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“Verantwoord ontwennen”  
Eerste schriftelijke termijn Algemene Beschouwingen– PMC 4 november 2010 

 

We staan voor twee grote opgaven. De eerste opgave is de meest voor de hand 
liggende: bezuinigen. We moeten fors bezuinigen, de uitgaven moeten in de pas worden 
gebracht met de teruglopende inkomsten. Met andere woorden, financieel ombuigen. Op 
miljoenenjacht, met wethouder Wilting in de weinig benijdenswaardige positie om de 
hoofdrol te spelen als ‘De man van zes miljoen.’ 
 
Om te kunnen bezuinigen, staan we voor een zo mogelijk nog veel grotere en minstens 
zo belangrijke opgave: we moeten ontwennen. In een recent artikel in het blad 
Binnenlands Bestuur verwoordde hoogleraar Bestuurskunde Paul Frissen het helder en 
treffend: de burger is een junk. Een op het oog nogal boute uitspraak, maar hij heeft wel 
gelijk als je er goed over nadenkt. We zijn met z’n allen verslaafd aan de overheid. Het is 
vanzelfsprekend voor ons geworden dat we verwachten dat de overheid al onze 
problemen voor ons oplost.  
 
Daar ligt dus voor ons als gemeentelijke overheid, net als voor de andere overheden, een 
grote opgave. Iedereen zal moeten beseffen dat we de overheid niet voor alles 
verantwoordelijk kunnen houden. En dat zouden we ook niet moeten willen houden. De 
samenleving moet weer verantwoordelijkheid willen dragen en kunnen nemen. Een groot 
aantal mensen neemt die verantwoordelijkheid nu al door zich als vrijwilliger in te zetten 
voor de maatschappij. Voor de gemeente betekent dit dat we: 

1. moeten durven geloven in de kracht van de samenleving en de 
samenwerkingsverbanden daarbinnen; 

2. ontwikkelingen in en vanuit de samenleving waar mogelijk moeten faciliteren en 
vooral niet frustreren.  

3. ons moeten beperken tot het bieden van de randvoorwaarden om de samenleving 
zelf te laten groeien en bloeien; 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Er wacht ons nog een vierde opgave: 
4. We moeten er ook voor zorgen dat iedere inwoner, en dat geldt dus ook voor ons 

als raadsleden, afkickt van de ongezonde en gemeenschapsgeldverslindende 
overheidsverslaving. 

 
Hoe we dat moeten doen? Door bepaalde taken die niet echt bij de gemeente horen niet 
meer uit te voeren. Door mensen ook te wijzen op de verantwoordelijkheid die ze zelf 
hebben. Door gewoon duidelijk aan te geven dat voor bepaalde zaken geen beroep kan 
worden gedaan op de overheid. Door geen of minder geld te geven voor bepaalde taken 
of activiteiten.  
 
In sommige gevallen zal ‘cold turkey’ afkicken het beste zijn, maar vaker zal het 
ontwennen op een verantwoordere manier moeten gebeuren. Het ‘ombuigen zonder te 
barsten’ waar we als CDA afgelopen juli over gesproken hebben zal, samen met 
‘verantwoord ontwennen’ moeten leiden tot een veerkrachtiger en zelfstandiger 
opererende samenleving en een financieel gezondere overheid. 
 
 

HET BESTUURSPROGRAMMA 

Het bestuursprogramma “behoedzaam doorwerken” is naar de mening van het CDA een 
logische uitwerking van het visiedocument met dezelfde titel. Wij kunnen ons er dan ook 
in vinden, al hebben we nog wel een aantal kanttekeningen en opmerkingen.  
 

Speerpunten bestuursprogramma 

In onze bijdrage voor de vergadering van afgelopen juli zijn we al ingegaan op de 
speerpunten. Dat zullen we hier dus niet uitgebreid herhalen. Wel vinden wij het goed 
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om nogmaals te benadrukken dat we de speerpunten volledig onderschrijven. Inzet op 
werkgelegenheid, de zorg voor kwetsbare groepen (waaronder ook jeugd) en het 
vormgeven van een nieuw samenspel tussen burger en overheid zijn speerpunten die 
goed passen binnen de uitgangspunten van het CDA. Met name de grotere 
verantwoordelijkheid die we bij onze inwoners en hun samenwerkingsverbanden 
neerleggen, vinden we een positieve ontwikkeling. Zeker als we dat koppelen aan 
deregulering, leidt dat tot meer ruimte voor burgers. We verwachten daarbij dat onze 
inwoners en bedrijven op een verstandige manier met die vrijheid en 
verantwoordelijkheid omgaan en rekening houden met elkaar. Dat je iets mag doen, wil 
niet altijd zeggen dat je het ook moet doen.  
 
Wonen 

Het uitgangspunt voor de komende jaren is om alleen bestaande projecten af te maken. 
Nieuwe woningbouw is slechts zeer incidenteel mogelijk. Die uitgangspunten getuigen 
van realiteitszin, zeker ook met het oog op de naderende bevolkingskrimp. Maar het CDA 
vindt wel dat maatwerk per kern hierbij noodzakelijk is, dat we niet de boel op slot 
moeten zetten waar de prognoses uitwijzen dat dat niet nodig is. Voor wat betreft de 
geplande projecten is het CDA van mening dat er waar ook maar enigszins mogelijk vaart 
moet worden gezet achter de ontwikkeling.  
 

Centrumplan en Van der Lelysingel  
Er is het afgelopen decennium veel geïnvesteerd in de dorpen in onze gemeente. Het 
resultaat daarvan mag er zijn. De dorpen zien er stuk voor stuk uit om trots op te zijn. 
Het was voor onze fractie logisch om na de dorpen ook de stad Coevorden aan te 
pakken. Het centrumplan vormt daar een belangrijk onderdeel van. Het CDA is er 
gelukkig mee dat de huidige financiële mogelijkheden van de gemeente en andere 
ontwikkelingen van de gemeente wel leiden tot een herbezinning van het plan op 
onderdelen, maar dat de kwaliteit van het plan voorop blijft staan.  
 
De CDA fractie steunt ook de verbetering van de Van der Lelysingel. Een goede 
uitstraling van het centrum begint met mooie wegen die er naartoe leiden. We zijn 
helemaal tevreden dat deze verbetering wordt gekoppeld aan het noodzakelijk gebleken 
onderhoud aan de riolering ter plaatse. Op die manier worden de beperkt beschikbare 
financiele middelen op een efficiënte manier ingezet. 
 

Aanpak verpaupering 

Helaas zijn er in onze gemeente nog plekken waar panden staan te verpauperen. Denk 
bijvoorbeeld aan de panden Koopman en Seubers in Aalden. Vooropgesteld, het CDA 
vindt niet dat de gemeente hiervoor verantwoordelijkheid draagt of dat de gemeente zelf 
zou moeten investeren in het opknappen van verpauperde panden. Maar wat de 
gemeente wel zou moeten doen is dwingender optreden tegen eigenaren van slecht 
onderhouden leegstaande panden. Zeker als de slechte staat van het pand ook 
samengaat met verrommeling van de omgeving. Wij roepen het college op om in dit 
kader gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden.     
 
Uitvoering WSW/ EMCO 

Het college geeft in het bestuursprogramma aan nog steeds een voorkeur te hebben voor 
het uitvoering van de WSW onder eigen gemeentelijke regie en aansturing, ondanks de 
aanmerkelijk verbeterde financiële resultaten van de EMCO. Wij zijn nog steeds 
voorstander van het blijven zoeken van de samenwerking met Emmen en Borger-Odoorn 
bij de uitvoering van de WSW. Daarbij moet dan wel ruimte zijn voor Coevorden om op 
een goede manier invulling te geven aan de couleur locale. In onze algemene 
beschouwingen van 1 juli 2010 zijn we daar nader op ingegaan. 
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Aanbesteden groenonderhoud 

Een tweede, daarmee samenhangende kanttekening heeft betrekking op de aanbesteding 
van het groenonderhoud. Wij zijn er absoluut voorstander van om te kijken of het bedrag 
dat de EMCO krijgt voor het groenonderhoud niet te hoog is en of dat bedrag naar 
beneden zal moeten worden bijgesteld. Maar laten we niet dezelfde fout maken als onze 
buurgemeente heeft gemaakt bij de aanbesteding van het groenonderhoud. De fout om 
vanwege een klein financieel voordeel, het groenonderhoud niet aan de EMCO te gunnen. 
Want het kan toch niet de bedoeling zijn dat het geld dat we op die manier 
mogelijkerwijs besparen bij de aanbesteding, aan de achterkant weer uit moeten geven 
door een oplopend tekort op de uitvoering van de WSW.  
 

Bevolkingskrimp 

Het is goed dat het college op enkele plaatsen in het bestuursprogramma de 
bevolkingskrimp en de effecten daarvan op sommige beleidsterreinen benoemt. Wat het 
CDA betreft had de bevolkingskrimp echter nog explicieter benoemd mogen worden als 
factor waar we in de nabije toekomst al mee te maken krijgen.  
 
De cijfers liegen er niet om. Volgens de jongste prognoses zal het aantal inwoners in 
onze gemeente de komende dertig jaar dalen van bijna 36.000 in 2010 naar iets meer 
dan 32.000 in 2040. In dezelfde periode daalt de beroepsbevolking met bijna een kwart, 
van ruim 23.000 in 2010 tot minder dan 18.000 in 2040. En tot slot daalt het aantal 
kinderen in de basisschoolleeftijd in de komende dertig jaar met meer dan een kwart. 
 
Het is duidelijk dat deze bevolkingsontwikkelingen grote invloed gaan hebben op de 
voorzieningen in de gemeente Coevorden. Het is wat ons betreft zaak om iedereen in 
onze gemeente de komende periode te doordringen van de gevolgen van 
bevolkingskrimp, zodat we onze gemeente ook wat dat betreft toekomstproof kunnen 
maken. Wij roepen het college dan ook op om stevig te werk te maken van het creëren 
van bewustwording.  
 
Het explicieter benoemen van het fenomeen bevolkingskrimp en de gevolgen daarvan, is 
ook om een andere reden van belang. Sommige maatregelen die worden genomen met 
het oog op de huidige bezuinigingen, worden ook of juist vooral genomen om onze 
dorpen in tijden van krimp leefbaar te houden en voorzieningen betaalbaar te houden. 
Het CDA is ervan overtuigd dat de gezonde lokale gemeenschappen in onze gemeente 
met die wetenschap in het achterhoofd nog meer bereidheid zullen tonen om zich er 
samen met ons voor in te zetten om hun dorp leefbaar te houden. 
 

Lokaal veiligheidsbeleid 

Als CDA-fractie zijn we tevreden dat de vaststelling van het lokaal veiligheidsbeleid voor 
2011 op de agenda staat. We hebben daar hoge verwachtingen van. Zeker nu het zich 
laat aanzien dat er voor de gemeente meer ruimte komt om samen met de lokale 
veiligheidspartners een stevigere lokale koers te varen. Een kans die we niet mogen laten 
liggen. Graag zien we dat de raad en vooral ook inwoners en bedrijven actief bij de 
totstandkoming van het lokaal veiligheidsbeleid betrokken worden. 
 
WMO voorzieningen 

De moeilijke beheersbaarheid van de kosten, maken ingrepen in de uitvoering van de 
WMO helaas noodzakelijk. Helaas, omdat het gaat om kwetsbare personen. Dat maakt 
dat de gevolgen van de aanpassingen voor individuele gebruikers goed in de gaten 
moeten worden gehouden. De aanpassingen zoals ze nu worden benoemd op het gebied 
van het WMO-vervoer en de voorziening hulp bij het huishouden steunt het CDA. Wij 
vinden het niet meer dan logisch dat de gemeente expliciet kijkt naar de taken die 
iemand nog zelf kan uitvoeren. Dat is ook respectvol ten opzichte van die persoon. Het 
CDA wil mensen niet afhankelijk maken van de overheid voor taken die ze zelf nog 
kunnen doen.   
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BEGROTING 2011 EN MEERJARENRAMING 2012-2014 

 
Inleiding: geen amendementen met nadelige financiële consequenties 

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er gelet op onze inhoudelijke opstelling de afgelopen 
jaren, tijdens de verkiezingscampagne en tijdens de raadsvergadering op 1 juli 2010 nog 
twijfels bestaan of het CDA overtuigd is van de noodzaak om fors te bezuinigen en om te 
buigen. Maar om aan alle twijfel een einde te maken, zullen wij tijdens de 
begrotingsvergadering niet met voorstellen komen die tot extra kosten voor de gemeente 
leiden. En dat valt niet mee. Het is voor een raadslid immers makkelijker om te scoren 
met het beschikbaar stellen van geld voor leuke projecten dan met pijnlijke 
bezuinigingen.  
 
Bewonersbudget 

Niet dat wij geen wensen hebben, integendeel. Maar alles waarop ook maar enigszins 
bezuinigd zou kunnen worden, is in de begroting al opgenomen. We zien dus geen reële 
mogelijkheden om ergens in de begroting ruimte te vinden om onze wensen te 
realiseren. Toch willen we u één wens, die we nu dus even in de ijskast zetten, niet 
onthouden. Wij zouden graag zien dat er een soort bewonersbudget wordt ingesteld. Een 
budget, een kleine financiële bijdrage zonder veel haken en ogen, van de gemeente voor 
groepen van inwoners die zelf initiatieven willen ontplooien om de leefbaarheid in hun 
eigen straat, wijk of buurt te verbeteren. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat de 
gemeente incidenteel voor dat soort initiatieven ook zonder bewonersbudget een bijdrage 
zal leveren nu en in de toekomst, menen wij dat het beter zou zijn om daar jaarlijks een 
vastgesteld bedrag voor op te voeren in de begroting. Misschien ziet het college binnen 
de huidige budgetten mogelijkheden om op een of twee plaatsen een pilotproject met 
bewonersbudgetten te starten. 
 
Korting gemeentefonds en reservepositie 

Over de noodzaak om te bezuinigen hoeven we niets meer te zeggen. Iedereen die de 
stukken leest en de cijfers op zich laat inwerken, zal van die noodzaak overtuigd zijn. De 
meest recente berichten vanuit Den Haag bieden enige hoop dat de korting op de 
algemene uitkering, het gemeentefonds, relatief mee zou kunnen vallen. Dat zou kunnen 
betekenen dat de situatie financieel iets minder ongunstig wordt voor gemeenten en dus 
ook voor Coevorden. Maar we moeten en willen ons niet te vroeg rijk rekenen. Allereerst 
omdat nog niet bekend is welke korting op de algemene uitkering op Coevorden van 
toepassing zal zijn.  
 
In de tweede plaats, omdat er zoals het zich laat aanzien nieuwe taken van provincie en 
rijk naar gemeenten komen. Zeer omvangrijke taken als jeugdzorg en AWBZ. Het is nog 
maar de vraag of het volledige budget voor die taken ook wordt overgedragen. Maar nog 
afgezien daarvan gaat het om financieel zeer omvangrijke taken, die leiden tot een 
verhoging van het gemeentelijk financieel risico. In onze bijdrage voor de 
raadsvergadering van 1 juli 2010 zijn we al nader op die risico’s ingegaan, we zullen dat 
hier dan ook niet uitgebreid herhalen. Maar het blijft zaak om gelet op die risico’s te 
zorgen voor voldoende eigen vermogen en geen nieuwe risico’s meer aan te gaan. 
 
En in de derde plaats moeten we ons niet teveel rijk rekenen en alvast de meevaller weer 
gaan uitgeven, omdat de gemeente Coevorden helaas slechts over beperkte reserves 
beschikt. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de Nota Financiële Verkenningen van de provincie 
Drenthe. Waar de gemiddelde reserve per inwoner voor heel Drenthe rond € 1309 
bedraagt, is dat voor Coevorden slechts € 521.   
 

Norm voor het omgaan met eventuele meevallers 

De beperkte reservepositie en de verwachte toename van financiële risico’s door 
decentralisatie van taken, brengen ons ertoe om een voorstel te doen hoe we in onze 
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ogen zouden moeten omgaan met eventuele toekomstige meevallers of meevallende 
tegenvallers.  
 
Mocht de ontwikkeling van de financiële situatie van de gemeente Coevorden gunstiger 
uitpakken dan bij de opstelling van de begroting verwacht, dan zouden we die meevaller 
in de ogen van de CDA-fractie in de eerste plaats moeten gebruiken voor het versterken 
van het eigen vermogen. We denken dan aan een percentage van 80% van de 
meevaller. De rest van die eventuele meevaller zou kunnen worden besteed aan nieuwe 
initiatieven die passen binnen de vier speerpunten of voor mogelijke ongewenste en 
onvoorziene neveneffecten van de bezuinigingen.  
 
Inventarisatie mogelijkheden verkoop tafelzilver 

Wat het CDA betreft is het de moeite waard om ook te kijken naar een andere 
mogelijkheid om het eigen vermogen van de gemeente te versterken: het verkopen van 
ons tafelzilver, het vastgoed dat we in bezit hebben. Niet dat we het meteen moeten 
weggeven, maar het lijkt ons goed om inzichtelijk te hebben welk vastgoed we in ons 
bezit hebben en hoeveel waarde dat vastgoed vertegenwoordigt. Wij vragen het college 
om voor de eerste bestuursrapportage 2011 de raad een overzicht te presenteren.  
 
Inhoudelijk begroting 

In de beantwoording van vragen heeft het college al aangegeven dat de gemaakte 
inhoudelijke keuzes pijn zullen gaan doen. Het CDA onderschrijft het belang dat het 
college toekent aan communicatie met belanghebbenden over de maatregelen die op hen 
betrekking hebben. Wij hebben ook begrepen dat het zeker de bedoeling is om 
belanghebbenden, zoals de grote gesubsidieerde instellingen, zelf mee te laten denken 
en met voorstellen te laten komen hoe de bezuiniging die hen treft op de beste en meest 
verantwoorde manier kan worden vormgegeven. Daarbij spelen de al eerder genoemde 
speerpunten uiteraard een belangrijke rol. 
 
Het college geeft aan dat de afzonderlijke bezuinigingsvoorstellen in uitgewerkte vorm 
terugkomen bij de raad. We hebben als raad dan dus nog de mogelijkheid om eventuele 
ongewenste gevolgen van maatregelen ongedaan te maken. Dat maakt dat wij iets 
geruster, maar nog wel met de nodige terughoudendheid, de stap durven zetten om ja te 
zeggen tegen dit forse bezuinigingenpakket. Toch hebben we hierbij ook nog enkele 
kanttekeningen en opmerkingen. 
 
Jeugdsubsidie sportverenigingen 

Het CDA is geen voorstander van het afschaffen van de jeugdsubsidie voor 
sportverenigingen en deze te vervangen door een projectsubsidie. Nog afgezien van het 
feit dat het al een prestatie is dat sportverenigingen jongeren aan het sporten te krijgen 
en houden, levert een projectsubsidie ook een onnodige administratieve lastenverzwaring 
op voor verenigingen. Bovendien halen we, door de jeugdsubsidies te vervangen door 
projectsubsidies, verantwoordelijkheid weg bij de sportverenigingen. Een ontwikkeling 
die niet strookt met het nieuwe samenspel tussen burger en overheid. Het CDA 
overweegt dan ook om een amendement in te dienen om de jeugdsubsidies voor 
sportverenigingen te behouden.  
 
Wij houden er in ons voorstel rekening mee dat naar verluidt een enkele vereniging de 
jeugdsubsidie niet aanwendt voor de jeugd, maar voor het (senioren)vlaggenschip. Dit 
doen we door de vereniging te verplichten om door indiening van de jaarrekening 
inzichtelijk te maken dat het bedrag dat is ontvangen aan jeugdsubsidies, ook 
daadwerkelijk voor de jeugd is gebruikt.  
 
Maar het voorstel dat wij voornemens zijn om in te dienen kent nog een component. Wij 
zijn van mening dat het reëel is om sportverenigingen te vragen om samen met scholen 
en eventueel wijk-, buurt-, of dorpsverenigingen een nog grotere bijdrage te leveren aan 
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het promoten van sport onder jongeren. Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen vertalen in 
medewerking van de sportvereniging aan een onderdeel van de sportdag van de school, 
de organisatie van een sporttoernooi voor basisschoolleerlingen, het enkele keren geven 
van gymnastieklessen op basisscholen of deelname aan een speldag of 
sportkennismakingsdag in eigen dorp of stad. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit voorstel niet alleen acceptabel is voor sportverenigingen, 
maar juist voordelen voor ze kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van 
nieuwe leden. Ook zijn wij ervan overtuigd dat ons voorstel goed aansluit bij de 
speerpunten ‘zorg voor kwetsbare groepen (jeugd)’ en ‘nieuw samenspel tussen burger 
en overheid’ . En bovendien zijn wij ervan overtuigd dat de rol die nu nog vervuld wordt 
door combifunctionarissen kan worden overgenomen door sportverenigingen, scholen en 
wijk-, buurt-, of dorpsverenigingen. Het kan dus ook nog een toekomstige besparing 
opleveren. Graag horen we van de andere fracties of zij net als wij overtuigd zijn van de 
voordelen van ons alternatief en of zij het dan ook willen steunen.  
 
Kleine subsidies (voor verenigingen) 

De CDA fractie heeft al eerder aangegeven het niet wenselijk en onverstandig te vinden 
om de gaan bezuinigen op kleine subsidies voor verenigingen. Verenigingen, die zo’n 
belangrijke rol vervullen binnen onze samenleving en op een goede manier invulling 
geven aan het ‘nieuwe samenspel tussen burger en overheid’ zouden moeten kunnen 
blijven beschikken over deze subsidies. Al was het alleen maar omdat met een kleine 
subsidie het veelvoudige aan werk wordt verricht door de mensen binnen de 
verenigingen.  
 
Het is voor ons vooralsnog onduidelijk of bezuinigingsvoorstel 35 ook betrekking heeft op 
genoemde kleine subsidies. Vandaar dat we een duidelijke kanttekening willen plaatsen 
bij dit bezuinigingsvoorstel. We gaan er vanuit dat de genoemde drie ton aan 
bezuinigingen voor slechts een minimaal deel betrekking heeft op verenigingen. Anders 
zou het zou ook in tegenspraak zijn met de impliciete onderschrijving van het college van 
de belangrijke rol die verenigingen spelen binnen de nieuwe verhouding. Toch hechten 
we eraan nogmaals ons standpunt te benadrukken. Wij dringen er dan ook op aan om er 
bij de uitwerking van deze bezuiniging voor te waken om het verenigingsleven kapot te 
bezuinigen. Dat zou ons wel eens veel meer kunnen kosten dan de drie ton aan subsidies 
die we besparen…  
 
Voor de volledigheid, het CDA is geen tegenstander van het kritisch beoordelen van nut 
en noodzaak van subsidies. Vooral als het gaat om subsidies voor luxe zaken als de 
bridgeclub of de schilderclub. Ook een vereenvoudiging van het subsidiebeleid kan op 
onze steun rekenen, zeker als het gaat om vermindering van administratieve lasten voor 
aanvragers en voor de gemeente. Maar het afschaffen van kleine subsidies voor 
kwetsbare groepen en voor verenigingen die een belangrijke rol vervullen in de lokale 
gemeenschap is in onze ogen niet verstandig. 
 

Bedrijfsvoering 

Tijdens de raadsvergadering afgelopen juli zijn veel kritische noten gekraakt over de op 
dat moment nog vrij geringe ingrepen in de eigen gemeentelijke huishouding, ook door 
de CDA-fractie. Met het bezuinigingspakket dat nu in de begroting is opgenomen laat het 
college blijken de gemeentelijke bedrijfsvoering verre van te ontzien. De bezuiniging op 
de interne bedrijfsvoering van 1,3 miljoen in 2014 is ook fors hoger dan het bedrag 
tussen de 6 ton en de 1 miljoen waar de burgemeester in juli over sprak.   
 
Het CDA stemt dan ook in met deze bezuiniging op de bedrijfsvoering, net zoals we ook 
instemmen met de behoorlijke bezuiniging op het budget voor de raad. We laten hiermee 
duidelijk zien ook bereid te zijn de eigen broekriem fors aan te trekken. Maar net als de 
omvang van het bedrag, is ook de bezuinigingsopgave fors. Het kan en mag ons niet 



 

“Verantwoord ontwennen”  pagina 7 van 7 

gebeuren dat straks bij de jaarrekening geconcludeerd moet worden dat de ambitieuze 
bezuinigingen op de interne bedrijfsvoering niet gehaald zijn, zoals in het verleden enkele 
malen is gebeurd. De CDA fractie zou dat niet acceptabel vinden. We verwachten dan ook 
dat ook op dit punt de ambities worden gehaald.  
 
Lokale lasten 

Tijdens de verkiezingscampagne hebben we als CDA duidelijk aangegeven dat van een 
boventrendmatige stijging van de lokale lasten pas sprake kan en mag zijn als alle 
andere mogelijkheden om te bezuinigen zijn benut. Ondanks het forse pakket  
voorgenomen bezuinigingen en ombuigingen, vertoont het meerjarenperspectief nog wel 
een tekort. Het is dan onvermijdelijk dat ook de lokale lasten enigszins stijgen. De 
voorgestelde stijging van de OZB van 2% boven de trend vindt het CDA dan ook te 
billijken. Zeker in vergelijking met stijgingen van 5% of hoger, zoals in sommige andere 
gemeenten wordt voorgesteld. 
 
Als raad hebben we in het verleden als besloten om kostendekkende (leges)tarieven in 
rekening te brengen. Een besluit waar het CDA achter staat. De verhoging van de 
tarieven voor graf- en begraafrechten tot een kostendekkend niveau steunen wij dan 
ook. Maar we willen net als in het verleden uitdrukkelijk aandacht vragen voor het naar 
beneden brengen van de kosten voor het onderhoud van begraafplaatsen. Daar waar we 
terecht kostendekkende tarieven in rekening brengen aan onze inwoners, mogen 
diezelfde inwoners ervan uitgaan dat we er alles aandoen om de kosten zo laag mogelijk 
te houden.  
 
 

HOE NU VERDER: VINGER AAN DE POLS 

Het is eigenlijk ondoenlijk om te beslissen over een bezuinigingsoperatie zoals die waar 
Coevorden voor staat, op basis van slechts een korte omschrijving zoals in de begroting 
het geval is. Op basis van die beschrijving is het namelijk vaak niet goed mogelijk of 
onmogelijk om de daadwerkelijke impact van de betreffende bezuiniging te kunnen 
vaststellen. Als CDA vinden we het dan ook verstandig om goed een vinger aan de pols 
te blijven houden tijdens de daadwerkelijke uitvoering van de bezuinigingsoperatie.  
 
Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat we als raad steeds worden geïnformeerd als 
een bezuinigingsvoorstel nader is ingevuld en bekend is wat de gevolgen van die 
bezuiniging zijn. Waar de gevolgen dan dermate ingrijpend blijken te zijn dat we ze 
onverantwoord vinden of in strijd met de vier genoemde speerpunten, moeten we als 
raad ook durven ingrijpen en niet instemmen met het betreffende voorstel. Uiteraard 
moeten we dan wel met alternatieven komen om het meerjarenbegrotingstekort niet te 
laten oplopen.  
 
Het CDA vindt het ook belangrijk dat we als raad meer dan bij bijvoorbeeld de 
bestuursrapportages de voortgang van de bezuinigingen kunnen volgen. 
Tweemaandelijkse rapportages over de voortgang van de geplande bezuinigingen kunnen 
een goede manier zijn om als raad meer zicht en grip te houden op de op dit moment 
toch nog vrij abstracte invulling van de bezuinigingen. Op die manier zouden we dan 
tijdig aan de bel kunnen en moeten trekken als het proces niet verloopt zoals gepland.  
Op die manier nemen we ook als raad onze verantwoordelijkheid als raad en kunnen we 
ervoor zorgen dat we samen met het college het proces beter beheersen. Want de 
inspanning waar we voor staan liegt er niet om! 
 
De CDA fractie dankt een ieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het 
Bestuursprogramma en de Programmabegroting en wenst de raad, het college, het 
ambtelijk apparaat maar vooral ook de inwoners van onze mooie gemeente veel succes 
en sterkte toe de komende jaren. 


