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VAN DE VOORZITTER
ONRUSTIGE HERFST
Beste Leden,
Wat kan het tij keren. De politieke agenda op landelijk niveau leek na de zomer robuust en stabiel. Tijdens
Prinsjesdag was er een zeer positieve beschouwing op de vooruitzichten. Voldoende ruimte om wensen in te vullen,
met daarbij een sterke financiële onderbouwing. CDA minister Wobke Hoekstra presenteerde een mooie
Miljoenennota, waarbij de indruk gewekt werd dat Nederland er goed voorstaat en dat de inwoners van dit land in
welzijn en welvaart per saldo er weer een stapje bij krijgen. Immers, de cijfers onderschrijven dit voor de toekomst.
Natuurlijk waren er ook best wel wat puntjes van zorg, maar de balans zal positief zijn.
Toch hebben we een onrustige herfst. Een herfst die gedomineerd wordt door demonstraties rondom stikstof.
Bouwers die niet verder kunnen omdat er geen vergunningen worden afgegeven, grondverzetbedrijven die door
PFAS niet grond mogen verplaatsen en veehouders die in onzekerheid verkeren over de toekomst van hun bedrijf,
dichtbij of veraf van een Natura2000 gebied. Ook in Ooststellingwerf leeft die zorg bij vele ondernemers. Het positieve
financiële vooruitzicht voor de BV Nederland kan niet tegen houden dat een groot gevoel van onrust en onzekerheid
de boventoon voert.
De Regering heeft oplossingen gevonden die voor de korte termijn ruimte bieden.
Er kan gebouwd worden en de werkgelegenheid is eerst weer gewaarborgd.
Een politieke pleister. Hiermee is er dan ook weer tijd om oplossingen voor de lange termijn te vinden. Dit zal niet
gemakkelijk zijn en het zal op vele plaatsen en in vele sectoren waarschijnlijk pijn gaan doen. Een politieke uitdaging
die zijn weerga niet kent. We zijn gevangen in regels en wetten. We willen onze hoge welvaartstandaard behouden,
de natuur beschermen en de economische motor moet blijven draaien. Wat een dilemma’s!
En toch zullen er oplossingen moeten komen. Op Landelijk, Provinciaal en op Gemeentelijk niveau zal gewerkt
moeten worden om weer perspectief te zien.
Met de kernwaarden van het CDA, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en
rentmeesterschap zal op menig bestuurstafel de basis gelegd moeten worden voor een toekomstbestendig beleid.
Ik wens alle bestuurders veel wijsheid toe.
(Tip: schrijf de kernwaarden even op, ook de niet CDA- bestuurders)
Met vriendelijke groet,
Cees Pieter van Burgsteden
Voorzitter CDA Ooststellingwerf
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VAN DE WETHOUDER
VERANDERING...
Richting het najaar is er veel gebeurd. Het geeft maar aan dat we in Ooststellingwerf wel wat aan kunnen en
veerkracht hebben om met verandering om te gaan.
Binnen het college en de gemeenteraad hebben verschuivingen plaatsgevonden. Met veel respect hebben we kennis
genomen van de keuze van collega Jongsma om het ambt als wethouder niet langer te vervullen. Dit vraagt moed.
We hebben in goed overleg de stap gezet om met drie wethouders verder te gaan en zodoende zijn er enkele
portefeuilles gewisseld. Voor mij betekent dit een mooie nieuwe uitdaging rond de ruimtelijke ordening, verkeer en
vervoer en de omgevingswet. Ook binnen de raad is de samenstelling van de samenwerking veranderd en voor het
college is de uitdaging gegroeid om te zorgen voor meerderheden. Als we kijken hoe dit de afgelopen maanden is
gegaan, kunnen we echt wel goed meebewegen in een veranderende omgeving.
Dan zijn er nog inhoudelijke onderwerpen die zorgen voor verandering. De Visie op samenleven is vastgesteld en
die vraagt van ons als ouders, als buurvrouw of als inwoners van onze gemeente een andere rol.
Eentje waar ik van overtuigd ben dat we die willen vervullen, namelijk een mens zijn voor onze omgeving. Als ‘goed
voorbeeld doet volgen’ ben ik blij dat we met het CDA hier een bijdrage aan kunnen leveren.
Op financieel terrein is tevens een koers verlegd, want ondanks het behoedzaam beleid van de afgelopen jaren is
de begroting uit balans geraakt. De uitgaven stijgen en de inkomsten groeiden niet mee. Ik ben blij dat we na een
goed debat in de gemeenteraad een besluit hebben kunnen nemen, die het mogelijk maakt hier verandering in te
brengen. Niet als doel op zich, maar om verantwoordelijkheid te nemen voor de komende jaren en nieuwe generaties.
Samen maken we onze toekomst.
De komende weken staan de warme feestdagen voor de deur, die we als gezin en familie samen mogen vieren.
Laten we hopen dat deze -zonder verandering- als vanouds gevierd en beleefd mogen worden.
Met elkaar, door jong en oud!
Met vriendelijke groet,
Marcel Bos,
wethouder CDA Ooststellingwerf
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VAN DE FRACTIEVOORZITTER
IS DIT GEEN VERKIEZINGSBEDROG?
… werd het CDA gevraagd door de VVD tijdens de begrotingsvergadering op 12 november j.l. toen het ging om
het voorstel om de OZB lasten voor onze inwoners en ondernemers te verhogen met 3 plus 1,5%.
Natuurlijk past het de oppositie om een dergelijke vraag te stellen als je als CDA tijdens de verkiezingscampagne
hebt beloofd te gaan voor ten hoogste indexatie van de lasten.
En… dat is ook nadrukkelijk waar we voor gingen.
Maar het behoeft nadrukkelijke nuancering als we het hebben over de bijstelling van het CDA standpunt, waarbij
we uiteindelijk voorstelden om 3 % extra te verhogen.
Wat is er aan de hand?
We weten inmiddels dat onze gemeente ernstig geld tekort komt de komende jaren door met name tekorten op
de gebieden Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg. En we hebben immers onze kiezers ook beloofd
een sluitende begroting op te leveren en geleidelijk schulden verder af te lossen. En we hebben toegezegd te
streven naar een duurzame en toekomstbestendige gemeente, CO2 neutraal in 2030 bijvoorbeeld, die we met
trots overdragen aan onze kinderen.
Daarvoor moet een aantal grote klussen worden opgepakt waarvoor de juiste capaciteit niet voorhanden is op het
gemeentehuis. Dat betekent dus ook investeren in de toekomst.
De gemeentelijke organisatie heeft overtuigende besparingsplannen gepresenteerd en het college stelt daarnaast
verstandige investeringen voor; per saldo besparingen onder de streep.
Desondanks komen we er niet zonder lastenverhogingen. Nu een kleine stap en ongetwijfeld de komende jaren
nog een aantal stapjes. Op dat punt gaan we de komende maanden raadsbreed op zoek naar de beste koers. Zo
kunnen we met afgewogen toekomstgericht beleid onze integrale verkiezingsbelofte waarmaken: Goed
rentmeesterschap!
Namens de CDA fractie,
Herman Zwart
fractievoorzitter

UIT DE FRACTIE
OZB-VERHOGING
De OZB op woningen en niet-woningen gaat in 2020 omhoog met 3% (voorstel College was 6%) en een indexatie
van 1,5%.
Alle partijen vonden een verhoging van 6% onacceptabel. Ook was er veel kritiek op vanuit de samenleving.
Dat er verhoogd moest worden was wel duidelijk.
Er is de afgelopen vier jaar niet geïndexeerd en hier is het tarief beduidend lager dan in omliggende gemeenten.
De partijen hebben nog stevig onderhandeld over welk tarief dan wel acceptabel zou zijn.
Uiteindelijk werd dat 3% + 1,5% indexatie.
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CDA-MOTIE OVER WINDMOLENS
In de Raad van 12 november 2019 hebben wij als CDA-fractie een motie Vreemd aan de Orde
ingediend over windmolens. Deze motie werd mede ingediend door Ooststellingwerfs Belang, VVD,
PvdA en D66.
Nu de provincie ruimte biedt om kleine windmolens (tot 15 m.) toe te staan, vinden wij het ook tijd
dat daaraan gewerkt wordt in onze gemeente.
We hebben het College opgeroepen:
* om in het eerste kwartaal van 2020 te komen met een stappenplan ter voorbereiding op het
plaatsen van kleine windmolens in onze gemeente;
* om druk uit te oefenen op de provincie om het beleid ruimer te maken en windmolens ook elders
(bij niet-agrarische bedrijven) toe te staan;
* om het windmolenbeleid in te passen in de Omgevingsvisie.
Deze motie is bijna unaniem aangenomen; alleen Stellingwerf PLUS was tegen.
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