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Weststellingwerf is een gemeente waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Er is sprake van 
een actief verenigingsleven, een gezond bedrijfsleven, een gezellig uitgaansleven, maar ook onderlinge 
betrokkenheid van burgers in wijken en dorpen en dat alles in een schone en veilige omgeving met volop 
natuurschoon om ons heen.  
 
 
Dit is hét ideaalbeeld van onze gemeente, zoals het CDA dat graag wil zien en waar wij hopen een bijdrage 
aan te kunnen leveren. Met altijd als basis onze vier uitgangspunten: sociale gerechtigheid, solidariteit, 
gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. 
 
Veel van onze denkbeelden vinden wij terug in de visie van het college: betrokken inwoners, bij 
bestuursbesluiten maar ook betrokken op elkaar; een schone en veilige leefomgeving en een appél op 
zelfredzaamheid en vrijwilligerswerk. Bij dit laatste punt willen wij nadrukkelijk opmerken dat een beroep 
doen op zelfredzaamheid niet mag ontaarden in het afschuiven van verantwoordelijkheden. Gespreide 
verantwoordelijkheid is voor het CDA meer dan alleen verantwoordelijkheid géven. Het houdt ook in dat je 
zonodig randvoorwaarden moet scheppen om mensen die verantwoordelijkheid te kúnnen laten dragen.  
 
Het college heeft haar visie vertaald naar 22 punten. In deze algemene beschouwingen willen wij die punten  
bekijken vanuit onze visie. 
 
De dienstverlening voor de burger wordt door het college als eerste punt genoemd maar ….ook in het laatste 
punt van dit collegeakkoord. Wij vinden dat heel toepasselijk: alles wat we doen draait om onze burgers! 
 
Veiligheid is daarbij een voorwaarde. Voor de burgers maar ook voor het personeel van de 
hulpverleningsdiensten. Of het nu gaat om verkeersveiligheid, brandveiligheid of overlast in de buurt, 
duidelijk is dat de burgers op het gebied van veiligheid ook zélf een verantwoordelijkheid hebben.   
Als gemeente zullen wij ons tot het uiterste in moeten spannen om in ieder geval het aangifteloket van het 
politiebureau in onze gemeente open te houden. De burger moet verdachte zaken ook door (kunnen) geven 
aan de politie. 
 
Betrokkenheid van burgers is zeker ook gewenst bij de besluiten die de gemeenteraad neemt. Het college 
neemt burgerparticipatie al serieus. Binnenkort zal een werkgroep vanuit de raad zich hier nog eens verder 
in verdiepen. Het is heel belangrijk dat onze burgers weten hoe en wanneer zij invloed uit kunnen oefenen 
op het gemeentebestuur maar ook dat er duidelijkheid is over de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden van iedereen. 
 
Betrokkenheid van de burger is ook nodig om het gewenste voorzieningenniveau in de dorpen te behouden.  
De visie die het college hierop wil ontwikkelen, zullen wij ongetwijfeld lezen met in ons achterhoofd de lezing 
van de heer Frans Thissen, onlangs als spreker te gast bij de VKD, over autonome dorpen en woondorpen 
waarbij gemeenschapsinitiatieven als voornaamste factor van de leefbaarheid werd genoemd. 
 
Een uitdaging op dit gebied ligt in de komende periode in Noordwolde. Dit door het CDA geïnitieerde project 
om samen met de Provincie te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid door te investeren in jeugd, 
gezin, huisvesting, werkgelegenheid, sport, recreatie en toerisme verdient alle steun.  
 
Omdat mensen steeds vaker kiezen voor een mooie woonomgeving als woonplaats, maar natuurlijk ook 
voor recreanten, is het behouden van ons landschap en onze natuur heel belangrijk.  
 
Het college komt binnenkort met een realistisch en daadkrachtig uitvoeringsprogramma klimaatbeleid. Als 
CDA hebben wij ook altijd gepleit voor een realistisch klimaatbeleid. Gezien de financiële situatie van onze 
gemeente voegden wij het woord “sober”  toe en het woord “gedegen”.  
Dat woord gedegen heeft voor ons ook betrekking op de effectiviteit van te nemen maatregelen. Inmiddels 
zijn er veel voorbeelden en onderzoeken bekend van effectieve en minder effectieve maatregelen. We zullen 
het uitvoeringsprogramma mede op die effectiviteit beoordelen. 
 
Iets wat heel effectief zou zijn is een fietstunnel nabij het station in Wolvega. Met name voor de veiligheid 
van de fietsers die van en naar de scholen moeten, vinden wij dit absoluut noodzakelijk. In het kader van 
een goede verkeersdoorstroming, bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de verkeersveiligheid achten 
wij een tunnel voor het snelverkeer nabij de Frico wenselijk. 



Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat er veilige routes komen voor paarden. Tijdens de behandeling 
van het voorstel: “ Paardenhotel in Noordwolde Zuid” bleek duidelijk dat hier een groot gebrek aan is. Maar, 
net als het college, constateren wij dat initiatieven hiervoor van de betrokkenen zelf moeten komen. 
 
De financiële ruimte van de gemeente is minimaal. Ook mét de bezuiniging van 4 miljoen blijft de situatie 
zorgelijk. Het CDA hecht aan een gezonde financiële positie met meerjarenperspectieven die positief zijn en 
een gezonde verhouding tussen schulden en bezittingen. In dit kader wachten wij de nota “Financieel Beleid” 
in het voorjaar van 2011 af.  
In de tussentijd hebben wij wel moeite met één van de drie hoofdlijnen die het college bij dit punt geeft, 
namelijk: het realiseren van ambities zodra er financiële ruimte komt. Natuurlijk is er niets mis met het 
realiseren van ambities, maar behalve de vraag wélke ambities is de belangrijkste vraag wat men verstaat 
onder financiële ruimte. Vooralsnog gaan wij er van uit dat deze ruimte zeer beperkt is en dat mogelijke 
meevallers eerst naar de Algemene Reserve gaan. 
 
Zoals gezegd wordt in het laatste punt van het collegeakkoord nogmaals genoemd: ‘verbeteren 
dienstverlening /service naar de burger’. Als CDA-fractie willen we in dit kader nog enkele opmerkingen 
maken: 
 
Wij maken ons, ongetwijfeld net als u, zorgen om de WMO. Veel kosten, te weinig geld erbij van het Rijk, 
een groep mensen die op het moment dat ze hulp nodig hebben juist heel kwetsbaar zijn…… Wij zien het 
als onze opdracht om hier uiterst zorgvuldig met mensen en middelen om te gaan. 
 
Iets heel anders waar we ook nog niet gerust op zijn is de uitwerking die gegeven gaat worden aan de 8 
punten waaraan agrarische bouwaanvragen moeten gaan voldoen. Maar het uitgangspunt om in een 
vroegtijdig gezamenlijk overleg te komen tot goede bouwplannen staat bij ons nog steeds overeind. 
Duidelijke, richtinggevende voorbeelden zullen daarbij een leidraad moeten zijn. 
 
Die duidelijkheid is ook gewenst voor het aanvragen van vergunningen. De Wabo zou de regelgeving 
verminderen, tijdwinst opleveren en het aanvragen van vergunningen veel gemakkelijker maken. Inmiddels 
wordt daar, in ieder geval door ons, al een stuk genuanceerder over gedacht. We vermoeden dat de 
dienstverlening aan onze burgers hier volop in praktijk gebracht moet worden. Een goede voorlichting naar 
de burgers en bedrijven over wat kan en wat moet is nodig.  
 
Een punt dat wij tot dusver nog gemist hebben zijn de bezuinigingsvoorstellen op het raadsbudget die 
aangekondigd zijn door de coalitiepartijen. Een overzicht van de raadsbudgetten hebben we inmiddels 
ontvangen. Als het aangekondigde voorstel bezuinigingen bevat op het budget van de Rekenkamer (tot 
maximaal een halvering in het aantal onderzoeken), de griffiewerkzaamheden (vooral geld dat rechtstreeks 
aan ons als raadsleden worden besteed, zoals excursies en maaltijden) en het budget voor Choszczno 
(waarbij dringend een heroriëntatie nodig is op nut en noodzaak van deze stedenband) worden wij het 
ongetwijfeld eens met elkaar.  
 
Ook deze, ons inziens noodzakelijke, bezuinigingen laten zien dat we magere jaren voor ons hebben liggen. 
Jaren die pijn gaan doen, vooral daar waar mensen getroffen worden door bezuinigingen. Het zijn jaren 
waarin keuzes gemaakt moeten worden omdat er simpelweg geen geld is om alle wensen te honoreren.  
Natuurlijk zullen wij als politieke partijen soms van mening verschillen over de juiste keuze. Maar met een 
college dat de burger centraal zet, een organisatie die professioneel werkt aan dienstverlening en een raad 
die er zit vanuit en voor de burgers hebben wij er alle vertrouwen in dat Weststellingwerf deze periode goed 
door zal komen. Wij hopen hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Vanuit ons CDA gedachtegoed (de 4 
genoemde uitgangspunten) ervaren wij het als een uitdaging om onze opdracht waar te maken: Een 
gemeente waar het wonen, werken en recreëren is, met aandacht en respect voor elkaar. 
 
Tenslotte willen wij onze dank uitspreken voor de inzet van alle medewerkers van de gemeentelijke 
organisatie.  
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