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Uw CDA in de
gemeenteraad

Jong geleerd…

Het CDA is in de
gemeenteraad van OlstWijhe vertegenwoordigd
door:
Hans Kamphuis
(fractievoorzitter)
Jolande Olthof-Kolkman
Elleke Steenbergen
Sander Klos
en
Herman Engberink
(wethouder)
De coalitie bestaat
uit Gemeente
Belangen, CDA en VVD.

Nieuwsbrief
Dit is de digitale nieuwsbrief
van de CDA afdeling in OlstWijhe. U ontvangt deze
omdat u lid bent of
aangegeven
hebt geïnteresseerd te zijn.
Via de link nieuwsbrief kunt
u de nieuwsbrief in PDF
formaat downloaden.
Hebt u opmerkingen,
suggesties of kopij? Dan
horen wij die graag via
secretaris@olstwijhe.cda.nl

GEMEENTERAAD

Fractielid Jolande Olthof sprak en debatteerde 23 januari in een
ontbijtsessie met leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De
Bongerd over hoe de plaatselijke politiek werkt. Die plaatselijke
politiek wil volgens eigen zeggen ook graag meer debat.
‘Eerst wat meer horen over het kennisniveau van de kinderen en
over hoe het digibord werkt.
Om 9 uur begint les en na een voorstelrondje gaan we aan de slag.
‘Op het digibord staat een schietschijf. De kinderen schrijven een
woord over politiek op en gooien die op een prop papier naar het
bord. Onder luid geroffel worden de woorden voorgelezen en
ontstaat een levendige discussie over wat ze betekenen.
Hierna uitleg over het raadslidmaatschap, belangrijke doelen van de
fractie en het werk van woordvoerders.
‘De laatste twintig minuten debatteren we in vier groepen over twee
onderwerpen. De fracties en hun woordvoerders moeten zich
uitspreken over plek om honden uit te laten tegenover de school,
waardoor de parkeerplaatsen verdwijnen en een extra voetbal- en
handbalveld op de Boerhaar, wat kostentechnisch alleen mogelijk is
als leerlingen van de Bongerd het totale onderhoud voor hun
rekening nemen.
‘Na overleg wijzen de groepen een woordvoerder aan voor het
debat. De groepen hebben, net als politieke partijen, hun eigen
thema’s, zoals de partij van het milieu en de partij van de dieren.
De groepjes in groep 8 hebben zelf een ‘partijmap’ gemaakt met hun
standpunten en de doelen waarnaar ze streven. Dat levert een goed
debat op met veel argumenten, zowel voor als tegen.
‘Ik heb bewondering voor de kennis die ze tonen. De reacties in het
nagesprek met de hele groep zijn erg leuk. Hun vragen en
opmerkingen pakkend en scherp.
Op 10 februari komt groep 8 in het gemeentehuis debatteren.
Benieuwd wat ze van hun nieuwe kennis in praktijk brengen.’

Leden werven leden
Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert
meestal op maandagavond
om 20.00 uur in de
Raadszaal van het
gemeentehuis in Wijhe. Via
deze link vindt u het
vergaderschema van de
gemeenteraad. Vanaf 10
dagen voor de
raadsvergadering vindt u de
vergaderstukken bij de
vergadering. Deze begint
stipt om 20u en vindt plaats
op het Gemeentehuis te
Wijhe > wees van harte
welkom op de publieke
tribune!
De raadsvergadering is live
te bekijken en later terug te
kijken (per onderwerp) via
deze link.

Als we landelijk, provinciaal en lokaal willen blijven besturen en
invloed willen houden om onze ideeën en standpunten te
verwoorden en uit te voeren, hebben we een krachtige politieke
vereniging nodig. Na het vertrek van Sybrand Buma mogen we een
nieuwe lijsttrekker kiezen, die met verve onze partij naar een stevige
plek in het centrum van de macht brengt. Met alle talent in onze
partij en een toekomstgericht verkiezingsprogram gaat dat lukken.

Fractievergaderingen
Vrijwel elke week en zeker
voor een
gemeenteraadsvergadering
komt de CDA-fractie op
donderdagmorgen bijeen om
deze voor te bereiden.
Aanschuiven bij een
fractieberaad is altijd
mogelijk. Graag horen we
dat van tevoren, zodat u niet
voor een dichte deur staat
(pasjessysteem).
Stukken ter voorbereiding
zijn online te vinden op de
datum van de
raadsvergadering.

Geschaduwd

Bestuur CDA OlstWijhe

Ons bestuur: Alfred Jansen
(voorzitter), Ria Bakker
(secretaris), Tom
Lugtenberg (penningmeester),
Riny van der Kolk en Willem
Riezebos (algemene
bestuursleden).
Contact via:
secretaris@olstwijhe.cda.nl

We zijn een partij van samen doen, denken en uitvoeren voor een
land dat we willen doorgeven. U bent lid van die partij en daar mag u
trots op zijn. We willen dan ook graag ons ledenbestand versterken
en daarom starten we een landelijke ledenwerfcampagne om
mensen aan te moedigen lid te worden van het CDA.
Er komt een advertentie in de Reklamix en we gaan we bij zoveel
mogelijk mensen een kaart door de bus schuiven.
Wie bereid is in eigen omgeving, straat of buurt kaarten uit te delen
kan zich aanmelden bij fractievoorzitter Hans Kamphuis
0655-833 804 of via HansKamphuis@kpnmail.nl.
Dan krijgt u de kaarten thuisbezorgd.

Thomas Swart is lid van de schaduwfractie en kijkt vanaf de
publieke tribune terug op raadsvergaderingen.
Klimaatveranderingen
Veel staat er 3 februari niet op de raadsagenda. Maar het kan wel
een interessante avond worden. En de publieke tribune zit vol. In de
oordeelsvormende raad ligt alleen een voorstel om in te stemmen
met het rapport en de routekaart voor klimaatadaptatie. Een moeilijk
woord voor hoe we met z’n allen omgaan met de gevolgen van
klimaatverandering. In de vorm van meer regen, meer droogte,
meer wind, enzovoort.
De meeste fracties beperken zich tot enkele detailopmerkingen en
kunnen zich in de lijn van het voorstel vinden. Dat geldt ook voor de
CDA-fractie, maar woordvoerder Elleke Steenbergen mist enkele
belangrijke dingen in de notitie en wil dat worden meegenomen.
Omgaan met klimaatverandering heeft gevolgen voor wonen en
leven, denk aan voldoende capaciteit om regen op te vangen, maar
ook om te hete plekken in de zomer te vermijden door groen aan te
leggen. Daarom moet de gemeente daar zoveel mogelijk mensen bij
betrekken.
Verder wil de fractie aandacht voor biodiversiteit en voor koppeling
van klimaatmaatregelen aan nieuwe dingen als de energietransitie
en de Omgevingswet.
De gemeente gaat in gesprek – in ‘risicodialogen’ - met allerlei
instanties, organisaties en burgers. De nota noemt koppeling van
klimaatadaptatie aan zaken als de energietransitie en de
Omgevingswet slim en verstandig, maar dat gaat het CDA dus niet
ver genoeg. Dat is gewoon noodzakelijk.
En in het buitengebied moeten deze gesprekken er ook komen met
grootgrondbezitters en landgoedeigenaren. Zij zijn naast agrarische
ondernemers en het waterschap voor de gemeente belangrijke
partners bij natuurbehoud en -ontwikkeling.
Klimaatverandering brengt trouwens ook bedrijfsrisico’s mee voor de
agrarische sector (extreme droogte of neerslag). De fractie ziet
graag dat het gesprek met deze sector breed wordt opgepakt en
rekening houdt met ontwikkelingen als kringlooplandbouw, een
vitaal platteland en de regionale energiestrategie (RES).
Wethouder Blind kan zich vinden in de opmerkingen en gaat de nota
op deze punten aanvullen. Daarom wordt later een besluit
genomen.
In de besluitvormende raad dienen GroenLinks en
Gemeentebelangen een motie in om te onderzoeken welke voor- en
nadelen kleven aan beperking van ongeadresseerd drukwerk door
een ja-ja-sticker op de voordeur. Diverse fracties vragen naar de
kosten van zo’n onderzoek. Alleen de VVD stemt tegen de motie.
CDA-woordvoerder Sander Klos komt terug op inspreker Fred
Dalhuisen, die vraagt om ondersteuning bij de verbouwing van het
dorpshuis in Herxen. De gemeenschap heeft veel geld ingezameld,
alle mogelijke subsidies nagegaan, maar blijft nog met een tekort
van 130.000 zitten. Daarbij zou de gemeente kunnen helpen door
onder meer garant te gaan staan. Volgens Dalhuisen is de
onderliggende waarde van het nieuwe dorpshuis voldoende
zekerheid daarvoor mocht er iets misgaan.
Het CDA doet een dringend beroep op het college om dit initiatief te
helpen realiseren en (mede) te voorzien in de ontbrekende
mogelijkheden en middelen. Het college belooft zich hiervoor in te
spannen.
Uitsmijter op de agenda is de verkiezing van een opvolger van
wethouder Anton Bosch. Daarover ontstond discussie, mede
doordat het gezamenlijke raadsakkoord daar niets over regelt.
Gelukkig is de meeste kou uit de lucht, al blijven PvdA, D66 en
GroenLinks vinden dat het bij een raadsakkoord niet past een
vacature automatisch in te vullen door een partijgenoot.
Een brede selectieprocedure had moeten leiden tot een voordracht
en dat is niet gebeurd. In een besloten gesprek tussen alle
raadsleden zijn de verschillen van inzicht uitgesproken. Nadien
bleek dat elke fractie het raadsakkoord blijft onderschrijven.
Hans Kamphuis (CDA) vindt het jammer dat hierover misverstanden
zijn ontstaan en bepleit hier lering uit te trekken voor de volgende
raadsperiode.
Voor de verkiezing zijn Miriam Zijp (GroenLinks) en Hans Olthof
(VVD) kandidaat. Olthof wordt gekozen met tien stemmen.
Zijp krijgt zes stemmen en één raadslid stemt blanco. Vervolgens
beëdigt burgemeester Ton Strien de nieuwe wethouder.

Korte berichten
Jolande Olthof sprak in december met ondernemers over
openstelling van hun toiletten voor toeristen en voor mensen met
gezondheidsproblemen. Bij de hogenood-app is na het wegvallen
van tankstation Van Gurp nu alleen nog de Oranjerie aan de
Langstraat in Wijhe aangesloten. Op 25 februari is er een
vervolggesprek. Jolande wil de lokale overheid ook via een motie
verzoeken zich aan te sluiten bij de app.
Er zijn landelijk CDA-plannen om een grote groep (1000 personen)
te bevragen over de regionale energiestrategie (RES).
Op 12 februari vergadert de Tweede Kamer over klimaat en energie.
Er wordt betwijfeld of portefeuillehouders hun raden goed op de
hoogte (kunnen) houden van de vorderingen in de
RES-besprekingen. Ook is het de vraag hoe gemeenteraden zicht
en greep op het proces houden en rekenschap kunnen afleggen
aan hun achterban. Het concept bod in april 2020 is op regionaal
niveau, dus zonder uitsplitsing per gemeente.
Na enige bedenktijd tot 1 oktober volgt de definitieve RES, die
uiterlijk 1 april 2021 in de gemeenteraden wordt vastgesteld.
Elleke Steenbergen meldt een grote opkomst bij het kernenbezoek
Wesepe. Enige kritische vraag ging over de afvalafgifte.
Andere opvallende agendapunten waren de ‘boerenagenda’ en de
bezoeken die een ex-inbreker onopgemerkt aan diverse woningen
in Wesepe had gebracht.
We zoeken contact met de PKN in Olst, Wijhe, Raalte en Wesepe
en wellicht ook de RK-parochie Deventer. Doel is interesse te tonen
voor mogelijke problemen/ontwikkelingen rond hun vastgoed en de
relatie met de leefbaarheid in onze dorpen en kernen. We willen ook
de diaconie uitnodigen in het kader van de sociale zorg.
Rond een GL-motie voor onderzoek naar de ja/ja-sticker vragen wij
ons af wat de gevolgen zijn voor inzamelende verenigingen, welke
netto-opbrengst zo’n voorstel kan hebben (als bijvoorbeeld blauwe
huiscontainers of extra ondergrondse containers nodig zijn) en wat
zo’n onderzoek kost.
We zijn wat communicatie met inwoners vaak aangewezen op
plaatselijke media, die onze bijdragen niet altijd meenemen. We
maken een beknopt plan over hoe we contact willen onderhouden
met achterban en inwoners.
Actiepunten bestuur
Bestuur en fractie houden zich aanbevolen voor mensen die de
volgende verkiezingen op de CDA-lijst kunnen en willen staan.
Het CDA heeft de discussienota Zij aan zij ‘voor de toekomst van
Nederland’ uitgebracht, Tot 15 februari kan iedereen daarop
reageren.
Het bestuur actualiseert onze ledenlijst, zodat alle leden de (digitale)
nieuwsbrief kunnen ontvangen. Het bestuur maakt een
‘stappenplan’ waarin we nadenken over en bepalen hoe we onze
2000 à 2400 kiezers benaderen en vasthouden richting de
verkiezingen van 2022. Daarbij spelen zaken als bestuurlijke
vernieuwing, toekomstige rollen en financierbaarheid van politieke
partijen, Na de zomer van 2020 stellen we een
verkiezingscommissie samen.
Volgende vergaderingen
Donderdag 13 januari fractie, 10.30 uur in fractiekamer.
Donderdag 20 januari, ingelaste fractie over de energievisie, die 24
en 25 februari in beeldvormende raadsvergaderingen aan de orde
komt.
Vergaderschema 2020
Fractievergaderingen op donderdag, steeds om 9 uur. Brede fractie
in vergaderruimte 2, waar schaduwfractie om 10 uur bij aanschuift.
Fractie
Februari: 13, 20, 27 / Maart: 5, 12, 19, 26 / April: 2, 9, 16, 23 /
Mei: 7, 14, 21, 28 / Juni: 4, 11, 18, 25 / Juli: 2 (zo nodig) /
Augustus: 20, 27, 31 / September: 3, 10, 17, 24 / Oktober: 1, 8, 22,
29 / November: 5, 12, 19, 26, 30 / December: 3, 10 en 17.
Brede fractie
Januari:13 / Februari: 6 / Maart: 5 (zaal 3), 19 / April: 2, 16 /
Mei: 14 (zaal 3), 28 / Juni: 11, 25 / Augustus: 27 / September: 17 /
Oktober: 1, 29 / November: 12, 26 / December: 10.
Fractie met bestuur: 16 april, 13 uur.
Brede fractie met bestuur: 1 oktober, 11 uur.
Vergadering bijwonen of iets inbrengen? Mail met Sander Klos via
s.klos@raadolst-wijhe.nl.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens wijzigen.

Verzonden met

