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Collega-raadsleden, college, andere aanwezigen en kijkers thuis 
 
Het zijn al weer de laatste algemene beschouwingen voor de verkiezingen van maart 2018. 
In het laatste deel van onze periode als gemeenteraad is het tijd voor bezinning en het 
opmaken van de balans. Hebben wij daadwerkelijk het pad van het coalitieakkoord en 
collegeprogramma kunnen volgen, of heeft de wal het schip gekeerd. Kunnen we nog zaken 
bewerkstelligen of moeten we ons richten op de verkiezingen.  
 
Wij hebben als CDA de afgelopen periode vooral ingezet op onze rode draad met de thema’s 
Verbinden, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Voor ons is dit een onlosmakelijke drie-
eenheid. We zien dat er inmiddels op diverse beleidsterreinen stappen zijn gezet waar wij 
mee uit de voeten kunnen. Daar zijn wij erg blij mee. Echter er zijn ook nog wel open eindjes. 
 
Om met het tweede thema te beginnen, Vertrouwen. Het gaat ons dan om een wederzijds 
vertrouwen van zowel burger als overheid in elkaars taken en rollen. Vertrouwen heeft een 
spannende (misschien beter; gespannen) binding met regelgeving.  Bij een goed wederzijds 
vertrouwen zijn regels niet (of minder) nodig. Het gaat om een andere manier van denken in 
de maatschappij; niet om rechten en plichten, maar wat is er van elkaar nodig om samen te 
leven. Een veelgehoorde klacht van inwoners met plannen is dat de regelgeving vaak het 
nemen van verantwoordelijkheid in de weg staat. Tot op heden hebben wij als raad nog niet 
echt werk gemaakt van afschaffen c.q. verminderen van regelgeving. Dat heeft volgens ons 
vooral te maken met schenken van vertrouwen en delen van verantwoordelijkheid.  
Wij hebben die regels, vaak naar aanleiding van incidenten, samen bedacht. Dit heeft helaas 
veel bureaucratie in de hand gewerkt die eigen ontwikkelkracht, creativiteit en vertrouwen nu 
vaak tegenwerkt. Een gemeente waar dit fors is aangepakt is Hollands Kroon, waar een 
substantieel deel van de APV (de Algemene Plaatselijke Verordening) is geschrapt. Ook 
nadelen van een dergelijk actie komen daar nu boven, maar met een rotsvast vertrouwen in 
eigen inwoners en college wordt dat meestal via een dialoog opgelost.  
Ook de nieuwe Omgevingswet biedt handvaten voor vermindering, maar dat zullen we wel 
zelf moeten aangeven. En het duurt nog even voor die wet van kracht wordt (juli 2020 is nu 
de planning). 
Het lijkt ons goed om voor de volgende raadsperiode goed inzicht in de wensen voor 
vermindering van de regelgeving te verkrijgen.. Als CDA hebben wij daarom via internet een 
meldadres ingericht (www.cda.nl/datistochniettegeloven) waar mensen hun opmerkingen op 
en belemmeringen van regelgeving kunnen aangeven.  
Wij denken dat indammen van zowel landelijke, regionale als lokale regelgeving erg leeft in 
onze samenleving en hebben daarom onze motie van vorig jaar weer uit de ijskast gehaald, 
enigszins aangepast en willen die nu graag indienen. (motie 1) 
 
Dan het thema verbinden. De verbinding in een samenleving was in vroeger tijden vooral de 
afhankelijkheid van elkaar. Door de verbetering van voorzieningen is die afhankelijkheid 
sterk verminderd. Dat is enerzijds goed voor onze individuele belangen, maar anderzijds 
slecht voor de maatschappij als verbindend element met begrip voor elkaar. Het CDA vindt 
hier (naast de rol voor gezinnen) een belangrijke vormende rol voor het onderwijs. Het 
onderwijs (en dan zowel formeel via de lessen als informeel via de schoolgemeenschap) 
verdient daarom voldoende ondersteuning.  
Het CDA vindt het nodig dat wij tijdig inspelen op de uit het onderwijs voortvloeiende 
verplichtingen. Als voorbeeld wil ik noemen het mogelijk vormen van zogenaamde IKC’s. 
Daarmee wordt bedoeld een Integraal Kind Centrum. Momenteel worden door de 
onderwijskoepels de mogelijkheden verkend om kinderen van 0 tot 4 jaar beter bij het 



onderwijs te betrekken c.q. beter daarop voor te bereiden. Ook vanuit de oudergroeperingen 
wordt hier aandacht voor gevraagd. Wij willen nadrukkelijk wijzen op het anticiperen op een 
toekomstige situatie enerzijds (ik verwijs naar bijvoorbeeld het onderzoek spreiding scholen 
in Zuidoost-Fryslan), en het oplossen (al of niet tijdelijk) van een nijpende situatie. Ik kom 
daar straks nog weer even op terug. 
 
Het derde thema van de door ons als CDA gehanteerde rode draad is verantwoordelijkheid. 
Het delen en op elkaar afstemmen van verantwoordelijkheden in ons mooie 
kernwinkelgebied is een goed voorbeeld. Wij vinden een vitaal en attractief winkelgebied een 
essentiële voorwaarde voor een goede uitstraling van onze gemeente. 
In het coalitieakkoord is afgesproken dat het college samen met de ondernemers een 
gezamenlijk toekomstbeeld (een detailhandelsvisie) voor de winkelgebieden gaat 
ontwikkelen. Er worden volgens onze waarnemingen wel wat activiteiten ontplooid, maar wij 
zien hier onvoldoende voortgang. Wij denken dat juist hier het verbindend vermogen van 
onze organisatie beter kan en moet worden benut. Het kernwinkelgebied is een gedeelde, 
maar ook een verbindende verantwoordelijkheid van zowel ondernemers als gemeenschap, 
in casu de gemeentelijke overheid. De ondernemers willen een goede boterham verdienen, 
en de gemeenschap wil een goed bereikbare en aantrekkelijke  kernwinkelvoorziening, 
waarbij de moderne tijd goed is geïntegreerd. Wij verwachten op dit punt echt meer inzet van 
het college en zien eind dit jaar graag een rapportage over de voortgang. 
 
Voorzitter, u weet van mij dat ik graag met metaforen werk. Ik herinner u aan mijn verhaal 
over de vos en de ooievaar. 
Ook nu weer wil ik graag een belangrijk item verduidelijken met een metafoor. 
U kent allemaal onze beroemde cabaretier Toon Hermans. Ook van zijn onvergetelijke 
beschrijving van de roepie-roepie-vogel met het daarbij behorende geluid.  
Minder bekend echter als het gaat om niet bestaande vogels is onze lokale trots te weten de 
heer Hooymeijer uit de westhoek van Weststellingwerf. De heer Hooymeijer heeft een 
uitputtend werk geschreven te weten “de kleine gids voor de niet-bestaande vogels van 
Europa”. Een stellingwerfse vogel uit het boek is de Wiegus Lourdes of te wel de Zomp. Ik 
citeer: Een zeer interessante stellingwerfse vogel, waarvan de stellingwervers zelf zeggen: 
Tsomp in ’t rait, kump ’t wetter mit bakke druit (vertaald: Zomp in het riet, regen in het 
verschiet). 
Waarom nu deze beschrijvingen van niet bestaande vogels zult u zich afvragen. 
Het belangrijkste waar ik op wijs is dat beide vogels aan de fantasie van mensen zijn 
ontstaan en dus op geen enkele manier realistisch zijn en zelfs zullen zijn. U kunt er in uw 
gedachten mee bezig zijn, er een mooi beeld bij hebben, maar u zult ze nooit zien, en u weet 
dat ook. Maar wel kunt u zich er aan de hand van de kunstenaar een voorstelling bij denken. 
 
Ik wil dit punt koppelen aan de financiële situatie van onze gemeente. Als wij ons goed 
creatief inspannen kunnen we als raad met veel mooie en beeldende plannen voor 
investeringen komen. Maar het is de vraag hoe realistisch ze passen in ons huishoudboekje, 
soms zijn ze zelfs vergelijkbaar met de eerdergenoemde vogels; Leuk om kennis van te 
nemen, maar meer dan een bron van vermaak wordt het niet.  
Om met de reactie van de heer Knot van de Nederlandsche Bank op de positieve resultaten 
van de nationale economie te spreken: “veel mensen denken dat het geld tegen de plinten 
aan klotst.”.  
Voorzitter, niets is echter minder waar. Wij hebben in Weststellingwerf weliswaar de 
afgelopen twee jaar een overschot op de jaarrekening, maar dit is vooral incidenteel geld, dat 
niet gebruikt mag en kan worden voor investeringen. In onze structurele exploitatie vindt je 
weinig voordelen, wel veel nadelen. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om te worden 
beticht van zwartkijkerij, daarvoor gaat het momenteel te goed in financiële zin, maar ik 
ontkom niet aan de conclusie dat met name de voor stevige investeringen benodigde 
structurele middelen schaars zijn (en zullen dat ook blijven), en dat vraagt visie op de lange 
termijn.  



Wij vinden dat voorzichtigheid geboden blijft, waarbij het doel moet zijn dat onze inwoners 
qua belastingen zoveel mogelijk worden ontzien. Ik wil dan ook graag het college 
complimenteren met hun inzet op het ten minste gelijk laten zijn van de lasten voor onze 
burgers. Wij onderstrepen dat nadrukkelijk. 
 
Wij willen echter toch nog een stapje verder gaan en dringen sterk aan op het inspelen op de 
toekomst door meer zicht te krijgen en daardoor beter te sturen op structureel geld voor 
investeringen. Hiervoor is ook visie (of wellicht verandering daarvan) nodig op de toekomst 
van enkele beleidsvelden en thema’s. Wij verwachten bijvoorbeeld dat de veranderingen in 
en de visie op het onderwijs in de volgende raadsperiode zal leiden tot noodzakelijke forse 
investeringen. Ik heb het belang daarvan al eerder in mijn betoog aangehaald. Als de 
kwaliteit en continuïteit van het onderwijs vraagt om investeringen in bijvoorbeeld een IKC 
zal de raad daarop moeten kunnen en willen anticiperen. Investeringen zullen dan 
onvermijdelijk zijn. Het CDA verwacht ook dat de nog te voeren discussie over het omhoog 
schroeven van de onderhoudskwaliteit van ons openbaar gebied en de daarvoor misschien 
noodzakelijke vervangingsinvesteringen zal leiden tot benodigde structurele middelen. Het 
lijkt ons niet juist om de volgende raad hiervoor nauwelijks ruimte te bieden in 
vastgetimmerde begrotingen. Wij hebben daarom een motie opgesteld. (motie 2) 
 
Ook een belangrijk punt voor het CDA is de circulaire economie. Wij willen hier samen met 
anderen (zowel overheden als particulieren) stappen zetten en/of voorbereidingen treffen. 
Als CDA wil ik nog noemen ons begrip en visie op Rentmeesterschap. Wij zouden graag zien 
dat het college ten aanzien van circulaire economie het voortouw neemt en aansluit bij de 
provinciale visie en motie hierop. Ook voor dit punt hebben wij een motie voorbereid. (motie 
3) 
 
Voorzitter, als laatste punt; het CDA heeft nog een belangrijke ontwikkeling voor ogen. Ik durf 
zelfs wel zo ver te gaan dat ik (gezien onze focus op recreatie en toerisme) het een 
strategisch project voor onze gemeenschap wil noemen. Vanwege de tijd zal ik mij nu 
beperken tot de hoofdlijnen. Het gaat om de ontwikkeling van onze Driewegsluis en 
omgeving tot een echte toeristische Poort tussen Fryslân en Overijssel voor watersporters, 
fietsers, wandelaars, camperaars, maar ook autotoerisme en wellicht nog meer. Bij onze 
Driewegsluis komen natuurgebieden, fietspaden, vaarwegen en historische turfroutes bij 
elkaar. Het gaat te ver om dat nu allemaal te noemen. Gezien de omvang van mogelijkheden 
denken wij dat hiervoor een duidelijke visie ontwikkeld moet worden. Enerzijds om alles goed 
op elkaar af te stemmen en anderzijds om kansrijke financieringsmogelijkheden (ik noem 
alleen al de streekagenda) te kunnen ontsluiten. Wij vinden als CDA dat wij die kansen hier 
en nu moeten grijpen en daarom hebben wij voor de start van dit project een motie 
opgesteld. (motie 4) 
 
Voorzitter, rest mij nog onze organisatie te bedanken voor de goede samenwerking en met 
name te complimenteren met het op een goede manier in te spelen op de vragen van de 
raad. Wij hebben een aantal zeer informatieve werkvergaderingen mogen meemaken met 
veel ruimte voor onze vragen en suggesties. Mensen bedankt, het wederzijdse begrip is 
volgens ons daarmee enorm gestegen, en daar is onze inwoner erg bij gebaat. 
Ook het college bedank ik hierbij en wens ze veel succes met het uitwerken van de laatste 
loodjes van ons coalitieakkoord. 
 
 
 


