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Algemene beschouwingen van het CDA op 3 november 2014 
 
Dank u voorzitter 
 
Mijn betoog begint met  het verhaal van de vos en de ooievaar. Dat verhaal willen wij graag 
in een bestuurlijke context plaatsen. 
Waarschijnlijk kennen de meesten van u het verhaal wel. Het gaat om de vos die de 
ooievaar uitnodigt om te komen eten.  Op zich al een gedenkwaardig moment want de vos 
en de ooievaar zijn nu niet echt goede vrienden. De baas van het dierenrijk heeft echter als 
doelstelling verordonneerd, dat de dieren in zijn rijk vriendschappelijk, maar vooral 
participerend met elkaar omgaan. Dus de vos slooft zich uit en bereidt een heerlijke maaltijd 
voor. De ooievaar komt, ruikt de heerlijke geuren en krijgt vervolgens een fikse domper. De 
vos heeft alleen platte borden en met de lange snavel van de ooievaar is het dan slecht soep 
eten. Kortom de ooievaar een slecht gevoel na afloop en erg hongerig. Uit fatsoen nodigt hij 
echter toch de vos uit ook eens bij hem te komen eten. Echter ook de vos krijgt een 
onaangename ervaring, want het eten ruikt heerlijk maar wordt opgediend in een diepe, voor 
een lange snavel geschikte, kom, waar de vos met zijn korte snuit niet bij kan. Onvrede bij 
beide is het gevolg, ruzie ligt op de loer. 
Reden voor de baas van de dierenwereld om daar wat aan te doen, want het gaat om een 
situatie in de dierenwereld waar twee dieren elkaar tegemoet willen komen, maar elkaar niet 
begrijpen. Bodem voor escalatie dus. 
In de inmiddels ook daar gewortelde principes van het dierenpoldermodel adviseert hij de 
beide dieren om maar  met ruime subsidies een nieuw servies aan te schaffen. U raadt het 
al, een servies dat door beide gebruikt kan worden, half hoog, en half breed. 
Maar dit komt dus ook maar voor de helft aan beiden tegemoet. Dus beide zijn enigszins 
tevreden, maar ook weer niet. 
 
Wat is nu de les die we hier uit halen. 
Het dierenpoldermodel werkt, want beide hebben nu evenveel recht van spreken, en zijn 
beide ook redelijk tevreden, want de baas van de dierenwereld heeft de kosten van de 
aanschaf betaald. 
Wat als er nu echter eens gekozen was om de vos en de ooievaar met elkaar in gesprek te 
laten gaan met de begeleiding van bijv. meneer de uil, wiens wijsheid alom geroemd wordt. 
Juist, echte burgerparticipatie dus! 
Wellicht was er dan uit naar voren gekomen dat de vos zijn eigen bord meeneemt als hij 
weer eens eet bij de ooievaar, en andersom ook. Dan waren beide dieren erg tevreden, want 
hun buikje was lekker gevuld. Maar, ook niet onbelangrijk, de baas van de dierenwereld had 
het geld voor de beide nieuwe serviezen aan bijv. openbare verlichting in het donkere bos 
kunnen besteden. 
U ziet dat ook in de dierenwereld het begrip burgerparticipatie vorm zou kunnen krijgen en 
kwalitatief betere resultaten genereert. 
 
Waarom hebben wij dit verhaal geschetst en kostbare spreektijd hiervoor benut. 
Wij vinden dat de stukken die nu voorliggen (collegeprogramma, najaarsnota en begroting 
2015) niet de juiste sfeer uitstralen. 
 
Het CDA is van mening dat onze op christelijke (wellicht in de moderne tijd beter; westerse) 
normen en waarden gebaseerde samenleving in Weststellingwerf ook sociaal duurzaam 
moet zijn. Wij kiezen als CDA daarbij duidelijk niet voor de markt, niet voor de overheid, 
maar voor de samenleving. De leidende principes daarbij zijn voor ons solidariteit, 
rentmeesterschap, maar ook gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid.  
 
Zoals uit het verhaal blijkt kan de samenleving sterk verbeterd worden door eenvoudig en 
anders te gaan denken, maar dat anders denken ook actief uit te dragen, te stimuleren en te 
begeleiden, kortom door daar de leiding in te nemen.. 



Naar onze mening heeft het college in de aangeboden stukken nog niet die juiste snaar 
geraakt. Wij willen daarbij graag de helpende hand reiken. 
Het begrip burgerparticipatie wordt wel veel genoemd. Ook de constatering dat door eigen 
initiatief van burgers veel problemen kunnen worden opgelost. Wij zijn er als CDA er echter 
op gebrand, dat het begrip burgerparticipatie vooral niet moet worden gezien als synoniem 
voor goedkoper voor de overheid. Wij hopen, en verwachten (kijk ook maar naar het verhaal) 
dat dit wel zo zal zijn, maar dan niet goedkoper voor de overheid, maar goedkoper voor de 
samenleving. En dat is iets heel anders. 
 
Het CDA vindt, mede daar uit voortvloeiend, dat het begrip bestuurlijke vernieuwing, of een 
traject daar naar toe, ontbreekt, of niet toereikend genoeg is verwoord in de nu voorliggende 
stukken. 
Er zijn elders al genoeg voorbeelden beschikbaar om hier wat mee te doen. Zo is er het 
project “Gemeenteraad van de toekomst”. O.a. onze buurgemeente Heerenveen participeert 
in dat project.  
In het coalitieakkoord is al verwezen naar een stuk van de raad van het openbaar bestuur. 
Dit is het rapport “ loslaten in vertrouwen, naar een nieuwe verhouding tussen overheid, 
markt en samenleving”, verschenen in december 2012.  
 
Het CDA zou graag zien dat wij hier als gemeente mee aan de slag gaan (raad, college en 
organisatie). Wij hebben reeds de werkgroep burgerparticipatie. Daarbij aansluitend kan 
bijvoorbeeld een voorbereidingsgroepje de mogelijkheden elders verkennen en in 2015 met 
voorstellen komen. Wij hopen dat ook de organisatie zich hiermee gaat profileren. Gezien 
het feit dat er altijd sprake is van een plezierige en constructieve samenwerking met onze 
organisatie (waarvoor onze dank) verwachten wij dat ook. 
 
Een punt wat hiermee in zeker zin samengaat is de roep om minder regels. Er zijn 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. Op basis van 
de huidige wetgeving kan nu al in de geest van de nieuwe omgevingswet worden gewerkt, 
en dat gebeurt ook al in het gehele land. De initiatieven worden in beeld gebracht en 
gebundeld onder de noemer “Nu al eenvoudig beter”. Via pilots en met gebruik maken van 
de crisis- en herstelwet kan iedere gemeente al meedoen.  Het CDA dringt er bij het college 
op aan om op korte termijn met een idee en/of voorstel te komen.  
 
Voorzitter, Als CDA zijn wij bijzonder gelukkig met de sluitende begroting die nu voor ligt. Het 
is ons duidelijk dat dit het nodige puzzelwerk heeft gegeven. U hebt er blijk van gegeven het 
coalitieakkoord op dit punt goed in te schatten en concreet vorm te geven. 
Als CDA willen wij geen geld uitgeven dat wij niet hebben, en dus moeten lenen. Die weg is 
uiteindelijk onbegaanbaar en leidt tot vervelende situaties. Soberheid is daarbij dus dringend 
gewenst, en ook gepast. Dat is echter iets anders dan schraalhans uithangen. Het is wel 
degelijk mogelijk om dingen te realiseren binnen de huidige begrotingsdiscipline. Ook daar 
zijn wij erg blij mee. 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 
moeilijk in te schatten gevolgen van de bekende drie decentralisaties.  
 
Het CDA heeft tijdens het Lindefestival het initiatief genomen om de bezoekers te 
raadplegen en gericht te vragen naar individuele verbeterpunten. Dit heeft bijzonder goede 
aanknopingspunten opgeleverd. Een aantal daarvan betreft stoeptegelniveau en dat zal 
worden doorgegeven aan de daarvoor aangewezen contactpersonen. Van andere punten is 



voor ons een voorbereidingstijd nodig om met gerichte voorstellen te komen. Het gaat dan 
om diverse onderwerpen waar wij met voorstellen zullen komen.  
 
Als voorbeeld kan worden genoemd de toegankelijkheid van de natuur in onze gemeente.  
Goede fiets- en wandelpaden wordt aan gewerkt. Kan misschien wellicht een oppeppertje 
gebruiken, maar dat terzijde. Probleem van openstelling van natuur is dat de nadelige 
effecten van openstelling (ik noem verstoring als belangrijkste, maar ook zwerfvuil en 
vandalisme) moeten worden voorkomen. Wellicht dat hier via het onderwijs nog beter dan nu 
kan worden geanticipeerd op onze natuur en dat via natuurprojecten scholen bijv. 
verantwoordelijk worden voor het op de juiste wijze delen van de natuur. 
Leer onze jeugd de juiste waarde van de natuur en zelf mee te denken hoe wij daar dan mee 
moeten omgaan. Juist, ook hier participeren en actief betrekken. 
 
 
Voorzitter, ik wil besluiten. 
Besluiten met de constatering dat mijn voorbeeld van de vos en de ooievaar overal te 
vertalen is.  Motto daarbij is: eenvoudig en anders. Maar ook besluiten met onze wens van 
een goede en hechte samenleving. Waarin oude normen en waarden in een nieuwe vorm 
weer verschijnen. Vroeger wellicht noodgedwongen (burenhulp en wat dies meer zij), maar 
nu vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.  
In het achterhoofd hebben wij dan als CDA de wens van dominee Maarten Luther King: “I 
have a dream”, over een samenleving die in harmonie met elkaar leeft. Ook wij hebben die 
droom en wij denken ook dat het kan en vinden daarbij steun in de woorden van een uiterst 
succesvol ondernemer,  te weten Walt Disney: If you can dream it, you can do it. 
 
Dank u wel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


