
Algemene Beschouwingen van het CDA 
 
 
De laatste algemene beschouwingen zijn een goed half jaar geleden opgeschreven en de 
inhoud ervan is nog steeds actueel. We zouden het dus kunnen laten bij een verwijzing 
naar de algemene beschouwingen van 1 november 2010. 
Toch zijn er 2 punten waar we graag wat van willen zeggen in deze beschouwingen: het 
eerste jaar van de nieuwe coalitie en de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. 
 
De afgelopen 7 maanden. 
 
Sinds de laatste algemene beschouwingen in november vorig jaar, nog maar 7 maanden 
geleden, zijn de vooruitzichten er voor de gemeente niet rooskleuriger op geworden. 
Ondanks berichten in de krant over een forse toename van het aantal miljonairs in 
Nederland en een meevallende economische groei, overheersen in het gemeentefonds 
toch de bezuinigingen. Bezuinigingen die heftig pijn doen. Hoe houden we de mensen die 
werken in SW-verband aan het werk? Lukt dat nog met Caparis? Hoe gaan we de 
toename van de mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering financieel dragen? 
Lukt het Comperio om binnen begrotingen te blijven? Zijn we in staat om met minder 
middelen zo creatief te zijn dat we onze leefomgeving goed kunnen onderhouden? 
Het college heeft een ambitieus bezuinigingsprogramma opgesteld, maar de eerste 
tegenvallers zijn daarin al zichtbaar. Met name de verwachte opbrengsten, o.a. bij de 
leges en de verkoop van grond en gebouwen staan onder druk. 
Voor onze fractie zijn ondermeer de volgende vragen, die zijn gebaseerd op onze CDA  
uitgangspunten, als criteria voor de te nemen besluiten van belang: 

- Solidariteit: Blijven alle mensen in staat om mee te doen aan onze maatschappij? 
- Gespreide verantwoordelijkheid: Wat is de taak van de gemeente en wat kunnen 

we verwachten van (maatschappelijke) organisaties en de burgers zelf? 
- Rentmeesterschap: Wat zijn de gevolgen van huidige besluiten voor de toekomst? 
- Gerechtigheid: Toont de gemeente zich nog steeds betrouwbaar? 
 

 
Een voorbeeld van de laatste vraag hebben we gezien bij de leges en bij de OZB. In 
december vorig jaar hebben wij, als raad, de leges verhoogd tot een kostendekkend 
niveau, zonder ons bewust te zijn van de gevolgen van dit besluit. De burgers kwamen 
terecht in opstand en gelukkig hebben wij hier een correctie op aan kunnen brengen. Maar 
het toont wel aan dat wij als raadsleden ons blijkbaar wel degelijk met details van beleid 
moeten gaan bemoeien. Terwijl in de Nota Financieel Beleid we nu juist naar de 
hoofdlijnen worden gesommeerd. 
Bij de OZB is de waarde van de gebouwen van de groep incourante bedrijven, waaronder 
de agrarische bedrijven vallen, met ruim 30% verhoogd. En ondanks dat door het college 
wordt gesteld dat het hier om een correctie gaat blijft 30% in één jaar tijd té hoog. Als dan 
ook nog met zoveel woorden wordt gezegd dat de werkelijke waarde wel bekend wordt op 
het moment dat de mensen bezwaar gaan maken tegen hun aanslag, vinden wij dat een 
slechte zaak. Overheid toon u betrouwbaar!  
(In 2010 waren er 614 bezwaren waarvan 458 gegrond. 
In 2009 waren er 332 bezwaarschriften waarvan slechts 131 gegrond waren.) 
 
 
Hoog tijd om te kijken naar het positieve nieuws van de afgelopen paar maanden. 
Weststellingwerf bruist van de activiteiten: er worden nieuwe scholen gebouwd; een 
nieuwe brandweerkazerne; Wolvega wordt steeds mooier! Kijk naar de Heerenveense- en 



Steenwijkerweg, de Largosrotonde, de nieuwbouw aan het Van de Sandeplein, de 
plannen voor het Centrumplein, en die uitbundige roze bloemenzee langs de wegen, mooi 
toch? 
En er zijn nog steeds volop ondernemers met plannen die wij kunnen faciliteren: Camping 
De Driesprong; Kinderopvang De Kinderkei; woningbouw o.a. aan de Rotanstraat; een 
nieuw uitvaartcentrum; agrariërs met bijzondere stallenbouw, caravanstalling of een 
nieuwe woning in de buurt van het bedrijf; de coffeeshop; de Van de Bentstichting, om 
maar enkele te noemen. 
Maar ook het dorp De Hoeve, waar een eerste aanzet is gegeven voor een nieuw 
dorpshuis. De betrokkenheid van de inwoners bij Huize Lindenoord, is in onze ogen ook 
bijzonder positief. Hoewel de plannen nog lang niet uitgekristalliseerd zijn, waarderen wij 
de inzet van de betrokkenen enorm. 
En natuurlijk hebben we veel onzichtbaardere dingen gedaan, zoals het vaststellen van 
bestemmingsplannen, verordeningen en nota’s. 
Goed nieuws was er ook over de tunnelDom in deze tijd nog zoveel geld daarvoor binnen 
te halen is wel een compliment waard. 
 
Een jaar lang oppositie. 
De coalitie van PvdA, VVD, GroenLinks en Lijst Bron draait nu een jaar. Als CDA zijn wij 
nu één van de inmiddels drie oppositiepartijen. Ons doel is altijd om constructief mee te 
besturen. We houden daarbij vast aan onze kernwaarden en de afspraken waar wij  ons 
medeverantwoordelijk voor voelen, gezien de besluitvorming van de vorige jaren. 
Met altijd onze vier uitgangspunten als basis, hopen wij een bijdrage te kunnen leveren 
aan de gemeente zoals wij die graag zien: een gemeente waar mensen graag willen 
wonen, werken en recreëren, waar sprake is van een actief verenigingsleven, goede 
scholen, een gezond bedrijfsleven, een gezellig uitgaansleven, een gemeente waar 
mensen onderling betrokken zijn in de wijken en dorpen en dat allemaal in een veilige en 
schone leefomgeving voor jong en oud, met volop natuurschoon om ons heen.  
 
 
 
Rest ons nog iedereen te bedanken die al het voorgaande hebben mogelijk gemaakt, de 
drijvende krachten achter ons gemeentelijk bestuur; ons personeel. Zonder hun inzet 
kunnen wij niet. 
 
Daarbij willen we even Jolanda Fikse apart noemen. Waar we de blijdschap deelden van 
Afke Zijlstra, onze griffier, die het leven schonk aan een jonge zoon, liet Jolanda ons 
allemaal enorm schrikken door haar plotselinge ziekenhuisopname. We zijn dankbaar dat 
ze inmiddels weer herstellende is en hopen dat ze binnenkort haar leven weer volledig op 
kan pakken. 
 
 
 
Wolvega, 4 juli 2011. 
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