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Belangrijke data 

12 november 2018           
Inloopspreekuur Raad 

12 november 2018            
Fractievergadering 

19 november 2018        
Algemene raadscommissie 

26 november 2018       
Fractievergadering 

3 december 2018       
Raadsvergadering 

Bijdrage vanuit CDA fractie bij behandeling  
collegeprogramma, begroting en najaarsnota 
 
Op 31 mei van dit jaar is het coalitieakkoord gepresenteerd onder de 
titel “Samenwerken, Gewoon doen”.  Daarin presenteerden we met trots 
en vertrouwen onze ambities voor de gemeente Weststellingwerf.     
Ambities waaraan we vanuit, dichtbij en met de samenleving willen 
werken.  
Dit akkoord is nu vertaald in het collegeprogramma: ‘De kracht van  
Samen en Doen’.  De rode draad is dat het college samen met de raad en 
de samenleving onze gemeenschap wil besturen. En dat zowel             
gemeentebestuur als samenleving er toe doen om de doelen te halen.  
Dat is een belangrijk punt voor het CDA; gespreide verantwoordelijk-
heid alsmede het solidair zijn aan en met elkaar. Daarom is het ook goed 
dat onze wethouders  verdeeld zijn over de wijken en kernen van onze 
gemeente met in het achterhoofd een voeding van het dorpenfonds met 
€ 100.000,= per jaar.  
Het programma is geen dictaat maar een leidraad. Niet vrijblijvend 
maar richtinggevend en voldoende flexibel om in te spelen op mogelijk 
veranderende omstandigheden.  
 
Aanpassing personeelsbeleid (PIM op expeditie) 
Hiervoor hebben we een organisatie nodig die flexibel, op de samenle-
ving gerichte, professionele dienstbaarheid laat zien, integraal werkt en 
in staat is maatwerk te leveren.   
De toezegging om te komen tot een strategisch personeelsbeleid juichen 
we van harte toe. Maar we hebben als fractie wel een opmerking.  
Wanneer je op expeditie gaat dan is er een stip op de horizon oftewel 
een eindbestemming. Als aandachtspunt willen we het college  
meegeven dat je in een expeditie te maken hebt met incidentele kosten 
en geen structurele kosten. Je blijft niet eeuwig op expeditie gaan.  
Wij wensen een ieder in de organisatie veel vreugde en arbeidsplezier 
toe in die expeditie, wetende dat de organisatie zich daarmee optimaal 
wil inzetten voor onze samenleving.  
 
Toegang Sociaal Domein 
Bij dit thema wordt gefocust op de dienstverlening vanuit Griffioenpark 
3 in Wolvega. We mogen in dit kader de laagdrempeligheid naar andere   
dorpen in onze gemeente niet vergeten. Hier valt misschien in de     
communicatie naar de andere dorpen winst te behalen over hoe en op 
welke wijze die laagdrempeligheid gaat uitvallen voor alle dorpen. 
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• Hans Visser 
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• Jan Clevering 
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Fractieondersteuning: 

• Christiane Stoutjesdijk 
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• Hanneke Zonderland 
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Onderwijshuisvestingsplan 
Er zal een Integraal Strategisch onderwijs Huisvesting Plan (ISHP) worden opgeleverd. Prima 
om daarmee in gezamenlijkheid met alle betrokkenen te komen tot een juiste  invulling van 
spreiding van onderwijs. Om daarmee nu te roepen dat dit € 1,35 miljoen gaat kosten zonder 
onderbouwing gaat ons thans te ver. Laten we die discussie voeren bij het tot stand komen en 
bespreken van het Integraal Strategisch onderwijs Huisvesting Plan. 
 
Sport en bewegen 
Als CDA fractie gaan wij er vanuit dat de aan te trekken beleidsmedewerker een invulling gaat 
geven aan de onderwerpen die genoemd staan onder: “Wat gaan we doen?” Belangrijk is dat we 
weten dat sport en bewegen niet stilstaat de komende jaren. Beleid en uitvoering moet hand in 
hand gaan waardoor het rendement voelbaar is in onze samenleving. 
 
Ketensamenwerking ouderen 
Op dit moment kent Weststellingwerf veel ouderen en het aantal neemt de komende jaren door 
de vergrijzing toe. Ongeveer 75% van de zorg in Nederland wordt verleend door mantelzorgers. 
Nu in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen de zorg in eigen kring sterk  
gestimuleerd wordt, is het des te meer van belang mantelzorgers te koesteren.  
Niet alleen mantelzorgers maar ook de voorzieningen zijn van belang. Denk in dit kader aan: 
vervoersvoorziening, vervoer in de  regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het 
openbaar vervoer kunnen reizen),  individuele begeleiding, beschermde woonplek,  
dagbesteding op maat, aanpassingen in de woning etc. Het is belangrijk voor deze en  
toekomstige generaties dat men weet welke voorzieningen er zijn. Weet  bijvoorbeeld iedereen 
in Weststellingwerf dat zij een zorgunit kunnen huren? Communicatie is in dit kader belangrijk 
en essentieel. 
 
Recreatie en toerisme 
We zijn gezegend met een hele mooie omgeving en kunnen daar meer gebruik van maken.  
Is er ooit gedacht aan de mogelijkheid van een recreatiehaven in of nabij Wolvega? Immers, de 
Friese meren boven ons en het gebied rondom Giethoorn en de Weerribben onder ons kunnen 
voor ons eveneens lucratief zijn. Hier liggen misschien ook kansen voor meer toerisme,        
werkgelegenheid en nieuwe bedrijfsinvesteringen. Mogelijkheden die misschien het                  
onderzoeken waard zijn. Vanuit het water kunnen we ook ons motto als gemeente laten zien: 
“Mooi he , Weststellingwerf”. 
 
Lindewijk II 
Bij de exploitatie van Lindewijk II komt ook de vraag op hoe het verkeer haar ontsluiting moet 
gaan krijgen. We willen de Lycklamaweg ook autoluw maken. Het is misschien het overwegen 
waard om Lindewijk II en ook Lindewijk I te ontsluiten naar de Steenwijkerweg.  
Dit zou doorgetrokken moeten worden ,om de zuid , naar de N351, de Pieter Stuyvesantweg. 
Belangrijke factor is dan dat het doorgaande verkeer in Wolvega wordt geminimaliseerd. 
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Landbouwverkeer 
In het collegeakkoord zien we weinig terug als het gaat om een specifieke portefeuille voor de 
agrarische sector. Je zou kunnen denken dat het alleen om landbouwverkeer gaat. Er wordt    
alleen genoemd dat de wethouder voor de agrarische sector benaderbaar is. Als CDA fractie zijn 
we van mening dat de wethouder proactief moet gaan werken. Er zijn voldoende vraagstukken 
die dit vereisen, denk aan: het veenweidegebied en haar problematiek, de bestemmingsplannen 
voor de agrarische sector, de mogelijkheden voor een tweede bedrijfstak als stimulans voor de 
economische motor, het energievraagstuk en zo kan ik nog wel een paar elementen noemen.  
De agrarie rs zijn belangrijk voor de toekomst van Weststellingwerf. Zij zijn meer dan alleen de 
eigenaren, beheerders en vormgevers van ons landschap. 
 
Duurzaam Weststellingwerf 
Het klimaatakkoord van Parijs eind 2015 onderstreept nogmaals de urgentie van de                
energietransitie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In de beleidsbrief van de          
Provincie staat vermeld;  
“In 2050 zijn we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas.  
Alle Friezen, bedrijven en organisaties gebruiken duurzame energie. Energie die we zoveel    
mogelijk in Frysla n opwekken, vaak op of nabij een woning, bedrijf en dorp. Tegelijkertijd zijn 
huizen en gebouwen zeer goed geï soleerd, zodat uiteindelijk iedereen nul op de meter heeft”. 
Als rentmeesters hebben we de aarde in bruikleen en deze willen we goed doorgeven aan onze    
kinderen.  
Onlangs zijn we akkoord gegaan met het aanstellen van een tijdelijke kracht voor het opzetten 
van een beleidsplan en een uitvoeringsprogramma. Waar wij als CDA voor pleiten is dat we  
beleid en uitvoering gelijktijdig oppakken. We leren daardoor niet alleen maar kunnen ook  
flexibel inspelen op veranderingen en bovenal investeren we gelijktijdig in duurzaamheid.  
Immers anders wordt duurzaamheid iets van op termijn, terwijl het begint bij vandaag.  
Wij dagen niet alleen u als college, maar ook het bedrijfsleven, uit om te investeren in              
duurzaamheid. 
 
Stichting Leergeld 
In Nederland leeft e e n op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financie le 
redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.  
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 
We begrijpen uit de najaarsnota dat Stichting Leergeld haar subsidie in 2017 niet volledig heeft 
ingezet. 
Onlangs is ons een casus voorgelegd waarbij vanuit school werd aangegeven dat voor de         
aanschaf van een laptop een bijdrage van € 500,= moest komen. We kunnen ons voorstellen dat 
dit soort casussen bekend zijn bij Stichting Leergeld. Ook bij onze inwoners moeten de  
mogelijkheden die Stichting Leergeld kan bieden bekend worden gemaakt. Daarom pleiten we 
voor het meer onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die Stichting Leergeld kan   
bieden. 
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Jeugdzorg 
De financie le risico’s voor de Jeugdhulp zijn nog niet geweken aldus de najaarsnota.  
Er is vanaf 2018 voor Frysla n sprake van een duurzaam traject (vast tarief per maand) en een 
hersteltraject, waarbij wordt afgerekend op basis van trajectfinanciering.  
Voor de trajectfinanciering geldt dat de gemeenten 70% van de kosten voor een zorgtraject 
vooruitbetalen aan de zorgaanbieders.  
Dit betekent dat nu in belangrijke mate aanspraak wordt gedaan op onze bankrekening.   
We hebben momenteel ruim € 7,5 miljoen aan trajectverplichtingen uitstaan, terwijl ons  
huidige budgetplafond voor 2018 € 4,5 miljoen is. 
Waar het ons om gaat is op welke wijze wij als raad kunnen sturen. Het lijkt erop dat dit ons 
overkomt zonder ook maar een vorm van sturing. Dit is ook de reden waarom we bij de  
rekenkamercommissie hebben gepleit voor een onderzoek naar de sturingsmogelijkheden op 
de jeugdzorg. Op die wijze kunnen we onze bevoegdheid als controlerend orgaan beter  
oppakken en toepassen. 
 
OWO samenwerking 
Om de samenwerking in een metafoor te plaatsen: Een zwerm vogels vliegt gezamenlijk richting 
een bepaalde bestemming. Op die manier bereiken ze doelen die ze individueel niet zouden          
behalen. Door samen te vliegen beschermen ze zich tegen gevaren van buitenaf, helpen ze elkaar in 
de juiste richting te vliegen en dragen de individuele inspanningen per vogel bij aan het succes van 
de zwerm. 
Als CDA fractie hechten we belang aan het maken van een verdere stap in de ambtelijke                      
samenwerking die recht doet aan de zojuist gestelde metafoor.. Wij zijn van mening dat er       
voldoende regionale en provinciale onderwerpen in beleid en uitvoering zijn die we niet meer 
afzonderlijk hoeven op te stellen maar in gezamenlijkheid.  
In dit kader kan gedacht worden aan de reacties op diverse gemeenschappelijke regelingen,    
opzet en toepassing van de Omgevingswet, energietransitie, kwaliteit van dienstverlening naar 
de inwoners van de drie gemeenten, etc..  
 
Wat wij verder belangrijk vinden: 
• De belastingen en leges voor onze inwoners en ondernemers blijven gelijk. 
• Onze schulden zijn in de afgelopen periode aanzienlijk verlaagd. 
• In onze financie le behoedzaamheid moeten we letten op de onzekerheden in de jeugdzorg 

en de grondexploitaties. 
• Het structureel begrotingssaldo kent een oplopend positief saldo. 
 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail ons uw vraag en u ontvangt een      
reactie. Eveneens kunt u van de mogelijkheid gebruik maken om bij ons in de fractievergadering 
uw vraag te stellen. Zie hiervoor de agenda op de voorkant van deze nieuwsbrief. 
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