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VAN DE VOORZITTER 
 

CDA IN DE PROVINCIE 

 

In de afgelopen periode zijn er in de provincie en op landelijk niveau keuzes gemaakt, die voor een langere periode 

grote gevolgen hebben.  

Er is een pensioenakkoord gesloten tussen de regering, vakbonden en werkgevers. Een erg technisch verhaal waarin 

rekening wordt gehouden met een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, de positie van de zzp’er meer aandacht 

krijgt en dat er beter omgegaan moet worden met pensioenfondsen, zodat de koopkracht voor de toekomst meer 

zekerheden bevat. 

Ook wordt de klimaatafspraak omgezet in concrete plannen. De reductie op CO2 zal met subsidies gestimuleerd 

worden, er zal anders gekeken worden naar mobiliteit, waarbij zelfs rekeningrijden een optie is en er zal een 

verschuiving van energie uit gas naar energie uit( groene) elektriciteit aangemoedigd worden door een groter 

prijsverschil. 

 

Na de provinciale- en waterschapverkiezingen is gebleken dat we als CDA op beide plaatsen de grootste partij zijn, 

maar we mogen ook constateren dat we niet zijn gegroeid en er meer politieke versplintering heeft plaatsgevonden. 

Toch is het gelukt om in beide colleges zitting te nemen, net als de voorgaande periode. Dat is mooi en geeft ons de 

mogelijkheid om thema`s uit de verkiezingsprogramma`s tot beleid te laten uitkomen. Dat geeft ook 

verantwoordelijkheid. Bij het waterschap is van groot belang om de  taken rondom schoon, veilig en voldoende water 

op een financieel aanvaardbaar niveau uit te voeren. Het Bestuursakkoord van Fryslân heeft zich ten doel gesteld 

om onze regio groen, duurzaam en veilig door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. 

Dit zijn grote ambities die stevige consequenties met zich meedragen voor de toekomst. Op elk niveau zullen CDA 

bestuurders een forse steen aan kunnen en moeten bijdragen. En het zal voor ons allen betekenen dat we bewuster 

omgaan met hoe we werken en recreëren, hoe we ons verplaatsen en wat we consumeren.   

Er worden stevige piketpalen geslagen voor de toekomst. Het zal een forse uitdaging zijn voor ons allen, maar als ik 

naar de kernwaarden kijk van ons CDA dan zijn er meer dan genoeg aanknopingspunten en moeten we die 

verantwoordelijkheid oppakken. 

 

Ik wens u allen namens het bestuur een mooie zomer toe. 

 

Cees Pieter van Burgsteden, 

Voorzitter CDA Ooststellingwerf 

 

IN MEMORIAM 
 

Op 7 maart 2019 is Jan Oosterloo, op de leeftijd van 72 jaar, overleden.  

Jan heeft tot 2018 deel uitgemaakt van de CDA- fractie in Ooststellingwerf, waarvan 

meerdere raadsperiodes als  fractievoorzitter. Hij kenmerkte zich in dit werk door zijn 

grote inzet en zijn kompas was zijn christen-zijn en het gezond boerenverstand.  

 

Dit gebruikte Jan niet alleen bij zijn raadswerk. Veel vrijwilligerswerk heeft hij verricht 

voor de kerk en de samenleving, waarbij het organiseren van de Appelscha Fiets Vierdaagse 

er maar één was. 

 

We zullen Jan Oosterloo blijven herinneren om zijn tomeloze inzet en op de manier hoe hij zich heeft ingezet voor 

de gemeenschap. 
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VAN DE WETHOUDER 
 

DE ZOMER STAAT VOOR DE DEUR.... 
 

Het is als elk jaar. Vóór de zomervakantie begint, is iedereen in rep en roer. Er moet nog veel gebeuren en het lijkt 

alsof we na een welverdiende vakantie niet meer terugkomen. Nou, ik wel! Ik heb het enorm naar m’n zin en dat kan 

ik zeggen nu we alweer een jaar samen onderweg zijn. 

Het jaar is voorbij gevlogen en in die periode zijn mooie resultaten bereikt.  
 

In het kader van het sociaal domein zijn in diverse dorpen gesprekken gevoerd over wat de mensen nodig hebben 

en verwachten van de gemeente. Fijne opbrengst is dat veel mensen iets voor een ander willen doen, maar daar wel 

wat hulp van de gemeente bij vragen. Het Biosintrum is geopend en dat heeft Ooststellingwerf stevig op de kaart 

gezet als het gaat om duurzaamheid en bio-based werken. In het verlengde daarvan zien we de interesse voor het 

Ecomunitypark groeien en zien we dat een jarenlange inspanning gaat lonen.  

Ook rond mijn portefeuilles ben ik blij met resultaten, onder meer van de aanpak van armoede. Met 

ervaringsdeskundigen en projecten zoals de VoorzieningenWijzer komen we steeds dichter bij de inwoners die wel 

willen en kunnen helpen. Met de groep Arm in Arm ontstaan prachtige gesprekken tussen de doelgroep en de 

ondersteuners en zo leren we van elkaar en maken onze hulp praktisch en zinvol. Met betrekking tot de sociale 

werkvoorziening hebben we een enorme stap gezet in de richting van een oplossing. Na jaren gebakkelei zijn de 

acht gemeenten tot afspraken gekomen. Dit betekent voor Ooststellingwerf dat we ons volledig kunnen richten op 

onze eigen inwoners en hen begeleiden en ondersteunen naar een werkplek bij onze ondernemers. In de afgelopen 

maanden ben ik bij verschillende werkgevers op bezoek geweest en de meesten willen zich inzetten. Uiteraard zien 

ze ook wel hobbels en zijn er vragen. Die kunnen wij beantwoorden, maar nog beter is dat men het hoort van collega-

ondernemers. Komend najaar gaan we bijeenkomsten organiseren om het gesprek tussen werkgevers te laten 

plaatsvinden. 
 

En dan nog het glasvezel. Ook dit heeft een jarenlange aanloop gehad, maar de partijen KabelNoord en DFMopGlas 

hebben afgesproken hun toezegging hard te maken en samen leggen ze van augustus 2019 glasvezel aan in de 

witte en grijze gebieden in Ooststellingwerf. Ik ben erg blij dat hierdoor een geweldige impuls wordt gegeven aan de 

aantrekkelijkheid van ons buitengebied om te wonen, te werken en te recreëren. 

Ja, en dan zijn er dossiers die wat vragen van de bestuurder als mens.  

De Kadernota en het Oude Dorp vallen daar zeker onder. We moeten de komende maanden werken aan een stevige 

band tussen de gemeente en de inwoners.  

We hebben geleerd dat we elkaar nodig hebben om resultaten te bereiken en dat we als bestuurders keuzes moeten 

maken. Bij het Oude Dorp is de keuze gemaakt en gaan we samen aan de slag voor een krachtig en prachtig 

Oosterwolde.  

Als we kijken naar de Kadernota, moeten we werken aan voorstellen en maatregelen om ruim 3 miljoen euro ‘te 

verdienen’ in ons huishoudboek. Ik realiseer mij goed dat we ook dan de relatie met onze inwoners goed voor ogen 

moeten houden. 
 

Waar ik mee begon zal ik ook weer eindigen: De zomer staat voor deur, er is in het afgelopen jaar geweldig veel 

bereikt.  En na de zomervakantie ga ik met heel veel enthousiasme en zin weer  ‘samen aan de slag’ voor u. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Bos 

wethouder CDA Ooststellingwerf 
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UIT DE FRACTIE 
 

OVER DE GEMEENTEFINANCIËN VAN ONZE GEMEENTE 

 

Op 25 juni j.l. werd de kaderbrief in de gemeenteraad behandeld, zoals die door het college was voorgesteld. 

Daarbij gaat het om de kaderstelling voor het college voor de komende jaren op het gebied van financiën. Een 

heel belangrijk moment dus. 

 

Als CDA waren we op hoofdlijnen zeer ingenomen met de voorstellen. We herkennen de CDA uitgangspunten in 

de koers en dan benoem ik met name het streven naar sluitende begrotingen door de jaren heen. We bevinden 

ons momenteel in een lastige periode waarin gemeenten een veel zwaarder takenpakket op hun schouders 

hebben gekregen, waar dit voorheen bij het Rijk of de Provincie lag. Denk daarbij aan de wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO) of de omgevingswet met al die ruimtelijke vraagstukken en opgaven. De inkomsten passen 

vooralsnog niet bij het nieuwe uitgavenbeeld. Indien we nu niet ingrijpen zouden we in 2023 in Ooststellingwerf  € 

3,1 miljoen  tekort komen; geen optie natuurlijk! Daarover hebben ook wij ons duidelijk uitgesproken. 

 

Het college kwam met diverse maatregelen in haar voorstel die we zeer kunnen onderschrijven. Besparingen in 

de organisatie door verhoging van de doelmatigheid en versobering op sommige punten moet 3 ton opleveren. 

De meerjarenbegroting wordt structureel gepoogd in evenwicht te houden. 

Door administratief- technische maatregelen, zoals anders afschrijven van kapitaalgoederen, wordt  

6 ton gewonnen. 

 

In het sociale domein wordt gestreefd naar een besparing van 4 ton en wordt geanticipeerd op 4 ton extra 

Rijkssteun. In ons amendement wilden we die 4 ton besparing taakstellend maken, maar dat heeft het helaas niet 

gehaald. Er was teveel zorg aangaande de kwaliteit van de zorg bij de bezuinigingen. 

Belastingen en leges worden geïndexeerd en zoveel mogelijk kostendekkend vastgesteld. Hierbij werd nog een 

amendement aangenomen waarin indexatie van de OZB en verhoging toeristen- en forenzenbelasting werd 

opgedragen. Passende maatregelen onder de huidige omstandigheden zo stelde het CDA. 

 

We hebben getracht de voorstellen van het college op punten (bijna details) nog wat aan te scherpen in een 

coalitie-amendement, maar dit heeft het niet gehaald door met name de afwezigheid van twee coalitie-raadsleden. 

Ook was het voortraject waar het gaat om het meenemen van de oppositie voor verbetering vatbaar geweest zo 

stelden we nadien. Een leermoment. We zijn duidelijk nog zoekende en lerende in het traject van bestuurlijke 

vernieuwing en het omgaan met coalitie en oppositie in dat proces. Maar we zien verbetermogelijkheden. In een 

vroeg stadium meer samen optrekken levert meer punten van overeenstemming op. Vervolgens kan ieder zich 

profileren op de verschilpunten die resteren. 

 

Al met al een goede raadsvergadering met een actieve dialoog over principiële punten, waarin wij ons als CDA 

nadrukkelijk hebben geroerd. Complimenten voor onze wethouder, die overtuigend en standvastig het 

raadsvoorstel verdedigde en dus ook bijna unaniem gesteund, door de raad kreeg. We kunnen stellen dat zowel 

de vorm als de inhoud in lijn met onze CDA ambities zijn. 

 

Namens de CDA fractie Ooststellingwerf, 

Herman Zwart 

 



 
 

www.cda.nl/friesland/ooststellingwerf 

 

 

 

 

 

 

 

VAN DE SECRETARIS 
 

ZELF UW EIGEN CDA GEGEVENS ONLINE BEHEREN?????? 
 

Alle CDA-leden met een bij het landelijk bureau bekend emailadres kunnen sinds donderdag 12 juli 

zelf inloggen in DIRK! 

Met DIRK krijgt u toegang tot uw eigen lidmaatschaps- en persoonlijke informatie. Ook kunt u laten 

weten (en invoeren) op welke onderwerpen uw interesses en deskundigheden liggen. 

U kunt in DIRK aangeven dat u graag in contact wilt komen met uw lokale CDA afdeling.  

De secretaris en voorzitter ontvangen uw ledenreacties in het inmiddels bij hen bekende DIRK-

dashboard.   
 

NB: Lukt het niet in te loggen in DIRK, neem dan even contact op met uw secretaris Henk Uithoff 

(h.uithof@planet.nl). 

 

 

FELICITATIE 
 

Nadat bekend werd dat de heer Sybrand Buma benoemd was tot burgemeester van Leeuwarden 

stuurde het bestuur van CDA-Ooststellingwerf  het volgende bericht naar  de heer Buma: 

 

Achte hear Buma, 

Ut namme fan it Bestjoer fan de afd. CDA-Eaststellingwerf ( Fryslân) wol ik jo fan herte 

lokwinskje mei jo beneaming tot boargemaster fan Ljouwert. 

Wy hoopje dat jo in protte bestjutte kinne foar de gemeente, mar ek foar Fryslân. 

Wij winskje jo in protte sterkte en sukses  ta , mar foaral ek in protte plezier yn jo wurk as 

boargemaster. 

  

In hertlike groet. 

Ut namme fan it bestjoer CDA-Eaststellingwerf, 

Hamke Veenstra 

 

Als antwoord daarop kwam het volgende korte berichtje: 

 

Tige tank. Ik kijk uit naar mijn nieuwe functie in Leeuwarden.   

Oant sjen yn Fryslân. 

 

Sybrand Buma 

BESTUURSLEDEN 

Het bestuur van CDA-Ooststellingwerf bestaat uit: 

Cees Pieter van Burgsteden  Voorzitter 
Henk Uithoff    Secretaris 
Arie den Blanken   Penningmeester 
Hamke Veenstra   Lid 
Thea Ering   Lid 

Erik Huurman   Lid 

Harm Holwerda   Lid 
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