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We beginnen aan het laatste jaar van deze raadsperiode. Tijd om even terug te kijken. 
 
Het was een periode die gedomineerd werd door financiën. 
Door de bezuinigingen bij de landelijke overheid komt er minder geld bij de gemeenten 
binnen. Onder andere door het verkopen van vastgoed en door het opschroeven van de 
legesheffingen is er geprobeerd meer inkomsten te genereren, echter, ook de burger heeft 
minder geld te besteden. 
 
We betreuren het dat de kwaliteitsniveaus voor de Openbare Ruimte verlaagd moesten 
worden en vaak niet worden gehaald, het is zorgelijk dat de bruggen op een minimaal niveau 
onderhouden worden. Zorgen zijn er ook om de leegstand, zowel van woningen door het niet 
functioneren van de woningmarkt als van winkels vanwege de financiële crises. 
Het is een bijzonder fraai resultaat dat desondanks veel zaken zijn gerealiseerd: nieuwe 
scholen, nieuwe dorpshuizen en het nieuwe Centrumplein. En dat plannen binnenkort 
uitgevoerd gaan worden, zoals de Onderdoorgang bij Om den Noort. 
Het Aandachtswijken project, inmiddels Bestemming Noordwolde geheten, is goed opgepakt. 
We zitten met sommige projecten nog steeds in de voorbereidende fase en we hopen dat het 
lukt om de inwoners betrokken te houden. Een extra financiële impuls vanuit de Nuongelden 
zou hier op zijn plaats zijn. 
 
VERBINDEN 
 

Hoewel wij momenteel in een financieel moeilijke tijd leven bespeuren wij een tendens waar 
wij als CDA wel heel tevreden over zijn. De periode dat het individu centraal stond, dat de 
burger alleen keek naar zijn rechten en de overheid beschouwde als de instantie die alles 
maar op moest lossen, is voorbij.  
In toenemende mate zien we betrokkenheid van burgers. In Weststellingwerf kenden we 
altijd al een grote mate van betrokkenheid maar de laatste jaren verlopen contacten met de 
dorpen bijvoorbeeld veel gestructureerder en dat is een groot compliment waard voor al de 
betrokkenen. We zien het ook in de manier waarop het college de burgers betrekt bij de 
plannen. Of het nu gaat om de Onderdoorgang, het Bestemmingsplan Buitengebied of het 
onderwijs; we doen het samen!  
Door ontmoetingen te realiseren, door verbindingen te leggen tussen (groepen van) mensen 
creëer je nieuwe inzichten en kunnen verrassende resultaten ontstaan. 
 
Betrokkenheid van de inwoners zien we ook in bijvoorbeeld het zelfstandig willen beheren 
van openbaar groen zoals de bermen en het groenbeheer in Boijl. Ook hier zie je de 
positieve effecten van mensen met elkaar verbinden. Het benutten van de kennis en 
kwaliteiten van eigen inwoners is een positieve ontwikkeling die wij zeker steunen. Deze 
vorm van betrokkenheid verhoogt ook de zorg voor en het omzien naar de eigen 
leefomgeving. 
 
Een taakverschuiving zien we ook bij de landelijke overheid. Veel taken op het gebied van 
zorg worden naar de gemeente overgeheveld.  Ook daarbij wordt verwacht dat burgers, 
bijvoorbeeld bij de huishoudelijke hulp, eerst zelf hun hulp organiseren. Op zich prima, maar 
er zal altijd een vangnet moeten blijven voor de mensen die dit niet kunnen. 
Het zal nog een hele uitdaging worden voor de gemeente om dit goed te organiseren. 
De decentralisatie van de Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ biedt de mogelijkheid om 
deze zorg opnieuw en efficiënter in te richten. 
Tenminste6als de gemeenten het vertrouwen van de Rijksoverheid hierin krijgen en er niet 
op voorhand allerlei beperkende regels worden opgelegd. 
  
 



VERTROUWEN en VAKMANSCHAP 
 

Het geven van vertrouwen speelt dan ook een belangrijke rol in de komende tijd. Vertrouwen 
dat burgers prima taken kunnen uitvoeren. Vertrouwen dat burgers zich ook wíllen inzetten 
voor de samenleving. Vertrouwen in vakmanschap, want zou een gediplomeerde 
wijkverplegende niet kunnen beoordelen welke hulp nodig is? Vertrouwen dat de regels 
gevolgd worden, zowel door de burgers als door de overheid zelf. Vertrouwen dat misbruik 
(van rechten en regels) door iedereen als onacceptabel wordt beschouwd. Maar ook het 
vertrouwen dat, waar er wel doelbewust sprake is van misbruik, de gemeente direct 
handhavend gaat optreden.  
Daarbij is het wel noodzakelijk dat de regels duidelijk zijn. Hierin vinden wij dat de gemeente 
wel een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Duidelijke regels opstellen die dan ook voor 
iedereen gelden. 
 
Aangaande dat misbruik van vertrouwen noemde CDA leider Sybrand Buma onlangs het 
begrip:fatsoen. Zo’n ouderwets woord waarvan toch iedereen nog wel weet wat er mee 
bedoeld wordt. Aan de balie van het gemeentehuis wil je gewoon fatsoenlijk te woord worden 
gestaan, op school wil je als leerling fatsoenlijk worden behandeld, als de politie je iets 
vraagt geef je fatsoenlijk antwoord en als je op internet ergens een reactie plaatst dan let je 
op je taalgebruik. Fatsoenlijk, een woord dat zich niet laat vastleggen in beleidsregels maar 
dat best weer eens wat meer waardering en aandacht mag hebben. 
 
Wat het CDA betreft gaan de woorden verbinden, vertrouwen en vakmanschap een grote rol 
spelen in het toekomstige beleid. Daarbij gaan we uit van mogelijkheden en kansen voor 
Weststellingwerf. 
 
De beperkende factor zal helaas toch de financiële situatie zijn. 
We hebben even de laatste vier jaarrekeningen naast elkaar gelegd. 
Dan constateren we dat we in de afgelopen vier jaar 23 miljoen meer geleend hebben. (Dat 
is exclusief de leningen van de Woningstichting. Hun aandeel is gedaald van 21 miljoen naar 
7,5 miljoen.) 
Onze Reserves en Voorzieningen zijn gedaald van 25 naar 19 miljoen. In totaal is er dus 
ruim 29 miljoen meer uitgegeven dan dat er binnen kwam. 
 
 

Jaar Reserves Voorzieningen Totaal  
R en V 

Eigen 
lening 

Lening 
Woning 
stichting 

Totaal 
leningen 

31-12-
2008 

19.734.850,- 6.066.644,- 25.801.494,- 55 milj 21 milj 76 

       

31-12-
2012 

14.791.000,- 4.469.000,- 19.260.000,- 78.5 7,5 milj 86 

       

 - 4.943.850 - 1.597.640 -6.541.494,- 23 meer 13.5 
minder 

 

 
 
In de laatste twee jaarrekeningen hebben we kunnen lezen dat we moeten lenen om aan 
onze rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. 
Het sluitend krijgen van de begrotingen is een haast onmogelijke klus geworden waarvoor de 
opstellers best een compliment verdienen! Maar geld dat er niet is kun je niet gebruiken. 
 



Het is verleidelijk om nu een opsomming te gaan geven van uitgaven waar wij het niet mee 
eens waren (denk aan Hondenbelasting of Huize Lindenoord) maar onze standpunten zijn 
genoegzaam bekend.  
Wel willen we even het coalitieakkoord in herinnering brengen. Daarin staat geschreven: 
 
De komende jaren zullen in het teken staan van een sober financieel beleid, gericht op het 
structureel verbeteren van de schuldenpositie en het streven naar een begrotingsoverschot. 
 

Dat is helaas niet gelukt. 
 

Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat de gemeente weer begrotingsoverschotten krijgt? 
Het voor de hand liggende antwoord is minder uitgeven en zorgen voor meer opbrengsten. 
Bij dat laatste willen wij aangeven dat wat ons betreft de grens ligt bij het meer belasten van 
de burger. 
Bij de bespreking van de tweede bezuinigingsronde hebben wij al aangegeven dat wij, 
afgezien van inflatiecorrectie, tegen een verhoging van de OZB zijn.  
En in dat verband willen we nog een zin uit het coalitieakkoord citeren: 
 
Er zal geen sprake kunnen zijn van lastenverzwaring ter leniging van gaten in de exploitatie. 
Dit kan alleen wanneer het gaat om geoormerkte zaken waar een voorziening voor kan 
worden opgebouwd. 
 

Willen de coalitiepartijen zich niet laten kennen als volstrekt onbetrouwbare partijen dan is 
verhoging van de OZB dus uitgesloten! 
 
Voor het CDA is het duidelijk dat zolang niet alle mogelijkheden tot bezuinigingen zijn 
uitgevoerd, wij de burgers niet extra mogen belasten. Plannen zoals bijvoorbeeld het 
predicaat Fair Trade behalen, dat (veel) geld gaat kosten en o.i. zeker niet tot de taak van 
een gemeente behoort, kunnen dus niet op onze steun rekenen.  
We herhalen nog maar eens wat we vorig jaar in de Algemene Beschouwingen schreven. Bij 
voorstellen kijken wij altijd 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 beleid6wat zijn de effecten op langere termijn?   
     (Rentmeesterschap) 
 * Toont de gemeente zich een betrouwbare overheid, eentje die recht doet aan meerder- en 
     minderheden? (Gerechtigheid) 
 
De vraag wat de taak is van de gemeente refereert ook aan de kerntakendiscussie die ons 
voor de komende begroting is toegezegd.  
We hopen daar een zinvolle bijdrage aan te kunnen leveren. 
 
Rest ons nog om alle medewerkers van de gemeente te bedanken voor hun inzet en voor de 
plezierige medewerking die aan ons als raadsleden altijd wordt gegeven.  
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