeft, waar Enschede haar bijdrage aan gaat 
leveren. Ook willen we de balans tussen mens en natuur herstellen en een duurzame circulaire 
economie die gaat om welzijn in plaats van welvaart. De klimaatcrisis is een kans om samen te 
werken. Laten we samen van Enschede een inspirerend voorbeeld maken. Laten we samen 
streven naar Enschede als de duurzaamste stad van Europa! 
 
3.4.1 Voortgangsmonitor Klimaat43 
Waarom? 
Plannen zijn zinloos als ze niet uitgevoerd worden. Burgers moeten ze eenvoudig kunnen zien en 
kunnen controleren of de doelen door de gemeente behaald zijn. De gemeente dient een 
stimulans te krijgen om ook echt stappen te zetten, in plaats van alleen plannen maken.  
 
Wat? 
Wij vinden dat een onafhankelijk onderzoeksbureau de gemeente moet monitoren op de 
uitvoering van de klimaatplannen en -doelstellingen. Wij denken dat de voortgangsmonitor het 
draagvlak voor verandering kan vergroten. 
 
Hoe? 
Volt wil dat een onafhankelijk onderzoeksbureau de uitkomsten van de Voortgangsmonitor 
Klimaat regelmatig en overzichtelijk publiceert op de website van de gemeente. Op deze manier 
zijn de uitkomsten voor iedere Enschedeër beschikbaar, waardoor de burgers en de 
gemeenteraad gericht kunnen sturen op het thema Klimaat. 
 
3.4.2 Natuur 
Waarom? 
De natuur, planten en dieren hebben waarde op zichzelf, naast het belang dat ze hebben voor 
mensen. Diversiteit in de natuur is van groot belang.  
 

 
43 https://www.energieinnederland.nl/feiten-en-cijfers/energiecijfers/  
https://pure-energie.nl/kennisbank/hoe-belangrijk-is-de-hoogte-van-een-windmolen/  
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/ 
https://energiestrategietwente.nl/bouwstenen/geothermie-en-aquathermie  
https://energiestrategietwente.nl/warmteregio  
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Wat? 
Volt wil zorgen dat natuur, stad en landbouw meer in balans komen en dat we verantwoord 
produceren en consumeren. 
 
Hoe? 
Natuurgebieden verbinden 

Het versterken van de diversiteit in de natuur doen we door verschillende Natura 2000 
gebieden in Europa met elkaar te verbinden. Zo versterken we de biodiversiteit en is er meer 
ruimte voor recreatie en natuur-inclusieve landbouw. Voor Enschede en nabije omgeving zijn 
dit Aamsveen, Witte Veen en Haaksberger Veen met de aansluitende Duitse veengebieden. 
Volt wil dat Enschede het initiatief neemt om de natuurgebieden te verbinden met de Duitse 
gemeenten. 

 
Natuur-inclusieve landbouw en veehouderij44 

De gemeente Enschede omvat niet alleen de stad: ongeveer een derde is stad, een derde is 
landbouw en de rest is bos, wegen, natuur en water. Het gebied rondom Enschede heeft een 
prachtig Twents landschap en is ook een belangrijke economische ruimte. Meer dan de helft 
van de landbouwbedrijven is van bedrijven buiten Enschede, over het algemeen voor 
grootschalige landbouw. Deze vorm van landbouw is erg belastend voor de bodem, de 
omliggende natuur en de menselijke gezondheid. In Enschede bestaat de landbouw 
voornamelijk uit melkveehouderij en het grondgebruik is voornamelijk voor grasland en 
maisteelt. De landbouw vormt echter maar een erg klein deel van de CO2 uitstoot in 
Enschede (minder dan 1%)45. 
Volt NL wil toe naar natuur-inclusieve landbouw en veehouderij dat past binnen de visie van 
een circulaire economie. Volt Enschede wil dat de gemeente in goed overleg met de agrariërs 
tot oplossingen komt. Deze oplossingen komen neer op minder uitstoot van schadelijke 
stoffen, meer biodiversiteit en beter dierenwelzijn. Verduurzaming moet geen belemmering 
vormen, maar moet beloond worden. 
De gemeente moet het buitengebied serieuzer nemen en de aandacht geven die het nodig 
heeft.  
Het belangrijkste voor agrariërs is dat er een verdienmodel blijft. Landbouwbedrijven in 
Enschede kennen weinig verbreding: verkoop aan huis, agrotoerisme, loonwerk. Uit een 
analyse blijkt dat agrariërs hier wel open voor staan. De gemeente moet verbreding als een 
verdienmodel ondersteunen door bijvoorbeeld betere verbindingen te realiseren, subsidies 
te geven voor overstap naar kleinschaligheid en door actief beleid te voeren. Ook kan de 
gemeente een rol spelen in het sluiten van kringlopen door bijvoorbeeld afvalstromen te 
reguleren en samen met de regio en Duitse gemeente daarover afspraken te maken. Meer 
verbreding en meer kleinschaligheid is beter voor de natuur en is een stap vooruit in het 
klimaatprobleem. Ook zorgt meer verbreding voor een betere samenhang tussen stad en 
land. 

 

 
44 https://www.enschede.nl/sites/default/files/landbouwanalyse-Kadaster-en-WUR.pdf 
45 https://www.enschede.nl/sites/default/files/Transitievisie-Warmte-Gemeente-Enschede.pdf 
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Groene bushokjes 
Groene bushokjes zijn bushokjes met op het dak sedum, een soort vetplantje. Dit heeft veel 
voordelen. Zo vangen deze bushokjes regenwater op, filteren ze fijnstof uit de lucht en zijn 
deze bushokjes goed voor belangrijke insecten als vlinders en bijen. Ook zorgt meer groen 
voor een verkoelend effect in de zomer. Om deze redenen wil Volt ook in Enschede gebruik 
gaan maken van groene bushokjes. Uiteindelijk zouden alle bushokjes vervangen moeten 
worden door groene bushokjes.  

 
3.4.3 Biodiversiteit 
Waarom? 
Ook de stad is een onderdeel van ons ecosysteem. Enschede is momenteel een van de groenste 
steden van Nederland. Volt vindt dat Enschede trotser mag zijn op haar status. De gemeente 
Enschede heeft al een aantal groene initiatieven genomen om het natuurlijk evenwicht in stand te 
houden. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de bestrijding van de eikenprocessierups met 
natuurlijke vijanden en de bij-vriendelijke maatregelen. 
 
Wat? 
Volt wil blijven investeren in vergroening. Volt is groot voorstander van het investeren in de flora 
en fauna in de stad om het natuurlijke evenwicht terug te brengen, en daarmee overlast voor 
mens en dier te minimaliseren. 
 
Hoe? 
Stadsboswachter 

Volt wil een stadsboswachter aanstellen voor Enschede. Die functie is al ingevoerd in 
Rotterdam: de stadsboswachter zorgt daar voor vergroening van de stad door onder andere 
het planten en onderhouden van bomen, het onderhoud van meer diverse stadsbossen, het 
inpassen van natuur in bestaande bebouwing en het aanplanten en onderhouden van 
ecosystemen in de stad. De stadsboswachter kan in Enschede ook een belangrijke rol spelen 
bij het motiveren van burgers tot groene initiatieven, door een toonaangevend en inspirerend 
voorbeeld te zijn. 

 
Steunen groene initiatieven 

Volt ondersteunt het aanleggen van groene gebieden, zoals wadi’s en groenstroken, binnen 
de gemeente. Het voordeel is dat voornamelijk de stad beter voorbereid zal zijn op water- en 
hitte overlast. Ook vinden wij dat burgers die met een goed groen initiatief komen, enorm 
gewaardeerd en ondersteund moeten worden. Wij vinden dat de gemeente daadkrachtiger 
moet zijn in het ondersteunen van groene initiatieven. 

 
Campagne voeren voor bestaande groene plannen 

Door actiever over de bijzondere prestatie om groenste stad van Nederland te zijn te 
communiceren, kan de gemeente een positieve rol spelen in het enthousiasmeren van 
Enschedeërs om hieraan bij te dragen. Naast het motiveren van inwoners om Enschede 
verder te ‘vergroenen’, moet de gemeente ook een belangrijke rol spelen in het faciliteren 
van deze vergroening. Een manier om dit bijvoorbeeld te realiseren is het aanleggen van 
(meer) drinkwaterbronnen in de parken om het aantal wegwerpflesjes te minimaliseren. 
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3.4.4 Energie 
Om het energiegebruik duurzaam te maken kunnen we a) energie besparen en de energie, die we 
gebruiken, uit b) groene bronnen halen.  
 
a) Energie besparen46 47 
Waarom? 
Alle energie die bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. De toepassing van energie komt 
in meerdere vormen, zoals warmte, elektriciteit en mobiliteit. Dit laatste wordt uitgewerkt in 
paragraaf 3.11 Mobiliteit, verkeer en vervoer. Volt Enschede vindt het erg belangrijk dat de 
gemeente bespaart op warmte en elektriciteit.  
 
Wat? 
Op warmte kan veel bespaard worden. Om beter om te gaan met deze energie is isoleren een 
goede eerste stap. Daarna kunnen gebouwen aangesloten worden op een duurzame warmtenet. 
 
Hoe? 

Besparen 
Er bestaan al erg goede initiatieven op het gebied van besparen. Er bestaat echter veel 
onduidelijkheid: er zijn meerdere manieren om subsidie te krijgen en van verschillende 
instanties en bedrijven, het kostenplaatje is moeilijk te overzien en velen hebben geen idee 
waar en hoe ze moeten beginnen. Wij vinden dat de gemeente goede voorlichting en 
begeleiding moet gaan geven om gebouwen te isoleren en aan te sluiten op het warmtenet. 
Er moet een goede wisselwerking zijn tussen gemeente en burger met zo min mogelijk 
onduidelijkheden.  
Regionaal warmtenet 
Volt Enschede wil toewerken naar een regionaal warmtenet. Als er optimaal gebruik gemaakt 
wordt van de beschikbare warmtebronnen, zijn er minder windmolens en zonnepanelen 
nodig. Volt ondersteunt de Transitievisie Warmte van de gemeente48 Enschede. Wij zijn 
echter wel sceptisch over het huidige gebruik van biomassa voor de opwekking van de 
warmte.  
Circulaire economie 
De warmte voor Enschede komt momenteel voor een deel uit restwarmte van 
afvalverwerkingsbedrijf Twente. Wij streven naar een toekomst met een circulaire economie, 
waarbij afval grondstof wordt. Dan zal er dus minder afval verbrand worden, waardoor er 
alternatieve warmtebronnen nodig zijn. Wij willen dat de gemeente begint met onderzoek 
naar geothermie en aquathermie. Deze twee duurzame bronnen van warmte hebben in 
Twente een groot potentieel om warmte op te wekken voor het regionale warmtenet. 

 
b) Groene energiebronnen 
Waarom? 

 
46 https://regionaalenergieloket.nl/enschede  
47 https://energiestrategietwente.nl/bouwstenen/geothermie-en-aquathermie 
48 https://www.enschede.nl/afval-milieu-duurzaamheid/duurzaam053/transitievisie-warmte 
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De opwekking van elektriciteit is goed voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in 
Nederland. In Enschede is dat wat minder, maar er is ruimte voor verbetering. Overstappen naar 
een duurzame en groene manier van elektriciteitsopwekking is een grote stap vooruit om het 
klimaatprobleem op te lossen. Volt streeft ernaar dat alle energiebronnen in 2040 klimaatneutraal 
zijn en dat onze elektriciteit dus grotendeels uit groene bronnen komt. Enschede heeft de taak om 
hier ook aan bij te dragen. 
 
Wat? 
Zonnepanelen- en windmolens zijn duurzame energiebronnen die elkaar goed aanvullen: zo is er 
in de winter en bij regendagen meer wind en in de zomer en bij zonnige dagen meer zon. Voor de 
gemeente Enschede is er in het landelijke gebied een groot potentieel voor groene energie, 
opgewekt met zon en wind. 
 
Hoe? 
Zonnepanelen 

Voor zonnepanelen zijn twee goede opties: op daken en op velden. Zon op dak is een goede 
stap vooruit en het heeft een groot maatschappelijk draagvlak. Er wordt hier al veel op 
ingezet en wij vinden dat een goede ontwikkeling. Wij willen hieraan toevoegen dat de 
gemeente duidelijke doelen moet gaan stellen, want wij vinden dat de plannen niet concreet 
genoeg zijn. Wij vinden dat zon op dak de voorkeur moet hebben boven zon op veld. Wij 
vinden ook dat alle grote daken die gebouwd worden, vol moeten liggen met zonnepanelen 
voor zover dat kan. 

 
Windmolens 

Volt zet zich in om meer windmolens in de niet-stedelijke gebieden geplaatst te krijgen. 
Belangrijk hierbij is dat omwonenden en overige burgers worden betrokken in de 
besluitvorming.  

 
Groene waterstof 

Als we inzetten op windmolens en zonnepanelen, kan er een overschot ontstaan aan groene 
energie. Dit overschot kan gebruikt worden om groene waterstof op te wekken door het 
splitsen van water in zuurstof en waterstof. Waterstof heeft daarna meerdere toepassingen: 
het kan aardgas vervangen, auto’s laten rijden en is emissievrij. Dit waterstof werkt dan als 
een energiebuffer, die het energie overschot opslaat voor later gebruik. Maar gemeente 
Enschede zal eerst moeten inzetten op zon en wind, voordat ze kan kijken naar groene 
waterstof. 

 
De gemeente Enschede moet op het gebied van energie maximaal gaan samenwerken met de 
omliggende gemeenten, zowel in Twente als in Duitsland. Grensoverschrijdende problemen 
hebben grensoverschrijdende oplossingen nodig.  
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3.5 Sociaal domein, samenleving & gezondheid 
 

Oog voor elkaar 
 
3.5.1 Pleegzorg49 
 

Een kind dient, voor de volledige ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, 
op te groeien in een gezinsomgeving en in een sfeer van geluk, liefde en begrip. 

(Verdrag inzake de rechten van het kind; 1989). 
 
Waarom? 
In 2015 is in de Jeugdwet vastgelegd dat het de voorkeur heeft om kinderen die (tijdelijk) niet 
meer thuis kunnen wonen op te vangen in een gezin. Sinds die tijd is het aantal pleeggezinnen wel 
gestegen, maar dat geldt ook voor het aantal trajecten van ‘jeugdhulp met verblijf’. 
Verhoudingsgewijs is het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin ongeveer gelijk gebleven; de 
ambitie uit de jeugdwet is zeker nog niet gehaald  
Jaarlijks stopt ongeveer 14% van de pleegouders. Voor een deel is dit ‘natuurlijk verloop’: de 
netwerkplaatsing stopt of de pleegouders gaan bijvoorbeeld met pleegouderpensioen. In het 
Actieonderzoek continuïteit pleegzorg geeft 52% van de pleegouders aan dat ze stoppen om 
ongewenste redenen: situaties waarin pleegouders problemen met het systeem ervaren of het 
gevoel hebben dat ze onvoldoende serieus genomen worden. Van de gestopte pleegouders geeft 
72% aan dat zij zich opnieuw willen inzetten voor kwetsbare kinderen. Van dat potentieel wordt 
nauwelijks gebruik gemaakt. In Twente bieden 611 pleeggezinnen een thuis aan 710 kinderen. Dit 
is te weinig.  
Dit betekent dat veel kinderen nog opgroeien op in een onveilige thuissituatie, biologische ouders 
zijn afwezig, de situatie laat het even niet toe dat het kind thuis kan blijven. Wanneer er in het 
direct netwerk geen (tijdelijke) opvang kan worden geboden is een kind al snel aangewezen op 
een 24-uurs setting. 
 
Wat? 
Gestreefd moet worden naar een situatie waarin voldoende ondersteuning is voor (alle vormen 
van) pleegzorg zodat een breakdown voorkomen kan worden. Gebrek aan ondersteuning is een 
belangrijke reden voor uitval bij pleeggezinnen. De gemeente Enschede heeft in dit proces een 
sturende, controlerende en initiërende rol. Hierbij moet ze nadrukkelijk sturen op samenwerking 
tussen de betrokken partijen. Ze moet stellen dat voorafgaand aan een plaatsing in een 24-uurs 
setting door de betrokken (hulpverlenende) instanties en belanghebbenden de mogelijkheden 
onderzocht moeten zijn van plaatsing binnen een pleeggezin. Mocht toch worden overgegaan tot 
plaatsing binnen een 24-uurs setting dan moet dit besluit helder gemotiveerd worden. 

 
49https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/31-kennismaken-met-pleegzorg/1-wat-is-pleegzorg/37-feiten-en-cijfers-over-
pleegzorg en www.pleegzorg.nl , https://www.denvp.nl/k/n485/news/view/19129/3338/minder-uitval-pleegouders-
bij-betere-begeleiding.html 
Dagblad Tubantia, 26-10-20, https://www.skipr.nl/nieuws/meer-hulp-voor-pleegouders-heeft-weinig-effect 
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Wanneer pleegzorg niet voldoende als een belangrijk alternatief van zorg gepositioneerd wordt, 
zullen organisaties gebaande paden blijven bewandelen en 24-uurs settingen als het meest voor 
de hand liggende alternatief blijven gebruiken.  
 
Hoe? 
De gemeente Enschede zal naast het gegeven dat zij pleegzorg aanwijst als een eerste belangrijk 
alternatief bij een (mogelijke) uitplaatsing, ook eisen moeten stellen aan de betrokken organisaties 
om (nog meer) in ambulante trajecten te denken.  Deze veranderingen zullen op gezette tijden 
geëvalueerd moeten worden waardoor de gemeente haar beleid kan aanpassen op dit gebied.  
Om te bereiken dat kinderen in een pleeggezin geplaatst kunnen worden, zullen de volgende 
voorwaarden gerealiseerd moeten worden: 

● De routing van plaatsing tegen het licht houden en pleegzorg eerder in het hulpverlenende 
traject plaatsen. 

● Budget vrijmaken voor snelle en flexibele inzet van hulpverlening voor zowel het kind als 
pleegouders. 

 
3.5.2 Aangeleerde hulpeloosheid en medicalisering50 
Waarom? 
Instituten als ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen zijn het symbool geworden van 
een vastgelopen centraal aangestuurde verzorgingsstaat. Ze zijn te duur en niet meer van deze 
tijd. Zorg in deze Instituten is duur. In de eerste lijn moet het gaan gebeuren. De juiste zorg op de 
juiste plek is het adagium dat de afgelopen twee decennia verkondigd werd door politici en 
beleidsmakers. De huiskamergesprekken die de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden door 
gemeenteconsulenten zijn exemplarisch en het symbool geworden voor de verhuizing van de 
centraal aangestuurde verzorgingsstaat. We moesten naar gedecentraliseerde zelfredzaamheid 
van de zorg het liefst in de eigen wijk. Het idee was daarbij om onnodige medicalisering te 
voorkomen. Niemand is tegen deze noodzakelijke financiële begrenzing. Simpelweg omdat de 
uitgaven extreem hoog aan het worden zijn.  De uitgaven van de zorgkosten gaan richting 100 
miljard per jaar (inclusief de uitgaven van de AV) en dit betekent concreet dat de verhoudingen 
van de overheidsuitgaven volledig uit pas lopen als je het vergelijkt met andere uitgaven voor 
bijvoorbeeld de infrastructuur. 
 
Probleem: niet iedereen kan actief participeren 
Anno 2021 blijft het optimaliseren van het zelfmanagement de dominante aanpak in de 
gezondheidszorg. In combinatie met de introductie van het begrip zelfredzaamheid gerelateerd 
aan de participatiesamenleving, geïnitieerd door de nieuwe WMO uit 2014, blijven de 
beleidsmakers bezig met een gekantelde aanpak van zorg.  De ‘kanteling’ houdt in dat bij de 
beoordeling van patiënten eerst wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en het liefst ook nog in 
de eigen omgeving. Toch kunnen we stellen dat de participatiesamenleving als alternatief voor de 
verzorgingsstaat zeker nog niet is geslaagd. Niet iedereen heeft de skills om te participeren. 
 
Bureaucratie: het klopt wel maar het deugt niet.  

 
50 ICF, WHO-publicatie. Houten: BSL, 2001. 
[1] De WMO in beweging. Sociaal Cultureel Planbureau. 2014 
[1] NRC 15-02-2019 “Misschien was ik naïef’. Interview met Jet Bussemaker in het kader van haar oratie 
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Gezondheidszorg vraagt primair om maatwerk waarbij de skills van mensen dienen mee te wegen 
bij de besluitvorming. In de huidige praktijk lukt dit niet. Daarom is de overheid de campagne 
‘Samen Beslissen’ begonnen. We vinken te veel protocollen en richtlijnen af zonder de context 
mee te nemen. Hulpverleners en ambtenaren maken, door de eis van administratieve 
kwaliteitslast, de dossiers op papier kloppen, maar uiteindelijk deugt het te vaak niet. Iedere 
individuele context is net weer iets anders.  Hoe krijgen we het maatwerk weer terug? Volgens 
oud-minister Bussemaker moet we naar een sociale investeringsstaat.  Sociaal beleid is niet alleen 
een kostenpost, maar moeten we zien als investering om burgers zelfredzaam te maken.  Appèl op 
zelfmanagement kan pas echt in alle opzichten zijn vruchten af kan werpen als dit gepaard gaat 
met een andere verwachting wat hulpverleners kunnen bieden. Dit moeten hulpverlener en 
burger samen gaan doen. We moeten af van het dominante “gehaktbal denken” in de zorg. 
Gezondheid kun je niet altijd zo maar uit de muur trekken als een product.  
  
Weerbarstige praktijk 
De praktijk blijkt weerbarstig te zijn. Dit komt op de eerste plaats omdat er erg veel goede zorg is 
ontwikkeld dat gepaard met veel geld. We hebben een technologisch hoogwaardige 
gezondheidszorg die tot de besten van de wereld behoort. Er valt veel uit de muur te trekken. Er 
zijn medisch voorzieningen waar het een en ander goed is uitgekristalliseerd neem bijvoorbeeld de 
oogzorg die op een hoog niveau functioneert maar geld kost. De uitgaven zullen in een beschaafd 
land niet veranderen. Die blijven per definitie hoog. We hebben te maken met een paradox. 
Onrealistische verwachtingen moeten vroegtijdig opgespoord en bijgesteld worden om de kosten 
te beheersen. 
 
Wat?   
De gemeente Enschede heeft expliciet aandacht voor het vergroten van zelfmanagement en 
zelfredzaamheid.    
 
Hoe? 
Wanneer de gemeente het individuele vermogen tot zelfmanagement van een burger (met een 
chronische ziekte) aanspreekt, dan moet de gemeente telkens ‘op maat’ kijken waar de persoon 
hulp nodig heeft en waar hij zichzelf kan redden. 
 
3.5.3 Alternatieve woonvormen voor ouderen  
Waarom? 
Aankomende jaren zal er in Nederland sprake zijn van een dubbele vergrijzing: de totale groep 65-
plussers neemt toe en daarbinnen neemt het aantal 80-plussers ook nog toe51. Zo zijn de 
verwachtingen dat er in Nederland in 2040 4.8 miljoen 65-plussers, 2.5 miljoen 75-plussers en 
340.000 90-plussers. Ook zijn steeds meer ouderen alleenstaand en nemen dementie en 
eenzaamheid onder ouderen steeds verder toe.  
Het aantal (kwetsbare) ouderen neemt dus flink toe. In Twente is de verwachting dat het aantal 
80-plussers met 40 procent zal stijgen52. De komende jaren zal er daardoor sprake zijn van een 
toenemende zorgvraag in de regio. Op dit moment zijn er per honderd 75-plussers 26 banen in de 

 
51 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/leeftijd/ouderen  
52 https://www.tubantia.nl/enschede/zorg-in-twente-gaat-knellen-vergrijzing-is-fors~a7b26d2c/  
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ouderenzorg53. Om deze verhouding hetzelfde te houden, zou het aantal zorgbanen moeten 
verdubbelen. Tegelijkertijd daalt het aantal mantelzorgers met 30 procent54, waardoor er ook een 
tekort dreigt te komen aan het aantal mantelzorgers. Om deze groter wordende kloof tussen 
zorgvraag en -aanbod te dichten, zijn er dus dringend oplossingen nodig. 
 

 
Figuur 5: Een illustratie van de dubbele vergrijzing (Centraal Bureau voor de Statistiek, n.d.) 

 
Wat? 
Volt Enschede pleit voor meer alternatieve woonvormen voor ouderen in Enschede. Hierbij 
worden wonen, zorg en welzijn gecombineerd en willen we verpleegzorg zoveel mogelijk buiten 
verpleeghuizen houden, zodat ouderen langer zelfstandig wonen.  
Op dit moment zijn woningen vaak minder geschikt voor langer thuiswonende ouderen. Daarnaast 
verhuizen ouderen vaak pas op het allerlaatste moment, wanneer hun gezondheidstoestand 
alleen wonen echt niet meer toelaat. Door woningen en het zorgaanbod daarbij zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken, zullen ouderen sneller en vrijwillig kiezen voor een woning die aansluit bij hun 
zorgbehoeftes. Bij de bouw van nieuwbouwwoningen moet er meer gebruik worden gemaakt van 
techniek, zodat woningen levensloopbestendig zijn. Zo kunnen er bij het plaatsen van een nieuwe 
vloer alvast valsensoren worden geïnstalleerd.  
 
Hoe? 
De gemeente Enschede, woningcorporaties, zorgorganisaties, lokale partijen en burgers zullen 
moeten samenwerken om deze dubbele vergrijzing op te vangen. Zowel in bestaand vastgoed als 
in nieuwbouw moeten woonvormen worden gecreëerd tussen geheel zelfstandig wonen en 
wonen in een verpleeghuis. Zorg en behandeling houden we hiermee beschikbaar, toegankelijk en 
betaalbaar.  
 

 
53 https://www.actiz.nl/sites/default/files/2020-12/ActiZ-witboek-ouderen-zorg-wonen.pdf  
54 https://www.tubantia.nl/enschede/zorg-in-twente-gaat-knellen-vergrijzing-is-fors~a7b26d2c/  
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Figuur 6: Alternatieve woonvormen tussen een geheel zelfstandige woning en het verpleeghuis, zodat ouderen minder snel naar een 
verpleeghuis hoeven 

 
3.5.4 Inclusiviteit en toegankelijkheid voor inwoners met een beperking55 
Waarom? 
Volt wil dat Enschede het verdrag ‘Participatie van mensen met een beperking en de 
totstandkoming van wetgeving en beleid’ gaat naleven. In juli 2019 is er in een verdrag van de 
Verenigde Naties vastgelegd dat gemeenten hun beleid met betrekking tot mindervaliden moeten 
vastleggen in lokale wetgeving. Enschede houdt op dit ogenblik al wel rekening in haar beleid op 
gebied van mindervaliden. Gemeenten zijn verplicht om aan te geven hoe ze binnen het sociaal 
domein uitvoering geven aan het verdrag. Enschede voldoet nog niet aan dit verdrag. Zo schiet de 
specifieke aandacht voor vrouwen en kinderen met een beperking tekort. 
 
Wat? 
Volt wil zich inzetten om Enschede aan de richtlijnen van de Verenigde Naties te laten voldoen. Er 
moet rekening gehouden worden met alle personen die binnen de groep personen met 
beperkingen vallen. Het blijkt vooral de aandacht voor vrouwen en kinderen met een beperking 
geringer is ten opzichte van de aandacht voor mannen met een beperking. Dit met als gevolg dat 
deze groep vrouwen en kinderen met een beperking minder goed wordt vertegenwoordigd in 
Enschede dan Volt wil.  
 
Hoe? 
Zoals de rekenkamer al heeft geadviseerd, willen wij een adviesraad van inwoners met een 
beperking opzetten, waarin met name vrouwen en kinderen met een beperking goed zijn 
vertegenwoordigd. Inwoners met een beperking uit Enschede maken op dit ogenblik nog deel uit 
van de WMO-raad. Door een eigen adviesraad voor deze doelgroep op te zetten, wil Volt 
Enschede ervoor zorgen dat de volledige groep personen met een beperking op de juiste manier 
wordt vertegenwoordigd. Waarmee Enschede ook op dat gebied een meer inclusieve stad wordt. 
 
 

 
55 Artikel Tubantia - Enschede Leeft VN-richtlijnen niet na, https://mensenrechten.nl/en/node/91, Participatie van 
mensen met een beperking bij de totstandkoming van wetgeving en beleid.pdf, Participatie van mensen met een 
beperking bij de totstandkoming van wetgeving en beleid Easy Read.pdf 
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3.5.5 Wijkrechter  
Waarom? 
In de rechtszaal wordt er bewust afstand gecreëerd tussen de rechter en de procespartijen. 
Hoewel deze afstand een belangrijke symboliek is voor de rechtspraak, zorgt dit er bij sommige 
rechtzoekenden voor dat zij de rechtszaal liever niet opzoeken. Volt wil het recht toegankelijker 
maken. Om een oplossing te bieden voor deze drempel, is er in Den Haag een pilot gestart met de 
wijkrechter.  De wijkrechter komt naar de rechtzoekende toe, in plaats van andersom. Dit maakt 
de wijkrechter toegankelijker dan een normale rechter. Daarnaast zijn de kosten een stuk lager 
dan bij de meeste rechtszaken. De nadruk ligt hierbij op conflictbeslechting. Vooral kleinere 
geschillen, met name tussen buren, worden door de wijkrechter behandeld.  
 
Wat? 
Volt wil het voorbeeld van Den Haag opvolgen56 en ook in Enschede een wijkrechter invoeren. We 
maken de rechtspraak daardoor laagdrempeliger en toegankelijker en versterken ook het 
samenspel tussen de inwoners van Enschede en het recht. Met het invoeren van een wijkrechter 
verwacht Volt dat de formele gang naar de rechter minder wordt gebruikt. Hierdoor wordt de 
rechtspraak ontlast, wat uiteindelijk wachttijden en kosten zal besparen. 
 
Hoe?   
Volt Enschede wil dat de gemeente Enschede de pilot van rechtbank Den Haag onderzoekt en 
eventuele knelpunten aanpakt. Vervolgens voeren we zo spoedig mogelijk de wijkrechter in in 
Enschede. Hierbij zal allereerst de focus liggen op het creëren van naamsbekendheid van de 
wijkrechter.  
 
3.5.6 Analfabetisme en laaggeletterdheid57  
Waarom? 
Laaggeletterdheid en analfabetisme zijn in Enschede een vaak onzichtbaar probleem.  Ongeveer 
20% van de bevolking is analfabeet of laaggeletterd en heeft moeite met lezen en schrijven. Deze 
groep is zowel autochtoon als allochtoon.  
De relatie tussen gezondheid en analfabetisme en laaggeletterdheid is al decennia bekend. ‘Zeg 
me waar u woont dan vertel ik wat u heeft’ was een uitspraak van Prof. Querido in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. Dit gezegde is actueler dan ooit. Enschede is een voorstander van inclusiviteit 
maar hoe krijg je dit voor elkaar als je de taal niet machtig bent? Alle inwoners hebben recht op 
gezondheidsvoorzieningen, maar in de wirwar van aanwezige voorzieningen raakt de ongeletterde 
burger de weg kwijt.  
 
Wat? 
Volt Enschede wil gestructureerd laaggeletterdheid met een samenhangend beleid terugdringen. 
In een stad van Willem Wilmink en Harry Bannink, die heel Nederland hebben leren zingen, is het 
onverteerbaar dat de Tukker met taalachterstand niet (voldoende) wordt geholpen. 

 
56 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Regels-en-
procedures/Paginas/de-wijkrechter.aspx 
57  http://www.taalpuntenschede.nl/pages/wp-content/uploads/2018/05/White-Paper-Laaggeletterdheid.pdf 
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Hoe? 
Erkennen en detecteren problemen in de wijken. Taaltraining Nederlands stimuleren 
 
3.5.6 Gezondheid en jeugdzorg58 
Waarom?  
Decennialang wisselde de wetgeving rond jeugdzorg. Elke paar jaar bleek dat de vernieuwde 
wetgeving niet voldeed aan de verwachtingen. De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten in 2015 heeft zelfs een opvallend nadelige uitwerking gehad. Hieronder zetten we de 
problemen vanuit verschillende perspectieven op een rijtje: vanuit de cliënt, hulpverleners en 
instellingen, gemeente en wetgeving, en justitieel perspectief. 
 
De problemen vanuit het cliëntperspectief zijn: 

• beperkte beschikbaarheid van jeugdzorg door de lange wachtlijsten,  een schrijnend 
hulpverleningstekort voor jongeren met complexe stoornissen en het ontbreken van 
(tijdige) hulp bij escalerende situaties;  

• verschillen in de toegang tot de jeugdzorg per gemeente, doordat iedere gemeente de 
zorg anders heeft ingericht; 

• verschillen in de kwaliteit van de jeugdzorg per gemeente; in sommige situaties wordt 
gekozen voor uithuisplaatsing van jongeren waarbij grote twijfel bestaat of dat de 
beste oplossing is; 

• toenemende complexiteit en onduidelijkheid over het inschakelen van de jeugdzorg, 
aangezien de zorg vanuit méér in plaats van mínder verschillende wetten wordt 
gefinancierd dan vóór 2015. 

• door de vele gebleven schotten tussen de jeugdinstanties krijgen cliënten te maken 
met soms wel tien of meer verschillende hulpverleners aan wie ze telkens weer 
opnieuw hun verhaal moeten vertellen. 

 
58  Experts van Beweging van 0 beschreven hun ambities in het boek ‘Op de groei’, te bestellen bij 
www.bewegingvan0.nl 
• Bij ‘rechten van het kind’: https://www.kinderrechten.nl/general-comment-nr-15-over-het-realiseren-van-de-

grootst-mogelijke-mate-van-gezondheid/ 
• Bij buurtteams en doelgroep: Sekreve, A. Van Bon, M., & Orobio de Castro, B. (2020) Eén gezin, één plan? 

Hulpvragen, doelen en doelbereik in de gezinsplannen van Buurtteams Utrecht. Eindrapport: Academische 
Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. 

Over Jeugdzorg in een aantal andere EU-landen: 
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/jeugdzorg_in_europa_versie2.pdf 
• Over projecten die een andere Jeugdzorg voorstaan: 

https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/stroomop-een-beweging-van-betrokken-professionals/ 
• Over epidemiologische gegevens in Europa: populationhealthdata.nl 
• Over de weeffouten die er bestaan in de huidige systematiek: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/20/jeugdzorg-

dreigt-opnieuw-te-verzanden-a4040559 
• Verwey-Jonker, 2014. Bouwstenen van een lerend systeem: Professionalisering van wijkteams jeugd en gezin. 

Geraadpleegd via: https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/2900_Bouwstenen-van-een-
lerend-systeem. 

• Over de laatste acties van demissionair kabinet Rutte 3.0: Beleidsreactie Landelijk beeld ‘Kwetsbare kinderen 
onvoldoende beschermd’ 
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De problemen vanuit het perspectief van hulpverleners en zorginstellingen zijn:  

• personeel zoekt wegens de enorm toegenomen werkdruk vaker dan voorheen ander 
werk; het gaat daarbij vaak vooral om administratieve druk omdat elk detail van de 
verleende hulp vastgelegd/verantwoord moet worden; 

• jeugdzorgprofessionals voelen zich gedwongen om alleen nog maar volwassenen te 
behandelen, omdat sommige gemeenten hen door financiële problemen niet meer 
kunnen betalen of door ambtelijke adviezen hun professionaliteit ondermijnen.  

• door het vertrek van professionals verdwijnt de benodigde kennis en ervaring bij de 
specialistische jeugdzorginstellingen en loopt  de werkdruk voor overgebleven 
personeel verder op;  

• voor de ggz zorginstellingen werd de uitvoering sinds 2015 complexer. Tot 2015 werd 
de ggz-jeugdzorg van instellingen ingekocht door de zorgverzekeraar. Vanaf 2015 
kregen de instellingen en gespecialiseerde zelfstandigen soms te maken met tientallen 
verschillende gemeenten als inkoper van de zorg met hun verschillend ingerichte 
inkoopsystemen. Naarmate de financiële tekorten toenamen, leken de procedures bij 
de gemeente steeds verder uitgebreid, en dus complexer te worden.  

• Grote delen van de jeugdzorg en -bescherming werkten niet vanuit bewezen 
werkzame, wetenschappelijke kennis. Bestaande onderzoeksresultaten waren vaak 
niet openbaar. Dit leidde tot verschillende incidenten.  

 
De problemen vanuit gemeentelijk-, wetgevings- en departementaal perspectief waren/zijn: 
• Gemeenten moesten wijkteams inrichten om de noodzaak van verlenen van specialistische 

zorg vóór te zijn; beambten moesten in individuele gevallen zelf inschattingen maken over 
de benodigde jeugdzorg zonder te beschikken over kennis van cliëntproblemen en van zorg. 
Om de indicatiefunctie in te kunnen vullen werden, soms pas na verloop van tijd, 
ambtenaren omgeschoold. Bovendien moest de hele decentralisatie gerealiseerd worden 
onder een bezuinigingsronde van 15-20%. De onervarenheid, gebrek aan kennis, 
organisatorische veranderingen en budgetplafonds veroorzaakten grote werkdruk onder 
gemeenteambtenaren. Met de nieuwe 2015-wetgeving zijn bestaande weeffouten niet 
opgelost. Een jongere (en zijn naasten) met een complexe hulpvraag èn de daarbij betrokken 
hulpverleners hadden tot 2015 veel last van veel verschillende wetten en verschillende 
soorten van verantwoordelijkheden van functionarissen. Bij zulke complexe zorgvragen 
waarin het gaat om jeugdzorg èn jeugdbescherming, speelden tot 2015 zowel verschillende 
departementen, zorgverzekeraars en provincies, alsook de kinderrechter en de Raad voor de 
Kinderbescherming een rol. De poging die met de decentralisatie werd gedaan om de 
verantwoordelijkheden bij minder partijen te beleggen is mislukt: bij complexe casussen 
spelen dezelfde partijen nog steeds een niet op elkaar afgestemde rol; 

• Daarbij komt dat de zorgverzekeraars nog niet uit beeld zijn omdat jongeren 18 worden en 
dan kan overdracht nodig zijn naar de volwassenen-ggz; 

• Ook hebben teams van verschillende instellingen door de privacywetgeving geen toegang 
tot elkaars relevante zorggegevens. Door het gebrek aan gegevensuitwisseling, de snelle 
doorloop van zorgpersoneel en het gebrek aan duidelijkheid over de bevoegdheden van elke 
professional, moeten kinderen en ouders soms tot wel tien keer hun verhaal vertellen; 

• Tenslotte is de jeugdzorg nog minder betaalbaar geworden wegens de uit de hand gelopen 
marktwerking. Veel zorgaanbieders verschenen op de markt met vaak onconventionele zorg 
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waarvan de kwaliteit niet evidence based is, met grote particuliere financiële winsten als 
gevolg.                   

 
Problemen vanuit justitieel perspectief zijn: 
• De Raad voor de Kinderbescherming mag alleen vaststellen of een kind opgroeit in een 

onveilige gezinssituatie; Raadsonderzoekers kunnen en mogen geen diagnostiek uitvoeren 
van de psychische conditie van het kind noch van de ouders. Daarmee wordt een belangrijk 
moment gemist om een goed beeld te krijgen van de problematiek in het gezin, terwijl 
kinderrechters op basis van die onvolledige indrukken wèl vergaande beslissingen moeten 
nemen.  

• Wanneer de Raad adviseert om externe psychiatrische expertise te consulteren stuit men op 
langdurige wachtlijsten. Met deze procedures gaat kostbare tijd verloren en duurt het 
onnodig lang voordat een kind/jongere/gezin daadwerkelijke behandeling krijgt. 

 
Wat? 
Volt bepleit een goed georganiseerde, toegankelijke en betaalbare jeugdzorg voor iedere 
Enschedese jongere. Overeenkomstig het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
stelt de Nederlandse samenleving dat alle kinderen bij problemen recht hebben op professionele 
hulp en dat alle kinderen bij hun eigen ouders kunnen opgroeien (zie referentie). Jongeren in 
Nederland zijn op dit moment echter niet verzekerd van deze professionele hulp. Volt staat voor 
gelijke kansen in de toegang tot zorg, ook tot jeugdzorg.  
Een investering in de hulpverlening van jongeren nu, is een investering in de toekomst van de 
Nederlandse samenleving. Volt NL pleit daarom voor inzet op preventie van jeugdzorg binnen 
andere domeinen, voor een verbetering van de inrichting van het huidige jeugdzorg-model en 
voor het stimuleren van het werken met een lerend, evidence based systeem. Volt ziet het daarbij 
van grote toegevoegde waarde om kinderen te betrekken in de beleidsvorming en uitvoering, 
zoals dat ook in Finland wordt gedaan. 
 
Hoe? 
Volt Enschede wil verbeteringen in de jeugdzorg binnen de gemeente realiseren door te focussen 
op de volgende twee punten: 
1. Inzet op preventie van jeugdzorg, ook binnen andere domeinen 

Volt wil versterking van alle preventieve functies door preventie binnen andere domeinen te 
stimuleren. Zo kan het onderwijs vanaf de kleuterjaren al ondersteund worden door de 
jeugdzorg met een vak als ‘gezondheid’ en met in het onderwijs geïntegreerde sociale 
vaardigheidstraining in plaats van bijv. antipestprogramma’s pas zodra er gepest wordt. Ook 
is het bijvoorbeeld wenselijk om een vrijwillige pre-schoolse educatie op te zetten vanaf twee 
jaar met ontbijt/lunch, om social mixing te stimuleren, structuur te bieden aan het 
dagprogramma en taalontwikkeling te stimuleren.  

2. Naar een laagdrempelig wijkgericht zorgsysteem: het jeugdzorgcentrum 
Volt staat een systeem in Enschede voor waarbij elk kind met problemen en zijn gezin hulp 
kan krijgen, specifiek gericht op zijn problemen en zoveel mogelijk in zijn buurt. Daarbij 
kunnen kind en ouders terecht bij één voordeur waarachter alle functies met elkaar 
samenwerken. Voor complexe problemen zal hulp - zoniet beschikbaar in de buurt of in 
Enschede - altijd in de regio beschikbaar zijn, afhankelijk van welke specialistische hulp nodig 
is en de mate waarin die beschikbaar moet zijn. Volt wil de inhoudelijke verantwoordelijkheid, 
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gekoppeld aan individuele budgettoekenning, helemaal weghalen bij de gemeente en die 
volledig onderbrengen bij de zorginstellingen en beroepsprofessionals die de kennis daarvoor 
in huis hebben. Volt staat (overeenstemming met het ‘huisartssysteem’) een laagdrempelig 
wijkgericht zorgsysteem voor, zeg een jeugdzorgcentrum, voor de gehele jeugdzorg. Dus 
inclusief de jeugd-ggz, de jeugdhulp en jeugdbescherming. Een jeugdzorgcentrum waar alle 
basis-expertise voor alle cliënten beschikbaar is, dus ook ggz voor beschermingskinderen en 
aanvullende jeugdhulp en eventuele bescherming voor ggz-jongeren. Een jeugdzorgcentrum:  

• …waar alle kinderen met problemen en hun ouders laagdrempelig – dat wil 
zeggen middels een telefonische intake met een zeer ervaren hulpverlener – 
terecht kunnen dan wel op verwijzing van huis/schoolartsen en -
verpleegkundigen, van schoolzorgteamleden of van de politie;  

• …waar na die hoogwaardige telefonische intake – indien nodig – diagnostiek 
uitgevoerd kan worden door een kinder- en jeugdpsychiater, een 
(neuro)psycholoog, en/of een systeem-expert en maatschappelijk werk-
diagnostiek van de thuissituatie en ook zo nodig psychiatrisch onderzoek van 
ouders; 

• …waar deskundige begeleiding geboden wordt op pedagogisch vlak en/of in het 
kader van een jeugdbeschermingsmaatregel of juist ter voorkoming daarvan; 

• …waar eenvoudige specialistische hulp verleend kan worden (denk aan een 
angststoornis- en ADHD-behandeling, begeleiding van ouders van een kind met 
een autismespectrumstoornis of gedragsstoornissen, omgaan met de gevolgen 
echtscheiding);  

• …waar nazorg verleend wordt na een regionaal aangeboden 
superspecialistische behandeling (van anorexie, suïcidaal gedrag, 
persoonlijkheidsproblematiek) en na justitiële interventies (bij hardnekkig 
schoolverzuim, delinquent gedrag, etc.);  

• …waar acties in het kader van psychosociale preventie georganiseerd en 
uitgevoerd worden; 

• …van waaruit consulten verleend worden aan scholen, naburige zorginstellingen 
voor kinderen met beperkingen, moeder- en kind-crisisopvang, etc. 

• …waar elektronisch patiëntendossier voor ieder jeugdzorgcentrum zijn, waarin 
alle data van de verschillende hulpverleners samenkomen, en alleen 
geautoriseerd toegankelijk zijn om privacy te bewaken.  

Naast dit eerstelijns jeugdgezondheidscentrum kent elke regio tweedelijns zorginstellingen 
voor super-specialistische ggz/kinder- en jeugdpsychiatrie, voor residentiële behandeling in 
het (eventueel gedwongen) kader van ggz, jeugdzorg of jeugdbescherming.  

 
Middelen? 
Het beoogde eerstelijns jeugdzorgcentrum is adequaat ingericht: jeugdbeschermers, psychologen, 
orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdarts, systeemtherapeuten, etc 
werken er samen.  
Een vijf- à tiental jeugdzorgcentra wordt aangestuurd vanuit één bestuurlijke eenheid 
(bijvoorbeeld een stichting; vergelijk een scholengemeenschap of ziekenhuis met diverse locaties). 
Deze bestuurlijke eenheid is verantwoordelijk voor de administratie van alle vijf tot tien 
jeugdzorgcentra; zij waarborgt afspraken rond onderling diensten ‘draaien’ en invallen voor elkaar 
bij ziekte en vakantie; ook de samenwerking met schoolartsen- en schoolpsychologische diensten 
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van de GGD worden op dit niveau gecoördineerd; en ook de samenwerking met 
onderwijsinstellingen en specialistische voorzieningen zoals jeugdpsychiatrische zorginstellingen, 
ziekenhuizen, justitiële jeugdinrichtingen etc. De bestuurlijke eenheid wordt mede bestuurd door 
vertegenwoordigers van de cliëntenorganisatie. In de wijk functioneert een burgerforum dat zich 
in samenwerking met de stichting bekommert om bijvoorbeeld jeugd-dakloosheid, ‘hangjongeren’ 
in de wijk en om mogelijke drugshandel door minderjarigen. 
Bulk-financiering per bestuurlijke eenheid geschiedt door de gemeenten die zich organiseren per 
grote stad of regio en gemeente(n) die zelf budgetten binnenhalen van VWS, Justitie en Veiligheid 
en evt. van de Provincie en andere financiers. Dit cluster van gemeenten monitort samen met de 
stichtingen de effectiviteit en ‘omzet’ van de diverse stichtingen die gefinancierd worden.  
Een tweedelijns zorgaanbieder - super-specialistische ggz/kinder- en jeugdpsychiatrie - kan 
verbonden zijn met enkele eerstelijns bestuurlijke eenheden of stand alone functioneren. 
Uitgezocht dient te worden of financiering van deze zorginstellingen het beste per regio kan 
geschieden dan wel per provincie of rechtstreeks door het Rijk. 
Gemeentelijk wordt geld, bijvoorbeeld door middel van subsidies, beschikbaar gesteld voor de 
verankering van preventie in andere domeinen en projecten die de regionale werking van het 
lerend jeugdhulpsysteem faciliteren.  
Aandachtspunten bij de organisatie en implementatie van de jeugdzorgcentra en de verankering 
van preventie in andere domeinen, zijn de arbeidsmarktkrapte bij hulpverleners en de inrichting 
van lokale Raden voor Kinderbescherming. Deze aandachtspunten dienen voldoende prioriteit te 
krijgen bij de verbetering van het jeugdzorgsysteem op regionaal en lokaal niveau.  
 
3.5.7 Meer burgergeoriënteerde zorg-, welzijn-, gezondheid- en preventieactiviteiten  
Waarom?  
 In 2015 zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet 
ingevoerd. Hierbij was het streven om meer maatschappelijk participatie te stimuleren en om 
mensen die niet (helemaal) op eigen kracht kunnen functioneren beter te ondersteunen. De 
verwachting was dat er met de decentralisatie van zorgtaken beter en nabijer toezicht zou zijn op 
zorgprocessen. Echter, deze verwachting bleef achter bij de praktijk. Zo is de deelname van 
mensen met een beperking aan de samenleving niet toegenomen. Ook zijn er nog steeds 
knelpunten in de jeugdzorg en zijn de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking 
nauwelijks verbeterd.   
Het Sociaal Cultureel Planbureau stelde een aantal problemen vast59: 

• Niet alle hulpbehoevenden waren in beeld; 
• Enkele kwetsbare groepen kregen te weinig aandacht; 
• De hoge verwachting van de zelfredzaamheid en zorgzame samenleving blijkt onrealistisch 
• Bij aanvang van de decentralisatie werden budgetten gekort, terwijl tegelijkertijd de kosten 

omhooggingen; 
• Door het afschaffen van verzorgingshuizen, de groeiende vergrijzing en het opklimmen van 

de levensverwachting zijn er grote problemen ontstaan op het gebied van ouderenzorg 

 
59 Sociaal Cultureel Planbureau. (2020, november 16). Opgehaald van Sociaal domein stagneert: 
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/11/16/sociaal-domein-stagneert-vijf-jaar-na-decentralisatie-is-de-
ondersteuning-van-kwetsbare-burgers-nog-niet-op-orde 
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(meer ongevallen die binnenkomen op poliklinieken, problemen met het vinden van hulp 
of opvang60, etc.); 

• Jeugdzorg werd complexer; 
• Burgers konden moeilijk hun weg vinden in het ingewikkelde systeem van bureaucratische 

regelgeving; 
• Gemeenten gingen vaak integraal te werk, terwijl er bij de landelijke overheid nog steeds 

sprake was van verkokering vanuit oude domeinen; 
 
Wat?   
Door de huidige marktwerking in de zorg staat de patiënt niet centraal. Volt Enschede vindt dat de 
individuele mens centraal dient te staan en dat daaromheen alle welzijn-, zorg-, gezondheid- en 
preventieactiviteiten gecoördineerd en georganiseerd moeten worden. Hiervoor is er meer 
interdisciplinaire samenwerking nodig. Ook is een vermindering van bureaucratie noodzakelijk 
voor het bevorderen van de toegankelijkheid van zorg en het in hun kracht zetten van 
professionals61. 
Volt Enschede pleit ervoor om het “Value Based Health Care (VBHC)” systeem te implementeren in 
Nederland. Bij dit systeem wordt er voortdurend een afweging gemaakt tussen de waarde voor de 
patiënt en de zorgkosten die hier tegenover staan. Ook is er met VBHC veel aandacht voor 
preventie, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en gezondheidsbevordering62.   
Volt Enschede vindt dat zorg onlosmakelijk is verbonden met gezondheid en er moet volgens ons 
dan ook veel aandacht gaan naar preventie. Gezonde voeding, leefstijl waaronder sport zijn hierbij 
erg belangrijk. Daarom wil Volt Enschede maximaal gebruikmaken van groeiende technologische 
mogelijkheden voor de zorg. Deze technologieën zullen ook worden ingezet voor het meten van 
resultaten op het zorg- en gezondheidsvlak. 
Om in te zetten op preventie wil Volt Enschede dat er vanuit wijkteams met 'doorbraakplannen' 
wordt gewerkt63 64. Deze doorbraakmethode bestaat uit zes stappen: situatieschets, 
toekomstperspectief, overzicht, doorbraak, onderbouwen met een waardendriehoek en tot slot 
een actieplan. Met behulp van deze doorbraakplannen kan een huurschuld bijvoorbeeld snel 
worden opgelost of een vechtscheiding intensief worden begeleid, voordat dit leidt tot grotere 
problemen.  
 
Hoe?  
Meer interdisciplinaire samenwerking en inzetten op preventie en vroegsignalering: 

• De door de overheid toegekende extra jeugdzorg middelen zorgvuldig inzetten in 
samenspraak met de betrokken organisaties en cliënten platforms. 

• Partijen (ook niet voor de hand liggende) stimuleren om samen te werken in wijkteams;  

 
60 Joop. (2020, februari 13). Opgehaald van huisartsen-slaan-alarm-thuiswonende-ouderen-kunnen-nergens-terecht: 
https:/ 
61  Volt, N. (2021). Het verhaal van Hoofd, Hart en Hand. Den Haag: Volt Nederland. 
62 Volt, N. (2021). Het verhaal van Hoofd, Hart en Hand. Den Haag: Volt Nederland. 
63 Kruiter, H., Westerveen, E., Lüschen, M., Blokker, E., Meiberg, S., Munneke, J., . . . Meijaard, N. (2020). Het grote 
doorbraakboek. Apeldoorn: Instituut voor Publieke Waarden BV. 
64 Van Kesteren, D. (2021, mei 21). Wie efficient en snel beleid wil moet een dictatuur oprichten. Opgehaald van 
Sprankmagazine: https://sprankmagazine.nl/wie-efficient-en-snel-beleid-wil-moet-een-dictatuur-oprichten/ 
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• Hulpverleners komen snel tot actie problematiek d.m.v. vroegsignalering, voordat 
problemen escaleren (bijvoorbeeld bij huurschuld, vechtscheiding, beginnende dementie 
etc);  

• Professionals worden in hun kracht gezet met discretionaire ruimte en modern en 
innovatief bijgeschoold; 

• Professionals indiceren zelf;  
• Verbreding Wijkracht naar meer coördinatie bij geïndiceerde zorg en preventie. De 

gemeente dient, daar waar het in haar vermogen ligt, ook hier meer samenhang in te 
stimuleren en te faciliteren.  

• Preventie is nu nog sterk gerelateerd aan problemen maar dient verbreed te worden naar 
gezondheid stimulatie. Uitsluitend gezond eten en drinken bij alle direct en indirect 
gefinancierde activiteiten van de gemeente, het ontmoedigen van roken en hoge mate van 
alcohol gebruik en actieve stimulatie van sport.   

 
De patiënt centraal en een Value Based Health Care systeem invoeren:  

• Europese aanbesteding, waar helaas niet aan te ontkomen valt, moet ingezet worden op 
een bestuurlijke manier dus met toegangseisen op het gebied van kwaliteit, regionale 
aanwezigheid en innovatievermogen.  

• Organisaties op het gebied van preventie, zorg, gezondheid, welzijnsorganisaties dienen 
een return on investment te geven door middel van een zichtbaar inclusief 
personeelsbeleid als zij voor aanbesteding in aanmerking willen komen. De gemeente zelf 
zal hier ook het goede voorbeeld in geven. 

• De Wijkteams moeten geschoold worden op hernieuwde professionele waarden, op basis 
van de “doorbraakmethode” en het “Value Based Health Care (VBHC)” systeem. Bij 
voorkeur vindt de scholing van wijkteams plaats in gemengde groepen vanuit verschillende 
instanties;  

• Volt Enschede is geen voorstander van marktwerking in het publieke domein. Daarom 
dient bij aanbestedingstrajecten uitgegaan te worden van bestuurlijke aanbesteding met 
als hoogste criterium: de te leveren kwaliteit. Hierbij wordt ook ruimte geboden aan kleine 
organisaties waarbij voor de DGA en andere aandeelhouders verdienmodellen gerelateerd 
moeten zijn aan in gangbare normen en wetten die gelden in de reguliere zorg. Hiertoe zal 
transparantie geboden moeten worden door ook bij Bv’s jaarlijks de jaarrekening aan te 
leveren aan de gemeente. Het PGB is feitelijk een ultieme mogelijkheid om de burger zelf 
het heft in handen te geven, echter dienen wel zorgvuldige controlemechanismen misbruik 
te voorkomen. 

 
Verminderen van bureaucratie in het zorgsysteem: 

• Toetsing inzet gelden niet bureaucratisch maar met kritische prestatie-indicatoren met als 
basis output financiering. Het budget is datgene wat beschikbaar is gesteld door de 
gemeenteraad op basis van visie. Doelen zijn vastgelegd in het collegeprogramma. 

• De door de gemeente gefinancierde systemen zullen met zo min mogelijk bureaucratie 
opgezet worden om de toegankelijkheid voor burgers te bevorderen en ten behoeve van 
maximale inzet van professionals in de dienstverlening zelf. 

• De regiefunctie wordt door de gemeente gegeven aan hiertoe uitgeruste organisaties; De 
gemeente behoudt de beleidsmatige regie en inkoopfunctie  
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Middelen?  
Bovenstaande activiteiten zullen vanuit de gemeentelijke begroting gefinancierd worden. Hierbij 
worden Europese doelfinancieringen alert benut, bijvoorbeeld op het gebied van preventie. 
Daarnaast is het van belang dat het huidige WMO-budget goed gehandhaafd wordt, inclusief 
indexering.  Wanneer blijkt dat inzetten op preventie leidt tot lagere zorgkosten, zal het 
preventiebudget verder opgehoogd worden. Ook zal het maatwerksysteem op basis van 
vroegsignalering escalatie voorkomen, wat tot kostenbesparing zal leiden. Door afschaffing van de 
regie- en indicatiefunctie bij de gemeente en vermindering van bureaucratie komen er weer 
financiële middelen vrij die gebruikt kunnen worden voor uitvoering en professionalisering van 
zorg, en samenwerkingsinitiatieven.  
 
3.5.8 Mantelzorg als maatschappelijke uitdaging voor de komende decennia 
Waarom?  
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. 
Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan bewoners van instellingen 
worden hierin meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde 
‘gebruikelijke’ hulp (SCP, 2019). In Nederland geven ongeveer 5 miljoen mensen mantelzorg aan 
bekenden of naasten. Het gaat over ongeveer 35% van de 16-plussers. Ongeveer 825.000 (16%) 
geven deze zorg langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week). 
Mantelzorgers bieden gemiddeld 7,4 uur per week hulp aan naasten met een gemiddelde periode 
van 5,4 jaar (SCP, 2019). Mantelzorgers vertegenwoordigen een maatschappelijke waarde van 
ongeveer 34-44 miljard euro per jaar65.  
De komende jaren neemt het aantal ouderen in snel tempo toe, ook in Enschede. Volgens de CBS-
bevolkingsprognose zal het aantal 65-plusser toenemen van 2,7 miljoen 65-plussers in 2012 tot 4,7 
miljoen in 2040. De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79 plussers op de totale bevolking 
sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe. Dit wordt ook wel ‘dubbele 
vergrijzing’ genoemd. In 2040 is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan 
een derde ouder is dan 80 jaar66.  
De toename van het aantal ouderen zal grote invloed op het zorgstelsel in Nederland hebben. 
Naar verwachting zijn er in 2040 ongeveer 550.000 mensen met meerdere chronische 
beperkingen (AZW statline, 2020). Daarnaast zal het percentage werkenden als onderdeel van de 
totale bevolking afnemen van 75 procent in 2015 tot ongeveer 66 procent in 2040). Hierdoor 
zullen personeelstekorten in de zorg naar alle waarschijnlijkheid sterk toenemen. Tot slot zal het 
aantal potentieel beschikbare mantelzorgers per persoon afnemen van 10 in 2015 tot 4 in 2040 
(AZW, statline, 2020). Op basis van deze cijfers kan beargumenteerd worden dat ‘zorgpotentieel’ 
de komende jaren schaarser wordt. Ook voor Enschede gaat dit schaarser wordende 
'zorgpotentieel' komende jaren voor problemen zorgen. Dit geldt zowel voor formele 
zorgverlening door professionals, als de zorg die wordt verleend door mantelzorgers.   
VOLT Enschede wil de ondersteuning van mantelzorgers en informele zorgverleners in Enschede 
toekomstbestendig (re)organiseren.  

 
65  Ecorys, 2021 
66  CBS, 2021 
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VOLT Enschede wil dat mogelijk maken door de middelen die beschikbaar zijn ter ondersteuning 
van mantelzorgers maximaal te bevorderen dan wel die (nog) komen zo snel mogelijk ter 
beschikking te stellen.    
Op dit moment ziet VOLT vier knelpunten binnen het huidige beleid waaraan VOLT wil werken:		 
Knelpunt 1: beschikbare bedrag krijgt andere bestemming.  

In 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo) ingevoerd. Deze Wet 
vervangt delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt uitgevoerd 
door Gemeenten. De regering heeft deze decentralisatie gepaard laten gaan met een 
budgetkorting van c.a. 30 procent, vanuit het idee dat Gemeenten beter in staat zouden zijn 
om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren (waaronder mantelzorgers) en daardoor 
doelmatiger om te gaan met beschikbare middelen. Binnen de berekening van het Wmo 
budget dat overgeheveld is naar Gemeenten, is 6,5 procent van het budget “gereserveerd” 
voor mantelzorgers.  Vanuit het idee van maatwerk hebben Gemeenten echter aanzienlijke 
beleidsvrijheid om invulling te geven aan het beschikbare budget. Hierdoor is het mogelijk 
om het bedrag dat “gereserveerd” ( zg niet geoormerkt)  is voor mantelzorg, voor andere 
maatschappelijke doeleinden te gebruiken.   

Knelpunt 2: Hoge overheadkosten.  
Op dit moment wordt mantelzorgondersteuning binnen de Gemeente Enschede 
georganiseerd via Gemeentelijke diensten of gecontracteerde welzijnsaanbieders. Uit 
onderzoek van Berenschot (2019) volgt dat c.a. 25 procent van het beschikbare budget voor 
de Wmo (c.a. 3,8 miljard euro) wordt besteed aan organisatie-en coördinatiekosten. Dat 
betekent dat er iets minder dan 1 miljard euro niet naar de uitvoering en ontvanger van de 
zorg gaat (incl. mantelzorg).  

Knelpunt 3: Beperkte samenwerking Gemeenten en Zorgverzekeraars leidt tot onnodig hoge 
kosten en gefragmenteerd aanbod.  

De gemeente Enschede is zelf verantwoordelijk voor de vormgeving van beleid rond 
mantelzorgers. Daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid bij Zorgverzekeraars die 
mantelzorgondersteuning hebben opgenomen in aanvullende pakketten. Één verklaring 
voor de hoge overheadkosten is de observatie dat Gemeenten en Zorgverzekeraars de 
neiging hebben om vooral veel zelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld rond de inkoop van 
respijtzorg, het ontwikkelen van cursussen en de vormgeving van informatie-en advies. 
Bovendien wordt beschikbare kennis en expertise te weinig gedeeld, overigens ook op 
Europees niveau. Dit leidt tot onnodig hoge kosten en een gefragmenteerd aanbod rondom 
mantelzorgondersteuning. 

Knelpunt 4: Europese subsidies/fondsen worden vaak niet benut.  
Nederland maakt relatief weinig gebruik van Europese subsidies/fondsen.  Dit geldt ook voor 
Gemeenten en meer specifieke voor de zorg en het sociale domein. Hier zijn een aantal 
verklaringen voor:  

• Er is te weinig bewustwording bij veel Gemeenten t.a.v. Europese subsidietrajecten 
binnen de zorg en het sociale domein.  

• Gemeenten hebben geen duidelijke strategie t.a.v. Europese subsidietrajecten 
binnen de zorg en het sociale domein.  

• Gemeenten hebben onvoldoende kennis, expertise en capaciteit in huis rondom 
Europese subsidietrajecten binnen de zorg en het sociale domein. 
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Wat?  
Beleidsvoorstel 1: Beschikbaar budget voor mantelzorg volledig benutten 

Gemeenten kunnen op dit moment schuiven in het budget dat beschikbaar is voor de Wmo. 
Dit betekent dat de c.a. 6,5 procent die beschikbaar voor mantelzorg/informele zorg ook 
voor andere doeleinden kan worden ingezet. VOLT Enschede wil dat het volledig bedrag dat 
beschikbaar is voor mantelzorg/informele zorg wordt ingezet voor mantelzorg/informele 
zorg. 

Beleidsvoorstel 2: Wijkgebonden mantelzorgbudgetten ipv hoge overhead kosten 
Een groot deel van het budget dat wordt besteed aan mantelzorg gaat naar organisatie-en 
coördinatiekosten (lees: overhead). VOLT Enschede wil dat dit bedrag zoveel mogelijk bij de 
uitvoering en ontvanger van (mantel)zorg terechtkomt. Om dit te realiseren wil VOLT in 
Enschede wijkgebonden mantelzorgbudgetten introduceren, die direct beschikbaar zijn voor 
mantelzorgers en informele zorgverleners. Deze budgetten worden laagdrempelig 
georganiseerd en beheert via wijktafels, bestaande uit bewoners, professionals, vrijwilligers 
en indien wenselijk een regisseur vanuit de Gemeente.  

Beleidsvoorstel 3: Betere samenwerking tussen Gemeenten en tussen Gemeenten en 
Zorgverzekeraars rondom ondersteuning mantelzorg/informele zorg 

VOLT Enschede wil dat de Gemeente en Zorgverzekeraars kennis en capaciteit bundelen om 
het huidige aanbod van mantelzorgondersteuning te verbeteren en doelmatiger te 
organiseren. Hierdoor wordt het beschikbare aanbod verbeterd en kan een groter bedrag 
toekomen aan de uitvoering en mantelzorgers/informele zorgverleners.  

Beleidsvoorstel 4: Meer Gemeentelijke kennis, expertise en capaciteit naar Europese 
subsidietrajecten/fondsen zorg en sociaal 

De laatste jaren is er in Nederland flink gekort op het budget dat beschikbaar is voor de zorg. 
Tegelijkertijd zijn er in Europa honderden miljoenen aan subsidiegelden beschikbaar. 
Nederland maakt op dit moment weinig gebruik van deze budgetten. Om de impact op 
thema’s als mantelzorg te vergroten wil VOLT Enschede dat de Gemeente investeert in 
kennis, expertise en capaciteit rondom Europese subsidietrajecten, met als doel een groter 
bedrag vrij te spelen voor (mantel)zorg in Enschede. 

 
Hoe?67  
Beleidsvoorstel 1: Beschikbaar budget voor mantelzorg volledig benutten 

 
67  https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/12/09/blijvende-bron-van-zorg 
CBS	bevolking	statistiek,	CBS	bevolkingprognose	,	AZW	statline	2020	,	
https://www.researchgate.net/publication/301647189_De_mantelval_Over_de_dreigende_overbelasting_van_de_m
antelzorger, https://www.movisie.nl/artikel/5-miljoen-nederlandse-mantelzorgers-feiten-cijfers, 
https://www.mantelzorg.nl/professionals/onderwerpen/regelgeving/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/, 
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2021/03/NL5300-35818-Maatschappelijke-Waarde-
Mantelzorg_def.pdf, https://mantelzorgelijk.nl/zorg-van-de-gemeente/verschillen-zorgregels-per-gemeente/	,	
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4909751/mantelzorgwaardering-verschillen-gemeenten-
mantelzorgnl	,	https://Zorgverzekeraars	kunnen	in	aanvullende	verzekering	onderstaande	vergoedingen	
opnemen:backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2020/12/av-pakketten-mz-2021_V3-def.pdf,	
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/mantelzorgwaardering/,	https://europadecentraal.nl/,, 
https://europadecentraal.nl/nederland-doet-weinig-beroep-op-europese-gelden-en-subsidies/, 
https://www.berenschot.nl/nieuws/2019-september-besteding-gemeentelijke-zorgkosten 
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Het mantelzorgbudget ‘oormerken’ op de Gemeentelijke begroting.  
Beleidsvoorstel 2: Wijkgebonden mantelzorgbudgetten 

Ambtelijke uitwerking voorstel wijkgebonden mantelzorgbudgetten. Hierbij gebruik maken 
van best praktische kennis en expertise uit andere Gemeenten in het binnen en buitenland 
en recente wetenschappelijke inzichten. Dit zou via de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VNG kunnen worden gecoördineerd 

Beleidsvoorstel 3: Betere samenwerking tussen Gemeenten en tussen Gemeenten en 
Zorgverzekeraars rondom ondersteuning mantelzorg/informele zorg 

Het creëren van instituties en netwerkverbanden, die deze samenwerking mogelijk 
maken.  Eventueel in samenspraak met provincies, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN).  

Beleidsvoorstel 4: Meer Gemeentelijke kennis, expertise en capaciteit naar Europese 
subsidietrajecten/fondsen zorg en sociaal 

Het stimuleren van bewustwording bij Gemeenten t.a.v. Europese subsidietrajecten binnen 
de zorg en het sociale domein.  

• Het vormgeven van een beleidsplan t.a.v. Europese subsidietrajecten binnen de zorg 
en het sociale domein.  Dit zou via Workspace Volt EU kunnen worden afgestemd. 

• Het vergroten van de kennis, expertise en capaciteit rondom Europese 
subsidietrajecten binnen de zorg en het sociale domein. 

 
Middelen? 
Beleidsvoorstel 1: Beschikbaar budget voor mantelzorg volledig benutten: beschikbare middelen 
‘oormerken’ op de Gemeentelijke begroting.  
Beleidsvoorstel 2: Wijkgebonden mantelzorgbudgetten: beschikbare middelen op een ‘slimmere 
manier’ inzetten.  
Beleidsvoorstel 3: Betere samenwerking tussen Gemeenten en tussen Gemeenten en 
Zorgverzekeraars rondom ondersteuning mantelzorg/informele zorg: het ambtelijke 
ondersteuning van de beleidsmedewerkers gemeente Enschede kan dit in samenspraak met VNG 
e.a. worden uitgevoerd.  
Beleidsvoorstel 4: Meer Gemeentelijke kennis, expertise en capaciteit naar Europese 
subsidietrajecten/fondsen zorg en sociaal: Doordat Enschede deel zal uitmaken van EUROCITIES, 
het netwerk van grote steden in Europa. In het bijzonder in het Social Affairs Forum (SAF) van dit 
netwerk. Door het aanstellen van een EU-subsidiecoördinator en een expertiseteam. Of door VOLT 
vrijwilligers in EU Workspace. Geen kosten. 
 
3.5.9 Armoedebestrijding door opkopen schulden en bijverdienpremie68 69 70 
Waarom? 
Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemands leven. Mensen kunnen hun rekening niet 
betalen, of stellen zorg uit waar gezondheidsproblemen door kunnen ontstaan. Ook zorgt 
armoede voor stress en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Door armoede raken mensen 

 
68  https://www.dvhn.nl/groningen/Groningen-wil-proef-met-schulden-opkopen-24820254.html 
69 https://www.bd.nl/oss-e-o/oss-gaat-schulden-inwoners-opkopen-en-deels-
kwijtschelden~a01e04a9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
70 https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/hulp-bij-geldzorgen/regelingen-van-gemeente-bij-schulden/ 
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regelmatig in de schulden wat uiteindelijk voor een negatieve spiraal zorgt en de voorgaande 
gevolgen alleen maar versterkt. Daarnaast hebben mensen in armoede meer moeite met het 
vinden van een baan en raken eerder verzeild in de criminaliteit. Het bestrijden van armoede zorgt 
ervoor dat mensen deze nadelige effecten teniet worden gedaan. Mensen komen uit de bijstand, 
hebben een betere gezondheid en komen minder snel in de criminaliteit. Dit zorgt voor de gehele 
maatschappij voor minder kosten en meer participatie.  
In het kader van sociale gelijkheid en zekerheid wil Volt Enschede een schuldenopkoopprogramma 
opzetten binnen Enschede in de trend van de Gemeenten Helmond, Groningen, Utrecht en Oss. 
Bestaanszekerheid zou als basisrecht beschouwd moeten worden en via dit programma wil Volt 
Enschede garanderen dat geen enkele burger in de financiële problemen komt omdat hij/zij zijn 
schulden niet op tijd kan aflossen. 
 
Wat?  
Volt Enschede wil een apart gemeenteloket waar mensen met problematische schulden zich 
kunnen melden. De gemeente zal alle private schulden afkopen (tot een max. van 3.500) en een 
individuele regeling treffen waarbij naar draagkracht wordt betaald. Naast het opkopen van 
privéschulden wil Volt Enschede een bijverdienpremie instellen voor mensen in de bijstand die 
een parttimebaan hebben naar Amsterdams voorbeeld. 
 
Hoe?  
Door middel van een kleinschalige proef willen we eerst aantonen dat er baat is bij structurele 
ondersteuning en het bieden van perspectief. Vervolgens wordt het gemeenteloket daadwerkelijk 
ingevoerd. 
Volt Enschede wil dat wanneer een persoon met een bijstandsuitkering parttime werkt, deze 
persoon een bijverdienpremie ontvangt van 30% van het bijverdiend inkomen, tot een 
maximumbedrag per maand. Deze premie heeft geen invloed op inkomensafhankelijke toeslagen 
als huursubsidie, maar telt wel mee bij het berekenen van vermogen. Hier is eerder in Amsterdam 
mee geëxperimenteerd, dit leidde ertoe dat deelnemers twee keer zo snel een baan vonden dan 
mensen die niet deelnamen. De premie werd hier vooral gebruikt voor het afbetalen van schulden 
en het betalen van de vaste lasten, waardoor hiermee toekomstige problemen met schulden 
worden voorkomen. Daarnaast zorgt dit ook voor een motivatie om te gaan werken, aangezien 
mensen in de bijstand met een parttimebaan er nu dikwijls netto op achteruit gaan.  
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3.6 Onderwijs 
 

Een gezonde toekomst 
 

3.6.1 Betere leerbegeleiding voor leerlingen met psychosociale aandoeningen 
Waarom? 
Sommige jongeren hebben last van psychosociale aandoeningen, zoals autisme, ADHD of PTSS. 
Veel van die jongeren hebben daar ook last van in het onderwijs. Zo kunnen ze moeite hebben 
met leren en concentreren, of komen ze moeizaam mee met de rest van de klas. Sommige 
jongeren zitten daardoor onnodig thuis en doen niet mee aan het onderwijs71. Doordat ze niet 
meedoen aan onderwijs kan er een leerachterstand ontstaan en kan er een grotere sociale en 
intellectuele afstand tot leeftijdsgenoten ontstaan. De gemeente heeft de taak om geld uit te 
geven aan jongeren die extra begeleiding nodig hebben.  
Voornamelijk voor middelbare scholieren is het lastig, om de passende begeleiding bij de leerling 
te krijgen. Er is vaak iets mis: de begeleiding is matig of het kost ouders of verzorgers onnodig veel 
moeite om die aan te vragen. Ook kost het de gemeente veel moeite om in gesprek te gaan met 
de betrokken partijen: scholen, zorg, de jongeren en ouders. Ondertussen gaat kostbare tijd in de 
ontwikkeling van de jongere voorbij. Dit kan beter72.  
 
Wat? 
Wij willen twee dingen: een betere begeleiding en het eenvoudiger maken om die begeleiding aan 
te vragen. 
 
Hoe? 
Betere leerbegeleiding 

Wij vinden dat de gemeente actief in gesprek moet met zorg, onderwijs, jongeren en ouders 
om tot de beste oplossing te komen. Zo zou er een eenduidig samenwerkingsverband opgezet 
kunnen worden, waarbij er coaches of mentoren komen die leerlingen langdurig begeleiden in 
de zorg, op school en thuis. De gemeente kan een grote rol spelen in het opzetten en 
onderhouden van deze samenwerking. Ook vinden wij dat de gemeente een regionale aanpak 
moet stimuleren, zodat deze samenwerking in de hele regio Twente plaatsvindt. Dit zijn 
manieren waarvan wij denken dat ze de beste en meest passende begeleiding naar de 
leerlingen brengen. 
Wij zijn blij met het proefproject Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA73). Hierbij krijgen 
leerlingen eerder en sneller ondersteuning die dicht bij de leerling en de ouders ligt. Wij 
vinden dat de gemeente hierop moet voortbouwen en wij zouden de werkwijze graag bij alle 
scholen in Enschede willen zien.  

 

 
71  https://www.vo-raad.nl/themas/passendonderwijs/onderwerpen/thuiszitters 
72 https://www.tubantia.nl/enschede/niemand-lijkt-het-te-snappen-maar-zo-werkt-de-jeugdzorg-in-
twente~ae1989b8/  
73 https://www.enschede.nl/onderwijs-kinderopvang/onderwijs-jeugdhulp-arrangement-oja/oja-in-het-kort  
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Eenvoudiger leerbegeleiding aanvragen 
Het zou een goede toevoeging zijn aan de website van Enschede als hier de leerbegeleiding 
aangevraagd kan worden. De website is namelijk een overzichtelijke en toegankelijke plek. Wij 
vinden ook dat de mogelijkheid moet bestaan om de leerbegeleiding op het stadhuis aan te 
vragen. Bij het aanvragen van leerbegeleiding, vinden wij dat er persoonlijke ondersteuning 
moet komen. Deze ondersteuning, bijvoorbeeld een gemeentemedewerker, zal de aanvragers 
helpen bij het zoeken naar de beste leerbegeleiding en onder andere helpen met de financiële 
aspecten van de aanvraag. 
Ook willen wij geen discussie tussen ouders en gemeente over wie de noodzakelijke zorg 
moet gaan betalen. Wij vinden dat de gemeente moet betalen voor de zorg, omdat het de 
taak is van de gemeente74. 

  
3.6.2 Talent behouden 
Waarom? 
Twentse onderwijsinstellingen zoals de UT en Saxion trekken steeds meer studenten. Ook 
studeren er elk jaar vele duizenden studenten af aan deze kennisinstellingen75. Een groot deel 
hiervan verlaat de regio Twente om in de randstad elders een baan te zoeken, waardoor Twente 
te maken heeft met een (te) grote uitstroom van talent (braindrain).  
Twente is goed in het ontwikkelen van talent. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor dit talent 
om carrière te maken in de regio en neemt het aantal beschikbare banen steeds verder toe. Het 
probleem echter, ligt het probleem bij het koppelen van dit talent aan bedrijven.   
 
Wat? 
Volgens Volt moet er integraal beleid gevoerd worden om Twente aantrekkelijker te maken voor 
afgestudeerden. Dit vraagt om regionale innovatie. Daarnaast is het van belang dat er naar de 
behoeften van het talent zelf wordt geluisterd en dat samen wordt gezocht naar passende 
oplossingen.  
 
Hoe? 
In het onderzoeksproject Keeping Talent in Twente deed de University Innovation Fellows (UIF) 
van Twente in samenwerking met Novel-T en de gemeente Enschede een onderzoek naar 
talentbehoud76 Hierbij gingen zij in gesprek met een groep excellente studenten, waaruit ze een 
aantal aanbevelingen deden om afgestudeerd talent in de regio te houden. Volt wil deze 
aanbevelingen opvolgen en verder onderzoeken. Zo moet het woningaanbod gevarieerder 
worden. Verder moet er ook een ruim baanaanbod voor niet-technische banen zijn, zodat partners 
van technisch-afgestudeerden ook werk hebben, zodat afgestudeerd talent de regio niet verlaat 
omdat hun partner geen baan kon vinden. Naast woon- en baanaanbod zou de regio ook moeten 
investeren in een meer divers cultuuraanbod. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in een 
betere bereikbaarheid van de regio, zodat de verbinding met Twente en de rest van het land 
verbeterd wordt.  
 

 
74 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/taken-gemeente 
75 https://www.utwente.nl/organisatie/feiten-en-cijfers/historie  
76https://www.utwente.nl/.uc/fd93bd1a601028cdf0c0016c52802367544a2fe66030200/KTIT%20Factsheet%2C%20UI
F.pdf 
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3.6.3 Gezonde scholen: schoolfruitprogramma en leefstijlverandering 
Waarom?  
Het aantal mensen met overgewicht in Nederland neemt nog steeds toe (1). Zo heeft ruim de 
helft (53,2%) van alle inwoners in Twente overgewicht (2). Deze trend is ook zichtbaar onder 
jongeren. Bij jeugd in de basis- en middelbare schoolleeftijd neemt het aantal leerlingen met 
overgewicht de laatste jaren toe (3).  
Overgewicht heeft ernstige lichamelijke en psychische gevolgen en het behandelen van deze 
gevolgen brengt hoge kosten met zich mee, vooral op hogere leeftijd (4). Volt is ervan overtuigd 
dat er stevig ingezet moet worden op gezondheidspreventie. De omgeving van het kind en de 
jongere speelt een belangrijke rol bij voeding en beweging, bijvoorbeeld omgevingsfactoren als 
de beschikbaarheid van speelplaatsen, economische omgeving en ouderlijk gezag. Deze factoren 
zijn ook zichtbaar in de broodtrommel van leerlingen. Er wordt een verslechtering van het 
eetpatroon van jongeren geconstateerd gedurende hun schoolcarrière en er wordt opgemerkt 
dat kinderen uit minder welvarende gezinnen minder vaak een gezonde leefstijl hebben en 
overgewicht vaker voorkomt (5; 6). Een neveneffect is de positieve invloed die kinderen hebben 
op hun ouder(s) en/of verzorger(s) op het gebied van leefstijl en voedsel (7).  
 
Wat? 
Volt ziet schoolmaaltijden en extra beweging als middel tegen de gezondheidscrisis. Gezonde 
scholen die verantwoorde voeding aanbieden en aandacht besteden aan leefstijlverandering, 
laten zien dat er een positief effect is op de gezondheid van leerlingen kinderen. Zonder deze 
maatregelen zal de gezondheid van jongerenkinderen verder dus achteruit gaan. Gemeenten 
dienen samen met andere overheden, zoals de provincie en GGD wettelijke taken uit te voeren 
rondom gezondheidspreventie. Ook met voedingsdeskundigen, ouders en scholen dient er 
worden samengewerkt om de levensstijl van kinderen positief te veranderen. Een voorbeeld is het 
project “Gezonde School” van het ROC van Twente. Zij willen een Gezonde School zijn en 
stimuleren een gezonde en bewuste leefstijl en helpen dat mogelijk te maken voor alle studenten 
en medewerkers. Zoals het aanbieden van gezond eten, het faciliteren van sport- en 
beweegactiviteiten of bijvoorbeeld door studenten bewust te maken van hoe ze leven (8). Deze 
lijn kan specifiek ook worden doorgetrokken naar VO- en PO-scholen.  
 
Hoe? 
Volt wil dat deze “Gezonde scholen van de toekomst” de norm worden in Nederland en dus ook 
in Enschede. Elk kind in Enschede voorzien van een schoolfruitmaaltijd en voedingsinformatie, dat 
moet het nieuwe normaal worden. We gebruiken naast bovenstaand Twents voorbeeld ook de 
Zweedse en Finse modellen als leidraad voor het beleid voor Enschede. In deze modellen staan 
bewustwording over een gebalanceerde maaltijd en ouderbetrokkenheid centraal (9; 10; 11). De 
Twentse, Zweedse en Finse voorbeelden laten zien dat scholen in samenwerking met de 
gemeente een actieve rol kunnen spelen in de aanpak van dit probleem. Daar hoort ook een 
financiële bijdrage bij (12). Verwacht wordt dat de kosten door gezondheidspreventie (gezonde 
schoolfruitprogramma’s, voedingsinformatie en verandering van leefstijl) op de lange termijn 
worden uitbetaald in minder leerlingen met overgewicht en volwassenen met 
gezondheidsklachten.  
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3.6.4 Kansengelijkheid in het onderwijs 
Waarom? 
Onderwijs is het middel om de kansenongelijkheid tussen kinderen uit rijkere en armere gezinnen 
te dichten. Ouders van kinderen die het breed hebben kunnen er makkelijk voor zorgen dat hun 
kinderen een grotere kans hebben om te slagen op de arbeidsmarkt, doordat zij zich bepaalde 
dure digitale leermiddelen en privé bijles kunnen veroorloven. In een maatschappij waarin digitale 
geletterdheid steeds belangrijker wordt, moet elke leerling toegang hebben tot een laptop of 
tablet. 
 
Wat? 
Volt vindt dat alle kinderen evenveel kansen moeten krijgen om te slagen in de maatschappij. Volt 
vindt dat de duurdere middelen ook beschikbaar moeten komen voor kinderen van minder 
vermogende ouders.  
 
Hoe? 
Daarom wil Volt ervoor zorgen dat hoge kwaliteit bijlessen en examentrainingen en digitale 
middelen, zoals laptops en software, voor alle kinderen op basisscholen en middelbare scholen in 
Enschede eenvoudig beschikbaar zijn. Volt wil op een aantal manieren het aanbod aan bijles en 
examentraining in Enschede vergroten, om het daarmee voor alle leerlingen gemakkelijker te 
maken om (meer) bijles en examentrainingen te krijgen.  
Volt wil de samenwerking tussen scholen op het gebied van bijles optimaliseren. Door geld en 
middelen vrij te maken om meer tijd voor onderlinge afstemming te creëren kan het huidige 
aanbod aan bijles voor leerlingen efficiënter en eerlijker verdeeld worden. In Enschede wonen veel 
studenten die voor een relatief lage prijs bijles van hoge kwaliteit zouden kunnen geven aan 
studenten van het voortgezet onderwijs. Volt wil van deze kans gebruik maken en studenten 
matchen met leerlingen uit armere gezinnen die bijles nodig hebben. 
De bestaande regeling rondom het (deels) bekostigen van laptops voor leerlingen dient bezien en 
zonodig herzien te worden. 
 
3.6.5 Stimuleren van kijken en leren over de grens door VO-leerlingen77  
Waarom? 
Elke dag leggen zo’n 250.000 leraren de basis voor onze samenleving door met kinderen, jongeren 
en (jong-)volwassenen te werken aan hun ontwikkeling. Zij leren hun leerlingen en studenten zich 
voor te bereiden op werk en leven, vandaag en in de toekomst. Het onderwijs moderniseert 
echter maar langzaam. In de breedte lijkt het onderwijs nog sterk op het onderwijs in de jaren 70 
van de vorige eeuw, terwijl leven en werken sinds die tijd door sociale en technologische 
ontwikkelingen sterk zijn veranderd. We raken op deze manier achter bij andere Europese landen 
en dat betekent dat vooral jongeren minder kansen hebben om in Nederland en in andere landen 
aan de slag te kunnen. 
 
Wat? 
Volt vindt dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen om hun eigen dromen waar te maken. 
Goed en toegankelijk onderwijs is daar een voorwaarde voor. 
 

 
77 https://www.enschede.nl/sites/default/files/Duitslandagenda-in-het-Nederlands.pdf 
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Hoe? 
De gemeente Enschede kan scholen in het voortgezet onderwijs stimuleren hun leerlingen 
ervaring op te laten doen in andere Europese landen. Om zo niet alleen hun taalvaardigheden te 
verbeteren, maar ook om kennis te maken met een andere cultuur dan de eigen cultuur. Met deze 
vaardigheden en ervaringen worden Enschedese leerlingen beter voorbereid op een toekomst om 
te werken en leven in Europa en zullen hun kansen op de Europese arbeidsmarkt vergroot 
worden. 
We sluiten graag aan bij alle goede initiatieven en voornemens zoals opgenomen in de Duitsland-
agenda van de gemeente Enschede, van september 2020. Denk aan meer gezamenlijke 
onderwijsprogramma’s met Duitsland en grensoverschrijdende uitwisseling met leerlingen en 
docenten. 
Maar gaan graag ook een stapje verder, namelijk jaarlijks een aantal VO-leerlingen de ervaring en 
vaardigheden op te laten doen in andere ons omringende Europese landen, zoals België, 
Oostenrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Intensieve ‘short term’ verblijven van leerlingen van de 
bovenste klassen in het VO in die Europese landen worden onderdeel van het lesprogramma en 
afgesloten met een (profiel)werkstuk die beoordeeld wordt en meetelt voor de zak-/slaagregeling. 
De gemeente financiert (een deel van) de organisatiekosten en de vervoers- en verblijfskosten van 
leerlingen. 
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3.7 Digitalisering 
 

Integraal digitaal! 
 

Ooit waren de digitale en analoge wereld gescheiden. Vandaag de dag zijn deze echter 
vervlochten, en is het aan ons om de verdere digitalisering van de maatschappij zo in te richten 
dat het de inwoners dient. We moeten techniek breed inzetten en vermijden dat het een middel 
wordt van controle en toezicht. Qua digitale dienstverlening heeft de gemeente Enschede de 
afgelopen jaren al goede stappen gezet. In 2019 is een onderzoek naar die dienstverlening 
gepresenteerd78, waarin staat dat de digitale dienstverlening aan inwoners in grote lijnen zonder 
problemen verloopt. Digitalisering heeft de dienstverlening voor verreweg de meeste inwoners 
verbeterd en inwoners kunnen voor hulp of bij vragen bij de gemeente terecht. Dat is mooi! 
 
Maar niet alles gaat goed. In 2020 kreeg Enschede een boete van €600.000. De reactie van de 
gemeente zegt wel iets over de visie van Enschede als slimme stad: “Bij het werken aan de 
opgaven van de stad maakt het gemeentebestuur steeds slimmer gebruik van digitale data en 
nieuwe technologie.” Naar ons idee mist hier een belangrijk element. “Slim gebruik maken” en 
“nieuwe technologie” klinkt prachtig, maar als de burger daar geen voordeel aan overhoudt, 
blijven het vooral speeltjes van bestuurders. 
 
Door de demografie van Enschede is er een aantal punten die specifiek aandacht verdienen. In de 
woorden van professor op het gebied van digitale inclusie, de heer Alexander van Deursen aan de 
UT: “Technologische ontwikkelingen bieden enorme potentie, maar versterken ook bestaande 
vormen van sociale ongelijkheid naarmate de verschillen in toegang toenemen.”.79 Enschede is 
een stad met een relatief grote groep laaggeletterde en oudere inwoners. We moeten daarom 
extra aandacht besteden aan de vindbaarheid van informatie en het vergroten van digitale 
geletterdheid bij onze burgers. 
 
De kern van ons beleid is dat digitalisering de burger moet dienen. Daarvoor zal een cultuuromslag 
nodig zijn, ook bij de gemeente Enschede. Door expertise te bundelen kunnen we de belofte van 
een slimme stad waar maken zonder te vervallen in een controle-samenleving die de informatie-
ongelijkheid tussen burgers en de overheid vergroot. Wat we concreet met ons beleid willen 
bereiken is het versterken van burgers in deze informatiesamenleving. Dat gaat met privacy en 
security, maar ook met transparantie, gebruik van open standaarden en digitale inclusiviteit. 
 
3.7.1 Wethouder Digitale Zaken 
Waarom? 
De ontwikkelingen op het gebied van techniek en digitalisering volgen elkaar snel op. Dit heeft 
gevolgen voor de eisen die aan de gemeenten worden gesteld. Inwoners en bedrijven verwachten 
dat hun gemeente meegaat in de technische ontwikkelingen, de dienstverlening efficiënt uitvoert 
en hun persoonsgegevens veilig verwerkt en bewaart.  

 
78  https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/enschede/5830dcaf-640b-4e5e-9549-f7870b982901 
79 https://www.utwente.nl/onderzoek/onderzoekers/top-wetenschappers-2/deursen/  
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Volt Enschede is van mening dat integrale digitalisering van de gemeente meer prioriteit moet 
krijgen vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Op bestuurlijk niveau kan Enschede 
samenwerken met de andere Twentse gemeenten. Hiervoor is de inzet van een bestuurlijke 
vertegenwoordiger op het hoogste niveau noodzakelijk. De efficiëntie van de organisatie moet 
meegroeien met de mogelijkheden. Dit voorstel past bij het streven van Volt Nederland naar een 
overheid met meer digitale expertise. Een ministerie van Digitale Zaken in Den Haag, een 
wethouder van Digitale Zaken in de gemeente. Dit was een uitstekend voorstel van Volt 
Rotterdam, dat hopelijk navolging krijgt in meer gemeenten!  
 
Wat? 
Om te kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen en de gemeente gereed te maken voor de digitale 
toekomst is het instellen van een wethouder voor digitale zaken nodig.  
 
Hoe? 
Deze wethouder is verantwoordelijk voor het integraal digitaal werken van de gemeente en het 
inzetten van digitalisering ten behoeve van gemeentelijke - euregionale samenwerking. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de privacy van inwoners, instellingen en bedrijven, maar ook meer 
algemeen om de verschillende belangen en consequenties van digitale technologie af te wegen. 
De wethouder digitale zaken krijgt als een primaire taak ervoor te zorgen dat digitale technologie 
de burgers dient. Daarvoor zal deze wethouder de verschillende beleidsafdelingen digitaal met 
elkaar te verbinden en zorg dragen voor de privacy en informatiepositie van haar inwoners. De 
doelstelling is het creëren van een toekomstbestendige organisatie, die waardevolle, efficiënte en 
effectieve dienstverlening levert aan haar inwoners en zorgt voor een fijne, veilige omgeving.  
 
3.7.2 Een digitale samenleving voor iedereen 
Waarom? 
Iedereen moet mee kunnen komen in de moderne maatschappij. Door verschillen tussen mensen 
te erkennen en mensen te helpen in ieder geval een bepaald niveau van digitale geletterdheid te 
geven, zorgen we ervoor dat onze inwoners de voordelen van digitalisering kunnen genieten. 
Samenwerking met regionale onderwijsinstellingen (zoals UT, Saxion en ROC) brengt de digitale 
wereld voor alle inwoners dichterbij. Doelen zijn het bevorderen van zelfredzaamheid, 
zelfbescherming en competenties op het gebied van digitalisering, zoals kunnen omgaan met het 
enorme informatieaanbod uit talloze verschillende bronnen.  
Een heldere passage die de waarde hiervan uitlegt uit de ‘Mapping of Policies’ van Volt Europa: 
“Empowered European citizenship requires vibrant, pluralistic, and accessible public spheres in the 
individual EU Member States and in Europe as a whole. Informed political decisions are only 
possible under conditions in which information is freely accessible. This requires a functioning, 
healthy and independent public sphere, one in which citizens not only have access to quality 
information, but are also able to process this information; where diverse perspectives are publicly 
deliberated by media, political actors, and civil society, and where citizens are able to choose 
between valid political alternatives” 
 
Wat? 
Een goede inclusieve digitale overheid houdt in dat burgers, met of zonder arbeidsbeperking, van 
het begin van het ontwerpen van een nieuw proces, meegenomen worden. Hierbij moet elke 
inwoner van de gemeente een passende vorm van dienstverlening aangeboden krijgen. 
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Ook is het nuttig om voor mensen die graag meer computervaardigheden willen aanleren, 
passende training laagdrempelig aan te bieden. Doelen zijn het bevorderen van zelfredzaamheid, 
zelfbescherming en competenties op het gebied van digitalisering: toegang tot DigiD voor 
ouderen, les over privacy en social media voor jongeren, basis tekstverwerking voor niet-digitale 
inwoners.  
 
Hoe? 
Voor het realiseren van een digitale samenleving in Enschede, waar iedere burger aan kan 
deelnemen, hebben we verschillende ideeën. Net zoals in Apeldoorn willen we dat de gemeente in 
Enschede open bijeenkomsten aanbiedt voor senioren en laaggeletterden. Daarnaast willen we 
dat de gemeente samen met vrijwilligersorganisaties voorziet in een basisprogramma op gebied 
van digitale vaardigheden voor o.a. werkzoekenden, dak- en thuislozen en statushouders.  
Volt wil in veel Enschedese wijken een loket openen waar inwoners worden ondersteund met de 
(digitale) dienstverlening. Cliënten/inwoners zet de gemeente in bij het testen van nieuwe 
systemen en procedures om de effectiviteit en consequenties voor de dienstverlening goed te 
kunnen beoordelen en af te stemmen op de gewenste dienstverlening.  
 
3.7.3 Transparante en onafhankelijke technologie 
Waarom? 
Door digitalisering via vrije software blijft de code van de systemen toegankelijk en is die 
transparant. Mooi is dat de gemeente dan niet meer afhankelijk is van grote softwareleveranciers. 
Eén van de vreemde conclusies van het eerder aangehaalde onderzoek van de rekenkamer was 
dat de gemeente Enschede meer via WhatsApp en Facebook zou kunnen doen. Dit lijkt ons een 
slecht idee. Websites, e-mail en PDF zijn voorbeelden van open standaarden, en er zijn ook al 
opkomende sociale media die open standaarden gebruiken. Er is dan geen risico dat de toegang 
tot de documenten door een derde partij wordt beperkt of geweigerd. Ook stimuleer je burgers 
dan niet meer om tijd op platforms door te brengen die niet ontworpen zijn om het welzijn van 
haar gebruikers te vergroten.  
 
Wat? 
“Public money? Public code!”80 Wij bevorderen gebruik van vrije software door de overheid, zowel 
intern als in de omgang met burgers. Ook willen we als overheid zoveel mogelijk communiceren 
via open standaarden. 
 
Hoe? 
Iedereen heeft toegang tot het format. Volt stelt tot doel de toegankelijkheid van informatie te 
vergroten en afhankelijkheid van techbedrijven te beperken.  
 
3.7.4 Slimmer werken aan betere (digitale) dienstverlening  
Waarom? 
De dienstverlening van de gemeente Enschede is net als alle andere Nederlandse gemeenten in 
toenemende mate afhankelijk van digitale systemen. De inwoners en bedrijven moeten kunnen 
vertrouwen op de gemeente als betrouwbare en efficiënte beheerder en verwerker van data. Het 

 
80 https://publiccode.eu/nl/  
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effectief gebruiken van systemen en data moet leiden tot een toekomstbestendige 
dienstverlening, waarbij men kan vertrouwen op een veilige verwerking van gegevens. 
 
Wat? 
Digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening heeft impact op de gehele organisatie. In en 
tussen de domeinen worden processen gedigitaliseerd en (persoons)gegevens verwerkt. Met het 
oog op verdere digitalisering, onder andere thuiswerken van ambtenaren, is essentieel dat er 
veilig en met kennis van (online) zaken wordt gewerkt. Dit alles vraagt niet alleen om 
investeringen maar ook om veranderingen binnen de gemeente. De maatschappelijke uitdagingen 
waar de gemeente voor staat hebben allen een digitalisatie component. Het is niet meer weg te 
denken. Dit maakt dat de technologische ontwikkelingen ten alle tijden meegenomen dient te 
worden in de overwegingen en beslissingen.  
 
Hoe? 
De gemeente maakt met betrokken partijen regels en afspraken voor een verantwoorde digitale 
dienstverlening. Leveranciers, VNG, kennisinstellingen en andere gemeenten kunnen zijn 
betrokken bij innovatie en optimalisatie van de digitale dienstverlening. Veelbelovende 
ontwikkelingen worden door de gemeente ondersteund door ruimte te bieden aan pilots.  
De medewerkers worden getraind in effectief omgaan met data en netwerken en hebben kennis 
van het toepassen van de AVG.  De systemen zijn robuust, up to date en bevatten actuele data. Zij 
zijn ondersteunend aan de medewerkers en faciliteren hen bij het leveren van optimale 
dienstverlening.  
Uitgangspunt is dat dienstverlening die online kan worden uitgevoerd ook online wordt 
aangeboden aan de inwoners, instellingen en bedrijven. We kunnen en moeten slimmer digitaal 
gaan werken. 
 
3.7.5 Samen investeren in digitalisering van het mkb  
Waarom? 
Veel mkb-ondernemers investeren niet genoeg in het bij-, na- en opscholen en de ontwikkeling 
van hun medewerkers op gebied van digitalisering. Soms weten mkb’ers niet waar ze moeten 
beginnen als ze willen digitaliseren. Ze hebben te weinig kennis en het kost te veel geld, denken 
ze. Een ander probleem is dat medewerkers in het mkb vaak het idee hebben dat hun werkgever 
hen geen ontwikkeling kan bieden op digitaal vlak. Zij nemen ontslag en gaan elders aan het werk, 
wat een braindrain veroorzaakt. Senioren ervaren dat zij niet de kans krijgen hun kennis over te 
dragen naar junioren. Mkb’ers geven aan slecht de afweging te kunnen maken of zij moeten 
investeren in datagedreven werken. Het ontbreekt hen hiervoor aan de juiste kennis81. Als laatst is 
ook het toenemende gebruik van ransomware een gevaar, vooral omdat juist mkb’ers de risico’s 
daarvan dikwijls onderschatten. 
 
Wat? 
Wij willen inzetten op het nader samenbrengen van onderwijs en mkb-bedrijfsleven met als doel 
vooral de kleine(re) ondernemers te helpen om te digitaliseren en te innoveren.  
 

 
81 https://magazines.rijksoverheid.nl/ezk/nederlanddigitaal/2021/03/mkb-bedrijven-en-de-digitaliserende-wereld 
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Hoe? 
We investeren in het samenwerkingsverband Digitale Werkplaats Twente. DIt initiatief brengt 
onderwijs en het bedrijfsleven samen om kleine mkb’ers te helpen met digitalisering. Het bedrijf 
kan bij de digitale werkplaats terecht voor praktische ondersteuning en advies. Studenten van 
diverse opleidingen van diverse kennisinstellingen in Enschede adviseren de ondernemer over o.a. 
digital sales en marketing, data, automatisering. Dit leidt tot wederzijdse kennisverrijking en een 
beter digitaal mkb in Enschede en omstreken.  
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3.8 Economie & werk 
 

Opschalen en scherper kiezen 
 

Enschede heeft zich in de afgelopen jaren op het gebied van de economie en de arbeidsmarkt 
positief ontwikkeld. Tot het voorjaar van 2020 waren de economische ontwikkelingen en 
perspectieven erg positief. Wat de effecten van de pandemie zullen zijn moeten we afwachten.  
 
Enschede deed het de afgelopen jaren vooral goed op het gebied van de werkgelegenheid. De 
toegevoegde waarde van ondernemingen groeit sterk sinds 2016. Met name de commerciële 
dienstverlening draagt bij aan deze groei. De industrie en bouw dragen minder bij. Enschede volgt 
het landelijke patroon, maar kent wel een grotere groei dan in Overijsselse steden als Almelo, 
Hengelo en Zwolle. De gemiddelde toegevoegde waarde per baan ligt in Enschede lager dan 
landelijk gemiddeld. De werkgelegenheid in Enschede is voor het zesde achtereenvolgende jaar 
gestegen en lag op 89.140 banen in 2019 (+2,3%).  
Het aantal vestigingen is gestegen naar 13.450 (+1,9%). Dat heeft geleid tot een 
werkgelegenheidsontwikkeling die in Enschede positiever is dan landelijk gemiddeld (+10,5 versus 
+7,1 procent).  Het aantal geregistreerde vestigingen groeit vooral flink door het hoge aantal 
ZZP'ers (+134 procent tussen 1996 en 2019).  
 

 
Figuur 7: Banen naar sector gemeente Enschede 
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Gebieden met een relatief grote groei in werkgelegenheid zijn o.a. de kennisinstellingen op 
Kennispark UT, Stationsomgeving en de Zuiderval – Het Eeftink. Het aantal banen in de Toplocatie 
Binnenstad steeg in 2019 beperkt van 15.040 in 2018 naar 15.400. In de afgelopen vijf jaar is in het 
gebied Toplocatie Binnenstad de werkgelegenheid het sterkst gegroeid in de horeca en in de 
informatie- en communicatiebranche.  
 
De sectoren Hightech systemen en materialen (HTSM: 7.770 banen) en agrofood (3.620 banen) zijn 
topsectoren qua groeiende werkgelegenheid in Enschede. De high-technology industry in 
Enschede is bescheiden van omvang, maar laat wel een relatief sterke groei van het aantal banen 
zien tussen 2014-2019 (+92 procent) en 2018-2019 (+6%). Enschede heeft nu het grootste aantal 
banen in de creatieve sector in Overijssel (2160) en na Zwolle het grootste aantal banen in de 
gezondheidszorg (17.421)82. In totaal heeft Enschede een werkgelegenheid van 89.781 banen83. 
 
 
3.8.1 Een waardevolle economie  
Waarom? 
Enschede heeft een sterke economie en succesvol bedrijfsleven nodig om als stad te blijven 
groeien. De regio is al meer dan een eeuw sterk in techniek en heeft een beroepsbevolking die 
zowel handen als hoofden biedt.  
 
Wat? 
Volt wil de stad aantrekkelijk maken voor het bedrijfsleven door te investeren in nieuwe 
technologieën en in markten die haar inwoners banen bieden. Daarbij kijken we ook naar de 
mogelijkheden buiten onze stadsgrenzen. Als Twente goed boert, heeft dat een positief effect op 
Enschede.  
Recent onderzoek door de Rabobank toont aan dat Twente haar focus op kernactiviteiten 
scherper moet bepalen. De aantrekkelijkheid van Enschede als grootste stad wordt in grote lijnen 
bepaald door de aanwezigheid van een divers bedrijfsleven, scale-ups met groeipotentie en 
talentvolle creatieve ondernemers. Vanuit onze regionale kracht wil Volt daarom investeren in 
hightech, medische ontwikkelingen en algemene digitalisering van het MKB.  
 
Hoe? 
Kleinere bedrijven, startups en scale-ups willen we ondersteunen door geschikte bedrijfslocaties, 
arbeidskrachten en kennisnetwerken te bieden. Enschede kan door het stimuleren en faciliteren 
van clusters van bedrijven aantrekkelijker worden voor andere bedrijven om zich in de stad te 
vestigen. Een (groot) stedelijk netwerk van ondernemerschap, specifieke kennis, onder andere op 
het gebied van high tech en medische technologie en positieve ontwikkeling in 
arbeidsgelegenheid, maken de stad interessant voor zowel het bestaande bedrijfsleven als nieuwe 
bedrijven, die onze Twentse (bedrijfs)cultuur kunnen waarderen. In combinatie met het 
beschikbare arbeidspotentieel, wordt Enschede onweerstaanbaar als economisch centrum van het 
Oosten. 
 
 

 
82 https://overijssel.databank.nl/ 
83 Kennisbank Overijssel 
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3.8.2 Een grenzeloze arbeidsmarkt   
Waarom? 
Door onze grensligging ligt de helft van het (potentiële) aantrekkingsgebied rondom Enschede in 
Duitsland. Het blijkt dat 98% van de baankansen niet benut wordt vanwege de grensbarrières, 
zoals verschillen in cultuur, taal als in juridische en fiscale zaken84.   
Tijdens de Corona lockdowns in 2020 en 2021 hebben we ervaren hoe lastig het is dat de landen 
verschillende eisen stellen aan bedrijven en werknemers in het grensgebied. Deze belemmeringen 
zijn nadelig voor de economie aan beide kanten van de grens.  
 
Wat? 
Volt wil de mogelijkheden die er zijn om aan beide zijden van de grens het economische 
grensverkeer te versoepelen, optimaal benutten voor Enschede.  
 
Hoe? 
Dit doen wij onder andere door:   

Kennisuitwisseling 
De gemeente Enschede benut de inzet van de Euregio als gezamenlijke partner voor het 
organiseren van kennisuitwisseling tussen internationale partners. 

Arbeidsmarkt zichtbaar en aantrekkelijk  
Er is een structureel tekort aan goed technisch opgeleide mbo'ers en hbo'ers. Door de 
samenwerking tussen Twentse en Duitse bedrijven te bevorderen kunnen we effectief 
gebruik maken van de beschikbare werknemers. Deze werknemers kunnen we gezamenlijk 
kwalificeren door ze vaktechnische opleiding- en werktrajecten te bieden.  Zowel bedrijven 
als arbeidskrachten blijven zo behouden voor de regio. 

Digitalisering arbeidsmarkt  
De gemeente Enschede verbindt de interregionale arbeidsbemiddelingsbureaus digitaal, 
zodat vacatures aan beide zijden van de grens beter zichtbaar worden en beschikbaar 
komen voor Enschedeërs. 
 

3.8.3 Behoud van kennis voor Enschede  
Waarom? 
Op dit moment vertrekken veel studenten na afronding van hun studie naar andere delen van 
Nederland of gaan terug naar hun geboorteland85. Het is belangrijk voor de economie om alumni 
(waardevolle arbeidskrachten en potentiële ondernemers) te behouden86.  
 
Wat? 
We behouden (meer dan thans het geval is) alumni voor Enschede en de regio.  

 
84  Economische Visie gemeente Enschede 2019 - 2022 
85  https://www.utoday.nl/news/62578/Masterstudenten_trekken_weg_uit_Twente 
86 Twents IT-talent trekt naar het westen | Brainnet 
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Hoe? 
We willen daarvoor de stad verrijken met het inrichten van speciale bedrijfslocaties voor high 
potentials, waar jong talent en ondernemerschap zich verder kan ontwikkelen en eenvoudig 
gebruik kan maken van de kennis en ervaring van de (inter)regionale kennisinstellingen. 
 
3.8.4 Ruim baan voor de (Eu)regio 
Waarom? 
Twente ligt strategisch en is potentieel een economisch sterke regio. Halverwege Berlijn en 
Amsterdam gelegen zijn wij een regio die inwoners, toeristen en bedrijfsleven veel te bieden 
heeft. De prachtige omgeving en goede locatie van onze regio worden echter te weinig benut. 
Onze economische groei is in de afgelopen 25 jaar achtergebleven bij die van andere regio’s in het 
land. We zetten onszelf als regio te weinig op de kaart en hebben voor de rest van Nederland en 
onze oosterburen te weinig ‘smoel’. De ambities en mogelijkheden van de regio worden beperkt 
door de lokale agenda’s van de huidige bestuurders87. Volt is een partij die inclusiviteit en 
samenwerking vooropstelt.  
 
Wat? 
Wij willen dat Enschede investeert in de interregionale economie door de samenwerking met de 
grenssteden en Munster en door te investeren in uitbreiding van deze samenwerking met andere 
Twentse gemeenten en onze Duitse partners zoals de Euregio. Euregio is het knooppunt van de 
Duits-Nederlandse betrekkingen. Het doel van Volt is om een bovenregionaal, Europees 
innovatiecentrum op te richten.  
 
Hoe? 
Volt zet zich samen met Volt Munster in om de samenwerking in de Euregio te versterken door 
middel van persoonlijke ontmoetingen en evenementen en door middel van digitale netwerken. 
Daarnaast bevordert Enschede aantrekkelijke projecten en maakt zij gebruik van subsidies uit de 
economische, sociale en infrastructuursector. 
 
3.8.5 Versterking van Enschede als bedrijfs- en technologielocatie   
Waarom? 
Het MKB levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart van een stad. Enschede bevordert nu al 
de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor het bedrijfsleven, zzp'ers en start-ups.   
 
Wat? 
Door middel van gerichte netwerken en evenementen wil Volt een leven lang leren en 
kennisuitwisseling voor innovatie en competenties bevorderen.  
 
Hoe? 
Via evenementen over de digitale toekomst en start-up centers bieden we bedrijven de 
mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in Enschede.  Volt ondersteunt daarom een 
netwerksysteem van regionale (kennis)partners, zoals Ondernemend Twente, Kennispark, NovelT 

 
87 GJ Hospers, research.utwernte.nl/Twente een regio tussen trend en traditie 
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en Technology Base  om de competenties op het gebied van technologie en digitalisering te 
benutten en te verbeteren.  
 
3.8.6 Bedrijventerreinen voor duurzame ondernemingen  
Waarom? 
Bedrijventerreinen geven bedrijven de ruimte om Enschede werkgelegenheid te bieden die de 
stad nodig heeft. Daarom zijn bedrijventerreinen erg belangrijk voor de economische positie van 
de gemeente. Via het ROC, Saxion en Universiteit Twente ontstaan er veel startups en scale-ups 
die een zeer positieve invloed hebben op de economie en werkgelegenheid van de gemeente. 
Bedrijventerreinen zoals het Kennispark en bedrijventerrein Roombeek (CeeCee) bieden deze 
jonge bedrijven thans ruimte, maar vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan. Bedrijven 
wijken nu uit naar andere steden waar zij beter worden gefaciliteerd. Dit zijn gemiste kansen voor 
de economische ontwikkeling en groei van arbeidsplaatsen. 
 
Wat? 
Door middel van bestemmingsplannen wil Volt ervoor zorgen dat de gemeente genoeg ruimte 
blijft bieden aan duurzame start-ups en scale-ups. Om de duurzaamheidsdoelen van de gemeente 
te behalen, is het essentieel om nieuwe bedrijventerreinen zo duurzaam mogelijk in te richten en 
huidige bedrijventerreinen te verduurzamen.  
 
Hoe? 
Volt wil dat de gemeente bedrijventerreinen verduurzaamt door o.a. duurzaamheidscriteria in 
bestemmingsplannen op te nemen. Daarbij willen we dat de gemeente expliciet 
bedrijfsterreinen toewijst aan startups en scale ups die voldoen aan de duurzaamheidseisen. Ook 
wil Volt dat de gemeente duurzame bedrijven korting geeft op de grond en/of een betere locatie 
toekent op een bedrijventerrein.  
 
3.8.7 Nieuwe kijk op economie88 
Waarom? 
Maak het makkelijker om over de grens te werken en te ondernemen!  Door corona krijgt de 
Nederlandse economie een harde klap. Bij herstel moeten we niet in dezelfde fouten vervallen, 
maar ons richten op de economie van de toekomst. Voor Enschede ligt die economie van de 
toekomst ook over de grens, in Duitsland. De vele goede initiatieven en projecten die de 
gemeente momenteel al neemt, kunnen uitgebreid worden. Met name op het gebied van 
milieuvriendelijk ondernemen, waarbij het welzijn van de mensen centraal staat.  
 
Wat? 
We stimuleren de gemeente om (nog meer) vernieuwend ondernemerschap in de Euregio te 
promoten, ondersteund door een gezamenlijke aanpak en samenwerking met Duitse partners. De 

 
88 https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/zakendoen-met-/duitsland/#kansrijk 
https://www.kvk.nl/tools-en-platformen/kvk-export-nieuwe-markten-tool/). 
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/zakendoen-met-/duitsland/ict-in-duitsland-
kansrijk-maar-anders/ 
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grootste kansen op succesvol ondernemen in Duitsland liggen op de volgende terreinen: 
windenergie, machinebouw, ICT, duurzame mobiliteit, maritiem, transport, gezondheid en zorg. 
 
Hoe? 
Het voor en met de Euregio ontwikkelen van nieuwe technologieën en producten op aangewezen 
terreinen krijgt van Volt prioriteit. De drie pijlers ‘samenwerking’, ‘ruimte voor internationaal 
ondernemen’ en ‘kennisontwikkeling met kennisinstellingen’ laten we centraal staan.  
De gemeente betrekt niet alleen de eigen (hoger) onderwijsinstellingen hierbij, maar ook die van 
de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Nedersaksen.  
Voor zowel Enschedese ondernemers die in die deelstaten willen ondernemen als voor Duitse 
partners van die Enschedese ondernemers openen we in Enschede een loket voor vragen waar 
ondernemers met hun vragen terecht kunnen in zowel het Duits als Nederlands. We benutten 
daarbij bestaande en nieuwe tools en subsidiemogelijkheden, zoals de KVK Export Nieuwe 
Markten Tool. 
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3.9 Bouwen & wonen 
 

Huisje, boompje, beestje 
 
 

3.9.1 Innovatief duurzaam bouwen 
Waarom? 
Volgens de Nederlandse grondwet dient de overheid te zorgen voor voldoende woongelegenheid. 
Volt erkent dat er grote problemen zijn op de woningmarkt en dat het tijd is om daar iets aan te 
doen. Wij maken ons zorgen over verschillende ontwikkelingen op de woningmarkt, en zien dat dit 
woonrecht voor veel inwoners van Enschede in gevaar komt. Dit probleem wordt nog eens 
vergroot door de voorspelde toename in het aantal inwoners van Enschede in de komende 
decennia.  
 
Wat? 
De meest voor de hand liggende manier om meer woonruimte te realiseren is bouwen. Om de 
alsmaar grotere wordende impact op de leefomgeving van toekomstige generaties te 
minimaliseren, is het essentieel om op een duurzame manier te bouwen. 
 
Hoe?  
Volt wil daarom investeren in methodes om innovatief en duurzaam extra huizen te bouwen en 
om de huidige woningvoorraad klaar te maken voor de toekomst. 
Prefab bouwen 

Een duurzame bouwmethode waar Volt veel potentie in ziet is prefab bouwen. Bij deze methode 
worden huizen niet op de woonlocatie, maar in een fabriek gebouwd en op de woonlocatie in 
elkaar gezet. Deze methode maakt het mogelijk om in korte tijd met minimale uitstoot woningen 
van een hoge kwaliteit te realiseren. 

Leegstaande kantoorruimte 
Enschede heeft momenteel meer dan 20 hectare aan leegstaande kantoorpanden. Daarnaast 
staat er momenteel meer dan 60 hectare aan kantoorkavel te koop. In 2020 werd niet één 
kantoorkavel verkocht. Ook in de jaren daarvoor werden minder kantoorkavels verkocht dan 
eerder werd verwacht. Volt ziet hier mogelijkheden. De schaarste op de woningmarkt kan 
worden gecompenseerd door woningen te creëren in leegstaande kantoorpanden. Ook moet 
het bestemmingsplan van kantoorkavels worden gewijzigd, zodat hier woningen gebouwd 
kunnen worden.  

Gemengde buurten 
Om de kansengelijkheid in Enschede te vergroten, ziet Volt graag dat er meer interactie ontstaat 
tussen vermogende en armere huishoudens in de gemeente. Als kinderen uit rijkere gezinnen 
met kinderen uit armere gezinnen spelen in de speeltuin, ontstaat er meer wederzijds begrip 
voor elkaars situatie. Om dit te stimuleren, wil Volt graag dat er meer gemengde buurten 
ontstaan in Enschede. Dit bereiken wij door bij nieuwbouwprojecten sociale huurwoningen en 
woningen uit het hogere segment bij elkaar in de buurt te bouwen. 

Woonruimte voor studenten 
Enschede is een bruisende studentenstad en daar is Volt trots op. Onderwijsinstellingen als het 
ROC, Saxion en de UT geven aan zowel de sfeer als de economie in de stad een enorme positieve 
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impuls. Volt verwelkomt graag meer studenten in Enschede en zal in overleg gaan met de 
onderwijsinstellingen om te realiseren dat het woningaanbod groot genoeg blijft om het aantal 
studenten te huisvesten.  

 
3.9.2 De huidige woningvoorraad: isoleren, anti-kraak, doorstroom, verduurzamen 
 
Isoleren 
Waarom? 
Met onder meer de universiteit Twente en Saxion Hogeschool hebben we in Enschede het 
voorrecht dicht bij de bron van innovatie te staan. Volt Enschede wil samen met de Universiteit 
Twente en Saxion Hogeschool kijken of we de woningvoorraad van Enschede een stuk duurzamer 
en groener kunnen maken.  
 
Wat? 
Een belangrijke stap naar een duurzamer en groener Enschede is het isoleren van de huidige 
woningvoorraad.  
 
Hoe? 
Met de stimulatie van isolatie hoopt Volt Enschede een brede groep huishoudens te kunnen 
bereiken in Enschede. Tevens is het belangrijk dat ook verhuurders van woningen gestimuleerd 
worden hun panden te isoleren. Het isoleren is echter één stap richting duurzaam Enschede. Door 
de samenwerking aan te gaan met de universiteit van Twente kan er worden gekeken op welke 
gebieden er nog meer stappen gezet kunnen worden. 
 
Antikraak afbouwen 
Waarom? 
Momenteel wonen er naar schatting 700 tot 1000 personen in een antikraak woning in Enschede. 
Leegstaande kantoorpanden en gebouwen die genomineerd zijn om gesloopt te worden, zijn niet 
bedoeld om lang in te wonen. Dat hier toch in gewoond wordt, geeft aan dat er meer woonruimte 
nodig is in de sociale huur en het middensegment.  
 
Wat? 
Volt ziet antikraakwoningen als een redelijke kortetermijnoplossing voor het woningtekort, en 
juicht daarom initiatieven aan waarbij bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden en gebouwen die 
op de nominatie staan om gesloopt te worden, tijdelijk gebruikt worden als antikraakwoning.  
Desondanks is antikraakwonen een kortetermijnoplossing die op de lange termijn niet duurzaam 
is.  
 
Hoe? 
Volt ziet daarom graag dat op termijn de woningen waar Enschedeërs antikraak in wonen 
vervangen worden door nieuwe huizen en appartementen met een huurprijs die niet alleen te 
betalen is voor de huishoudens met de grootste portemonnaie     .  
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Doorstroom bevorderen 
Waarom? 
Veel (oudere) huishoudens wonen momenteel in een gezinswoning die ruimte biedt voor een 
aantal kinderen, terwijl hun kinderen niet meer thuis wonen. Een groot gedeelte van deze mensen 
zou graag kleiner willen wonen. Om de positie van starters op de woningmarkt gemakkelijker te 
maken, is het belangrijk om doorstroom te bevorderen. Net zoals in de rest van Nederland, is er in 
Enschede meer vraag naar een sociale huurwoning dan dat er aanbod is, terwijl een aandeel van 
de huishoudens meer verdient dan het maximale inkomen voor sociale huur.  
 
Wat? 
Om de kansengelijkheid op de woningmarkt  te realiseren, is het belangrijk dat er voor de mensen 
die momenteel scheefwonen een mogelijkheid is om een betaalbaar huurhuis buiten de sociale 
huur te vinden. Om de kansengelijkheid te bevorderen, wil Volt scheefwonen graag tegengaan.  
 
Hoe? 
Scheefwonen kan alleen bereikt worden als er voldoende huizen in het middensegment zijn. Volt 
wil dit zo makkelijk mogelijk voor hen maken, omdat deze grote woonoppervlaktes goed gebruikt 
kunnen worden door gezinnen met (jonge) kinderen.  
Volt wil graag dat er onderzoek gedaan wordt naar wat deze mensen tegenhoudt om kleiner te 
gaan wonen en dat er vervolgens op deze factoren hulp wordt geboden.  
 
Huisvesting van scholen verduurzamen89  
Waarom? 
De gebouwen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn gemiddeld 40 jaar oud en niet 
duurzaam. Om de CO2-uitstoot, het aardgasverbruik en het elektragebruik van scholen terug te 
brengen moeten scholen verduurzamen.  
 
Wat? 
Naast een grotere investering vanuit het rijk, moeten schoolbesturen en gemeenten hun handen 
ineenslaan.  
 
Hoe? 
Volt wil graag dat de huidige staat van de schoolgebouwen in kaart wordt gebracht en dat er een 
plan wordt gemaakt om de schoolgebouwen te verduurzamen.  
 
  

 
89https://bouwstenen.nl/sites/bouwstenen.nl/files/uploads/1650902-0134%20v1.0%20-
%20Integraal%20Huisvestingsplan%20Onderwijs%20Enschede.pdf   
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3.10 Mobiliteit, verkeer & vervoer 
 

Altijd verbonden 
 
3.10.1 Prioriteit binnen mobiliteit 
Waarom? 
Door groei van het aantal inwoners in Enschede neemt de groei van het autoverkeer toe. De 
verkeersdrukte op de singels en binnenstad is in spits door autoverkeer erg groot.  In 2012 is in de 
Fietsvisie de focus gelegd op de afstand tot 7,5 km. Door de opkomst van de elektrische fiets zijn 
in toenemende mate ook ritten tot 15 km interessant. Dit betekent dat binnen Enschede (maar 
ook vanuit Hengelo/ Oldenzaal/ Haaksbergen) elke rit op de fiets kan.  
 
Wat? 
Om de gemeente Enschede meer leefbaar te maken, de lucht gezonder te krijgen en mensen 
makkelijker te laten reizen, moet de gemeente Enschede keuzes maken bij het onderhouden en 
uitbreiden van haar infrastructuur. Volt hanteert bij deze keuzes de volgende prioriteit:  

1. fiets 
2. openbaar vervoer 
3. auto 

 
Hoe? 
Infrastructuur binnenstad en singels 

Meer dan 75% van de werkende inwoners van Enschede werkt in Enschede zelf90. Volt stelt 
de volgende maatregelen op gebied van de infrastructuur voor: 
● Versneld uitbreiden van bestaande fietsnetwerk 
● Fietspaden op knelpunten voorrang geven, meer fietsvoorrangswegen 
● Een doorgaand fietsroutenet met directe routes in de hele stad aan te bieden" 

  
Verkeersverbinding met omliggende steden 

Volt bevordert het fietsgebruik door een doorgaand fietsroutenet met directe routes in de 
hele stad aan te bieden. Volt wil de fietssnelweg F35 versneld uitbreiden naar Hengelo, 
Enschede, Oldenzaal, de Zuidwijken, Glanerbrug, Gronau en Münster 

 
Input gemeente in verschillende OV-instanties versterken om belangen te kunnen behartigen 

Het is belangrijk om als gemeente betrokken te zijn bij andere gemeenten, provincie, 
landsdeel, landelijke overheid en Euregio.  Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de OV en 
Spoortafel Oost welke inzet op Ketens en Knopen, MAAS – mobility as a service. Te denken 
valt aan Enschede station en doorontwikkeling van Glanerbrug station, Enschede 
Kennispark. Ook projecten doorontwikkeling zelfrijdend vervoer. 

 
Laadpalen 

Meer publieke laadpalen, bij bijvoorbeeld P+R en carpoolplekken in combinatie met met 
OV of leenfiets, om zo het elektrisch vervoer nog meer te stimuleren. 

 
90 pagina 31 mobiliteitsvisie 
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Interregionale mobiliteit verbeteren 

Volt wil, in samenwerking met de regio, het OV in Twente optimaliseren. Een stad als 
Enschede heeft een belangrijke rol in de regio, maar is niet altijd even goed verbonden met 
die regio, anders dan via de autoweg. Daarom wil Volt ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
mensen de keuze kunnen maken om hun dagelijks verkeer in de regio via het OV te reizen. 
Bij optimaliseren denkt Volt aan:  
● Frequenter OV, om wachttijd tegen te gaan (dus vaker bussen en/of treinen)  
● Sneller OV, om reistijd te beperken. Mogelijkheden hiervoor zitten in het aanleggen 

van OV-speciale infrastructuur zoals busbanen, maar ook in het herindelen van 
bestaande routes. Evt. invoeren van een stopbus en een snelbus. 
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3.11 Kunst, cultuur, sport, toerisme & recreatie 
 

Een aangenaam leven 
 
3.11.1 Kunst & Cultuur  
Waarom? 
Kunst en cultuur zijn essentiële, waardevolle elementen in onze samenleving. Zij zorgen voor 
verbinding tussen verschillende groepen mensen en hebben een positieve invloed op onze 
ontwikkeling. Deelnemen aan cultuur is daarmee een essentieel onderdeel van het menselijk 
leven. Geen luxe, maar een levensbehoefte. Kunst en cultuur bepalen ook voor een belangrijk deel 
hoe een stad ervaren en gevoeld wordt door mensen.  
 
Economisch belang van kunst en cultuur 
We geloven in de (ver)bindende kracht van kunst en cultuur. Niet alleen de Enschedeërs zelf 
genieten van en ontwikkelen zich door fraaie musea, aantrekkelijke street art, bruisende festivals 
en evenementen, maar deze trekken ook mensen van buiten onze stads- en landsgrenzen naar 
Enschede.  Het economische belang van deze kunst- en cultuuruitingen voor de gemeente 
Enschede is dan ook groot. 
Kunst en cultuur verbinden oud en jong, brengen verschillende culturen nader tot elkaar en laten 
ons telkens weer (kritisch) nadenken over onze waarden en normen, over wat ‘mooi’ is en 
waarom dat zo is, over vroeger en nu, over keuzes maken.  
Enschede kent vier musea en ruim vijftig kunstwerken en beelden op openbare plekken. Het 
aanbod is voor een grote stad met 160.000 inwoners relatief beperkt. Steden met nagenoeg 
gelijke inwonersaantallen als Enschede hebben veel meer musea: Eindhoven heeft acht musea en 
Den Bosch heeft er negen.  
De na de vuurwerkramp in het leven geroepen Cultuurmijl is een stille dood gestorven, waardoor 
de wijk Roombeek niet meer via een aantrekkelijke, kunstzinnige route lopend vanuit het centrum 
bereikt kan worden.  
 
Wat? 
Volt maakt zich sterk voor een meer veelzijdig en duidelijk toekomstgericht cultuurbeleid, dat 
nadrukkelijk gericht is op (ver)binden.   
 
Hoe? 
Verbinden door middel van kunst en cultuur doen we onder meer door: 

● meer kunst in de openbare ruimte te realiseren 
● street art en gevelkunst, onder meer bij de Cultuurmijl 
● een Euregionale kunstpas 

 
Ad ‘Meer kunst in de openbare ruimte’91 

Dat verbinden bedoelen we ook heel letterlijk: door een uitgekiende route van openbare 
kunstwerken willen we jong en oud verleiden om per voet vanuit het centrum van het ene 

 
91 https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_beelden_in_Enschede 
https://kunstnonstop.nl/collectie 
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museum naar het andere musea te lopen. Onderweg zijn er diverse soorten kunstuitingen te 
zien. Het ligt voor de hand om op de belangrijkste verbindingslaan tussen het Rijksmuseum 
Twenthe en de Museumfabriek, die thans vrij saai en zeker niet kunstzinnig is, te verfraaien 
met hedendaagse kunst.  Op deze Museumlaan zullen kunstuitingen jong en oud op een 
speelse manier verleiden tot het bezoeken van de Enschedese musea in Roombeek.   

 
Ad ‘Street art en gevelkunst’ 

Wandel- en fietsroutes vanaf het centrum naar de kunst hot spots in de omringende wijken, 
zoals die in Roombeek, zouden aantrekkelijk gemaakt moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van street art op gebouwen en objecten. Wij vinden dat de gemeente hier 
een gericht beleid op moet ontwikkelen, met aandacht voor herinvestering in de cultuursector 
die ook jongeren aanspreekt. 

 
Ad ‘Euregio cultuurpas’92 

Volt wil het initiatief nemen om te komen tot een Euregio Cultuurpas, waarmee met korting of 
in de vorm van een combiticket de toegang tot zoveel mogelijk van de ruim 200 musea en 
culturele attracties en/of evenementen in het Euregio-gebied aantrekkelijk gemaakt wordt. Op 
deze manier stimuleren we   bewoners aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens om 
eens ‘cultureel te gluren bij de buren” en om bij elkaars musea en culturele attracties op bezoek 
te gaan. Er bestaat al een vergelijkbaar initiatief in het grensgebied Aken/Heerlen/België waar 
28 musea samenwerken met een combi-ticket. Enkele aantallen: in Enschede zijn 4 musea of 
museum-achtige bezienswaardigheden: Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek, Tetem en 
de Synagoge. In heel Twente zijn er 57. De Achterhoek heeft er ongeveer 30 en Coevorden telt 
er 3. Stadt Münster heeft er zo’n 20 en Münsterland telt dan verder nog 120. Osnabrücker Land 
heeft er meer dan 50.  
Ook bij de Euregio Maas-Rijn dachten ze er tijdens een symposium op 25 november 2019 al 
hardop over na93: “Het euregionale CultuurPas-initiatief maakt deel uit van het Interreg Terra 
Mosana-project. Terra Mosana wordt gecoördineerd door de Universiteit van Luik en is een 
samenwerkingsverband van gemeenten, erfgoedlocaties, culturele instellingen, universiteiten 
en inwoners van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Doel van het project is enerzijds om 
grensoverschrijdend toerisme te stimuleren, en anderzijds om de EMR-identiteit te promoten 
door het eigen, unieke culturele erfgoed digitaal toegankelijk te maken. Het MACCH en het 
ITEM, twee interdisciplinaire onderzoekscentra van de Universiteit Maastricht, hebben de 
krachten gebundeld en hebben in samenwerking met de Terra Mosana-partners een 
haalbaarheidsstudie over de Euregional CultureCard opgezet.” 

 
 

https://www.tubantia.nl/enschede/na-10-jaar-heeft-de-cultuurmijl-in-enschede-al-zijn-glans-verloren~a0131204/ 
https://www.visitbrabant.com/nl/waar-te-gaan/eindhoven/musea-in-eindhoven 
https://www.bezoekdenbosch.nl/nl/wat-te-doen/musea/alle-musea?order=desc&page=2 
92 https://www.visittwente.nl/wat-te-doen/kunst-cultuur/musea-in-twente/ 
https://musea-achterhoek.nl/musea 
https://whichmuseum.com/the-netherlands/coevorden  
https://www.muensterland-tipps.de/168/ausflugstipps/museen-muenster.html  
https://www.muensterland-tipps.de/168/museen-muensterland.html  
https://www.osnabruecker-land.de/erleben/kultur-geschichte/museen-wissenswelten/ 
https://naarhetmuseum.eu/info/ 
93 https://www.terramosana.org/nl/events/symposium-towards-a-euregional-culturecard-2/ 
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3.11.2 Sport 
Waarom? 
Recreatief sporten en actief bewegen zijn voor alle inwoners een onmisbaar element voor een 
gezonde leefstijl. Zo’n leefstijl zorgt ervoor dat de mensen niet alleen gezonder zijn en blijven, 
maar dat ze ook gelukkiger worden en dat de druk op de zorg vermindert: een absolute win-win 
situatie! 
 
Wat? 
Het sportaanbod breiden we uit, zowel in de buitenlucht als digitaal.94 
 
Hoe? 
Verbreding sportaanbod95  

De gemeente moet zich maximaal inzetten op het toegankelijk maken en verbreden van het 
sportaanbod. Volt ziet interessante mogelijkheden voor de verbreding van het sportaanbod in 
de gezonde buitenlucht door watersporten te stimuleren. Denk aan: roeien, kanoën, kajakken, 
(kite)surfen, suppen en zeilen. In de Enschedese sportnota en bij Sportaal96 worden 
watersporten echter niet genoemd. De meeste buitensporten vergen sportterreinen, maar 
watersporters hebben genoeg aan slechts 10% van de ruimte voor voetballers en hockeyers. 
Dus zonder extra beslag te leggen op de spaarzame ruimte zouden de mogelijkheden voor 
watersporten verruimd kunnen worden op het Rutbeek, Zandwinning Rutbekerveld, 
Twentekanaal/Haven (tenslotte komen daar maar enkele vrachtschepen per dag) en 
spaarbekkens van Vitens aan de Weerseloseweg (die schijnen namelijk hun functie te 
verliezen). 

 
E-Sports97 

Naast traditionele sporten zien wij dat E-Sports ook steeds groter en belangrijker worden. E-
Sporters worden door miljoenen mensen wereldwijd gevolgd en zijn soms bekender dan 
traditionele sporters. Enschede kent op dit moment drie E-Sportverenigingen. Volt is van 
mening dat de gemeente Enschede de E-Sports meer moet stimuleren en ondersteunen.  
  

 
94 https://www.enschede.nl/sport/sportbeleid, https://www.enschede.nl/sites/default/files/sportnota-2015---2018-
samenvatting.pdf  
95 Recreatiepark Het Rutbeek: 

https://www.enschede.nl/ondernemers/leisure/recreatiepark-het-rutbeek  
https://www.hetrutbeek.nl  
Plan: Rutbekerveld 2019: 
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.R20190007-/NL.IMRO.0153.R20190007-
0002/t_NL.IMRO.0153.R20190007-0002.html 
Havengebied: 
https://www.enschede.nl/ondernemers/bedrijventerreinen/havengebied  
https://www.portoftwente.com/media/bestanden/factsheet-havenbedrijf-enschede.pdf  
Plan: Stadsrandzone strook Vaneker (incl. spaarbekkens Vitens): 
https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.20110747-0003/t_NL.IMRO.0153.20110747-
0003_5.2.html  

96 https://sportaal.nl , https://sportaal.nl/assets/Uploads/Sport-Beweeg-en-Leefstijlakkoord-Enschede-definitief.pdf 
97 E-Sport verenigingen: 

http://ectwente.nl/ https://esportsteamtwente.nl/ https://esa-blueshell.nl/  



Volt Enschede – Beleidsprogramma 2022 - definitieve versie 1.0 d.d. 11-9- 2021 
 
 
 

 
 

 72 

3.11.2 Toerisme en recreatie  
Waarom? 
Volt vindt het belangrijk dat de inwoners actief bewegen en aan sport doen. Wandelen en fietsen 
horen daarbij. Dat kan puur recreatief en ook sportief. Zeker door de Corona-crisis is het fietsen98 
en wandelen door veel Nederlanders “her”ontdekt99. Het afwisselende buitengebied in de 
gemeente Enschede leent zich uitstekend voor wandelen en fietsen en er zijn ook diverse routes 
uitgezet en beschreven. 
 
Wat? 
Het toerisme en de recreatie van Enschede versterken we op een viertal punten:  

● wandel- en fietspadennetwerken 
● bescherming buitengebied 
● MTB’en opnemen in de Fietsvisie 
● wandelvisie ontwikkelen 

 
Hoe? 
Instandhouding en uitbreiding wandel- en fietspadennetwerk  

Het wandel- en fietspadennetwerk dient gekoesterd te worden en zorgvuldig in stand en 
onderhouden te worden. Ten slotte wil Enschede zich blijven profileren als “fietsstad”. Dit 
netwerk is ook aantrekkelijk voor actieve toeristen en leent zich nog wel voor uitbreiding. 
Vooral MTB’ers worden met slechts één route rond Enschede mager bedeeld. 
Volt geeft hoge prioriteit aan instandhouding en uitbreiding van het wandel- en 
fietspadennetwerk in en rondom Enschede. Bij uitbreiding moet wel goed gekeken worden 
naar de impact op de kwetsbare delen van het buitengebied, want daar mag natuurlijk geen 
schade aan berokkend worden. 

 
Bescherming buitengebied  

De huidige Fietsvisie100 van de gemeente Enschede gaat vooral in op de mobiliteitsaspecten in 
de binnenstad. In het deel over sportief en recreatief fietsen kunnen wij ons goed vinden, met 
dien verstande dat we het niet eens zijn met het feit dat de visie niet rept over bescherming 
van het kwetsbare buitengebied. 

 
MTB’en opnemen in Fietsvisie Enschede 

De huidige Fietsvisie rept niet op MBT’en101. Volt wil dat het MTB’en erin opgenomen wordt. 
 
 
 

 
98 https://www.visittwente.nl/routes-Twente/fietsen-in-twente/ 5 routes, 
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/enschede/ ca. 10 routes 
99https://www.crow.nl/getmedia/af403c33-e1d4-408a-9960-1af8ce760721/Inspiratiedocument-lopen-en-fietsen-
def.pdf.aspx?ext=.pdf 
100 https://www.enschede.nl/sites/default/files/Fietsvisie-Enschede-2030-definitief.pdf 
101 https://www.mtbroutes.nl/overijssel/enschede geeft 1 route rond Enschede 
https://www.visittwente.nl/routes-Twente/mtb'en/ toont geen routes bij Enschede 
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Wandelvisie102 
Op dezelfde manier als de Fietsvisie moet Enschede ook een Wandelvisie Enschede 
ontwikkelen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Wandelkompas Drenthe103. Hiervoor kan ook 
geput worden uit het Inspiratiedocument van CROW van het Centrum voor Regelgeving en 
Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. 

 
 
 
 
 

 
102 https://www.visittwente.nl/routes-Twente/wandelen/ 6 routes  
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47503821/wandelen-in-enschede-overzicht-van-alle-wandelroutes  
meer dan 150 beschreven wandelroutes tot 15 km  
103 https://www.recreatieschapdrenthe.nl/files/Wandelkompas-Drenthe-080818.pdf 
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3.12 Migratie, integratie, asielbeleid & inburgering 
 
 

Plaats voor iedereen 
 
 
Enschede kent een diverse groep aan migranten. Er zijn kennismigranten die hier komen studeren, 
arbeidsmigranten voor in de fabrieken en boerderijen, maar ook statushouders die in Enschede 
een veilig onderkomen zoeken. Voor al deze groepen moeten wij als gemeente een warme plaats 
zijn waar iedereen zich welkom voelt.  
 
3.12.1 Stimuleren taalonderwijs 
Waarom? 
Het leren van de Nederlandse taal is bevorderlijk voor binnengekomen inwoners van Nederland. 
Het bevordert de integratie, zorgt er voor dat nieuwe inwoners zich wegwijs kunnen maken in 
Nederland en zorgt ervoor dat mensen met elkaar in contact kunnen komen. Enschede scoort ook 
hoog op het gebied van laaggeletterdheid. Doordat de gemeente verantwoordelijk is voor de 
budgetering van het taalonderwijs is dit voor de gemeente Enschede een kans om hier op een 
bevorderlijke manier mee om te gaan.  
 
Wat? 
Volt stelt voor om het taalonderwijs breed te organiseren op een manier waarop meerdere 
groepen hier profijt van hebben. Integratie gaat makkelijker als mensen elkaar leren kennen: 
taalonderwijs is daar een uitermate geschikte manier voor.  
 
Hoe? 
Door verschillende groepen migranten (kennismigranten, vluchtelingen, arbeidsmigranten) met 
elkaar in talencentra dit onderwijs te laten volgen, komen deze verschillende groepen met elkaar 
in aanraking en wordt de integratie bevorderd. Door ook laaggeletterden zonder migratie-
achtergrond te laten profiteren van dit onderwijs zorgt dit dat deze groep beter kan deelnemen 
aan de samenleving.  
 
3.12.2 Welkomstloket 
Waarom? 
Voor nieuwelingen in Enschede kan het soms even zoeken zijn. Je bent in een nieuwe stad waar je 
niemand kent in een nieuw land waarvan je de taal nog niet kent. Dit geldt voor alle soorten 
migranten, van kennismigranten die komen studeren tot arbeidsmigranten die op onze 
boerderijen werken maar ook vluchtelingen die als statushouder in Enschede komen wonen. Voor 
deze groepen heeft Enschede al een hoop faciliteiten, maar die zijn ook grotendeels onbekend. En 
wanneer iemand een afspraak wil maken op het gemeentehuis kan dat alleen in het Nederlands. 
 
Wat? 
Een welkomstloket inrichten waar migranten terecht kunnen voor vragen.  
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Hoe? 
Naast gemeentezaken zou hier ook ondersteuning moeten zijn voor praktische vragen over 
bijvoorbeeld huurwoningen of openingstijden van winkels. Dit hoeft uiteraard niet altijd open te 
zijn, maar kan ook op verschillende tijden in de week een of twee uur beschikbaar te zijn. Op die 
manier worden migranten bevordert om meer aan de samenleving deel te nemen en leren ze 
tegelijkertijd onze mooie stad beter kennen. Daarnaast zou het ook mogelijk moeten zijn om in 
het Duits en Engels een afspraak te maken met de gemeente voor zaken die buiten dit 
welkomstloket vallen. 
 
3.12.3 Bevordering binding kennismigranten 
Waarom?  
Enschede kent een groot aantal kennismigranten die hier komen studeren en werken. Zij zien 
Enschede helaas alleen vaak als een tussenstop. Dat terwijl deze kennismigranten een goede 
bijdrage zouden kunnen leveren aan de regionale economie. Hier liggen dus mogelijkheden ter 
verbetering. 
Een van de grootste belemmeringen voor kennismigranten is het gebrek aan woningen. We 
hebben gezien dat er een grote woningnood was bij de aanvang van het nieuwe collegejaar waar 
vooral de buitenlandse studenten de dupe van werden. Hier is tijdelijk een oplossing voor 
gekomen, maar tijdelijke oplossingen zijn niet houdbaar.  
 
Wat? 
Enschede en de regio aantrekkelijker maken voor kennismigranten als werk- en woonplaats na de 
studie door ze taalonderwijs in het Nederlands aan te bieden en te zorgen voor (meer) passende 
woonruimte. 
 
Hoe? 
Volt vindt dat de gemeente meer woonruimte voor (buitenlandse) studenten moet stimuleren, 
waardoor deze groep eerder een huis vindt en zich thuis voelt en blijf voelen in Enschede en 
omgeving. Taalonderwijs helpt om mensen uit de eigen Engelstalige bubbel te trekken, en op die 
manier voor een betere binding met de regio zorgen.  
Het voorzien in woonruimte en aanbieden van taalonderwijs zouden een bijdragen moeten 
leveren aan de bevordering van de binding met deze groep.  
 
3.12.4 Ondersteuning Arbeidsmigranten 
Waarom?  
Sinds de opkomst van arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen is de behoefte aan beleid en 
ondersteuning vanuit de overheid gestegen. Onderzoek naar de woonomstandigheden van 
arbeidsmigranten in opdracht van de Provincie Overijssel (2020) concludeert dat in Twente ca 
15.000 migranten werkzaam zijn. Een onbekend aantal daarvan is woonachtig in Enschede. Door 
een gebrek aan registratie is, dit is niet mogelijk als de migrant minder dan 4 maanden blijft, is 
onduidelijk hoeveel en hoe lang de migranten werkzaam zijn in onze gemeente. De meerderheid 
spreekt geen Nederlands en heeft geen netwerk om op terug te vallen. Zij werken lange dagen, 
maar zijn niet zichtbaar en bevinden zich vaak in kwetsbare posities. Het gebrek aan 
zelfredzaamheid baart zorgen en kan leiden tot sociale problemen cq overlast in de directe 
omgeving.  
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Wat? 
In het kader van een gezonde leefomgeving, gelijkheid en sociaal beleid, moet Enschede over 
gemeentelijk beleid beschikken ten aanzien van arbeidsmigranten. Dit beleid moet gericht zijn op 
het informeren van migranten over hun rechten en plichten en de mogelijkheden om zorg en 
(legale) woningruimte te krijgen. Werkgevers moeten ook geïnformeerd worden over hun rechten 
en plichten en regelmatig gecontroleerd op het nakomen hiervan.   
 
Hoe? 
Enschede volgt de adviezen van het landelijke Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten op en 
gaat zich via een lokaal team Bescherming Arbeidsmigranten actief inzetten om arbeidsmigranten 
en werkgevers die gebruik maken van arbeidsmigranten te ondersteunen. Beleid op 
arbeidsmigratie richt zich op het informeren van migranten en werkgevers over hun rechten en 
plichten. 
Daarnaast het verbeteren van de registratie, stimuleren gezonde arbeidsomstandigheden, 
versterken van de zelfredzaamheid en verbeteren van de huisvesting voor migranten. Het team 
kan gebruik maken van (rijks)subsidie voor het verbeteren van de werkomstandigheden en de 
huisvesting van arbeidsmigranten. Goede al bestaande initiatieven om deze taken uit te voeren 
worden door gemeente ondersteund. Hierbij kan mede gebruik worden gemaakt van de digitale 
informatie in diverse taken over rechten en plichten in Nederland104.  
De rijksoverheid biedt enkele mogelijkheden tot (aanvullende) ondersteuning voor bescherming 
van arbeidsmigranten. De gemeente kan via woondeals en regiodeals het woningaanbod voor 
arbeidsmigranten vergroten. Zij kan steun krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) voor het maken van beleid of het realiseren van een nieuwe huisvestingslocatie. 
Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de ‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan 
onverzekerden’. Deze subsidie zorgt ervoor dat arbeidsmigranten hun medische kosten ook 
vergoed krijgen als zij kort onverzekerd raken. Als arbeidsmigranten op deze manier altijd 
verzekerd zijn voor noodzakelijke medische kosten, zijn zij minder kwetsbaar. 

 
104 website WorkinNL 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 ‘Verantwoording en goedkeuringsprocedure’ 
Bijlage 2 ‘De uitdagingen van Volt nader uitgewerkt’ 
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Bijlage 1 ‘Verantwoording en goedkeuringsprocedure’ 
 
Het is in 2022 voor het allereerst dat Volt in Nederland mee gaat doen aan gemeenteraadsverkiezingen. 
Het is dus ook voor het eerst dat lokale Volt-afdelingen daarvoor beleids- en verkiezingsprogramma’s 
ontwikkelen. Zo ook in Enschede. Dit beleidsprogramma van Volt Enschede is met de grootst mogelijke zorg 
en betrokkenheid opgesteld door het Enschedese Volt policy-team. Het is toegesneden op de Enschedese 
situatie en daarbij is onder andere gebruik gemaakt van het landelijke Volt-beleids- en 
verkiezingsprogramma, eigen netwerken en deskundigen. 
  
Het policy-team wordt geleid door Michelle Meijer en Martin Ottow. Het team bestaat verder uit Elize 
Hulscher, Laura Harks, Laura Scheuter, Linda Wissink, Erik Kemp, Everwijn Dambrink, Ivan Ouderkerk, Jan 
Willem Thissen, Luc Blokhuis, Oscar Escobosa Bosman, Peter Sonder, Thomas Hazewindus, Tom Veldhuizen, 
Uwe Schmidt, Vincent Gort en Wim Hullegie. Het team is verdeeld in 14 thema-groepen, die voor de 
afzonderlijke beleidsgebieden ideeën en teksten hebben aangeleverd: 
 

Thema's Coördinator Leden 

Overheid, democratie Tom & Martin Laura H., Michelle 

Gemeentebegroting en -financiën Martin Elize, Laura H. 

Veiligheid en openbare orde Laura H. Michelle, Vincent 

Over de gemeentegrenzen heen Martin Everwijn, Oscar 

Klimaat, natuur, biodiversiteit en energie Ivan Thomas, Laura S., Oscar 

Sociaal domein, samenleving en gezondheid Peter & Michelle Luc, Everwijn, Uwe, Oscar, Elize, Jan Willem, Wim 

Onderwijs Linda Ivan, Thomas, Laura H., Tom 

Digitalisering Elize Erik, Peter, Laura S., Uwe 

Economie en werk Elize Thomas, Luc, Vincent, Linda 

Stedelijke infrastructuur Laura H. Everwijn, Ivan 

Bouwen, wonen en huisvesting Thomas Tom, Luc, Laura S. 

Mobiliteit, verkeer en vervoer Vincent Uwe, Everwijn, Laura H. 

Kunst, cultuur, sport, toerisme, recreatie Martin Linda, Oscar, Ivan 

Migratie, integratie, asielbeleid, inburgering Oscar Uwe, Elize 

 
Linda Wissink heeft het grootste deel van de eindredactie voor haar rekening genomen. 
  
Ongetwijfeld zal ons allereerste beleidsprogramma nog niet perfect en compleet zijn. 
Het zal ook nog formeel goedgekeurd moeten worden door de Enschedese Volt-leden tijdens het congres, 
dat gepland is op 15 november 2021. Vóór dat moment is de planning als volgt: 

·    Tot 3 oktober 2021:              Kwaliteitscheck door Volt Nederland 
·    Na kwaliteitscheck:      Informeel inwinnen van opmerkingen en suggesties van Enschedeërs 
·    Tot 17 oktober 2021:           Verwerken van de feedback 
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·    Op 17 oktober:             Versturen van het aangepaste programma naar de Enschedese Volt-leden 
·    Tot 24 oktober 2021:           Verzamelen van formeel ingediende amendementen 
·    Tot 15 november 2021:       Bespreken van de formeel ingediende amendementen               

 
Het beleidsprogramma is voornamelijk een intern Volt-Enschede document en is primair bedoeld als 
richtinggevend voor onze aanstaande gemeenteraadsleden. Parallel aan dit traject wordt van het 
beleidsprogramma een verkiezingsprogramma afgeleid. Dit wordt een tot ca. een kwart beknopte en 
samengevatte versie van het beleidsprogramma en heeft een externe functie om potentiële kiezers en 
andere partijen te informeren. Voor het opstellen van dit verkiezingsprogramma geldt de volgende 
planning: 

·    Tot 24 oktober 2021:           Redactie van het concept-verkiezingsprogramma 
·    Tot 15 november 2021:       Verwerken van feedback n.a.v. amendementen op het beleidsprogramma 
·    Op 16 november 2021:        Versturen van het aangepaste programma naar de Enschedese Volt-leden 
·    Tot 23 november 2021:       Verzamelen van formeel ingediende amendementen 
·    Tot 7 december 2021:          Bespreken van de formeel ingediende amendementen               
·    Op 7 december 2021:          Instemming op een ledencongres of online. 

 
Als het mogelijk en praktisch is, zullen we proberen om de verwerking en behandeling van het 
verkiezingsprogramma gelijk te laten lopen met die van het beleidsprogramma. 
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Bijlage 2 ‘De uitdagingen van Volt nader uitgewerkt’ 
 
Uitdaging 1: Meer balans in een veranderende wereld 
De eerste uitdaging is het creëren van een goede balans in de wereld. Europa is een van de rijkste 
samenlevingen op aarde. Het continent waar mensen vrij zijn om te worden wie ze willen zijn. 
Maar de tijd waarin we leven, kent ook grote problemen. Naast de klimaatproblematiek en de 
schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel, zien we op Europees grondgebied 
overvolle vluchtelingenkampen ontstaan die geen enkele vorm van perspectief bieden. Dit zijn 
stuk voor stuk problemen die niet stoppen bij grenzen en die we alleen kunnen oplossen met 
internationale samenwerking. Nederland alleen krijgt dit niet voor elkaar, maar Europese 
samenwerking biedt oplossingen en kansen. 
 
1.1 Klimaat 
De opwarming van de aarde, het verlies van biodiversiteit en het vervuilen van lucht en water: 
klimaatverandering veroorzaakt steeds meer schade aan mens en natuur. En die schade wordt 
onherstelbaar als we nu niet krachtig en snel ingrijpen. Volt ziet de klimaatcrisis als een kans 
wanneer wij durven samen te werken, zodat iedereen in een groene, duurzame wereld kan leven. 
Maar op dit moment zijn de Nederlandse plannen om de uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen niet voldoende om het verplichte doel voor 2030 te halen. En ons land presteert waar het 
gaat om hernieuwbare energie, als een van de slechtste in Europa. Wat betekent dat voor onze 
leefomgeving in 2050? Hoe houden we Enschede en onze omgeving leefbaar voor onze 
(klein)kinderen?  
Aangezien klimaatverandering zich niet aan grenzen houdt en vervuiling over grenzen heen 
plaatsvindt, pakken wij deze uitdaging ook over grenzen heen aan. Volt is ambitieus, net als de 
huidige Europese plannen, maar wij durven nog groter te denken. Ook hier geldt: wanneer we 
samenwerken door kennis en kracht te delen, ontstaan er veel kansen. Kansen om onze 
innovatieve talenten maximaal te verkennen en in te zetten. 
Kansen om definitief een duurzame transitie te maken van de grijze naar de groene economie. 
Kansen om de wereld te creëren waarin welvaart en welzijn samengaan met een schoon milieu. 
Door noodzakelijke maatregelen te nemen om de balans tussen mens en natuur te herstellen, 
durven wij de toekomst voor onze kinderen en onszelf veilig te stellen. 
 
Klimaatneutraal in 2040 
Volt steunt de Green Deal van de EU, behalve waar het gaat om kernenergie en biomassa. De 
Green Deal is een breed opgezet klimaat- programma dat tot doel heeft dat Europa in 2050 
klimaatneutraal is, onder meer door het verminderen van CO2-uitstoot, door het verminderen en 
hergebruiken van afvalstoffen (circulaire economie) en door te investeren in groene innovaties, 
duurzame productieprocessen, schone energie en duurzaam transport. Ook wij willen dat 
Enschede, Nederland en Europa zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. Wat Volt betreft, kan 
dat nog ambitieuzer. Daarom willen we het volgende realiseren in 2040, in plaats van in 2050: een 
fossielvrije energiemix, een waterstofeconomie waar ook de zware industrie op draait, klimaat-
neutrale landbouw en bouw, en een volwaardig, duurzaam openbaar vervoersnetwerk. 
 
Inzetten op duurzame energiebronnen 
Ons land heeft in Europees verband beloofd dat in 2030 70% van onze elektriciteit en tenminste 
27% van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Dat betekent dat er in de komende jaren veel 
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gaat veranderen in ons land. Volt wil dat onze economie in 2040 grotendeels draait op groene 
energie zoals wind- en zonne-energie. Om de doelstellingen op een haalbaar manier te versnellen 
moeten we pragmatisch naar de opties kijken.  
 
Geen biomassa 
Volt is tegen het gebruik van biomassa als energiebron, wanneer de te gebruiken biomassa geen 
afval is of afval is dat niet uit Europa afkomstig is. Want in die situaties gaat biomassa wel degelijk 
gepaard met CO2-uitstoot. Biomassa wordt momenteel vaak per schip aangevoerd vanuit de VS, 
Canada en andere landen. Ook dat transport leidt tot milieuschade. Bovendien toont veel 
wetenschappelijk onderzoek aan dat het vervangen van steenkool door biomassa de uitstoot van 
CO2 verhoogt. Ook de Sociaaleconomische Raad (SER) pleit er in een rapport van juli 2020 voor 
dat alleen echt onbruikbare resten biomassa verbrand worden. 
 
1.2 Landbouw en natuur  
Een groot deel van de Nederlandse grond wordt gebruikt voor intensieve landbouw. Maar 
intensieve landbouw is schadelijk voor de natuur en voor biodiversiteit. Natuur en biodiversiteit 
zijn cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien hebben de natuur, planten en dieren 
waarde op zichzelf, naast het belang dat ze hebben voor mensen. Volt wil zorgen dat natuur en 
landbouw meer in balans komen. Dit is goed voor mens, dier en natuur. 
 
Europese natuurgebieden verbinden 
Het behoud van biodiversiteit in de natuur is een steeds urgenter vraagstuk. Wij mensen breken 
dit systeem steeds verder af en maken het homogener door onder andere de kap van bossen en 
het leegvissen van de oceanen. Het is de hoogste tijd om de diversiteit in de natuur te versterken. 
Dit doen we door alle Natura 2000 gebieden in Europa met elkaar te verbinden. Het totale 
oppervlak aan beschermd natuurgebied wordt vergroot tot 30% in 2030. Zo versterken we de 
biodiversiteit en is er meer ruimte voor recreatie en natuur-inclusieve landbouw. Voor Enschede 
en nabije omgeving zijn dit Aamsveen, Witte Veen en Haaksberger Veen met de aansluitende 
Duitse veengebieden. 
 
Stadsboswachter voor biodiversiteit in de stad  
Ook steden zijn onderdeel van ons ecosysteem. Dus hebben we ‘stadsboswachters’ nodig. Die 
functie is al ingevoerd in Rotterdam; de stadsboswachter zorgt daar voor vergroening van de stad 
door onder andere het planten en onderhouden van bomen, het onderhoud van meer diverse 
stadsbossen, het inpassen van natuur in bestaande bebouwing en het aanplanten en 
onderhouden van ecosystemen in de stad. 
 
Technologie voor landbouw van de 21ste eeuw  
Ruimte is schaars in Nederland. Op dit moment gebruiken we een groot deel van ons land voor 
intensieve landbouw. Deze manier van gebruik is een grote last voor de bodem, de omliggende 
natuur en de menselijke gezondheid. Dit komt voornamelijk door uitstoot van stikstof en fijnstof. 
Intensieve landbouw is hier medeverantwoordelijk voor. Daarom wil Volt toe naar natuur-
inclusieve landbouw. Technologie helpt wetenschap en natuur hierin samen te brengen, zodat 
landbouw en natuur één geheel vormen. Pesticiden en kunstmest worden vervangen door 
natuurlijke planten, dieren en mest die gewassen beschermen en de bodem de kans geven om te 
herstellen. 
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Meer voedsel door gesloten kringlooplandbouw  
Ook de land- en tuinbouw en veehouderij moeten hun uitstoot gaan verminderen en biodiversiteit 
bevorderen. Om dat aan te moedigen, zouden boeren geen subsidie meer moeten krijgen voor de 
grootte van hun land, maar voor de manier waarop ze dat land gebruiken. Daardoor stimuleren 
we een gesloten kringlooplandbouw voor de veehouderij en akkerbouw: zo kunnen we 
verantwoord produceren en consumeren. 
Dierenwelzijn staat hierbij centraal. De veehouder voert de dieren voornamelijk met ruwvoer van 
eigen land. Voor krachtvoer wordt gebruikgemaakt van restproducten uit de voedingsindustrie, 
akkerbouw en tuinbouw. Met een gesloten kringloop kunnen we tot 70% meer voedsel 
produceren. 
 
1.3 Veiligheid 
Volt wil dat iedereen in een veilige en vrije wereld kan leven. Maar de machtsverhoudingen in de 
wereld verschuiven en Nederland heeft daar maar zeer beperkt invloed op en Enschede zo 
mogelijk nog minder. Europa kan ons in deze veranderende wereld wél beschermen. En Europa 
dient zich meer dan ooit eensgezind op te stellen als verdediger van vrede, democratie en 
duurzaamheid. Samen kunnen we weerstand bieden aan fysieke dreiging, de verspreiding van 
nepnieuws, cyberdreigingen, handelsbeperkingen en politieke inmenging. Onze concrete 
voorstellen zijn de volgende. 
Europees en buitenlandbeleid als een taak binnen het college van B&W 
Wij willen dat een lid van het college van B&W een specifieke taak krijgt op het gebied van 
Europese en buitenlandse zaken, inclusief grensoverschrijdende verbanden, met als insteek 
veiligheid, samenwerking, medemenselijkheid, economie, mobiliteit en duurzaamheid. 
 
Gecontroleerde decriminalisering van drugs 
Volt wil werken aan het gecontroleerd decriminaliseren of legaliseren van drugs. Het Portugese 
model heeft namelijk laten zien dat de ‘war on drugs’ die over de hele wereld gevoerd wordt, niet 
gewonnen kan worden. Daarom wil Volt toewerken naar een ander systeem, waarin we op basis 
van gedegen onderzoek het in bezit hebben, de handel en de productie van bepaalde drugs onder 
bepaalde voorwaarden toestaan. Dit heeft twee grote voordelen. De druk op de handhaving 
neemt af én we kunnen als samenleving beter investeren in preventie en voorlichting. Het 
legaliseren leidt niet tot meer drugsgebruik, maar zorgt wel voor betere controle van het gebruik. 
 
1.4 Vluchtelingen en arbeidsmigranten 
Volt wil een menselijk vluchtelingenbeleid en een verstandig arbeidsmigratiebeleid. Hierbij dragen 
we onze Europese waarden uit door vluchtelingen en asielzoekers menswaardig op te vangen en 
een toekomst te bieden. Ook wil Volt een betere toekomst bieden aan arbeidsmigranten. Een 
centraal aanspreekpunt voor tijdelijke werknemers en buitenlandse studenten moet onder andere 
eerder duidelijkheid geven over de mogelijkheden om in de regio te werken en te wonen. Zo 
zullen de arbeidsmigranten, wij en het land van herkomst erop vooruitgaan.  
 
Een menselijke asielprocedure 
Volt wil een eerlijke, doelmatige en snelle uitvoering van asielbeleid, dat direct recht geeft op 
sociale, juridische en psychologische bijstand. Daarnaast moeten asielzoekers vanaf de eerste dag 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt, moeten hun vaardigheden sneller worden herkend en moet 
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aan alle asielzoekers taalonderwijs worden aangeboden. Hiermee zorgen we direct voor 
succesvolle integratie en economisch voordeel voor mens en maatschappij. 
 
Arbeidsmigratie 
We hebben in Nederland een tekort aan mensen in meerdere sectoren, zoals de techniek, zorg, 
onderwijs, transport en logistiek, en ICT. Volt wil dat arbeidsmigranten in hun land van herkomst al 
via een portal kunnen zien of er geschikte functies voor hen openstaan en dat vóór hun komst 
naar ons land vaststaat of ze hier een baan kunnen krijgen. 
 
Uitdaging 2:  Een nieuwe kijk op de economie 
De tweede uitdaging die Volt ziet, is het introduceren van een nieuwe kijk op de economie. Over 
hoe we de economie inrichten is de politiek altijd verdeeld. Links en rechts hebben elkaar bij dit 
onderwerp te vuur en te zwaard bestreden. 
 
2.1 Niet links of rechts 
Maar voor Volt is de economie niet links of rechts. Als samenleving hebben we ons te lang gericht 
op economische groei. Dat heeft welvaart gebracht, maar ook grote problemen die voor een deel 
niet in geld uit te drukken zijn: de aantasting van het klimaat, de enorme teruggang van de 
biodiversiteit, de zwakke positie van te veel mensen op de arbeidsmarkt en de grote financiële 
verschillen tussen mensen. 
Politiek en overheid moeten meer sturen op welzijn in plaats van alleen op welvaart, zodat ieder 
van ons over de middelen beschikt om op eigen kracht een comfortabel bestaan op te bouwen. 
Voor Volt geldt dat een vrije markt alleen goed kan functioneren met een goede marktmeester die 
kaders vaststelt om de negatieve gevolgen van de ‘vrije’ markt te voorkomen. Daarnaast initieert 
en ondersteunt de overheid innovaties, mede door het faciliteren van excellent onderwijs. Maar 
ook door te investeren in fundamenteel onderzoek en in research & development, juist ook in 
Europees verband. Het bedrijfsleven is de plek om de uitkomsten verder te ontwikkelen en wordt 
daarmee zelf investeerder van de toekomst. 
Daarom staat het stimuleren van (innovatief) ondernemerschap centraal voor Volt. De overheid 
moet mensen de mogelijkheden geven om ondernemerschap ten volle te benutten en daardoor 
een bijdrage te leveren aan de samenleving. 
 
2.2 Economie in Europa 
Volt wil dat iedereen voordeel heeft van de mogelijkheden van de Europese economie. De 
Europese Unie is de tweede economie ter wereld. Als handelsland en lid van de Unie profiteren wij 
van ongelimiteerd toegang tot deze markt. Dus is er alle reden voor ons land om de Europese 
economie te stimuleren. Maar daarbij kiezen we voor een nieuwe, economische koers. Nu ook de 
coronacrisis en de daaropvolgende economische crisis om diepgaande verandering vragen, willen 
we Nederland en Europa transformeren naar een duurzame economie en Enschede mag daarin 
niet achterblijven. 
 
Kickstart van de circulaire economie 
Volt wil zorgen voor een kickstart van de circulaire economie door hergebruik van materialen te 
stimuleren. Dat vraagt van ons dat we anders gaan kijken naar de waarde van materialen en 
producten. Momenteel is onze economie vooral gericht op het consumeren van nieuwe 
producten. Voor bedrijven is hergebruik nu vaak duurder dan het gebruik van nieuwe materialen. 
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Maar een circulaire economie, waarin we zo zuinig mogelijk met onze spullen en grondstoffen 
omgaan, vraagt juist om behoud van waarde, dus om zoveel mogelijk hergebruik. 
 
De duurzame en minder afhankelijke waterstof economie 
De energiedrager van de toekomst is waterstof. Volt wil daarom investeren in de grootschalige 
Europese productie van en infrastructuur voor waterstof. Door als eerste deze technologie echt te 
gaan ontwikkelen, zullen we als Europa een voorsprong krijgen en kunnen we de toekomstige 
kennis verkopen. Duurzaam en voordelig dus. Waterstof wordt ook nu al gebruikt op steeds 
grotere schaal, bijvoorbeeld bij de bouw van een ‘waterstofwijk’ in Hoogeveen en in industriële 
processen. Wanneer waterstof fossiele brandstoffen zoals benzine en gas snel vervangt zijn we 
minder vervuilend en minder afhankelijk van landen buiten de EU. 
 
MKB over de grens toegankelijk maken  
Over grenzen heen werken is in Europa vaak een administratieve rompslomp door verschillend 
fiscaal beleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor het midden- en kleinbedrijf in grensregio’s. Met een 
digitaal portaal regelen ondernemers eenvoudig hun zaken met verschillende overheden, zoals 
bijvoorbeeld de jaarrekening en de belastingaangiften. Daarnaast moet het makkelijk worden 
online een nieuw bedrijf in Europa te beginnen en te runnen. Onder meer door het binnen de EU 
op elkaar afstemmen van fiscaal beleid. Zo maken we het makkelijker voor ons midden- en 
kleinbedrijf, de motor van onze economie, om hun zaken uit te breiden naar de rest van Europa. 
 
Europese ontwikkeling en gebruik van Kunstmatige Intelligentie  
Kunstmatige intelligentie (KI - AI) zal grote veranderingen in ons leven brengen. Onder meer in de 
zorg, het gebruik van energie, onderwijs en de landbouw. Omdat deze technologie veel aan de 
kwaliteit van ons leven kan bijdragen, moeten we snelheid maken met de ontwikkeling hiervan. 
Dat kan door met de EU te investeren, kennis te bundelen en samenwerking tussen universiteiten 
en bedrijven op gang te helpen met speciale KI-centra. Die investeringen helpen ons welzijn 
vooruit als de KI-onderzoekers, -laboratoria en startups van wereldklasse zijn. Tegelijk moeten we 
nu ook de ethische richtlijnen bepalen en in Europese kaders vastleggen. Want als wij dat niet 
doen, bepalen de tech-giganten uit China en de VS de norm. Ook op de arbeidsmarkt zal de 
ontwikkeling van KI een grote invloed hebben. 
Met de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool heeft Enschede twee waardevol inzetbaar 
kenniscentra.  
 
Uitdaging 3: Gelijke kansen voor iedereen  
Europa heeft ons veel gebracht. Eerst vrede en veiligheid en daarna ongekende welvaart. Nu 
wordt het tijd deze welvaart om te zetten in welzijn, voor mens en natuur. 
 
Welvaart en welzijn vóór winst 
De menselijke maat is in ons economisch beleid uit het oog verloren. Keuzes worden gemaakt op 
basis van economische winst, in plaats van ons welzijn. Ter illustratie: grote datacenters op 
Nederlandse grond dragen bij aan het bruto binnenlands product (bbp), maar leveren op dit 
moment amper welzijn op voor Nederlanders. De stap van economische winst naar welvaart 
zetten we door naast het bbp de brede-welvaarts-monitor (bwm) te gebruiken. Die wordt ook al 
door ons Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt, naast het bbp. Naast welvaart kijkt de bwm 
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ook naar andere belangrijke zaken zoals onze gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, wonen, 
het milieu, vertrouwen en een eerlijke verdeling van de welvaart. 
 
Groene keuzes fiscaal aantrekkelijk maken voor het bedrijfsleven  
Groene keuzes maken we, binnen de gemeentelijke mogelijkheden, fiscaal aantrekkelijk voor 
bedrijven. De combinatie van het fiscaal aantrekkelijk maken van vergroening naast het duurder 
maken van vervuilen, zorgt voor een goede stimulans van verduurzaming in het bedrijfsleven. 
 
3.1 Innovatief ondernemerschap 
Volt vindt innovatief, nieuw en sociaal ondernemerschap van groot belang voor een gezonde 
economie. Startups en ondernemers brengen immers nieuwe ideeën in onze maatschappij. Een 
probleem is dat op dit moment vooral grote multinationals, die vaak succesvolle startups 
opkopen, de dienst uitmaken op de markt. Dat blokkeert de ontwikkeling van nieuwe bedrijven en 
maakt onze economie kwetsbaar. Daarom is het nodig om te investeren in innovatief 
ondernemerschap en te werken aan nieuwe Europese wet- en regelgeving over gemonopoliseerde 
markten, zoals big-tech, om te zorgen voor eerlijke concurrentie. 
 
Ruim baan maken voor innovatief ondernemerschap 
Gelet op het economische belang van innovatie, wil Volt dat zowel de Europese als onze 
Nederlandse en gemeentelijke overheid de steun voor innovatieve bedrijven uitbreidt. Hierbij 
kijken we naar speciale innovatie-hubs, waarin lichtere regelgeving geldt om bedrijven in een 
bepaalde sector de ruimte te geven tot innovaties te komen. Daarnaast denken we het stimuleren 
van bedrijven die samen met de UT en Saxion nieuwe technologieën ontwikkelen. 
 
Sociaal ondernemerschap ondersteunen  
Ondernemers die maatschappelijke doelen op de eerste plaats hebben, moeten ondersteund 
worden met een specifiek beleid voor sociale ondernemers. We pleiten voor Europees erkende 
certificaten om deze maatschappelijk relevante ondernemingen te kunnen oprichten en 
behouden. Nederland kan een inhaalslag maken door te leren van bijvoorbeeld Frankrijk, waar 
ondernemingen met een sociale missie al een speciale rechtspositie hebben. 
 
Beperking van de invloed van Big Tech  
Het is van belang dat de markt goed en eerlijk functioneert, zowel voor bedrijven als voor 
werknemers en consumenten. Niet alleen in traditionele sectoren, maar juist ook in de nieuwe. 
Grote technologiebedrijven zoals Facebook, Google en Amazon hebben enorme machtsposities in 
de markt. Zij beschermen en vergroten die onder andere door het opkopen van potentiële 
concurrenten. Dit beleid geeft ze niet alleen te veel macht, het gooit de markt ook steeds meer 
dicht voor nieuwe innovatieve bedrijven. Volt wil daarom dat de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) in samenwerking met de EU (DG-concurrentie) de mededingingsregels herziet. 
Op lokaal niveau willen wij aanmoedigen om zo min mogelijk gebruik te maken van de producten 
van de Big Tech, hoe lastig dat ook kan zijn. Er zijn echter vaak uitstekende geschikte alternatieven 
beschikbaar, zoals Open Technology. 
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3.2 Gelijke kansen voor iedereen 
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Daarom vinden we het rechtvaardig dat mensen 
gelijke kansen krijgen in het onderwijs en in hun werk. Het creëren van gelijke kansen is de derde 
grote uitdaging die Volt ziet. 
Gelijke kansen creëren betekent niet dat iedereen hetzelfde moet of kan presteren. We verschillen 
van elkaar en dat is goed. Die verschillen zorgen dat onze samenleving zich op een kleurrijke 
manier optimaal kan ontwikkelen. Daarom moet onze samenleving openstaan voor inclusiviteit en 
gaan wij actief de dialoog aan met mensen die dit anders zien. Het afgelopen jaar is gebleken dat 
nog steeds veel mensen tegen maatschappelijke drempels aanlopen om wie zij zijn, en niet om 
wat ze doen of kunnen. Racisme, antisemitisme, islamofobie, seksisme, homohaat en discriminatie 
komen nog steeds te vaak voor. Iedereen, ongeacht afkomst, gender, religie, beperking, seksuele 
geaardheid, leeftijd of opleiding verdient een gelijkwaardige behandeling; artikel 1 van onze 
Grondwet sluit discriminatie op welke grond dan ook uit. 
Gelijke kansen creëren betekent dat we ervoor zorgen dat onze voorzieningen passen bij degenen 
die er gebruik van maken. Mensen die meer ondersteuning nodig hebben, krijgen die ook. 
 
3.3 Onderwijs 
Volt vindt dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen om hun eigen dromen waar te maken. 
Goed en toegankelijk onderwijs is daar een voorwaarde voor. Het beleid dat de overheid en 
sommige schoolbesturen hanteren richt zich niet altijd op de kansen en mogelijkheden, maar te 
vaak op streefgetallen. Leraren en leerlingen werken in het basis en voortgezet onderwijs nu in 
data-gedreven systemen die meer afrekenen dan ondersteunen. Systemen met een hoge 
werkdruk, veel toetsen, huiswerk, verantwoording, veel lesuren, vroegselectie en beperkte 
keuzevrijheid in onderwijsaanbod. Volt ziet dat persoonlijke ontwikkeling, leren samen te leven, 
een (Europese) maatschappelijke vorming en algemene vaardigheden nu te weinig aandacht 
krijgen. 
Gemeenten hebben geen formele rol bij de ontwikkeling van curricula en lesplannen. De taken van 
gemeenten blijven voornamelijk beperkt tot: 

- huisvesting voor scholen 
- openbaar onderwijs 
- leerlingenvervoer 
- aansluiting tussen tussen zorg en onderwijs goed vormgeven 
- onderwijsachterstanden bij kinderen tegengaan 
- toezien op de leerplicht 

 
Toch wil Volt dat de gemeente ook op lokaal niveau zoveel mogelijk stimuleert dat er meer 
aandacht wordt besteed aan gezondheid (zoals gratis schoolmaaltijden), een brede vorming (zoals 
meer medialessen) en een leven lang ontwikkelen (zoals vaardigheden van en voor de toekomst 
ontwikkelen). 
 
3.4 Wonen 
Op dit moment is wonen weliswaar een sociaal grondrecht, toch komen we in Enschede al ruim 
2000 woningen tekort, met de verwachting dat het er nog veel meer gaan worden. Een groot 
aantal jongeren woont noodgedwongen bij hun ouders. Van gelijke kansen op de woonmarkt is 
geen sprake: geen geld, geen woning. Daardoor worden vooral jonge mensen, die hun bestaan 
nog moeten opbouwen, en mensen met lagere en middeninkomens geraakt. 
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Investeren in de bouw van duurzame woningen  
Om te beginnen moeten we vooral blijven investeren in de bouw van duurzame woningen. Dat 
levert niet alleen woonruimte op, maar ook werkgelegenheid. Daarbij kunnen we profiteren van 
onder meer de mogelijkheden van prefab bouwen, tijdelijke en gesplitste woningen, en 
doorstroming op de woonmarkt. Ook moeten we investeren in het beter isoleren van de 
bestaande woningvoorraad zonder dat dit de lasten verhoogt voor mensen die nu al moeite 
hebben met het betalen van hun energierekening. 
 
Pensioenfondsen en verzekeraars laten investeren in woningen  
Wij stellen voor dat de overheid met de pensioenfondsen en verzekeraars in overleg gaat over de 
vorming van een bouwfonds waarmee nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Samen 
spreken ze af welk redelijk rendement op die investering behaald mag worden en op basis daarvan 
worden de huren bepaald. De pensioenfondsen zijn daarmee verzekerd van voldoende rendement 
om onze pensioenen te blijven betalen, terwijl woekerhuren voorkomen worden. 
 
3.5 Zorg 
Nederland behoort nog steeds tot de top van de wereld als het gaat om zorg, maar heeft ook een 
van de duurste zorgsystemen van Europa: gemiddeld geven wij ruim € 6.000 per jaar per persoon 
uit aan de zorg. Bovendien heeft de coronacrisis laten zien dat er geen rek meer in ons zorgstelsel 
zit: een tekort aan IC-bedden, verpleegkundigen en testcapaciteit. Volt wil onderzoeken hoe we 
het zorgstelsel kunnen verbeteren via onder andere een betere mix van overheidsregie, 
digitalisering en marktwerking. Hierbij willen we leren van de verschillende stelsels in andere 
landen, maar vooral samenwerking zoeken over grenzen heen om Europese middelen zo goed 
mogelijk in te zetten. Met name in de grensregio’s is er veel mogelijk. 
Als we het zorgstelsel ook in de toekomst betaalbaar willen houden, moeten we meer inzetten op 
preventie, de voordelen van digitale geneeskunde (eHealth) beter gaan benutten en medische 
instellingen beter laten samenwerken. 
 
Meer nadruk op preventie en regionale samenwerking voor een toekomstbestendig zorgstelsel 
Als er niets verandert, moet volgens het RIVM in 2040 een op de vier mensen in de zorg werken 
om in de toenemende zorgvraag te voorzien. Om dat te voorkomen, moeten we veel meer 
aandacht gaan geven aan gezonder leven, (digitale) zorg thuis en regionale samenwerking tussen 
gezondheidscentra. Bijvoorbeeld door regionale inkoop en door het regionaal laten samenwerken 
van eerstelijns zorgorganisaties zoals huisartsen, ggz en gemeenten. Ook moeten we werken aan 
preventie, denk daarbij ook aan het aantrekkelijker maken van gezonde producten, meer nadruk 
op preventieve zorg voor jonge mensen en gezonder leven. 
 
Innovatie en eHealth in de zorg stimuleren 
Ons zorgstelsel kan beter en goedkoper worden als we ondernemers stimuleren om nieuwe 
medische technologieën te ontwikkelen. Zo liggen er veel kansen bij eHealth: de toepassing van 
digitale hulpmiddelen in de zorg. Computers en digitale systemen kunnen bijvoorbeeld artsen 
ondersteunen om snellere en betere diagnoses te stellen en patiënten kunnen via video contact 
leggen met de thuiszorg. Met digitale hulpmiddelen krijgen patiënten een centralere rol, verbetert 
de kwaliteit van zorg en kunnen zowel kosten als de administratieve druk op zorgverleners 
afnemen. De overheid moet deze vooruitgang stimuleren. 
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Psychische problemen onder jongeren en jong- volwassenen aanpakken  
Van de jongeren van 18 tot 25 jaar heeft ruim 10% psychische problemen. De wachtlijsten zijn te 
lang, zelfdoding onder jongeren is toegenomen en specialistische hulp is soms moeilijk bereikbaar. 
Het is goed mogelijk dat de coronacrisis deze problemen verder zal vergroten. Sinds de 
decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 worden dergelijke problemen veel te vaak te laat herkend 
en behandeld. Volt wil een regionale netwerkbenadering waarin alle benodigde expertise 
beschikbaar is en op maat kan worden ingezet. 
 
Zorg voor de zorgverleners 
Volt wil erop toezien dat zorg ook voor de zorgverleners weer werkbaar wordt. Om ook deze 
sector aantrekkelijk te houden voor nieuwe instroom, zijn veranderingen nodig. De 
administratieve lasten van het zorgpersoneel moeten verminderd worden waardoor er in ieder 
geval meer ruimte voor bijscholing komt.  
Mede op deze manier willen we de verwachte tekorten van medewerkers in de zorgsector 
tegengaan. Die tekorten spelen sector breed: in de ziekenhuiszorg, wijkverpleging, ggz, 
gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg. Van alle instellingen in de ouderen- en thuiszorg en in de 
wijkverpleging kampt maar liefst driekwart met moeilijk vervulbare vacatures. En dat terwijl de 
coronacrisis heeft laten zien hoe ongelooflijk belangrijk het zorgberoep is. 
 
Zorg dicht bij de mensen 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg dicht bij de mensen. Deze zorg is cruciaal voor het 
welzijn van mensen die om verschillende redenen minder gemakkelijk mee kunnen komen in de 
samenleving. In 2015 zijn de uitvoering van de participatiewet en van de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdzorg volledig gedecentraliseerd. De gemeenten 
krijgen voor deze taken veel te weinig geld. Steeds meer gemeenten komen daardoor in financiële 
problemen. Zij bezuinigen op die zorg, maar ook andere welzijnsvoorzieningen staan onder druk of 
zijn al wegbezuinigd. Volt vindt dat de zorg dicht bij mensen goed geregeld moet zijn en dat mag 
niet ten koste gaan van andere welzijnsvoorzieningen. Extra aandacht is nodig voor het 
voorkomen en oplossen van multi-problematiek waaronder dakloosheid onder jonge mensen. 
Continuïteit van zorg moet met name gegarandeerd worden voor jongeren die uitstromen uit de 
jeugdzorg. Volt zet zich daarom in dat het gemeentefonds ruim verhoogd wordt. 
 
3.6 Meer financiële gelijkheid 
Volt wil toegankelijk onderwijs en gratis kinderopvang, zodat mensen betere kansen hebben op 
een goed betaalde baan en minder parttime hoeven te werken. Maar dat is niet genoeg om de 
grote financiële verschillen tussen mensen weer te verkleinen. Iedereen moet profiteren van de 
Europese welvaart en financiële verschillen mogen niet te groot zijn. Onze economie is in de 
laatste veertig jaar weliswaar sterk gegroeid, maar in die periode zijn de besteedbare inkomens in 
Nederland nauwelijks gestegen. Van de groei hebben vooral bedrijven, aandeelhouders en 
topbestuurders geprofiteerd. De effectieve belastingdruk voor grote bedrijven is de laatste tien 
jaar met een kwart gedaald, terwijl de lasten voor huishoudens fors zijn gestegen. 
In Nederland zijn de verschillen in inkomen relatief beperkt, maar als we naar het vermogen 
kijken, zijn de verschillen veel te groot. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de 
grootste ongelijkheid tussen generaties: ouderen met veel vermogen versus jongeren die niet de 
mogelijkheid hebben vermogen op te bouwen. Een duurzame samenleving geeft ook jonge 
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mensen de kans hun leven goed op te bouwen. Wij willen onderzoeken hoe op gemeentelijk 
niveau inkomens- en vermogensverschillen en de gevolgen daarvan verkleind kunnen worden. 
 
3.7 Een eerlijke arbeidsmarkt 
Volt wil dat mensen gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt en rechtvaardig beloond worden. 
De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat zzp’ers, uitzendkrachten en mensen met een 
nul-urencontract financieel te afhankelijk zijn van onzeker werk. Hierdoor is ook hun inkomen 
onzeker. Op de huidige arbeidsmarkt kunnen ze vaak geen vast werk vinden en dat leidt met grote 
regelmaat tot misbruik van hun zwakke positie. Ook andere aspecten van de arbeidsmarkt vragen 
om verbetering, zoals de hoogte van de lonen en de mogelijkheden tot omscholing, kinderopvang 
en ouderschapsverlof. Zeker ook de werkloosheid onder jongeren in Nederland en Europa vraagt 
om extra aandacht. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een flex-contract (vooral 
jongeren) waardoor ze weinig sociale zekerheid hebben. Contracten met flexwerkers zijn voor de 
werkgever vaak goedkoop en gemakkelijk te beëindigen en dat leidt soms tot misbruik. Volt wil 
daarom de positie van flexwerkers verbeteren. 
 
Meer mensen aan het werk door gratis kinderopvang 
Door gratis kinderopvang hebben meer mensen, vaak vrouwen, de mogelijkheid overdag te 
werken. Omdat meer mensen werken, stijgen de belastinginkomsten en kan een deel van de 
hogere kosten worden terugverdiend. Met het oog op een eerlijke arbeidsmarkt, maar ook op het 
verkleinen van de financiële ongelijkheid tussen mensen, is Volt voorstander van gratis 
kinderopvang. Daarnaast leidt de complexiteit van het stelsel tot veel terugvorderingen. Gratis 
kinderopvang betekent geen toeslagaanvraag en dus geen terugvordering. 
 
3.8 Inclusiviteit 
Iedereen hoort erbij. Daarom verzetten we ons tegen discriminatie op grond van geslacht, 
geaardheid, ras, beperking, nationaliteit, afkomst, huidskleur of geloof. Wie je ook bent, tijdens 
bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek behoor je niet op grond van dit soort factoren achtergesteld te 
worden. Kortom, discriminatie hoort in de Nederlandse en Europese samenleving niet thuis. 
Daarvoor zet Volt zich niet alleen in Nederland in, maar ook in landen zoals Polen. 
 
Wethouderstaak: “Emancipatie en Kansengelijkheid” 
De instelling van een taak binnen het college van B&W speciaal voor emancipatie en 
kansengelijkheid is een belangrijk signaal dat we in Enschede discriminatie, gendergelijkheid en 
inclusiviteit hoog op de agenda zetten. De centrale taken en verantwoordelijkheden van deze 
functie zullen o.a. zijn: 
• Doelgroepenbeleid: het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid-op-maat, gericht tegen 

discriminatie en het wegnemen van barrières die emancipatie en kansengelijkheid van 
specifieke groepen en genders in de weg staan; 

• Lokaal beleid: het faciliteren, coördineren en evalueren van beleid van de gemeentelijke 
overheid gericht op gendergelijkheid en inclusiviteit in alle beleidsthema’s. 

 
De gemeente moet haar voorbeeldfunctie waarmaken 
De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Vrouw/man-gelijkheid, inclusief gelijke beloning, moet 
nu eindelijk werkelijkheid worden in plaats van een beleidsdoelstelling, zo nodig door functies 
alleen voor vrouwen open te stellen. Door politieke partijen een rits-systeem (vrouw/man, om en 
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om) te laten hanteren ontstaat er gelijke vertegenwoordiging. Ambtenaren moeten worden 
getraind in het herkennen en aanpakken van discriminatie en vooroordelen. Een gemeente 
spreekt zich actiever uit voor de bescherming van de rechten van lhbti’s. 
 
Onderwijs over discriminatie 
In het onderwijs wil Volt leerlingen en studenten beter laten informeren over het belang, de 
kracht en de voordelen van een diverse samenleving zonder discriminatie. Hierbij zal onder andere 
expliciet aandacht zijn voor institutioneel racisme en inclusieve seksuele voorlichting. 
 
Actieve aanpak seksuele intimidatie en mishandeling 
Volt zet zich actief in voor een nationale en lokale aanpak om zowel de preventie als de nazorg te 
verbeteren in geval van seksuele intimidatie en mishandeling. Volt is dan ook blij dat Nederland de 
Istanbul-Conventie (2014) van de Raad van Europa heeft geratificeerd. Maar op belangrijke 
onderdelen daarvan schort het in de uitvoering. Volt wil daarom een actievere aanpak op dit 
gebied. Betere seksuele voorlichting met aandacht voor zelfbeschikking is daarbij een voorwaarde. 
Ook sectoren die hiermee te maken hebben, zoals de zorg, het nachtleven en de politie, kunnen 
zich verbeteren op het gebied van de preventie en nazorg. Het belangrijkste onderdeel van 
preventie ligt in educatie. 
 
Waardering voor onbetaald vrijwilligerswerk 
Volt streeft naar een inclusieve samenleving. Ook als het om werk gaat, mag niemand buiten de 
boot vallen. In dat verband moeten we ons ervan bewust zijn dat de ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie en robotisering grote gevolgen zal hebben voor onze arbeidsmarkt. Vooral 
routinematig werk zal geautomatiseerd worden, waardoor er voor dat werk steeds minder 
mensen nodig zijn. Die ontwikkeling zal weliswaar leiden tot nieuwe banen, maar het is de vraag 
hoeveel dat er zijn en hoeveel mensen omgeschoold kunnen worden. 
Volt vindt daarom dat we op een andere manier naar werk moeten kijken. Onbetaald 
vrijwilligerswerk, zoals mantelzorg of werk voor maatschappelijke organisaties, is voor onze 
samenleving niet minder waardevol dan betaald werk. 
 
Uitdaging 4: De publieke zaak opnieuw ingericht 
Volts vierde grote uitdaging is het herinrichten van de publieke zaak. Wanneer wij onze 
samenleving klaarmaken voor de 21ste eeuw, moet de overheid daarin durven te leiden. Nationaal 
is een ministerie van Digitale Zaken daarbij onmisbaar. Lokaal zou dit bijvoorbeeld een wethouder 
van Digitale Zaken kunnen zijn. Dan hebben we profijt van digitale mogelijkheden en hoeven we 
niet te vrezen voor onze privacy of tech-monopolies. Ook onze ‘offline’ infrastructuur is aan 
vernieuwing toe. Er zijn tal van duurzame, innovatieve mogelijkheden om ons openbaar vervoer te 
verbeteren en die willen we onderzoeken. En we willen nagaan of we (ook lokale) belastingheffing 
voor meer duurzame doelen kunnen gaan inzetten, zoals het vergroenen van de samenleving. 
 
4.1 Digitalisering 
De wereld ondergaat de vierde industriële revolutie. Als nieuwe vormen van digitalisering worden 
nu onder andere technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotisering, quantum-computing 
en het Internet of Things onderdeel van ons dagelijks leven. Volt wil dat deze ontwikkelingen de 
kwaliteit van onze samenleving ten goede komen, op een veilige manier. Digitalisering veroorzaakt 
misschien wel de meest ingrijpende verandering van de 21ste eeuw. Een verandering met kansen 
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op het gebied van gezondheid, communicatie, milieu, werken en de dienstverlening van de 
overheid. Die kansen wil Volt optimaal benutten. Daarnaast pleit Volt voor het gebruik van open 
standaard en open source software door de overheid, zowel intern als in de omgang met burgers. 
Open source software geeft burgers en journalisten inzage in systemen die door de overheid 
gebruikt worden. Dit komt naast transparantie ook de veiligheid ten goede. Via open standaard 
software streven we naar meer onafhankelijkheid van grote softwarebedrijven en bieden we 
mogelijkheden voor onafhankelijke uitwisseling van data en technische ontwikkelingen. 
 
Minister/wethouder van Digitale Zaken 
Het is de taak van de overheid om de digitalisering van onze maatschappij, samen met het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, in goede banen te leiden. Ook de overheid zelf 
moet een inhaalslag op het gebied van automatisering maken. De jarenlange problemen bij 
overheidsinstellingen zijn mede een gevolg van falende automatisering en vendor lock-in. Veel IT-
projecten van de overheid zijn te duur, onnodig of onnodig groot, kennis van zaken bij 
ambtenaren ontbreekt om de systemen juist te implementeren.  
De dienstverlening aan inwoners is niet optimaal, systemen zijn onvoldoende ingericht om 
medewerkers effectief te laten werken. In een veelvoud aan portalen en systemen moeten zij hun 
weg zoeken. Afstemming tussen Twentse gemeenten in aanbesteding en implementatie van 
systemen kan de effectiviteit vergroten en de kosten beperken.  
Volt wil daarom op korte termijn kennis en ervaring binnen de gemeente op het gebied van 
digitalisering bundelen en laten ressorteren onder een wethouder van Digitale Zaken. Deze 
wethouder krijgt als taken: verbetering van dienstverlening van de overheid, integrale 
digitalisering interne processen, waarborgen van privacy, beschermen van kritische infrastructuur, 
vergroten van digitale veiligheid, bestrijden van nepnieuws en cybercrime, reguleren van 
eigendom en verkoop van persoonsgegevens en beheersen van maatschappelijke effecten van 
nieuwe, digitale ontwikkelingen. Dit alles in nauwe samenwerking met de andere Twentse 
gemeenten, het bedrijfsleven en de wetenschap. Essentieel is het zoeken naar balans tussen 
innovatie, duurzaamheid en veiligheid. 
 
4.2 Vervoer 
Mensen reizen veel; of het nu voor werk, familie of plezier is, we gaan erop uit. Hierbij willen we af 
van fossiele brandstoffen. Het is tijd voor duurzaam en schoon vervoer, beschikbaar is voor allen. 
Bij duurzaam vervoer hoort op de eerste plaats de fiets. Dat betekent onder meer uitbreiding van 
het aantal snelfietspaden tussen omringende gemeenten, dat in meer fietsstraten de auto te gast 
is en dat het autoluwe deel van een stadscentrum vergroot wordt. 
 
4.3 Cultuur en sport 
Volt wil dat de overheid beschermt wat waardevol maar niet direct economisch rendabel is. 
Cultuur en sport zijn zulke essentiële, waardevolle elementen in onze samenleving. Zij bieden 
verbinding tussen verschillende groepen mensen en hebben een positieve invloed op onze 
ontwikkeling. Deelnemen aan cultuur en sport is daarmee een essentieel onderdeel van het 
menselijk leven. Geen luxe, maar een levensbehoefte. 
 
Bezuinigingen op de cultuur ongedaan maken  
Sinds 2009 is de overheidsbijdrage aan cultuur met sterk gedaald. De coronacrisis heeft vervolgens 
juist ook in deze sector grote schade aangericht. Volt wil daarom dat de bezuinigingen, die sinds 



Volt Enschede – Beleidsprogramma 2022 - definitieve versie 1.0 d.d. 11-9- 2021 
 
 
 

 
 

 92 

2009 hebben plaatsgevonden, worden teruggedraaid. Daarbij is tevens een betere verdeling van 
het geld nodig, landelijk gecoördineerd, zodat alle regio’s in Nederland van een goede 
cultuurvoorziening kunnen genieten. 
 
Meer en gerichter investeren in openbare bibliotheken 
Ongeveer 25% van de Nederlandse kinderen onder de vijftien jaar loopt het risico om 
laaggeletterd te blijven. Volt wil plezier in lezen terugbrengen en wil hiervoor extra geld 
beschikbaar stellen. Bij plezier in lezen hoort dat ieder kind toegang heeft tot een openbare 
bibliotheek, waarbij het niet alleen gaat om het lenen van boeken. De bibliotheek is ook een 
ruimte waar activiteiten voor alle leeftijden worden aangeboden, waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en waar bijles in bijvoorbeeld computervaardigheden wordt aangeboden. 
 
Meer geld naar muziekonderwijs 
Kinderen die muziekles krijgen, leren beter praten, schrijven en rekenen. Daarom wil Volt dat 
muziekonderwijs centraler komt te staan in het basisonderwijs, en wil Volt extra investeren in 
muziekscholen en het goedkoper aanbieden van muziekinstrumenten. Zo kunnen leerlingen een 
instrument mee naar huis nemen om daar te oefenen, vooral in wijken met laag gemiddeld 
inkomen. 
 
Meer diversiteit door andere criteria bij subsidietoekenning  
Een essentieel onderdeel van cultuurbeleid is dat de overheid garant staat voor diversiteit. 
Diversiteit van cultuurmakers, diversiteit wat betreft de locatie in het land en van het aanbod aan 
cultuur. Volt wil een evenwichtige verdeling tussen centrale instellingen met nationale en 
internationale betekenis en instellingen met lokale en regionale betekenis. Meer diversiteit 
bereiken we door niet langer heel brede takenpakketten te koppelen aan subsidie. Geef 
kunstinstellingen een keuze uit taken binnen de subsidievoorwaarden. Dan is er ruimte voor 
maatwerk en komen zowel grote, brede instellingen als kleine, gespecialiseerde instellingen aan 
bod. Daarmee ontstaat ruimte voor vernieuwing en diversiteit. Zo geven we aanstormend en 
reeds bewezen talent gelijke kansen. 
 
4.4 Belastingen (ook wel: maatschappelijke bijdrage) 
De gemeentelijke belastingen (o.a. OZB en parkeergelden) dragen voor ongeveer 10% bij aan de 
gemeentelijke inkomsten. Volt wil onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de hoogte van die 
belastingen te koppelen aan de mate van vergroening of vervuiling. 
De samenleving moet vergroenen en Volt wil dit bereiken met het principe ‘de vervuiler betaalt’. 
Hierdoor stimuleer je vervuilers te vergroenen. Denk hierbij aan CO2-belasting of eco-heffingen. 
 
Uitdaging 5: Meer inspraak op elk niveau 
In de 21ste eeuw gaan veranderingen sneller dan ooit. Daarom is het des te belangrijker om de 
samenleving betrokken te houden. Veel mensen hebben echter het gevoel dat ze weinig te zeggen 
hebben over wat er in hun buurt of in het land gebeurt. Het is dus tijd om onze democratie nieuw 
leven in te blazen. Volgens Volt is dit de vijfde grote uitdaging die wij gezamenlijk moeten 
aanpakken. Succesvolle voorbeelden uit Europa kunnen ons hierbij helpen. Denk aan het 
burgerpanel over het klimaat in Frankrijk en de versoepeling van de abortuswet dankzij een 
burgerraad in Ierland: voorbeelden uit Europa van initiatieven die het vertrouwen in de 
democratie herstelden. Voorbeelden die wij in Nederland over kunnen nemen en naar een 
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Europees niveau kunnen tillen. Een aantal beslissingen dat mensen sterk raakt (bijvoorbeeld over 
de woonomgeving) wordt in gemeenten genomen. Daarom vindt Volt dat mensen ook op die 
beslissingen meer invloed moeten hebben. 
  
5.1 Invoeren van burgerbudgetten 
We kunnen de lokale democratie versterken door een deel van het geld van gemeenten ter 
beschikking te stellen aan inwoners, zoals dat ook in Parijs en Antwerpen gebeurt. Dat geld moet 
dan besteed worden aan activiteiten of investeringen waar de buurt, wijk of stad blijer van 
worden. Het moet daarbij gaan om het geld dat de gemeente toch al voor maatschappelijke 
doelen bestemd had, anders zadelen we die gemeenten met financiële problemen op.  
De bedoeling is dat er vanuit de maatschappij voorstellen komen die met het beschikbare geld 
uitgevoerd kunnen worden. Inwoners beoordelen de voorstellen en kunnen na goedkeuring de 
activiteiten starten. Ook over een eventuele verlenging beslissen inwoners. De gemeente ziet er 
alleen op toe dat de zaken rechtmatig verlopen en dat het budget niet overschreden wordt. 
Uit een onderzoek in Brazilië naar burgerbegrotingen bleek dat de overheidsuitgaven hierdoor 
evenwichtiger en transparanter werden, dat vooral armere kiezers zich nauwer bij het bestuur 
betrokken voelden en dat de burgerzin toenam. Ook de Wereldbank publiceerde hier een rapport 
over. Daarin werd gewezen op de voordelen van dergelijke programma’s voor de 
armoedebestrijding en de publieke dienstverlening. 
 
5.2 Invoeren van burgerfora 
Een burgerforum brengt mensen samen om belangrijke onderwerpen of raadsvoorstellen te 
bespreken. Tijdens de bespreking wordt het forum bijgestaan door experts die de verschillende 
kanten van de zaak toelichten. Zo kunnen mensen aan het begin van de besluitvorming hun 
mening aan de gemeente laten blijken. 
 
5.3 Transparantie in stemgedrag raadsleden  
In Nederland wordt er nog veel per handopsteken gestemd. Dit maakt de democratische controle 
op het stemgedrag van raadsleden voor iedereen, inclusief journalisten, erg moeilijk. Volt pleit 
voor meer inzicht en transparantie en wil daarom dat de gemeenteraad alle stemmen van 
raadsleden vastlegt en op haar website publiceert (in de stijl van VoteWatch.eu). Zo kunnen wij 
eenvoudig inzien hoe onze vertegenwoordigers stemmen, in welke stemmingen ze wel en niet 
participeren en welke moties zij steunen. 
 
Uitdaging 5 +1: De Europese Unie van de 21ste eeuw (‘+1’) 
Het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs, de zorg; alles willen wij vormgeven naar de 
vereisten van de 21ste eeuw. Dat geldt ook voor de Europese Unie. Want de Europese Unie werkt 
nu nog niet voor iedereen en is niet democratisch. Het hervormen van de EU, de ‘+1-uitdaging’ van 
Volt, is een voorwaarde voor het daadkrachtig aanpakken van de vijf andere grote uitdagingen. 
Volt werkt aan het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen hiervoor op lokaal, nationaal 
en Europees niveau. 
De ideeën die Volt heeft om de Europese Unie vorm te geven naar de vereisten van de 21ste eeuw 
gaan grotendeels voorbij aan hetgeen op lokaal niveau gerealiseerd kan worden. Wel richten wij 
ons in Enschede op het versterken van Euregio als bijdrage aan een moderne Europese Unie. 
 

Een Europa dat samenwerkt kan al onze gedeelde uitdagingen aan 
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Met nieuwe energie pakken we de vraagstukken van vandaag aan. We kijken over de grens naar 
de beste oplossingen, en laten ons versterken door kennis te gebruiken van landen om ons heen. 
Doen we dit goed, dan lopen we voorop. In innovatie als het gaat om duurzaamheid, landbouw, 
ondernemerschap, vervoer en de zorg. Maar ook als het gaat om modernisering in het onderwijs, 
door meer aandacht te schenken aan onderwerpen als mediawijsheid, en studie toegankelijk te 
maken voor iedereen door het afschaffen van het collegegeld. Daarmee zorgen we ook voor 
sociale rechtvaardigheid. Veiligheid in de digitale en fysieke wereld voor iedereen in Europa en 
een menselijk plan voor de mensen die uit nood hun thuis hebben moeten verlaten. We doen het 
samen voor een duurzaam en sociaal Europa. Volt als schakel, mensen als drijvende kracht. 
 

Alles is mogelijk in een Europa dat samenwerkt. 
 

TOEKOMST                 MADE IN EUROPE 


