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De kaderbrief 2020 ligt voor. Na het bestuursprogramma, waarin wij veel van het 

CDA-verkiezingsprogramma terug konden vinden, herkennen wij diezelfde lijn nu 

gelukkig nog. Dat doen we zeker als er in de kaderbrief gesproken wordt over dat 

“We de gemeente goed willen achterlaten voor de volgende generatie”. Dat gaat 

gewoon over de “gemeente die we door willen geven”. Dat vinden wij een hé-le 

goede ontwikkeling.  

 

De CDA-fractie vindt het ook een goede 

ontwikkeling dat bij deze kaderbrief een 

strategische beleidsagenda is gemaakt. Over de 

inhoud van de strategische beleidsagenda spreken 

we na het zomerreces. Het is een richtinggevend 

document voor het college en ambtenaren. Voor 

ons als raad is het van belang om onze 

controlerende en kader stellende rol uit te kunnen 

voeren. Daarbij vinden wij het een goede 

ontwikkeling dat de lijst van toezeggingen 

binnenkort geagendeerd wordt. Wij als CDA-fractie 

vinden dat noodzaak om te voorkomen dat gedane 

toezeggingen niet meer duidelijk zijn en dezelfde 

onderwerpen vaker aan bod komen dan nodig is.  

 

In de strategische agenda is ‘voorkomen’ één van de portefeuille-overstijgende 

thema’s. Dat thema is heel belangrijk bij de inzet van jeugdhulp. Het CDA is een 

groot voorstander van het verder naar voren brengen van kennis en ervaring naar 

het voorveld. Hoe meer kinderen we preventief kunnen helpen, hoe beter dat voor 

hen is. Bij iedere stap die we zetten op het terrein van jeugdhulp moet de vraag “Is 

dit het beste voor het kind?”  door iedere betrokkene persoonlijk gesteld worden. 

Helder afspraken met contractanten en evaluatie daarvan zullen onderdeel van de 

manier van werken moeten zijn. De CDA-fractie is niet naïef, maar geld mag in het 

helpen van kinderen niet de belangrijkste drijfveer zijn. Er is nog veel te winnen.  

 

Vanuit het CDA wordt daar ook op landelijk niveau op ingezet. Wat een voorrecht om 

hier vanuit een partijlijn, met een gezamenlijk kader, op verschillende niveaus op in te 

kunnen zetten. Daarmee kunnen we veel sneller daadwerkelijk iets bereiken op zo’n 

belangrijk thema. Wij hoeven als gemeente niet in de slachtofferrol te duiken.  

Natuurlijk hebben wij een uitdagende opdracht gekregen bij de decentralisatie en 

moeten wij werken met de budgetten die ons worden toebedeeld. De grote vraag is 

of meer geld de oplossing is om te komen tot betere jeugdhulp. Collega Stoker van 
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PAC en ik hebben ons tijdens een werkconferentie in Groningen verdiept in de 

omslag van transactioneel werken naar relationeel werken. Inzetten op relatie.  

 

 

Het is daarbij heel belangrijk dat de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs 

veel vanzelfsprekender wordt. Daarvoor hoeven wij in de gemeente Coevorden op 

niets en niemand te wachten. We moeten naar effectieve interprofessionele 

samenwerking en raden daarom van harte het rapport “Met andere ogen” aan.  

Dit rapport is van de coalitie onderwijs-zorg-jeugd. De inhoud is helpend bij dit 

proces. Onze CDA-fractie blijft dit proces op alle niveaus volgen en zal op 

gemeenteniveau een critical friend zijn op dit terrein.  

Onder het thema ‘Aantrekkelijk Coevorden’  in de kaderbrief, valt de fractie van het 
CDA de onderdelen ‘Binnenstad’ en ‘Kunst en cultuur’ op.  De plannen voor 2020 
spreken ons aan en zijn ambitieus. Winkelstraten, aanbesteding markt en haven, 
parkeer- en verkeersonderzoek, wij volgen op de voet. Het is zaak dat hier ook 
daadwerkelijk vorderingen zichtbaar worden. Hoe mooi is het dat wij nu uitkijken op 
het paviljoen op de Weeshuisweide en wij  daar al hebben kunnen dansen en een 
film konden kijken in een open luchtbioscoop? Soms is het gewoon goed om te 
beginnen. Een beetje lef tonen en aan de slag! Onze complimenten voor de goede 
en creatieve initiatiefnemers die hiermee bezig zijn. Onze fractie raadt aan om de 
ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur hierbij aan te laten sluiten. Na het 
ondertekenen van het Drentse muziekakkoord is het wachten op de eerste school die 
een optreden op de Weeshuisweide gaat verzorgen!   

Bij het onderdeel ‘ontwikkeling van de financiën’ uit de Kaderbrief heeft onze fractie 
de volgende opmerkingen: 

M.b.t. toeristenbelasting stemmen wij nu in met het voorgesteld besluit om het tarief 

vast te stellen op 1 euro 25 per nacht.  Wel wil de CDA-fractie hier in het komende 

jaar concrete voorstellen voor zien. Wij zijn niet heel positief over het wachten op 

provinciaal onderzoek. De kaderbrief 2021 zou toch wel de uiterste termijn voor meer 

duidelijkheid moeten zijn.  

Als voorschot willen we meegeven dat wij een vorm van differentiatie rechtvaardig 

vinden  met de kleine recreatieve ondernemer in ons achterhoofd. Een vrijstelling 

voor kinderen tot een bepaalde leeftijd is ook een vorm van differentiatie. Kan de 

wethouder een toezegging doen m.b.t. de termijn waarop er meer duidelijkheid komt? 

‘Uit betrouwbare bron’ weten wij dat de provincie gemeentegrens-overstijgende 
coördinatie voor het aanpakken van de eikenprocessierups op gaat zetten. Daar is 
de CDA-fractie blij mee. We zijn benieuwd wat dat gaat opleveren. Wij verwachten 
geen 50 % overschrijding op de vastgestelde 100.000 euro. Als dat wel nodig zou 
lijken te zijn, dan kunnen we op deze post nu beter meteen een halve ton meer 
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neerzetten. Door Drenthe breed samen te werken, wordt de aanpak van de rups 
wellicht efficiënter en effectiever. Leeft dit beeld ook bij het college? 

De CDA-fractie vindt dat de afspraken die zijn gemaakt in de nota financieel beleid 

blijvend moeten worden opgevolgd. Is het mogelijk om bij de begroting  een 

geactualiseerd beeld te krijgen t.a.v. de reserves van 1 miljoen euro op gebied van 

innovatie zorg, accommodaties in de samenleving en het herstructureringsfonds? 

Een deel van deze reserves is ingezet voor de Regiodeal. We zijn benieuwd naar 

welke plannen er verder zijn voor besteding. Kunnen wij hier bij de begroting een 

verdere uitwerking van verwachten?  

 

De  bandbreedte waarbinnen de solvabiliteit zich beweegt,  hoort volgens afspraak 

binnen de 30 en 40% te blijven en maakt naar verwachting een stijgende 

ontwikkeling door. Dat is belangrijk om op die manier eventuele risico’s af te kunnen 

dekken.  

 

De keuzes die wij als raad in de komende periode maken, ook rond bijvoorbeeld 

OZB, moeten daarbij passen. De fractie van het CDA zou graag willen dat alle 

inwoners meeprofiteren van de betere financiële positie van de gemeente. Een 

grotere groep hoeft niet meer te profiteren door meer lasten bij een kleinere groep 

neer te leggen. Bedrijven hebben in het verleden voordeel gehad van eerder 

gemaakte keuzes. Nu wordt het tijd om dit geleidelijk rechter te trekken.  

 

In het licht van het inzetten van middelen voor de inwoners kijken wij ook kritisch 

naar stimuleringsfonds en uitgaven vanuit wijk- en dorpsbudgetten. We zijn als raad 

nog niet geïnformeerd over de vervolgontwikkelingen, terwijl de wijken en dorpen dat 

wel zijn. Dat bleek gisteravond ook in Noord-Sleen. De fractie van het CDA gaat er 

vanuit dat wij z.s.m. in september meer informatie krijgen en zal daar dan zeker over 

van gedachten willen wisselen in de raad.  

 

De basishouding van de fractie van het CDA  t.a.v. deze Kaderbrief is positief. We 

werken aan een gemeente om door te geven! Wij wachten de reacties op onze 

inbreng en  beantwoording van de door ons gestelde vragen af.  

 

Sandra Katerberg, Fractievoorzitter. 

 

 

 

 


