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Voorzitter, buiten is het mooi weer, maar toch pakken donkere wolken zich 
samen boven de gemeente Coevorden. Financiële wolken. Dat blijkt uit alle 
stukken die we vanavond behandelen. Ik loop ze langs. De jaarrekening 2009: 
een tekort van ruim 4 ton en structurele tegenvallers. De eerste 
bestuursrapportage 2010: als we niet ingrijpen een tekort van bijna 1,2 miljoen 
euro. Ruimte om te Kiezen II: heroverwegingsvoorstellen voor een bedrag van 
anderhalf miljoen tot 1,75 miljoen. En het Perspectiefdocument: verwachte extra 
bezuinigingen oplopend tot bijna 4,5 miljoen in 2015. 
 
Voorzitter, dit zijn forse bedragen. In 2015 moeten we bijna 15% schrappen van 
het bedrag dat we als gemeente vrij kunnen besteden. Dit gaat dus pijn doen, dit 
gaan we voelen. Allemaal. U, wij, het gemeentelijk apparaat, maar helaas ook de 
inwoners van onze gemeente. 
 
En toch gloort er ook licht. Ik zie zelfs twee lichtpunten. Allereerst spreekt uit de 
schriftelijke bijdragen van alle raadsfracties een duidelijk besef van de loodzware 
opgave waar we samen voor staan. Dat vinden we als CDA fractie een groot 
winstpunt. Waar we vanavond waarschijnlijk een grote focus zullen zien op wat 
ons scheidt, kan het geen kwaad ook even stil te staan bij wat ons verbindt. 
 
Het tweede lichtpunt is dat we de kans krijgen om weer verantwoordelijkheid 
terug te geven aan de samenleving. Verantwoordelijkheid die we als overheid 
naar ons toe hebben getrokken. Verantwoordelijkheid voor zaken die prima door 
mensen en hun samenwerkingsverbanden zelf kan worden gedragen. En 
verantwoordelijkheid die gewoon hoort bij de samenleving. 
 
Wat wij als CDA fractie dus graag zouden zien is dat de verantwoordelijkheid die 
wij in de loop der jaren stukje bij beetje als gemeentelijke overheid hebben 
overgenomen, weer terugkomt bij de samenleving. Dat past binnen het CDA 
uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid. En dat is dus ook wat wij 
verstaan onder het nieuwe samenspel tussen burger en overheid, waar het 
college in het visiedocument over spreekt.  
 
Wat daarvoor nodig is, is vertrouwen. Vertrouwen van ons als gemeente dat de 
samenleving en de samenwerkingsverbanden daarbinnen de 
verantwoordelijkheid prima aankunnen. Vertrouwen dat we gerust dingen los 
kunnen laten.  
 
Wat het CDA vooral niet wil is met de botte bijl bezuinigen. We moeten 
ombuigen. De financiën ombuigen. De wijze waarop we als overheid omgaan met 
de samenleving ombuigen. En de samenleving zelf ombuigen, zodat ze weer 
beter in staat is om op eigen kracht te groeien en te bloeien. Daarbij loert wel 
een gevaar. Wat in de loop van vele jaren aan verantwoordelijkheid is 
weggenomen bij de samenleving, moet in een beperkt aantal jaren weer terug. 
We moeten sneller dan we zouden willen ombuigen. Als we te snel gaan, dan 
bestaat het risico dat de samenleving het tempo niet meer aankan. Daarvoor 



 
moeten we met z’n allen waken. Ombuigen zonder te barsten, maatschappelijk 
verantwoord ombuigen, is dus ons devies.  
 
Voorzitter, zoals door het college en alle partijen in deze raad al wordt 
aangegeven: iedereen zal de komende jaren gaan merken dat de gemeente 
minder geld te besteden heeft. Iedereen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen 
in gelijke mate pijn zal voelen. Integendeel. Zoals het college in het 
visiedocument aangeeft: kwetsbare groepen worden zoveel mogelijk ontzien. 
Concreet wordt de jeugd benoemd als kwetsbare groep en ook de financieel 
minder draagkrachtige mensen behoren daartoe. Voor het CDA is solidariteit een 
belangrijk uitgangspunt, naastenliefde staat bij ons hoog in het vaandel. Wij 
vinden het dan ook een belangrijk speerpunt om aandacht te blijven houden voor 
de kwetsbare groepen. 
 
Waar we ook zuinig op moeten zijn en wie we ook zoveel mogelijk moeten 
ontzien bij de bezuinigingen, zijn de verenigingen. Zij zijn namelijk vaak 
voorbeelden van organisaties, waar nog steeds iets van de gespreide 
verantwoordelijkheid zichtbaar is. Deze door vrijwilligers gerunde verenigingen 
vervullen dus een belangrijke en nuttige taak in de samenleving en zoals het 
CDA al vaker heeft aangegeven, dat moeten we koesteren en niet kapot maken. 
Vandaar dat we als CDA fractie hebben gezegd: tariefharmonisatie en een 
geringe tariefverhoging voor de buitensportaccommodaties, ja. Maar dan wel 
vormgegeven samen met de sportverenigingen. Als dat gebeurd is, hebben die 
sportverenigingen wat ons betreft hun steen bijgedragen aan de bezuinigingen. 
 
De keuze van het college om werkgelegenheid als speerpunt te benoemen, vind 
het CDA een logische. Zoals in het visiedocument al wordt gesteld: in veel 
gevallen is werk de sleutel tot actieve deelname aan de samenleving. Als CDA-
fractie zouden we daarom graag zien dat we als gemeente onszelf de doelstelling 
opleggen dat over enkele jaren niemand met een uitkering nog thuis op de bank 
zit. Dat vergt van de gemeente een grote inzet, maar we zijn er van overtuigd 
dat het kan. Daarbij denken we niet alleen aan betaald werk, ook 
vrijwilligerswerk is zinvol voor de persoon zelf en voor de samenleving. Als 
voorbeeld geven we het college graag mee om te kijken of het mogelijk is om 
mensen met een uitkering het door het college gesignaleerde zwerfvuilprobleem 
op te laten lossen. 
 
Voorzitter, ik gaf net al aan dat het CDA een voorstander is van het betrekken 
van organisaties, instellingen en verenigingen bij de financiële ombuigingen. 
Maar, en daarmee verschillen wij ogenschijnlijk van inzicht met het PAC, wij 
willen dat niet doen zonder zelf richting te geven. Als raadsleden zijn we gekozen 
en dat betekent ook dat we moeten durven kiezen waar we impopulaire 
maatregelen nemen. Wij moeten als raad die verantwoordelijkheid durven 
nemen. Vandaar dat we, door vanavond in te stemmen met de 
heroverwegingsvoorstellen van Ruimte om te Kiezen II, het college als opdracht 
meegeven om de genoemde bedragen te bezuinigen op de genoemde posten en 
we daarbij oproepen om samen met het veld te kijken hoe die bezuinigingen het 
best en meest verantwoord kunnen worden ingevuld. 
 
Overigens steunt het CDA wel de suggestie van het PAC om organisaties, 
instellingen en personen nadrukkelijk uit te nodigen om aan te geven wat in hun 



 
ogen efficiënter en dus goedkoper kan, welke taken die zij zelf vervullen 
geschrapt zouden kunnen worden en waar zij verder nog besparings- of 
efficiencymogelijkheden zien. Als mensen bereid zijn om over hun eigen schaduw 
heen te stappen, zou dat tot creatieve oplossingen en maatschappelijk draagvlak 
voor die oplossingen kunnen leiden. 
 
Voorzitter, er wordt in sommige algemene beschouwingen aandacht besteed aan 
het toetreden van het CDA tot het college. Zowel kritiek (overigens onjuiste), als 
lovende woorden. Zo zouden wij bij de coalitievorming ja hebben gezegd tegen 
Ruimte om te Kiezen II. Dat hebben we niet, maar vanavond doen we dat wel. 
Net zoals iedereen zou moeten doen, die net als wij de noodzaak tot financiële 
ombuigingen voelt en daarvoor verantwoordelijkheid wil nemen. Ook zouden we 
beleid waar we vier jaar intensief oppositie tegen hebben gevoerd, nu steunen. 
Ik zou zeggen: leest u de stukken en de verschillende algemene beschouwingen 
maar na en u zult concluderen dat die bewering onzin is.    
 
De fractie van D66 danken wij voor het krediet dat zij ons geven en voor de 
moed die zij ons toedichten om in een financieel moeilijke tijd de portefeuille 
financiën voor onze rekening te nemen. Zie het maar als teken dat het CDA ook 
in moeilijke tijden niet wegloopt voor verantwoordelijkheden.  
 
In de bijdragen van alle fracties lezen we terug dat er op het gebied van de 
bedrijfsvoering meer gesneden mag en moet worden. Ook het CDA is het daar 
mee eens. Het kan en mag niet zo zijn dat, waar iedereen geconfronteerd wordt 
met de bezuinigingen, dat in de interne bedrijfsvoering nauwelijks het geval is. 
Mogelijkheden voor besparingen zien wij in ieder geval in het bijstellen van 
ambitieniveau voor het proces ‘eerste overheid’. In plaats van in de kopgroep te 
rijden, zouden we ons moeten laten afzakken naar het peloton.  
 
Een andere besparingsmogelijkheid is voor het CDA het verlagen van het 
eisenpakket bij de renovatie van het huidige gemeentehuis en het verhuizen van 
het huidige meubilair naar het nieuwe gemeentehuis in plaats van nieuw 
meubilair te kopen. Ten slotte is het wat ons betreft logisch dat het schrappen 
van gemeentelijke taken ook zal leiden tot het schrappen van gemeentelijke 
functies.  
 
Voorzitter, zoals gezegd heeft het CDA vertrouwen in de kracht van de 
samenleving en geven we daarom graag verantwoordelijkheden terug aan die 
samenleving. Wij hopen dat de overige partijen dat ook willen.  
 
Ik dank een ieder hier aanwezig voor zijn of haar aandacht, ondersteuning of 
kritische tegenwerpingen en wil graag afsluiten met het uitspreken van de hoop 
en de verwachting dat we vanavond eindigen met het gevoel dat we eensgezind 
bereid zijn om de schouders er in deze moeilijke periode onder te zetten. 
 
Ik dank u wel. 
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