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Hellendoorn,  12 november 2020 
 
 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering van het CDA-Hellendoorn, digitaal gehouden op 
woensdag  11 november 2020. 

 
Aanwezig: 20 van de 167 leden 
 

 
1. Voorzitter Jan Schoot Uiterkamp heet allen welkom en opent de vergadering met een gedicht.  

2. De spelregels worden afgesproken, Anne-Lies telt de opgestoken handjes en het geluid zal worden 

opgenomen voor het verslag. De afmelddingen worden voorgelezen, te weten: 

 afwezig zijn de leden, A. Roetman, B. Berkhof, A. Berkhof, M. van Petersen, W. Kinds. 

Er zijn voldoende leden aanwezig om besluiten te kunnen nemen. 

3. De jaarverslagen worden unaniem vastgesteld. De kascontrolecommissie wordt opnieuw ingesteld.  

Anne-Lies van Heun-Metscher en Jan Bouwhuis gaan dit jaar controleren.  

4. Vaststelling CDA advies-kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezing 2021 

Laura Mak geeft een toelichting op de door de CDJA gemaakte lijst.  

Clarinus Nauta stelt vast dat er meer mannen dan vrouwen op de lijst staan en vraagt naar de 

regionale spreiding. JSU geeft aan dat de afdeling Overijssel hier veel aan heeft gesleuteld. 

Anchela Mak, Jeroen Piksen, Jelle Beintema, Jan Lammers, Roy Zijlstra, Herman Keizer en Gerrit 

Dijk voeren het woord. De vergadering wil een duidelijk signaal afgeven en de jeugd hier een plek 

bieden. Na discussie en stemming is de vergadering unaniem van mening dat Hilde Palland op 

nummer drie moet staan en Bo ter Braak op nummer vier. Verder wordt de lijst ongewijzigd 

overgenomen. De secretaris zal op deze wijze het stembiljet invullen en versturen. 

Een motivatie kan niet op de lijst worden vermeld. De afdeling Overijssel stemt niet over de lijst. 

Gerrit Dijk geeft aan dat de afdeling Hellendoorn een stemwaarde heeft van 3 punten. 

5. Bespreking CDA-conceptprogramma….Tweede Kamerverkiezing 2021 

Jan Lammers maakt een opmerking over kernenergie. Schijnt erg duur te zijn. Hij is het eens met de 

tekst. Laura Mak vraagt naar het amendement Lelystad Airport. Individuele leden kunnen daar op 

reageren. Jelle Beintema maakt een opmerking over verbetering gemeentefinanciën. Het 

abonnementstarief moet worden afgeschaft.  Dit komt in stemming op het congres. Hij vraagt om 

hier positief aan mee te doen op de provinciale vergadering. 
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Jeroen Piksen geeft aan dat er bij de paragraaf Landbouw gesproken wordt over “gezond 

verdienmodel” dit zal leiden tot veel discussie. Klimaat, stikstof, positie landbouw. Er zal veel reuring 

komen vanuit de agrarische hoek.  

6. Politieke rondblik door de fractievoorzitter en wethouder. 

Anchela meldt dat er een rare periode achter ons ligt. Genoemd worden de volgende onderwerpen 

in telegramstijl samengevat: 

 OZB: een verlaging van de stijging werd gerealiseerd 

 Digitaal vergaderen 

 Nieuwe vergaderstructuur, nog niet minder vergaderingen 

 Voor elke debatronde een fractievergadering 

 RES (regionale energie strategie) burger participatie, lastige opgave, veel benaderingen 

raadsleden 

 Jan en Janneke hebben veel aandacht gegeven aan de Kanaal problematiek 

 Bredere Omgevingsvisie Daarlerveen 

 Woningbouw Haarle loopt goed, kleine kernen en leefbaarheid, actief grondbeleid kreeg 

brede steun, mogelijkheden voor elke doelgroep 

 Begroting, fysiek goede vergadering gehad, 2021 sluitend, jaren daarna nog niet 

 OZB is weer aangepast, terug brengen naar 17,5 %. Komt er weer geld uit Den Haag dan 

moet ook de OZB weer lager 

 A 35, vierbaans, blijvend aandacht geven, goed contact Kamerleden, F 35, 

Elektrische laadpalen, truckparking, snel laders 

 Inwoners weer meer betrekken bij de politiek 

Jan Immink vraagt naar werkgroepen RES. Plan in een systeem brengen voor grootschalige 

opwekking, genoemd wordt de LOG ladder. 

Anchela maakt melding van de Megawatts. Wat is noodzakelijk? Criteria vastleggen? 

Locaties benoemen waar het niet mogelijk is. Anchela neemt dit mee. 

Jan Immink dankt de fractie voor de opmerking in de Algemene Beschouwingen “Kansen 

krijgen kansen pakken gegeven door de Allerhoogste”. 
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Jelle Beintema maakt gebruik van een PowerPoint presentatie en geeft een toelichting bij elk 

onderwerp. De PowerPoint wordt hieronder opgenomen in het verslag. 

 

• GEMEENTEBEGROTING EN PLANNEN 2021 

• Beeld 2019-2020 

• Beeld 2021 

• Financieel doorkijk na 2021 

• Overige financiële items 

• Corona 

• Belastingen 

• BEELD 2019-2020 

• Er zijn door de raad zware maatregelen genomen om de begroting weer in evenwicht te brengen 

• Ombuigingen in het sociaal domein 

• Noodzakelijke zorg wel bieden 

• Reserves benutten en OZB-verhoging 

• BEELD 2019-2020 

• Koersdocument vastgesteld 

• We gaan voor een Inclusieve en duurzame samenleving waarin alle inwoners mee kunnen doen 

• Bestaande voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden, en dat kost ook geld 

• Meer beroep op eigen kracht inwoners en organisaties 

• Maatregelen om daarmee te zorgen voor een financieel gezonde gemeente 

• RESULTATEN 2019 en 2020 

• jaarrekening 2019 positieve saldo’s € 1,5 mln. 

• In 2020 ook positieve cijfers incl. Corona-effect, binnen uitgavenkaders blijven 

• Hoog voorzieningenniveau in gemeente voor inwoners en bedrijven 

• Politiek programma uitgevoerd, verduurzaming, zorg 

• Artikel 12 status zal nooit aan de orde komen.  

• BEELD 2021 

• Stabiliteit en continuïteit voor 2021 met een sluitende begroting 

• Geen nieuwe extra ombuigingen 

• Doorgaan met de andere aanpak in het sociaal domein en zorg 
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• Doorgaan met het verduurzamen van onze samenleving 

• Extra inspanning voor woningbouw (Haarle, Daarle, Daarlerveen) maar ook Hellendoorn en Nijverdal 

• Kritisch geweest met voorstellen voor nieuwe uitgaven, maar wat we voorstellen ook echt noodzakelijk 

• BEELD 2022 EV 

• Eerst 2021 geregeld, stabiliteit en continuïteit, geen nieuwe bezuinigingen 

• Vanaf 2022 geen sluitende begroting 

• Begin 2021 plan van aanpak voorbereiden met bespreking in de gemeenteraad 1e helft 2021 

• Alle opties in beeld maar op voorhand denkt college niet aan extra lastenverhoging 

• Er loopt nog volop discussie over meer geld in het gemeentefonds (zie verkiezingsprogramma CDA en amendementen)  

• Effect herverdeling gemeentefonds nog niet duidelijk  

• OVERIGE FINANCIELE ITEMS 

• Financieringspositie verbetert, schulden van € 140 mln nu al terug naar € 120 mln 

• Verwachting in 2024 ca € 100 mln, 2030-2034 ca  € 85 mln 

• Reserveposities verbeteren omdat we meevallers uit 2019 en 2020 achteruit leggen 

• CORONA 

• Begroting 2021 bestendig beleid  

• Effect corona onzeker 

• Oproep om zo veel mogelijk door te gaan met reguliere uitgaven ten gunste van de samenleving en de economie  

• Idem in 2020 

• En indien nodig snel reageren (bijv. voor zorg, retail, wijk-en buurtgebouwen) 

• Belastingen 

• OZB gaat in 2021 met 1% omhoog (halve inflatie en opnieuw korting voor woningen, kost € 380.000)  

• Motie CDA ea om die korting ook voor 2022 te continueren 

• Motie CDA: 

• Als er extra geld beschikbaar komt ook aanwenden voor structurele verlaging van de  lasten voor inwoners en bedrijven (weer 

op weg naar gemiddeld niveau van de provincie) 

• Aandacht 2021 

• Verduurzaming, klimaatbeleid en energietransitie 

• Woningbouw 

• Zorg 

• Agrarische sector 

• N35 

• Inclusieve samenleving, iedereen telt mee, iedereen kan meedoen 

• TENSLOTTE  

• VRAGEN EN OPMERKINGEN 
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Jeroen Piksen meldt verschillende onderwerpen: 

dat er een goede verbinding is met de fractie; 

het Kanaal heeft een zware wissel getrokken;  

Sallandse Heuvelrug, kansen en toename recreatie;  

N 35 moet topprioriteit blijven. Er is provinciaal geld;  

goed kunnen wonen, kom met ideeën;  

klimaat, stikstof en gebiedsgerichte aanpak met omliggende gemeenten, er ligt een groot belang. 

Judith Plaggenmars vraagt naar woningbouw, met name naar het hofje ”Menkveld”. 

Jeroen wil hier wel op ingaan. Herbestemmingen heeft zijn aandacht. Hij zal contacten leggen. 

Wlly Kemper vraagt naar opkoop grote industriële gebouwen in de kernen. 

Jeroen Piksen geeft aan dat er een inventarisatie zal plaatsvinden. Er komt een vorm van beweging. 

7. Het bestuur vraagt de ledenvergadering mandaat voor de afhandeling van de procedures: 

 CDA advies-kandidatenlijst; 

 Concept verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezing 2021. 

De ALV gaat hiermee akkoord. 

8. Wie doet ermee? 

 Toekomstige vacatures in het Dagelijks Bestuur 

 Raadsleden gemeenteraad periode 2022-2026, verkiezing is op 16 maart 2022 

 Het instellen van een vertrouwenscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen 

 Het instellen van een programmacommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen 

 Het zoeken van nieuwe leden  

Kijk om je heen en kom met namen. Het bestuur gaat er dan mee aan de slag. 

Herman Keizer geeft aan dat hij volgend voorjaar aftredend is en niet herkiesbaar. 
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Deze vacature moet op korte termijn worden vervuld. 

Laura Mak meldt dat het CDJA een project is gestart om jongeren te enthousiasmeren. 

Belangstellende kunnen zich melden. 

 
9. Rondvraag  

C. Nauta maakt opmerking over het op de markt staan van CDA. Hij meldt zich aan om behulpzaam 

te zijn. Vraag: worden nieuwe inwoners ook welkom geheten door de gemeente? 

Anchela meldt dat dat  in het verleden wel is gebeurd. Jelle zal dit weer meenemen. 

Er wordt op terug gekomen. 

Roy zegt dat deze actie door nieuwe inwoners erg wordt gewaardeerd. 

10. Jan Schoot Uiterkamp dankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering 

 

 

 

Gerrit Dijk, 

Secretaris 
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