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VAN DE VOORZITTER 
 

ALS JE NIET TEGEN BENT HOEF JE NIET VOOR TE ZIJN! 
 
Beste CDA- leden, 

We zitten in een periode die veel meningen losmaakt.  

En het lijkt wel of we ook overal dan een mening over moeten hebben.  

Het is goed om over bepaalde onderwerpen na te denken en met elkaar daarover in discussie te gaan. Maar het 

mag van mij wel met meer respect en fatsoen.  

Ook zijn er echte deskundigen en tegenwoordig ook mensen die denken dat ze deskundig zijn,  op ieder onderwerp.  

Ik hecht meer waarde aan de échte deskundigen.  

En in een discussie lijkt het of je meteen moet kiezen voor een standpunt.  

Want wanneer je ergens niet tegen bent, dan is gelijk de conclusie dat je vóór bent. Daar hapert het dan bij mij. Als 

ik ergens voor ben, dan ben ik niet tegen het andere. Ik zal een voorbeeld geven.  

In de Gemeenteraad van afgelopen week was er een motie: Motie Roodkapje. Hiermee beoogden de indieners dat 

de wolf in Ooststellingwerf de ruimte moet kunnen krijgen om zich te huisvesten. Dit was ook als een soort van 

tegenactie tegen de motie die door Provinciale Staten was aangenomen om in Fryslân de wolf geen kans te geven 

om zich hier te vestigen, los van de haalbaarheid hiervan.  

Motie Roodkapje haalde het niet met als conclusie van de indieners dat de tegenstemmers natuurbarbaren zijn.  

Nog een voorbeeld. Discriminatie van zwarte mensen komt meer voor dan ons lief is. Met op dit moment soms felle 

demonstraties en reacties. Ook hier lijkt het of iedereen hierin een standpunt moet bepalen. Ben je voor of tegen?  

Het beleid van onze regering in coronatijd leidt tot dit soort “goed of slecht” posities. Er zijn tijdens deze periode 

verschillende rigoureuze keuzes gemaakt. Hadden de keuzes ook anders gemaakt kunnen worden?  

Wellicht, maar zijn de gemaakte keuzes dan slecht? 

In mijn eigen vakgebied kom ik ook zo’n voorbeeld tegen.  

Als een boer trots is op een mooie productie van zijn dieren of  gewassen, dan zegt een ander al gauw dat het ten 

koste zal gaan van dierwelzijn en milieu.  

Maar is dit wel zo? Ook ik geniet van biodiversiteit en zie dat het goed samen kan gaan. 

Nu naar het CDA.  

Nadat Buma burgemeester is geworden van Leeuwarden was er een periode van een jaar die onduidelijkheid gaf 

over het leiderschap. Er werd al een tijdje gespeculeerd wie dit het beste zou kunnen doen. Nu Wopke Hoekstra zich 

terug getrokken heeft en zichzelf meer als bestuurder ziet, kunnen we kiezen uit Mona Keyzer, Hugo de Jonge, 

Pieter Omzigt en Martijn van Helvert.  

Je maakt mij niet wijs dat de één heel goed is en daarmee de ander heel slecht.  

Laten we als 17 miljoen deskundigen ons goed informeren, met meer respect en waardering omgaan met de mening 

van elkaar. En wees wijs met onze democratie, we mogen onze stem laten horen, onze mening verkondigen.  

Ik wens u allen een mooie maar bovenal gezonde zomer toe. 

 

Cees Pieter van Burgsteden, 

voorzitter  CDA Ooststellingwerf 
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VAN DE WETHOUDER 
 

VOORUITKIJKEN 
 
En zo hebben we in 2020 de langste dag alweer gehad.  
Na weken van zorg, onzekerheid en beperkingen kunnen we weer vooruitkijken. Gelukkig zijn er weer ruimere 
mogelijkheden om het dagelijks leven op te pakken.  
De kleinkinderen kunnen weer eens bij opa en oma op bezoek, genieten van een drankje op een terrasje en gewoon 
er even een dagje op uit. We hebben het aan onszelf te danken dat het kan, dus ‘chapeau’.  
Blijf rekening houden met de algemene regels, maar doe het gewoon!  
Zo bieden we iedereen een mooi vooruitzicht op de toekomst. 
 
Ook in de politieke arena is de afgelopen weken gekeken naar het verleden, de stand van nu en de toekomst. En ik 
kan zeggen dat ik met plezier aan de besprekingen heb deelgenomen. De sfeer is goed en het gevoel van ‘samen’ 
heeft een boventoon.  
Uiteraard versterken de opgaven de onderlinge verbinding en hebben we één punt gemeenschappelijk, namelijk het 
beperkte geld. Om hier de juiste keuzes te maken starten we een zorgvuldig traject. En ja, de eerste richting zal 
komen vanuit het gemeentehuis, maar in lijn met de uitgangspunten van het CDA hoort daar ook de kracht van de 
samenleving bij. Met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen gaan we in gesprek 
voor uitleg, begrip en ook kennis en denkkracht.  
Ik kijk uit naar jullie inbreng! 
 
Een andere blik vooruit zegt dat een bestuursperiode 4 jaar duurt.  
Waar we lokaal al over de helft zijn en goed kunnen vertellen wat we waarmaken van het verkiezingsprogramma, 
staan we landelijk aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen. Als bestuurderspartij hebben we veel 
potentie binnen de geledingen en misschien is het een nadeel van de omvang.  
Ik vind het jammer dat ons thema Zij aan zij zich niet naar buiten toe vertaald, nu er vier kandidaten zijn voor het 
lijsttrekkerschap. 
 Maar dat is dan mijn persoonlijke kijk op wat gaat komen. 
 
Voor nu wens ik jullie alle goeds en voor wie op pad gaat een fijne reis en veilige thuiskomst. Fijne dagen allemaal! 
 

Marcel Bos, 
wethouder 

 

UIT DE FRACTIE 
Blijde verwachting  
 
Na de zomervakantie zal ik een poosje uit de running zijn. De aanleiding is gelukkig een heel blijde. Mijn man en ik 
verwachten begin oktober ons derde kindje.  
Tot de start van het nieuwe jaar ga ik daarom met “zwangerschapsverlof.”  
Zwangerschapsverlof verloopt in de politiek anders dan wanneer je voor een reguliere werkgever aan de slag bent. 
De Kieswet heeft namelijk bepaald dat je tijdelijk ontslag aan moet vragen. Door dat tijdelijk ontslag is het mogelijk 
om vervangen te worden als raadslid en gaat er tijdens de vergaderingen niet een stem van het CDA verloren.  
Het tijdelijk ontslag kan in eerste termijn alleen voor vier maanden. Het is mogelijk om langer van deze regeling 
gebruik te maken, maar dat wordt dan enkele malen verlengd met een periode van vier maanden. Best bijzonder 
dus.  
Voor vervanging zelf geldt ook een heel proces. Er moet officieel een verzoek ingediend worden bij de voorzitter van 
de raad, de burgemeester. Hierna stelt de afdeling burgerzaken de procedure in gang waarbij de kieslijst wordt 
afgelopen totdat er een kandidaat is die zich beschikbaar stelt.  
Gelukkig hebben we die kandidaat gevonden in de persoon van Ype Roijinga.  
Ype loopt al een hele poos mee als commissielid. Hij brengt een hoop ervaring met zich mee en ik ken hem als een 
fijne en kundige collega. Ik kan daarom met een gerust hart van mijn “verlof” genieten.  
 
Vanaf deze plek wens ik jullie allemaal een fijne zomer, en tot in het nieuwe jaar!  
 

Marieke van Weperen,  
fractielid  
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UIT DE FRACTIE   -VERVOLG- 
Over de kaderbrief van juni 2020. 

Een belangrijk bestuurlijk- en politiek moment in het jaar is steeds weer de behandeling van de kaderbrief in de 

vroege zomer.  

Die kaderbrief hadden we 23 juni op de agenda in de raad. 

Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor duurzaam financieel beleid en beleid dat op de lange termijn gericht is. 

Het college had een goed voorstel daarbij voorbereid. Laat het gezegd zijn: We mogen trots zijn op ‘onze’ 

wethouder die hier de architect van is!  

Enkele opvallende punten daaruit:  

Komend jaar houden we de begroting vermoedelijk nog wel in evenwicht, maar voor de jaren erna duiken we in 

de rode cijfers. We zullen ingrijpende keuzes moeten maken de komende maanden om inkomsten en uitgaven 

met elkaar in balans te brengen. Het college stelde voor om voor de kadernota 2022, die volgend zomer wordt 

behandeld, de voorstellen uitgewerkt te hebben onder regie van een externe voorzitter die deskundigheid op 

dergelijke processen inbrengt. Daar was het CDA voor, en de grote meerderheid van de raad. We moeten 

proberen de besparingen zo te kiezen dat we nog steeds de voorgenomen doelstellingen zo dicht mogelijk 

benaderen en lastenverhogingen onder deze omstandigheden zo beperkt-, maar ook zo reëel mogelijk te laten 

zijn. Het gaat niet zonder-, zoveel is wel duidelijk. 

We konden ook even nadrukkelijk stilstaan bij het feit dat vele punten uit het CDA verkiezingsprogramma 

gerealiseerd zijn of onder handen zijn. Denk aan het bouwen van een sterke en zelfredzame samenleving, 

duurzaam en kostenbewust afvalbeleid, investeren in leefbare dorpskernen en solide financieel beleid,  om er een 

paar te noemen. 

Enkele zorgen hebben we onder de aandacht gebracht: de herverdeling van het gemeentefonds, waarbij het lijkt 

dat kleine gemeenten minder gelden van het Rijk zullen ontvangen de komende tijd. De Coronacrisis zal zijn 

impact hebben op onze gemeentefinanciën, maar hoe hevig,  dat is nog onzeker.  

Als CDA hebben we de OWO samenwerking nadrukkelijk als ‘slimme samenwerking’ bestempeld waar we nog 

veel mee kunnen bereiken op het gebied van kwaliteitsverhoging en kostenverlaging ten opzichte van het allemaal 

zelf te moeten doen. We deden de oproep tot het ontwikkelen van de visie en meer kader om de samenwerking 

meer tot zijn recht te laten komen. Het CDA pakt zelf die handschoen op deze zomer… 

Helaas kan ik niet alle belangrijke onderwerpen hier aan de orde brengen.  

Mochten er vragen leven naar aanleiding van de kadernota, bel of mail ondergetekende. Altijd tot nadere 

toelichting en goed luisteren bereid! 

 

Hartelijke groet namens de CDA fractie, 
 

Herman Zwart 

fractieleider 
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Om in uw agenda te zetten 
Algemene Leden Vergadering 2020 op donderdag 17 september 2020 
Normaal vindt elk voorjaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze CDA Afdeling 
Ooststellingwerf plaats met vaste onderwerpen als Jaarrekening 2019, Begroting 2020 en eventueel 
bestuursverkiezingen. Als gevolg van de Corona crisis is deze vergadering nu op donderdag             
17 september 2020 gepland. 
U ontvangt nog een uitnodigingen en de bijeenkomst zal natuurlijk plaats vinden conform de dan 
geldende RIVM-regels. 
 
Tweede Kamerverkiezingen woensdag 17 maart 2021 
Onder normale omstandigheden zal er per 17 maart 2021 de eerstvolgende verkiezing plaats vinden, 
te weten voor de Tweede Kamer (TK). Op landelijk en ook op provinciaal niveau zijn al allerlei 
voorbereidingen gaande.  
Zoals u niet ontgaan zal zijn, zal binnenkort al de verkiezing van de CDA-lijsttrekker plaats vinden 
en niet op 10 oktober op het CDA Partij congres. CDA bestaat dan ook 40 jaar.  
Op 28 oktober krijgen alle CDA-afdelingen een conceptverkiezingsprogramma en de advieslijst       
TK-kandidaten. Waarschijnlijk donderdag 12 november organiseren wij als afdeling een 
ledenvergadering, waarin we de advieslijst en het programma bespreken en amendementen kunnen 
opstellen en indienen. 
Op 12 december 2020 is er weer een CDA-partijcongres waarin  het verkiezingsprogramma en de 
kandidatenlijst worden vastgesteld. 

Met vriendelijke groet, 
 

 Henk Uithoff  

secretaris 

BESTUURSLEDEN 

Het bestuur van CDA-Ooststellingwerf bestaat uit: 

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

Erik Huurman   Lid 

Harm Holwerda  Lid 

 

CDA Ooststellingwerf wenst u  

een fijne zomer! 


