
Algemene Beschouwingen 2012 van het CDA 
 
Een korte terugblik 
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we dat de meeste besluiten die de raad heeft 
genomen gaan over bestemmingsplannen en verordeningen. Het is een goede zaak dat we 
als gemeente de noodzakelijke regelgeving op orde hebben. De heikele punten zaten in de 
dossiers “sociale werkvoorziening”, “onderwijshuisvesting” en “onderhoud openbare ruimte”. 
Deze punten blijven ook nog wel even op de agenda staan.  
 
Toch is er het afgelopen jaar weer veel bereikt. We noemen, volstrekt willekeurig, drie: De 
renovatie van de Heerenveense -en Steenwijkerweg met het Centrumplein is prachtig 
geworden. En van de onderdoorgang onder het spoor zag de eerste schets er ook 
veelbelovend uit.  
Wij vinden het ook positief dat de privatisering van de buitensport accommodaties nu is 
afgerond. Wel vragen wij ons af of er al iets is gedaan met een aanbeveling uit het 
Rekenkamerrapport over de sportaccommodaties van 2007.  
Citaat uit het rapport: 
In het algemeen zijn de gemeente en de verenigingen tevreden over het eindresultaat van de 
privatisering. Verenigingen houden nog wel een slag om de arm. Ze hebben nog onvoldoende inzicht 
of ze financieel en organisatorisch in staat zijn om de gewenste kwaliteit van het beheer en onderhoud 
voor de toekomst te kunnen waarborgen. De meeste verenigingen zijn ook nog niet begonnen met het 
reserveren voor toekomstig groot onderhoud. 
Aanbevolen wordt om samen met verenigingen een meerjarenraming voor groot onderhoud te maken, 
periodiek een schouw op het beheer en onderhoud te organiseren en via een platform samenwerking 
en uitwisseling tussen sportverenigingen en gemeente te organiseren. 

 
Wij zijn (soms) tegen 
 
Helaas zijn er ook zaken aan de orde geweest waar wij ons niet in konden vinden. De 
stedenband met Choszczno bijvoorbeeld, die al lang niet meer voldoet aan de eisen die in 
deze tijd aan een stedenband worden gesteld. De commissie heeft nu als taak een, buiten 
de raad staande, stichting op te richten die maatschappelijke uitwisselingen kan initiëren. Het 
besluit hiertoe is inmiddels zes maanden geleden genomen en wij hebben nog geen 
resultaten gezien. 
 
Wij blijven het betreuren dat het besluit om de hondenbelasting op te heffen per 1 januari 
2012 is ingegaan. Het is helaas slechts één van de weinige belastingen die de gemeente zelf 
mag heffen, de hondenbezitters waren gewend aan het betalen van deze belasting en de 
inkomsten worden nu hard gemist. Zeker omdat de invoering van de toeristenbelasting nog 
niet was geregeld en enige vertraging heeft opgelopen. 
 
Ook willen we hier de aanschaf van de twee bedrijfsauto’s op groengas noemen. In onze 
ogen is dit een duidelijk voorbeeld van verkeerd milieubeleid: auto’s aanschaffen die op een 
milieuvriendelijke brandstof rijden die, helaas, in onze gemeente niet beschikbaar is. Wél 
extra kosten, geen milieuwinst voor het klimaat. En nu de provincie gaat inzetten op 
vloeibaar bio-gas (bio NLG) maakt dat de uitrol van groengas (CNG) ongewisser?  
Het CDA pleit voor een sober, gedegen en realistisch klimaatbeleid. Niet de, ongetwijfeld 
goedbedoelde, investering telt maar het directe effect daarvan op het milieu.  
De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en door onderzoek veranderen inzichten 
voortdurend. Veel maatregelen zijn inmiddels onderzocht op hun effecten. Zo blijkt volgens 
onderzoek van Agentschap.nl het simpelweg verstrekken van zogenoemde minimaboxen 
weinig effect te sorteren. 
Het zou goed zijn om naar dergelijke effecten te kijken en de uitkomsten daarvan te 
betrekken bij besluitvorming op klimaatgebied. 
 



De kristallen bol 
 
Zouden we op dit moment de toekomst moeten beschrijven dan is één woord van 
toepassing: onzekerheid. 
Wat gaat een nieuwe regering straks besluiten? Wat gaat onze economie doen? Wat gaan 
de financiële markten doen? Wat gaat Europa doen? 
Vragen die allemaal met elkaar samen hangen en die wij nu niet kunnen beantwoorden. 
Eén ding is kristal helder: als gemeente hebben we de afgelopen jaren onze reserve vrijwel 
volledig in moeten zetten.  
De absolute ondergrens is bijna bereikt. Financiële ruimte zal veel meer dan voorheen en 
wat het CDA betreft ook vrijwel uitsluitend, gezocht moeten worden in de exploitatie. M.a.w. 
minder uitgeven o.a. door efficiënter te werken, te optimaliseren. 
De samenwerking met Opsterland en Ooststellingwerf is daar een goed voorbeeld van. Een 
prima zaak waarbij het doel (Als gemeente nu en in de toekomst garant staan voor optimale 

dienstverlening, leefbaarheid en duurzaamheid van buurten, dorpen en omgeving.) niet uit het oog 
moet worden verloren.  
We hopen wel dat in de samenwerking ook een exit-strategie wordt vastgelegd zodat 
ervaringen die we kennen van Gemeenschappelijke Regelingen worden voorkomen.  
Naast de beheersing van uitvoeringskosten en een uitgekiend financieel beleid waarbij, 
bijvoorbeeld de investeringen in het rioleringsstelsel even worden uitgesteld, zien wij kosten 
verlagen toch vooral als een taak voor de raad. BEZUINIGEN! Met hoofdletters. 
 
Bij voorstellen daartoe zullen wij altijd kijken naar de volgende vragen: 
 * Blijven alle mensen in staat om mee te doen aan onze maatschappij? (Solidariteit) 
 * Wat is de taak van de gemeente en wat kunnen en mogen we verwachten van 
     (maatschappelijke) organisaties en van de burgers zelf? (Gespreide verantwoordelijkheid) 
 * Wat zijn de gevolgen van huidige besluiten voor de toekomstige generatie? Of we het nu  
     hebben over klimaat of financieel beleid@wat zijn de effecten op langere termijn?   
     (Rentmeesterschap) 

 * Toont de gemeente zich een betrouwbare overheid, eentje die recht doet aan meerder- en 
     minderheden? (Gerechtigheid) 
 
Mee doen, mee praten 
 
Het voornemen van het college om samen met de schoolbesturen een visie te ontwikkelen 
op onderwijs en dan met name onderwijsvesting, waarbij Meer kwaliteit met minder scholen 
als motto dient, ondersteunen wij van harte. Maar wij vinden wel dat dit niet alleen een zaak 
is van besturen en gemeente. Juist dít onderwerp moet vroegtijdig besproken worden met de 
betrokken ouders. Voor ons is dit onderwerp hét thema dat opgepakt moet worden in het 
kader van burgerparticipatie. 
 
Bij burgerparticipatie denken we ook aan de drie karakteristieke gebieden die we onlangs 
hebben vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten. Het aanwijzen van een klein gebied en 
daar beperkingen opleggen, zonder eerst in gesprek te gaan met de bewoners/eigenaren 
vinden wij niet iets van deze tijd. En juist in deze gebieden zien wij kansen om mensen 
daadwerkelijk te betrekken bij hun directe leefomgeving. 
Het organiseren van kennis en krachten van betrokkenen vergroot de sociale cohesie en 
versterkt de leefbaarheid. Geef mensen zo mogelijk verantwoordelijkheid voor hun eigen 
woonomgeving. 
 
Verantwoordelijkheid nemen 
 
We zien gelukkig dat het college bij heel veel projecten echt werk maakt van 
burgerparticipatie. We noemen er nog één: de revitalisering van het kernwinkelapparaat in 
Wolvega. In overleg met de winkeliers wordt gewerkt aan een mooie winkelstraat en een 



steviger positionering van onze detailhandel. Ook hier zien we het indirecte effect: 
ondernemers die zich verenigen om samen zaken te regelen. Bij de problemen die men daar 
bij ondervindt moet wel telkens scherp worden afgewogen wie er verantwoordelijk is voor de 
oplossing: de gemeente of de ondernemers zelf. 
 
En die oriëntatie op de taken speelt wat ons betreft op velerlei gebied. Moet de gemeente 
werkelijk zelf alle groen onderhouden? In Boijl onderhoudt men het (gedeeltelijk) zelf. Moet 
de gemeente werkelijk verkeerslessen geven aan de jongeren, heemkundelessen, 
zwangerschaplessen, kooklessen, kanjertrainingen aan ouderwijzers, en ga zo maar door. 
Waar begint de verantwoordelijkheid van onze inwoners en waar eindigt de 
verantwoordelijkheid van de gemeente? Een vraag die sneller gesteld is dan beantwoord en 
die ook nog eens sterk wordt beïnvloed door de landelijke overheid. Maar daar waar het kan 
zet het CDA in op het activeren van de inwoners. 
 
Energie(k) 
 
Het betrekken van de inwoners bij het gemeentelijke beleid en bij hun directe woonomgeving 
leidt tot een energieke gemeente! We hoeven maar naar de dorpenvisies te kijken om de 
energie te voelen die daar van uit gaat. Of het nu gaat om bloempotten aan de 
straatlantarens of compleet nieuwe dorpshuizen, kleine of grote resultaten, het leeft onder de 
mensen en dat geeft energie voor nieuwe ideeën, zoals bijvoorbeeld het plan voor een 
energiecoöperatie in Noordwolde Zuid. Een prima initiatief.  
We hopen die energie ook te gaan zien in en door het project: Bestemming Noordwolde. De 
eerste stappen zijn gezet.  
 
Duidelijk 
 
Bij het uitgangspunt betrouwbare overheid denken wij ook aan een duidelijke overheid. Een 
klein voorbeeld waar dat mis kan gaan is de werkwijze omtrent de verkeersregelaars.  
(De Regeling Verkeerregelaars uit 2009 kent naast de professionele verkeersregelaars ook de 
evenementen verkeersregelaars. Die laatste categorie kent twee soorten, elk met een eigen instructie 
en een eigen aanstellingsmethodiek. In Weststellingwerf worden die verschillende methodieken door 
elkaar gebruikt.) 

 De wethouder heeft aangegeven dat er bij de vaststelling van de nieuwe legestarieven weer 
over gesproken zal worden. Hopelijk kan dan ook eindelijk duidelijkheid gegeven worden 
over de mogelijke gevolgen van het, door de gemeente, niet juist opvolgen van de 
voorwaarden uit de Regeling. 
 
Samen sterk 
 
Door de verschuiving van taken van de landelijke overheid naar de gemeenten, hebben wij 
een groeiende verantwoordelijkheid waar het gaat om het welzijn van onze inwoners. We 
moeten meer taken uitvoeren met minder middelen. We realiseren ons dat onze reserves 
behoorlijk geslonken zijn. In 10 jaar tijd is ons vermogen gehalveerd en Weststellingwerf 
heeft een hoge schuldenpositie. Dat maakt dat je het moet aandurven om ook de zgn. 
“heilige huisjes” tegen het licht te houden (voorbeeld: onderwijshuisvesting, Huize 
Lindenoord, schoolzwemmen). 
Dat is wat je noemt: een uitdaging. Een uitdaging die we graag samen op pakken. Het moet 
ons van het hart dat we ongelukkig zijn met de insteek van het college om “ombuiging-2” in 
eerste instantie met de coalitiepartijen te bespreken. Alle politieke partijen, alle gekozen 
vertegenwoordigers van onze inwoners, dienen gelijkwaardig betrokken te worden bij de 
planvorming van de gemeente. 
Op die manier willen we samen werken aan een veilige en schone leefomgeving, waar 
mensen zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen en mogen rekenen op een 
enthousiast en energiek bestuur, dat verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat. 



Veranderingen vragen om extra inzet en flexibiliteit van onze ambtenaren. Daarom op deze 
plek hulde aan onze werknemers, met dit jaar natuurlijk welverdiende complimenten voor de 
eervolle gedeelde vierde plaats (met het predicaat cum laude) in het benchmarkonderzoek 
door Basile Lemaire naar servicegerichtheid!  
En onze dank voor de prettige manier waarop wij als raad dat ook mogen ervaren. 
 
 
Wolvega, 2 juli 2012 
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Hanneke Zonderland 
Afke Kester 
Annet ter Horst 
 
 
 


