
 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het laatste 
nieuws van het CDA Hoogeveen. In de maand februari heeft de CDA-
fractie zich met name ingezet om ruimte te bieden aan de samenleving 
en deze te behouden. Zo hebben we het voorstel om een meldplicht in 
te stellen voor carbidschieten tegengehouden en het college verzocht 
om de hoogte van kleine windmolens op boerenerven te verhogen. In 
deze nieuwsbrief blikken we daarop terug.  

 

CDA en Gemeentebelangen verzetten zich tegen landelijk 
verbod op hertenkampen 

CDA heeft zich samen met 
Gemeentebelangen aangesloten bij het 
groeiend verzet tegen het verbod op 
hertenkampen. Ze staan hierin niet alleen: 
in heel Nederland zijn politieke partijen 
opgekomen voor het behoud van 
hertenkampen in hun gemeente. 
Aanleiding hiervoor vormt het 
kabinetsbesluit om dam- en edelherten te 
verwijderen van de lijst van toegelaten 
hobby- en huisdieren. Hierdoor mogen 
deze herten niet meer worden gehouden, 
ook niet in hertenkampen. Op 26 januari maakte minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema bekend vast te houden aan dit 
besluit. Een storm van verzet met oproepen, brieven en petities gaat nu door 
de gemeenten en heeft ook de Hoogeveense christendemocraten bereikt. 

Fractievoorzitter Femke Koekoek vertelt hierover: “Bij het verbod op 
hertenkampen vraag ik mij af voor welk probleem dit een oplossing is. 
Volgens het kabinet is het besluit te rechtvaardigen, omdat het 
dierenwelzijn van de herten en de veiligheid van bezoekers aan 
hertenkampen in het geding zou zijn. Er is echter geen sprake van 
dierenleed in de hertenkampen aan de Boekweitlaan in Hoogeveen en in 
het Spaarbankbos. Bovendien hebben we als fractie nooit geluiden 
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opgevangen dat de veiligheid van bezoekers in gevaar is gekomen. Voor ons 
is het reden om samen met Gemeentebelangen en de later aangesloten 
VVD en SGP een motie in te dienen.” 

In de motie wordt het college verzocht om een brief te sturen naar de 
minister en naar de Tweede Kamer om de hertenkampen alsnog voor de 
toekomst te behouden. Tijdens de raadsvergadering van 16 februari werd 
deze motie met 18 stemmen (CDA, GB, VVD, SGP en FvD) voor en 11 
stemmen (PvdA, SP, D66 en ChristenUnie) tegen aangenomen. Koekoek 
besluit: “Ik hoop dat het kabinet alsnog afziet van het kabinetsbesluit. Als het 
kabinet zich dan toch grote zorgen maakt om de veiligheid van onze 
inwoners, dan zou het kabinet er beter aan doen om de wolf in onze 
provincie te bestrijden in plaats van de herten in onze hertenkampen!” 

 

CDA houdt meldplicht voor carbidschieten succesvol tegen 

Oud en Nieuw en carbidschieten zijn in onze gemeente onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het is een jaarlijkse traditie in onze dorpen en wijken die 
al jaren zonder problemen in ere wordt gehouden. Het college van 
burgemeester en wethouders wilde voor 
het afschieten van carbid een meldplicht 
instellen. Inwoners zouden op uiterlijk 15 
december schriftelijk bij de gemeente 
moeten melden dat ze carbid gaan 
schieten. Hoewel het college benadrukte 
dat het niet de bedoeling is om onnodige 
hindernissen op te werpen, dacht de CDA-
fractie daar anders over. Tijdens de 
raadsvergadering van 16 februari dienden 
de christendemocraten een amendement 
in om de meldplicht voor carbidschieten 
en andere regels die tot regeldrift leiden uit 
het collegevoorstel te halen. 

Raadslid Haaije Feenstra-Paas licht hierover toe: “Natuurlijk zijn we voor een 
veilig en goed verloop van oudejaarsdag, maar carbidschieten is nou juist 
een voorbeeld van iets wat al jaren goed verloopt in onze gemeente zonder 
allerlei regels van de overheid. In het collegevoorstel werden onnodig extra 
regels toegevoegd. Naast de meldplicht zou het college de bevoegdheid 
krijgen om nadere regels te stellen en wilden ze carbidschieters ‘verrijken’ 
met veiligheidsinstructies. Dit vinden wij geen goed signaal richting de 
samenleving. Met dit voorstel zegt het college: ‘Wij vertrouwen jullie niet. 
Laat het maar aan ons over. Wij zullen het wel even regelen.’ Wij willen juist 
uitgaan van vertrouwen, vertrouwen in onze inwoners en in onze 



samenleving. Daarom ben ik blij dat ons amendement om deze regels uit 
het collegevoorstel te halen is aangenomen.” 

Het amendement om onder meer de meldplicht voor carbidschieten te 
schrappen is tijdens de raadsvergadering van 16 februari met 23 stemmen 
voor en 6 stemmen (SP, CU en SGP) tegen aangenomen.  

CDA dient samen met PvdA motie in om hoogte kleine 
windmolens te vergroten in buitengebied 

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari 
heeft het CDA samen met PvdA met succes 
een motie ingediend om mee te doen aan 
een duurzaamheidspilot van de provincie 
Drenthe. Met de pilot wordt het mogelijk om 
hogere windmolens toe te staan in het 
buitengebied van de gemeente. 

Momenteel is het alleen mogelijk om 
windmolens te plaatsen met een as-hoogte 
van 15 meter. Er wordt hier echter nauwelijks 
gebruik van gemaakt, omdat het rendement 
van deze molens erg tegenvalt. De hoge 
bomen op het erf en in de omgeving halen de wind namelijk uit de rotors 
van de molen. Het rendement van windmolens met een as-hoogte van 15 
meter is hierdoor laag. 

Deelname aan de pilot maakt het plaatsen van windmolens met een as-
hoogte van 25 meter mogelijk. Deze molens komen net boven de bomen, 
waardoor de wind minder uit de rotors van de molen worden gehaald. Het 
animo is volgens raadslid Bert Otten aanwezig. Otten sprak meerdere 
boeren die graag mee zouden willen doen aan deze pilot. De energiekosten 
rijzen de pan uit en veel ondernemers zoeken hiervoor alternatieven. Otten 
licht toe: “Energieneutraal zijn speelt ook op het boerenerf. Het CDA vindt 
het een goede ontwikkeling dat ondernemers zelf bezig zijn met de 
energietransitie. De politiek heeft dan ook de opdracht om dat mogelijk te 
maken.” 

De raad kon zich vinden in de overwegingen en het verzoek van de partijen 
aan het college. De motie, die mede werd ingediend door D66 en 
GroenLinks, werd aangenomen met 23 stemmen voor en 3 stemmen (SP en 
FvD) tegen.  

 



Snelle wijziging Wmo-verordening: “Nieuwe 
maatwerkvoorziening herstelgerichte zorg te rigide en veel te 
kort door de bocht ingevoerd” 

Annette Jansen 

Het is voor mensen die in een kwetsbare situatie zitten vaak lastig om hulp 
te vragen bij een overheidsinstantie. Afhankelijk zijn van een ander om te 
kunnen blijven doen wat je het liefste doet – zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen – wil niemand. Dat er een vangnet is, vaak voor even en soms 
voor langere tijd, is een groot goed. De gemeente Hoogeveen biedt een 
dergelijk vangnet, vastgelegd in de ‘Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning 2020’.   

Inwoners kunnen voor veel soorten ondersteuning en hulp(middelen) 
terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Hoogeveen. Het gaat veelal om 
ondersteuning in en om het huis, zoals aanpassingen in de woning, 
huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen.  Ook ondersteunt de Wmo 
zaken als mantelzorg, vrijwilligerswerk en voorlichting.  

Herstelgerichte zorg 

Tijdens de raadsvergadering van 16 maart stond een wijziging van de 
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 op de agenda. Zonder 
informerende ronde, zonder debat, direct bij besluiten. ‘De technische 
tekstwijziging’, zoals deze genoemd werd door het college, zou niet zo 
spannend zijn. De betekenis hiervan kan voor deze kwetsbare groep echter 
enorm zijn. 

De wijziging is de introductie van een 
nieuwe maatwerkvoorziening in het 
Wmo-pakket: herstelgerichte zorg. 
Herstelgerichte zorg is tijdelijke zorg in de 
vorm van fysiotherapie, waardoor de 
inwoner zijn of haar zelfredzaamheid kan 
vergroten. Met deze focus op welzijn en 
preventie is niets mis mee. Inwoners 
helpen zichzelf weer te redden sluit ook 
goed aan bij het Integraal Zorg Akkoord, 
het Programma Sociaal Domein en de 
Zorg voor ouderen (WOZO).  

Toch baart deze wijziging ons zorgen. De tekstuele wijziging stelt namelijk 
dat herstelgerichte zorg altijd voor alle andere maatwerkvoorzieningen 
gaan. Dit vindt het CDA, net als de Adviesraad Sociaal Domein, te rigide en 
te kort door te bocht. Het CDA kan zich namelijk goed voorstellen dat een 
inwoner een beroep doet op huishoudelijke zorg met een goede reden 



waarom het huis niet meer schoon kan worden gehouden. Door 
herstelgerichte zorg te prefereren boven alle andere 
maatwerkvoorzieningen, zoals huishoudelijke zorg, is de Wmo-consulent 
verplicht deze inwoner eerst naar de fysiotherapie te sturen. Huishoudelijke 
hulp is pas later aan de orde. Dat kan wat het CDA betreft niet de bedoeling 
zijn. Als CDA staan we voor gespreide verantwoordelijkheid. Hier is een 
combinatie van maatwerkvoorzieningen op zijn plaats. De inwoner 
investeert in zichzelf en zet zich in om (weer) zelfredzamer te worden door 
naar de fysiotherapeut te gaan en tegelijkertijd moet de inwoner wel tijdelijk 
op weg worden geholpen door bijvoorbeeld huishoudelijke hulp uit de 
Wmo. Het was voor het CDA reden om tegen de wijziging te stemmen 

Er waren voor het CDA ook nog andere argumenten om tegen te stemmen. 
Zo wordt door het college verwezen naar andere gemeenten waar deze 
wijziging al is doorgevoerd, maar het college kan geen enkel concreet 
voorbeeld noemen. Verder blijkt de organisatie die gecontracteerd is om 
herstelgerichte zorg te indiceren dezelfde organisatie te zijn die 
herstelgerichte zorg uitvoert. Dat neigt voor het CDA naar 
belangenverstrengeling. Voorts benadrukt wethouder Mark Tuit dat het 
gaat om een pilot. De geschatte bezuiniging is echter al ingeboekt in de 
begroting. Tot slot is de herstelgerichte zorg een nieuwe 
maatwerkvoorziening die technisch en qua bedoeling wellicht past binnen 
de Wmo, maar bij deze maatwerkvoorziening zijn er nog geen bezwaren of 
gerechtelijke uitspraken gedaan. De wijziging moet dan ook vooral 
juridische risico’s uitsluiten.  

Met onze zorgen stonden we samen met SP, SGP en FvD alleen. Ondanks 
ons onderzoek en onze argumenten, bleken andere partijen geen 
problemen te hebben met de manier en de voorwaarden waarop 
herstelgerichte zorg wordt ingevoerd. Tevergeefs hebben we als CDA ter 
plekke nog een amendement ingediend.  

Met het amendement – (tekst)wijziging van het voorstel – willen we net als 
de Adviesraad Sociaal Domein de ruimte behouden voor het combineren 
van maatwerkvoorzieningen, zoals herstelgerichte zorg in de vorm van 
fysiotherapie in combinatie met huishoudelijke ondersteuning. Dat is 
gespreide verantwoordelijkheid! Daarnaast zou herstelgerichte zorg 
moeten worden geïndiceerd door een onafhankelijk en gecertificeerde 
zorgprofessional en niet door de uitvoerder van herstelgerichte zorg zelf. Het 
amendement werd helaas verworpen met 11 stemmen voor en 18 tegen. Met 
dezelfde stemverhouding werd vervolgens de wijziging op de Wmo-
verordening, waar het CDA tegen heeft gestemd, aangenomen. Dat vraagt 
om de ontwikkelingen rondom herstelgerichte zorg goed in de gaten te 
houden. We blijven daarbij nauw in contact met inwoners die zorg vragen, 



de Adviesraad Sociaal Domein en de clientondersteuners die direct in het 
werkveld inwoners terzijde staan. 

Column: Een luisterend oor, lokaal en in het waterschap 

Bert Otten 

Het zijn roerige tijden in de politiek. De Provinciale Staten en 
Waterschapsverkiezingen zijn in aantocht, waarbij partijen proberen om op 
alle mogelijke manieren zich te profileren. Billboards worden langs de weg 
geplaatst en de verkiezingsborden worden weer beplakt. Ook ik draag daar 
een steentje aan bij, omdat ik altijd nog vertrouwen heb in het CDA. 
Natuurlijk zijn er up- en downs, maar via het CDA-netwerk kan ik nog altijd 
een luisterend oor vinden.  

Een luisterend oor voor de afstand tussen de 
Haagse politiek en het platteland. Ik vind het 
namelijk erg zorgelijk dat onze 
volksvertegenwoordigers niet goed weten wat 
er in het “veld” speelt. Daarom probeer ik die 
kloof kleiner te maken. Ik laat bijvoorbeeld 
Tweede Kamerleden en ministers tijdens 
werkbezoeken zien en horen hoe wij hier in 
Drenthe hun optreden ervaren. Zo is 
inmiddels Tweede Kamerlid Derk Boswijk al 
twee keer op werkbezoek geweest. Het eerste 
werkbezoek stond vooral in het teken van de 
wolvenproblematiek. Het tweede werkbezoek was enkele weken geleden. 
Samen met Derk zijn de waterschapskandidaten voor het CDA Drenthe op 
bezoek geweest bij Agrarisch Natuur Drenthe om in gesprek te gaan over 
de problemen die boeren ervaren bij agrarisch natuurbeheer. Het is mooi 
om te zien dat Derk onze ervaringen meeneemt naar politiek Den Haag. De 
volgende dag stelde Derk schriftelijke vragen over deze problemen aan de 
minister van Landbouw. Het balletje moet toch ergens beginnen te rollen. 

Ook zoek ik een luisterend oor voor de stikstofproblematiek. Om onze steun 
uit te spreken aan de boeren heeft burgemeester Karel Loohuis afgelopen 
zomer het mooie idee overgenomen om een positieve “trots op onze 
boeren”-vlag in de top van het gemeentehuis te hangen. Er kwam vanuit 
sommige partijen in de raad veel commentaar op de vlag, maar toch heeft 
de vlag de hele zomer gewapperd. Het is een teken van dankbaarheid aan 
onze agrariërs die dag in, dag uit werken aan onze voedselvoorziening. Ook 
met Derk Boswijk en minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge hebben 
we uitgebreid over stikstof gesproken. We waren met een groep CDA’ers 



nogal verbolgen, toen Hugo de Jonge zijn ideeën en opvattingen uit de 
doeken deed tijdens de Algemene Ledenvergadering in Westerbork. Een 
paar weken geleden was dat reden om met een delegatie uit het noorden 
naar het partijbureau in Den Haag te gaan om hierover te praten. Soms 
duurt het even, maar de resultaten worden toch langzamerhand zichtbaar. 
De CDA-fractie in de Tweede Kamer laat steeds vaker een ander geluid 
horen. 

Ik zoek ook naar een luisterend oor voor de toenemende regeldruk die het 
college op verschillende fronten wil opvoeren. Als CDA-fractie hebben we 
hier resultaten kunnen boeken. De voorgenomen meldplicht voor 
carbidschieten heeft het CDA bijvoorbeeld kunnen tegenhouden. Inwoners 
nemen hun eigen verantwoordelijkheid en daar moeten wij als CDA de 
ruimte aan geven.  

Tweedeling in de maatschappij komt steeds vaker voor. Nuance ontbreekt 
vaak in het debat: je bent voor of je bent tegen. Soms zo fel dat het wordt 
uitgelegd als: je bent voor mij of tegen mij. Dat brengt mensen niet bij 
elkaar. Voor ons als christendemocraten is dat een lastig probleem. Wij staan 
juist voor de nuance en voor de verbinding. Niet voor niets is ‘minder ik, meer 
wij’ een leus die bij ons past. Wij moeten ons niet van slag laten brengen en 
bij onze eigen beginselen blijven. ‘Vake bu’j te bange’ zeg ik wel eens hier en 
daar binnen onze club. 

Voor het CDA wil ik in het waterschap Drents Overijsselse Delta een 
luisterend oor bieden aan onze inwoners, onze agrariërs en onze 
ondernemingen. Daar wil ik ons geluid laten horen. Ons geluid is vrij 
eenvoudig: ‘Schoenmaker blijf bij je leest.’ Veel politieke partijen hebben 
nogal de neiging om plannen van het waterschap op te leuken. Het CDA wil 
daarentegen bij de kerntaken blijven: veiligheid, voldoende en schoon 
water. Extra taken leiden tot extra kosten en deze kosten moeten we 
allemaal doorberekenen in de belasting voor onze inwoners. Bovendien is 
de schuldenpositie van het waterschap voor ons een bron van zorg. Met de 
stijgende rentelasten mag je de schuldenpositie niet uit het oog verliezen. 
Wij willen daarom blijven bij de primaire taken.  

Ik probeer een luisterend oor te zoeken en te bieden voor de ideeën en 
zorgen van onze inwoners. Ik bied een luisterend oor aan onze inwoners en 
onze agrariërs die mij vertellen wat er speelt in hun omgeving en op het erf. 
Ik zoek een luisterend oor voor deze problemen, voor de kloof tussen Den 
Haag en de regio, voor de stikstofproblematiek en voor regeldrift. Langzaam 
maar zeker worden er resultaten geboekt. Zo kan ik lokaal en in het 
waterschap een steentje bijdragen aan onze samenleving. 



 

CDA stemt tegen motie Regenboogschade 

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari diende Forum van Democratie 
een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarin de partij het college 
heeft opgeroepen om zich uit te spreken tegen activiteiten in het kader van 
LHBTI-acceptatie. Het CDA heeft samen met een groot aantal andere 
partijen tegen deze motie gestemd. 

Fractievoorzitter Femke Koekoek licht toe: “Wij zijn een volkspartij, een 
veelkleurige partij, waar ieder mens telt. Ieder mens is door God gemaakt en 
geliefd, daar geloven wij in. En dan maakt het niet uit of je man of vrouw, 
homo of hetero bent. Deze motie wekt bezwaren op bij dat inclusieve 
mensbeeld. Er wordt onder meer gesproken over ‘gender-verminkende 
chirurgie’ en ‘regenboogschade’. We hebben het hier over mensen en daar 
past te allen tijde zorgvuldigheid en respect. Bovendien hebben zulke 
woorden een polariserende werking. We kunnen ons vinden in het verzet 
tegen de politieke correctheid, we kunnen ons niet vinden in de motie zoals 
deze is geformuleerd en we kunnen ons zeker niet vinden in een 
samenleving die verdeeld is of wordt door zowel de politieke correctheid als 
door deze motie” 

De motie werd verworpen met 6 stemmen voor (FvD, SGP en 3 leden van 
GB) en 23 stemmen tegen.  

 

Goed nieuws voor Noord-Nederland! Kinderhartchirurgie 
blijft in Groningen 

In de namiddag van maandag 13 februari maakte minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers heugelijk nieuws bekend: 
de afdeling kinderhartchirurgie blijft toch in Groningen. Het CDA heeft zich 
landelijk, provinciaal en lokaal ingezet voor het behoud van de 
kinderhartchirurgie. De Hoogeveense CDA-fractie was bijvoorbeeld mede-
indiener van een motie, waarin het college werd verzocht om aan te dringen 
om het voorgenomen kabinetsbesluit – waarin de afdeling 
kinderhartchirurgie in Groningen zou sluiten – te herzien. Dat is gelukt! 
Hiermee blijft een vorm van zeer gespecialiseerde zorg beschikbaar en 
bereikbaar en wordt de onrust bij patiënten en families weggenomen! 

 



Denk met het CDA mee over elektrisch rijden en opladen 

Begin december heeft raadslid Erik-Jan 
Kreuze schriftelijke vragen gesteld over 
openbare laadpalen en de mogelijkheid om 
een pilot te starten met een kabelgoottegel 
in onze gemeente. Als vervolg op deze 
schriftelijke vragen wil de CDA-fractie graag 
weten hoe u staat tegenover elektrisch 
rijden en elektrisch opladen. Overweegt u 
om elektrisch te rijden en zo ja, hoe zou u de 
elektrische auto willen opladen? Denk met 
ons mee en vul onze korte en anonieme 
enquête hier in: 
https://forms.gle/9e62ynU4L7Nya7Zq6. Let 
op: de enquête sluit op 6 maart.  

 

Oproep: Ga mee met de Tour du Jumelet op 4 en 11 maart 

Wij staan voor Drenthe! – dat is de campagneslogan van het CDA Drenthe 
voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat betekent voor het CDA naar de 
mensen toe gaan en met hen gesprek 
aangaan over wat er speelt in hun 
leefomgeving. CDA Drenthe wil dat ten 
uitvoering brengen met de Tour du 
Jumelet op zaterdag 4 en 11 maart. Met 
een bus wordt er op 4 maart door West-
Drenthe gereden (opstappunt: IT-hub 
in Hoogeveen) en op 11 maart door 
Noord- en Oost-Drenthe (opstappunt in 
Coevorden). Op de route worden 
diverse locaties bezocht om in gesprek te gaan met inwoners op straat en 
met betrokkenen van (maatschappelijke) initiatieven. En u kunt nog mee! 
Geef u snel op via drenthe@cda.nl   
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Op bezoek bij… 

‘Op bezoek bij’ is ondertussen bijna een vaste 
rubriek van de nieuwsbrief geworden. 
Nagenoeg elke week is de CDA-fractie wel op 
bezoek bij één van de vele (maatschappelijke) 
organisaties en initiatieven om een luisterend 
oor te bieden en mee te denken. Zo 
combineerde de CDA-fractie de 
fractievergadering met een rondleiding aan 
Het Podium, waren Bert Otten en Erik-Jan 
Kreuze bij een ontbijtsessie van leer-werkbedrijf 
STARK, bracht Annette Jansen een bezoek aan 
het Alfa College om kennis te maken met het MBO en was Femke Koekoek 
aanwezig bij een afscheidsreceptie van Febo Emmelkamp van De 
Westerkim. De input die we meekrijgen nemen we mee in ons raad- en 
fractiewerk.  

Wilt u ook met ons in gesprek of heeft u een suggestie voor een 
werkbezoek, laat het ons weten via info@cdahoogeveen.nl!  
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