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Algemene beschouwingen van het CDA op 29 juni 2015  

 

Dank u voorzitter 

 

In mijn algemene beschouwingen van november vorig jaar ben ik uitgebreid ingegaan op het 

verhaal van de vos en de ooievaar. De strekking van dat verhaal is nog steeds  actueel. Het 

begrip participatie en het daarbij behorende principe van “ samen” is nog niet echt 

ingeburgerd in onze gemeenschap. Zowel de overheid als de gemeenschap moeten nog 

wennen aan het idee om dingen samen te doen.  

 

De samenleving staat voor ons centraal. Wij als christendemocraten kiezen er voor de 

verantwoordelijkheid voor het samenleven in de eerste plaats te leggen in de samenleving 

zelf, meer in het bijzonder binnen verbanden waarin mensen zorg dragen voor elkaar. Ik 

noem er enkele zoals familie, vereniging, school, dorp, wijk, bedrijf of kerk.  

De samenleving mag dan wel in beweging zijn, maar is dermate verankerd in bestuurlijke 

merites en wet- en regelgeving, dat veranderingen en aanpassingen erg moeizaam gaan. 

Het CDA vindt dat er door ons allemaal actief aan die verandering moet worden gewerkt . 

Onze visie als CDA is om dat te doen vanuit drie belangrijke gedachtenlijnen. 

1. Samenleving en gemeente  

Wij zien onze ideale leefgemeenschap als een goed werkende gemeenschap, waarin ieder 

naar eigen vermogen een passende rol vervult. Er geldt voor iedereen een aantal 

ongeschreven verantwoordelijkheden en verplichtingen. De gemeentelijke organisatie maakt 

deel uit van die gemeenschap en is er ter ondersteuning van de inwoners. De gemeente is 

daarbij faciliterend en waar nodig kan zij een coördinerende, initiërende en samenbrengende 

rol vervullen.  

2. Eenvoud door anders denken  

Wij vinden dat de inwoners in principe zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het in stand 

houden van voorzieningen in hun eigen woonomgeving. Het huidige maatschappelijke stelsel 

is gebaseerd op rechten, plichten en regelgeving. Wij kiezen voor vertrouwen in onze 

inwoners. Het CDA staat open voor initiatieven van burgers en bedrijven. Het verminderen 

van regeldruk, het creëren van innovatieve oplossingen en eigen verantwoordelijkheid 

vloeien daaruit voort.  

3. Duurzame dynamiek  

Wij als CDA beschouwen onszelf als rentmeester van onze aarde. Wij beheren het erfgoed 

van onze kinderen. We moeten ons energieverbruik verminderen, door beter te bouwen en 

schoner te rijden, maar vooral door het gebruik van eindige energie te stoppen. Dit is niet 

alleen voor ons zelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen. Het is van groot 

belang om goed op onze spullen te passen. Het CDA zet in op een schone, hele en veilige 

leefomgeving. Wij gaan daarbij voor andere vormen van beheer van maatschappelijke 

voorzieningen.  



 

Te beginnen met het punt “Samenleving en gemeente”. En dan toegespitst op onze 

betrouwbaarheid als partner in diverse overeenkomsten en verbintenissen. Onze deelname 

in, en partner van, de gemeenschap en de wereld om ons heen is niet vrijblijvend. 

 

Wij zijn een betrouwbare partner en dat willen wij blijven! 

 

Als wij kijken naar de samenwerking binnen OWO kan het niet zo zijn dat wij de gemaakte 

afspraken uit het verleden negeren, of net doen alsof ze er niet zijn. Integendeel, denkend 

vanuit het verleden koppelen wij het heden aan de gewenste toekomst. Uiteindelijk 

verwachten wij  dat daar het beste resultaat voor onze inwoners uit komt. Wij kijken er naar 

uit om hiermee samen met het college en onze inwoners aan de slag te gaan. 

 

Wij maken ons zorgen over het nakomen van afspraken met derden. Als raad hebben wij het 

laatste woord over financiële afspraken. Binnen die afspraken kan het college aan de slag. 

Echter als blijkt dat afspraken en financiële consequenties gaan wringen binnen de reikwijdte 

van de polsstok van het college verwacht ik actie in onze richting.  

Een voorbeeld dat ik hierbij wil aankaarten is de privatisering van sportaccommodaties. In 

dat kader zijn afspraken gemaakt en waarschijnlijk ook verwachtingen gewekt. Wij hebben 

de indruk dat deze afspraken niet duidelijk zijn en horen graag van het college hoe de vork in 

de steel zit, en welke afspraken hierover zijn gemaakt. Het kan en mag niet zo zijn dat wij 

nieuwe zaken oppakken terwijl bestaande en lopende zaken nog niet accuraat zijn geregeld. 

 

Een tweede gedachtenlijn is verwoord met de term “Eenvoud door anders denken”. Wij zijn 

een voorstander van het anders denken, en daaruit voortvloeiend anders inrichten van ons 

bestuur. Onlangs hebben wij in een werkvergadering de term “Overheidsparticipatie” horen 

noemen. Dit houdt in dat de overheid participeert in projecten van inwoners, en meegaat in 

hun denkpatroon. Dit is een totaal andere aanpak dan burgerparticipatie waar burgers 

worden uitgenodigd om zaken aan te pakken binnen de door de overheid gestelde kaders. 

Het verschil tussen beide benaderingen is enorm. Niet zozeer binnen de aard van de 

projecten, maar wel binnen de huidige beslissingsbevoegdheden. Wij willen dit als CDA 

graag bespreekbaar maken in onze raad. Er zijn al verschillende sporen uitgezet door enkele 

raadswerkgroepen en wij zullen in de discussie actief deelnemen. 

 

Wij hopen dat ook onze ambtelijke organisatie zich hiermee gaat profileren. Immers onze 

ambtenaren zijn de eerste aanspreekpunten voor onze inwoners. Wij dienen in de eerste 

plaats als raad goede kaders mee te geven. Gezien het feit dat er altijd sprake is van een 

plezierige en constructieve samenwerking met onze loyale organisatie (waarvoor onze 

dank), mogen wij hier veel van verwachten. 

 

Een punt waar wij graag wederom een lans voor willen breken is de roep om minder regels. 

Als wij meer vertrouwen geven aan onze inwoners hoeven wij minder te regelen. Dat regelen 

wordt door steeds meer mensen beschouwd als betuttelen. Er zijn elders in Nederland al 

veel voorbeelden bekend. Een voorbeeld is de nieuwe omgevingswet, waarvan de invoering 

wordt verwacht in 2018. Het ministerie stelt echter dat hier niet op hoeft te worden gewacht, 

want de nieuwe wet gaat namelijk niet alleen over wetgeving. De wet gaat ook over de 

manier van werken en over kennis opdoen en delen. Via pilots en met gebruik maken van de 

crisis- en herstelwet kan iedere gemeente al meedoen.  Wij zijn erg blij dat het college 



bijvoorbeeld al op basis van de crisis- en herstelwet bezig is om grootschalige toepassing 

van zonne-energie mogelijk te maken.  

Maar er moet meer gebeuren. De komende maanden zullen er binnen onze raad diverse 

discussies losbarsten (participatie, bestuurlijke verandering e.d.). Het verminderen van de  

regelgeving speelt daarbij naar de mening van het CDA een belangrijke rol. 

 

De derde lijn wil ik hier in het bijzonder toespitsen op het beheer van onze spullen en onze 

leefomgeving.  

Met name als het gaat om onderhoud van onze eigendommen maken wij ons zorgen. 

Immers bijna alles wat wij in eigendom hebben maakt deel uit van het publieke domein en is 

dus in feite het visitekaartje van onze gemeenschap. Daar wil je toch graag goed mee voor 

de dag komen. Wat ons (en volgens mij ons allemaal) voor ogen staat is een goed 

woonklimaat, een goed recreatief klimaat en niet te vergeten een goed ondernemersklimaat  

tot stand te brengen. 

Zo blijkt bijvoorbeeld ook al uit diverse vervangingen dat wij de komende jaren wel eens voor 

grote uitgaven kunnen komen te staan. Ik noem als voorbeeld het vervangen van het dak 

van het Vlechtwerk. Eens te meer blijkt dat er haast is geboden met de zo door ons 

gewenste visie op de voorzieningenstructuur in combinatie met het gebouwenbeheer. 

 

Laten wij goed op onze spullen passen! 

 

Zoals uit voorgaande blijkt hebben wij als CDA een duidelijke visie over de manier waarop 

wij als gemeenschap moeten werken aan onze toekomst. De komende tijd zal duidelijk 

worden of ook andere partijen deze visie kunnen delen. Er zijn al diverse signalen die er op 

wijzen dat de raad. en het college, graag vanuit een duidelijke visie wil werken. Of het nu 

gaat om de voorzieningen in de dorpen, het gebouwenbeheer of de visie van 

Weststellingwerf voor wat betreft de samenwerking. 

 

Bij aanvang van deze bestuursperiode heeft het CDA al onderkend dat het nodig is om koers 

te bepalen voor onze gemeente, wat voor gemeente zijn we en willen we blijven of worden, 

wat mogen de inwoners en onze partners van ons verwachten qua voorzieningen, faciliteiten 

en dienstverlening en wat vragen wij ook van hen? 

Als CDA hebben we gesteld dat het vormen van visie en strategie onderdeel kan uitmaken 

van de structuurvisie. Tot op heden, en de wethouder heeft toegezegd voor de zomer te 

komen met een informatief memo, lezen we alleen maar over een structuurplan dat sterk is 

geënt op de ruimtelijke opgaven.  

 

Met nadruk wil ik hier stellen dat we moeten werken aan een structuurvisie voor 

Weststellingwerf,waarin ook de sociaal maatschappelijke trends en ontwikkelingen aan de 

orde komen. Echter, de totstandkoming van een dergelijke visie is geen inhoudelijke taak 

van alleen de ambtelijke organisatie, maar dient in een open en interactief proces met de 

inwoners gebeuren. 

 

We zijn dan ook blij met de aankondiging van de wethouder dat bureau Architektuur Lokaal 

nu is benaderd voor de verkenning, want zij staan met name voor een dergelijke proces! Het 

is tevens bij uitstek een proces om de vele 'integrale' visies samen te brengen. Zo zullen ook 

de uitkomsten van datgene dat de komende maanden wordt onderzocht n.a.v. de OWO-

discussie wellicht een rol kunnen spelen.  



Het CDA gaat er met verwijzing naar de opdracht uit het coalitieakkoord van uit dat het 

college dit adequaat gaat oppakken.  

 

Als CDA zijn wij blij met de behoedzame manier van omgaan met financiën, die het college 

ten toon spreidt. Wij zien dat onder meer in de kadernota die later op de dag op- de agenda 

staat. Het is ons duidelijk dat dit het nodige puzzelwerk heeft gegeven. Het college heeft er 

blijk van gegeven het coalitieakkoord op dit punt goed in te schatten en concreet vorm te 

geven.  

Naar onze mening is nu een redelijk evenwicht gevonden, dat echter nog niet in beton 

gegoten is, en soms erg gemakkelijk te verstoren lijkt. Kijkt u maar naar de nog steeds 

moeilijk in te schatten gevolgen van de bekende drie decentralisaties. Het blijkt dat wij op dit 

moment wel uitkomen binnen de begroting, maar zoals het college zelf aangeeft ligt er een 

risico van 2,5 miljoen te kort op de loer. Daarnaast is de situatie zoals naar voren komt in de 

zogenaamde “Meicirculaire”  zorgwekkend. Bijna 7 ton lagere uitkering voor onze gemeente! 

Wij verwachten dat het college bij eventuele tekorten tijdig aan de bel gaat trekken zodat 

passende maatregelen kunnen worden genomen. Wij mogen deze risico’s nooit afwentelen 

op de mensen om wie het gaat. 

 

Ik wil afronden. Afronden met de constatering dat mijn eerdere voorbeeld van de vos en de 

ooievaar nog steeds actueel en overal te vertalen is.  Motto daarbij is: eenvoudig en anders. 

Maar ook besluiten met onze wens van een goede en hechte samenwerking. Samenwerking 

met uw college, alle raadsleden en onze organisatie. Maar vooral ook samenwerken met 

onze inwoners en maatschappij.  

Ook bij de Algemene Beschouwingen in november vorig jaar noemde ik het ter afsluiting al. 

Maar ik blijf de lijfspreuk van een wereldwijd bekende creatieve ondernemer t.w. Walt 

Disney, herhalen: If you can dream it, you can do it. 

Het veranderingsproces zal moeilijk zijn, maar om het nu maar in gewoon Nederlands te 

nzeggen: waar een wil is, is een weg!. 

 

Dank u voor uw aandacht 

 

 

 

 

 


