
Eerste termijn begroting 2020 

 

Tja… Onze fractie heeft inmiddels een versie A en een versie B van deze beschouwing op de 

begroting.  

 

Versie A was echt binnen een minuut klaar geweest. Die had zo geklonken van: Goede 

begroting, robuuste financiële positie. Plannen die nog steeds helemaal in lijn zijn met ons 

verkiezingsprogramma. We zijn voorstander van verbindend besturen. Dat sluit ook aan bij 

het nieuwe CDA-thema: “De zij-aan-zij-maatschappij”. En dan waren we zo via “Hand in 

Hand – kameraden, waarmee we onze wethouder blij mee hadden gemaakt, aangekomen bij 

de mededeling dat we instemmen met het raadsvoorstel. We hadden slingers op kunnen 

hangen en een ieder veel succes kunnen wensen.  

 

Maar… We zijn de afgelopen periode getriggerd. En voelen de behoefte om in versie B in 

herinnering te brengen waar we vandaan komen en welke manier van besturen en uitvoeren 

we hebben gekozen. We zullen ons licht laten schijnen over een aantal aspecten uit de 

begroting. En zo krijgen we dan toch wel zo’n beetje de spreektijd vol.  

 

Voorzitter, u weet als geen ander dat onze fractie het voorrecht had om bij uw ‘Preek van de 

Leek’ in de Ontmoetingskerk in Sleen aanwezig te zijn. U had deze uitdagende uitnodiging 

aangenomen en hebt er een inspirerende bijeenkomst van gemaakt. Het thema was 

“Rentmeesterschap”, wat ons bij voorbaat al enorm aansprak. Via Schepping en Evolutie 

kwamen we vooral in uw oproep ook uit bij verbinding.  

 

De schepping…  In den beginne. Alles begint bij ‘goede vruchten’. Dat kunnen kastanjes zijn.  

We willen het als CDA-fractie nog maar een keer gezegd hebben: De goede tijden die we nu 

kennen, komen voort uit veel moeizamere tijden. Toen moesten er – o.a. door CDA-

bestuurders -  hete kastanjes uit het vuur gehaald worden. Die werden, zoals nu blijkt, toen 

gelukkig in vruchtbare grond geplant. Omdat er in deze ontwikkelingen een patroon zit, 

willen we niet pessimistisch zijn, maar wel waakzaam.  

 

Wij hebben hier met elkaar nu een voordeel en een voorrecht. We  mogen besturen en het 

raadswerk uitvoeren in goede tijden. Dat doen we vanuit de gedachte van ‘Verbindend 

besturen’. 

 

Vorige maand kregen wij als raad in een themabijeenkomst een filmpje – het meesterstuk – 

van het college te zien over Verbindend besturen. Daar is ook deze poster bij gemaakt door 

Alieke Eising. De kern van de poster staat voor de CDA-fractie links boven in. Daar waar 

vertrouwen wordt gegeven. “We willen betrouwbaar zijn en we willen vertrouwen geven”. 

Het college wil dit vol overtuiging doen in samenspel met raad en organisatie, zo staat op de 

poster.  



Het is geen toeval dat daar dan vier poppetjes staan die de raad vertegenwoordigen. We 

hebben even goed gekeken en herkennen er echt Eddy, Lidy, Ruud en Sandra in.  

 

 
 

Op dat vertrouwen komt het aan! Daar moeten wij met elkaar hard voor werken. 

Vertrouwen ‘komt te voet’ en ‘gaat te paard’. Hoe laten we zien dat we ons daar bewust van 

zijn?  

 

Voor de CDA-fractie zit dat vooral in ‘geen woorden, maar daden’. Zolang ik fractievoorzitter 

ben  - om maar zo’n beetje met de woorden van minister Schouten te spreken – blijft het 

CDA  “doen wat het zegt en zeggen wat het doet”. Het nuchtere verstand zal leidend blijven.  

 

Een belangrijk onderdeel voor het hebben en houden van vertrouwen is de dienstverlening.  

De CDA-fractie is blij dat er in de begroting een plan zit om kritisch naar de dienstverlening 

te kijken.  

 

Inwoners zien ons als college, organisatie en raad als een 3-eenheid. Wij worden daar als 

raadsleden ook op aangesproken. Een inspecteur van onderwijs leerde mij ooit dat je vrij 

eenvoudig te weten kunt komen hoe er over jouw school en het vertrouwen daarin gedacht 

wordt. Dat kun je horen bij het hek. Daarvoor hoef je niet eens naar buiten. Buiten wordt 

namelijk op dezelfde manier gesproken als het team binnen in de personeelskamer over 

ouders praat. Een eye-opener.  



Wij worden als fractie – en wellicht als hele raad -  graag in het proces van optimalisatie van 

de dienstverlening meegenomen. In de afgelopen commissievergadering is ons daar een 

themabijeenkomst over toegezegd.  

 

Het gaat goed met onze gemeente. Er zit weinig risico in de begroting en er is 

bestedingsruimte. We kunnen slingers gaan ophangen. Laten we dat doen in lijn met ons 

Bestuursakkoord en het Raadsakkoord.  

 

We werken aan een herstructureringsfonds om in de dorpen en wijken te investeren. Er zijn 

plannen voor Multifunctionele accommodaties, sportaccommodaties en scholen. Daarnaast 

zijn de inwoners uit de dorpen heel goed in staat om zelf aan te geven waar behoeften 

liggen voor de dorpen. Dat blijkt uit de besteding van het geld uit het stimuleringsfonds of 

andere initiatieven die worden genomen. Een kleine greep uit geweldige projecten van de 

laatste tijd: 

• Het evenemententerrein in Dalerpeel 

• De nieuwe wandelroutes in en rond Dalen.  

• De renovatie van het dorpshuis in Zwinderen.  

 

Als wij als raad vanuit het Raadsakkoord ‘de straat op gaan’ om te inventariseren wat nog 

meer leeft, dan zullen dorpen niet schromen om hun ideeën met ons te delen. Wij horen ze 

ook tijdens de avonden met de verschillende plaatselijke belangen die wij bezoeken.  

Doel is om het Herstructureringsfonds daadwerkelijk inhoud te geven en  het 

Stimuleringsfonds op een effectievere manier in te richten. Binnen dat proces kunnen we 

prima bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de dorpen en wijken.   

 

Het nadeel van de ideeën uit de dorpen is, dat niet alle inwoners gebruik maken van de 

uitkomsten van de projecten. De slingers worden daar opgehangen, maar niet iedereen 

krijgt een stukje van de taart.  

 

Uiteindelijk is het te besteden geld niet van ons, het geld is van de inwoners. Toen het niet 

anders kon, moest de OZB omhoog. Nu lukt het om die voor woningbezitters in ieder geval 

niet te laten stijgen. We zullen ook voor de volgende jaren kritisch blijven op de OZB-

tarieven. Dan kan ieder zelf bepalen waar hij of zij dat bedrag aan wil besteden.  

 
Het spijt onze fractie dat het binnen het OZB-tarief van niet-woning-bezitters niet mogelijk is 
om te differentiëren tussen kleine ondernemers, winkeliers en agrariërs en de echt grote 
bedrijven. Wij hebben het amendement van de VVD over dit onderwerp medeondertekend. 
Ook wij vinden dat kleine ondernemers in het huidige voorstel onevenredig worden belast.  
 
OZB is één onderdeel van de lokale lasten. Een ander onderdeel,  waar wij ons zorgen over 
maken, is de afvalstoffenheffing. Die bijdrage kan de komende tijd gaan stijgen omdat wij als 
gemeente achterblijven in goede afvalscheiding.  



De kosten voor het verwerken van restafval zullen de komende jaren blijven stijgen. 
Daarnaast missen we inkomsten als er waardevolle grondstoffen als oud papier in de grijze 
container worden aangeleverd. Er wordt op dit moment volop ingezet op het beter scheiden 
van het afval. De resultaten daarvan zijn nog niet voldoende helder. We kunnen de heffing 
niet laag houden als inwoners niet beter gaan scheiden. Het is dan uiteindelijk eerlijker als 
diegene die vervuilt – of in ieder geval onvoldoende scheidt – meer zal gaan betalen.  
 
Het CDA zal zich de komende periode in de lijn van het bestuursakkoord blijven inzetten 

voor Boeren, Burgers en Buitenlui en hun kinderen.  Die volgorde kan per onderwerp en 

beslissing verschillen. Burgers, buitenlui, boeren. Wij doen ons best voor alle inwoners van 

onze gemeente en maken daarin geen onderscheid.  

 

Voorzitter, tot zover versie B van de beschouwing van onze fractie.  

 


