
Uw	CDA	in	de
gemeenteraad

Het	CDA	is	in	de
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door:	
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(fractievoorzitter)
Jolande	Olthof-Kolkman
Elleke	Steenbergen
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en
Herman	Engberink
(wethouder)
	

Nieuwsbrief
Dit	is	de	digitale	nieuwsbrief
van	de	CDA	afdeling	in	Olst-
Wijhe.	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

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.

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.

Bestuur	CDA	Olst-
Wijhe

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

Afscheid	als	fractievoorzitter

Beste	mensen,

Op	15	mei	stop	ik	als	fractievoorzitter	van	het	CDA	in	Olst-Wijhe.
Vicefractievoorzitter
Jolande	Olthof	neemt	mijn	taken	over.	Ik	blijf	tot	aan	de	verkiezingen
raadslid	en	hoop	samen	met	de	fractie	nog	veel	werk	te	verzetten.
Ik	ben	blij	en	vol	vertrouwen	dat	Jolande	de	kar	wil	trekken.	Volgens
mij	wordt	zij	een	goede	en	betrokken	voorzitter	van	onze
vierpersoons	fractie.

Ik	heb	het	fractievoorzitterschap	vanaf	2010	mogen	doen.
Het	was	een	boeiende	periode	met	veel	dynamiek	en	veranderingen
in	de	maatschappij.	Nu	doe	ik	een	stapje	terug.

Voor	de	fractie	zijn	het	pittige	tijden	rond	thema’s	als
energietransities,	maar	ook	door	de	vele	wetswijzigingen	en
vernieuwingen	in	het	lokaal	bestuur.	Voor	mij	is	dat	het	signaal	om
dit	aan	de	nieuwe	generatie	fractiegenoten	Jolande,	Elleke
Steenbergen	en	Sander	Klos	over	te	laten.	Zelf	hoop	ik	nog	op	veel
fronten	waardevol	te	blijven	voor	de	fractie	en	mijn	CDA	Olst-Wijhe.
Maar	Jolande	draagt	vanaf	15	mei	de	vlag.

Hans	Kamphuis
	

Nieuwe	fractievoorzitter
Beste	mensen,

Met	veel	vertrouwen	neem	ik	15
mei	als	fractievoorzitter	het	stokje
over	van	Hans	Kamphuis.
Hij	is	mijn	zeer	gewaardeerde
collega	en	mijn	voorbeeld	qua
mensenmens;	eerst	de	mens	als
het	kan	en	dan	de	regels.

Bijna	twee	jaar	geleden	werd	ik
gekozen	als	raadslid	voor	het	CDA
Olst-Wijhe.	Ik	heb	dat	met	liefde
geaccepteerd	en	ben	met	de

nodige	idealen	in	de	lokale	politiek	gestapt.	Het	heeft	mij	veel
voldoening	gebracht.

Nu	de	volgende	stap	en	weer	zie	ik	het	vervolg	met	vertrouwen
tegemoet.	De	andere	fractieleden,	Elleke	Steenbergen	en	Sander
Klos,	zijn	ieder	op	eigen	gebied	keien	in	hun	portefeuilles	en	de
materie	er	omheen.

Mijn	steun	en	toeverlaat,	Hans	Kamphuis,	blijft	aan	als	raadslid	en
daardoor	kunnen	wij	al	zijn	kennis	en	ervaring	blijven	gebruiken.
En	dan	is	nog	onze	zeskoppige	schaduwfractie,	één	voor	één
mensen	met	veel	ervaring	en	inbreng	op	vele	vlakken.	Via	hun	ogen
en	oren	krijgt	de	fractie	een	goed	beeld	van	wat	speelt	in	Olst-Wijhe.

De	komende	tijd	wordt	niet	eenvoudig,	want	er	spelen	zaken	die	nog
nooit	hebben	gespeeld.	Denk	aan	de	coronacrisis	en	zijn	gevolgen
en	de	grote	omschakeling	naar	duurzamere	energiebronnen.
De	afgelopen	periode	was	ik	vicefractievoorzitter	en	dat	heeft	zeker
vruchten	afgeworpen.	Dat	geeft	mij	het	vertrouwen	om	de	nieuwe
taken	met	veel	energie	en	inzet	tegemoet	te	treden.
Eerlijkheid,	duidelijkheid	en	geen	beloftes	doen	die	je	niet	kunt
waarmaken	neem	ik	mee	als	fractievoorzitter.

Verbinding	zoeken	tussen	mensen	en	hun	ideeën,	dat	is	de	kracht
van	het	CDA.	Maar	ook	omzien	naar	elkaar	en	de	helpende	hand
bieden	gaan	we	waarmaken	als	het	aan	mij	ligt.	Voor	de	komende
tijd	kunnen	we	hopelijk	met	vertrouwen	de	toekomst	tegemoet	zien
na	deze	donkere	tijd.

Ik	ga	ervoor,	u	ook?

Jolande	Olthof

	

Na	de	coronacrisis
Vraagt	u	zich	ook	af	wat	na	de	coronacrisis	gaat	gebeuren?
Wordt	het	inderdaad	de	anderhalve	meter-samenleving	die	premier
Rutte	noemt?	Wat	zijn	uw	verwachtingen;	ontstaat	een	andere,
nieuwe	wereld?	Duurzaam,	digitaal,	werkend	en	overleggend	via
digitale	communicatiemiddelen	en	sociale	media?

Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	de	wereld	gaat	veranderen	en	heb	hoge
verwachtingen	over	een	betere	en	gezonde	wereld.	Met	respect
voor	natuur	en	onze	wereldbol.	We	willen	niet	dat	die	opgebrand
raakt.

Echte	verandering?
Bij	de	maatschappij	na	corona	vraag	ik	me	ook	af	of	iedereen	kan
meedoen.	Kunnen	we	onze	wereld	zo	inrichten	dat	honger	en
armoede	echt	tot	het	verleden	gaan	behoren?	Of	is	dat	nog	te	hoog
gegrepen?
Ik	begin	daarom	maar	dichterbij	huis.	In	ons	land	hebben	veel
mensen	het	goed,	wonen	goed,	verdienen	goed,	kunnen	meedoen
en	zijn	goed	gebekt.
We	kennen	ook	een	andere	kant	van	ons	land,	die	van	armoede,
daklozen,	voedselbanken,	kinderen	die	geen	gelijke	opgroeikansen
hebben.	We	hebben	nu	40.000	daklozen	en	150.000	mensen	zijn
aangewezen	op	voedselbanken.	Gemiddeld	worden	20.000	tot
30.000	adressen	van	elektriciteit	of	het	gas	afgesloten.
Ook	worden	nog	steeds	adressen	afgesloten	van	water,	wat	ik	een
grondrecht	vind	en	dus	gewoon	niet	zou	mogen.

Levensbasis
Ik	zou	na	de	coronacrisis	graag	zien	dat	de	inkomsten	van	mensen
zo	worden	ingericht	dat	een	dak	boven	het	hoofd,	verwarming	en
water	geen	problemen	meer	zijn.
Mensen	moeten	hun	eigenwaarde	terugkrijgen	door	een	inkomen,
dat	garandeert	dat	zij	aan	de	maatschappij	kunnen	meedoen.
Dan	doel	ik	op	BASISINKOMEN.
Geen	uitkering	meer,	maar	recht	op	inkomen.
Als	inwoner	van	dit	land	weten	dat	je	de	basisbehoeften	kunt
betalen	en	af	bent	van	regels	en	uitkeringen	als	bijstand,	bijzondere
bijstand	en	daardoor	afhankelijk	zijn	van	de	goede	Voordelen

Voors	en	tegens
Als	voordeel	zie	ik	minder	kosten	voor	scholing	en	re-integratie,
doordat	mensen	hun	eigen	weg	kunnen	zoeken.	Ook	laat	het
mensen	in	hun	waarde.	Want	je	neemt	immers	zelf	verantwoording
en	maakt	eigen	keuzes.	Dat	heeft	een	positief	effect	op	je
gezondheid	en	maakt	mensen	ondernemend.
Het	vermindert	de	bureaucratie	en	de	overheidsbemoeienis,	zodat
we	toe	kunnen	met	een	kleinere	overheid.	Mensen	zullen	zich	ook
meer	betrokken	voelen	bij	het	reilen	en	zeilen	van	de	maatschappij
en	daar	eigenwaarde	aan	ontlenen.

Er	zijn	uiteraard	ook	nadelen	en	onzekerheden.	De	kosten	om
iedereen	zo’n	basisinkomen	te	geven	zijn	hoog.	En	een	kleinere
overheid	biedt	minder	banen.	Ook	is	er	geen	garantie	dat	mensen
echt	aan	het	werk	gaan	als	het	niet	meer	zo	nodig	moet.

Dus	lost	dit	alle	problemen	op?	Zeker	niet,	we	moeten	accepteren
dat	er	altijd	mensen	zijn	moeten	worden	begeleid	om	zich	staande
te	kunnen	houden.	We	moeten	er	energie	in	blijven	steken	om	de
weg	te	vinden	in	onze	complexe	maatschappij.

Gratis	geld!?	Dat	gaat	tegen	ons	denken	en	gevoel	in.
En	dat	is	mijn	volgende	punt;	je	kunt	erop	vertrouwen	dat	de	mens
zich	inzet	voor	de	maatschappij.	Kijk	maar	wat	nu	om	ons	heen
gebeurt,	we	willen	klaarstaan	voor	elkaar.	Ga	van	het	principe	uit,
dat	mensen	hun	verantwoordelijkheden	nemen	en	positief	in	het
leven	staan.	Daarom	weg	met	loketten,	toeslagen,	regelingen	en
uitkeringsstructuren	en	te	veel	bureaucratie.
Het	kan	anders.	Het	móet	anders.
We	moeten	een	stap	maken	die	recht	doet	aan	DE	MENS.
Ik	ben	benieuwd	of	het	na	de	coronacrisis	anders	wordt,	maar	ik	ben
voor.	Wat	vindt	u?

Hans	Kamphuis.	christendemocraat
Hanskamphuis@kpnmail.nl
	

Samenwerking	tussen	onze
ondernemers	in	coronacrisistijd
Het	is	tijd	voor	een
compliment	aan	onze
ondernemers,	maar	hoe
doe	je	dat	in	crisistijd?	Wat
doe	je	als	je	dicht	moet	of
beperkt	open	mag	blijven,
maar	met	de	nodige
beperkingen?

Je	gaat	nadenken	over
wat	je	nog	wel	kunt	doen,
sommigen	kijken	vooruit
en	verbouwen	de	zaak	om
re	voldoen	aan	de
anderhalve-meter
samenleving	of	gaan
samenwerkingsverbanden
aan.

Een	voorbeeld	van	dat	creatieve	denken	is	de	samenwerking	tussen
BijRipperda,	melkveebedrijf	Lugtenberg,	de	Bökkers	Mölle,
fruitbedrijf	Van	Vilsteren	en	Taxi	Ensink	en	Taxi	Hetebrij.
Zij	bezorgen	complete	maaltijden	aan	huis.	Zo	zie	je	maar;	als
mensen	de	handen	ineenslaan	kan	er	veel.

Steun	nodig
Aan	de	andere	kant	zijn	er	de	bedrijven	die	niet	open	kunnen	en	een
beroep	moeten	doen	op	steunregelingen.	Waarbij	direct	de	vraag	is
of	deze	regelingen	werken	en	op	tijd	steun	bieden.	Over	de	NOW-
regeling	zijn	wisselende	geluiden	te	horen.	Door	die	NOW-	regeling
zijn	meer	horecagelegenheden	echt	dicht,	omdat	creativiteit	beboet
zou	worden.

Waarom,	want	elke	euro	omzet	verlaagt	de	tegemoetkoming	in	de
loonkosten.	Bedenk	je	als	ondernemer	dus	een	vorm	van	afhalen	of
bezorgen,	dan	word	je	hiervoor	‘beboet’	in	de	vorm	van	een	lagere
tegemoetkoming.	Ofwel	…stilzitten	en	niets	doen	wordt	beloond.
Er	zijn	oplossingen	bedacht,	zoals	maximale	vergoeding	van	90
procent	van	de	loonkosten	bij	meer	dan	20	procent	omzetverlies.
Je	zou	als	bedrijf	nog	10	procent	van	je	omzet	moeten	kunnen
draaien	met	behoud	van	de	maximale	tegemoetkoming	Want	90
procent	vergoeding	plus	10	procent	omzet	moet	de	vergoeding
evenredig	afbouwen.
Resultaat:	Ondernemers	worden	geprikkeld	actief	te	blijven	en
creatief	te	zijn,	bijvoorbeeld	in	samenwerkingsverbanden.

Koop	lokaal
Medewerkers	en	gasten/	klanten	blijven	gebonden	aan	de	lokale
bedrijven,	de	goederenbeweging	van	leveranciers	en	afnemers	blijft
deels	op	gang,	door	BTW-heffing	en	een	lager	negatief	resultaat
wordt	meer	belasting	geheven.
Met	ondernemers	kan	het	alle	kanten	op;	de	een	is	positief	en	steekt
de	handen	uit	de	mouwen,	de	ander	overweegt	de	gevolgen.
We	zijn	er	nog	lang	niet,	maar	wat	mij	betreft	mag	het	compliment
aan	ondernemers	nu	echt	worden	gegeven,	want	ze	doen	hun
stinkende	best.

Door	onze	lokale	ondernemers	te	blijven	steunen	behouden	we	een
winkelgebied	in	onze	gemeente	en	hopen	we	dat	ieder	het	hoofd
boven	water	kan	houden.	Dus…STEUN	DE	LOKALE	ECONOMIE,
want	die	houdt	onze	dorpen	leefbaar.
	

Toekomstvertrouwen
Gelukkig	leven	wij	in	een	vrij	land	met	goede	voorzieningen.
En	onze	regering	heeft	een	duidelijke	lijn	uitgezet	om	de
volksgezondheid	te	beschermen.	Voor	bedrijven,	werknemers	en
zzp’ers	is	er	ondersteuning	als	dat	nodig	is.

Maar	daarnaast	is	persoonlijke	aandacht	en	steun	nodig	voor	de
kwetsbare	mensen	om	ons	heen.	Gelukkig	zie	je	veel	mooie
initiatieven	om	bijvoorbeeld	ouderen	in	het	zonnetje	te	zetten	met
bloemen,	tekeningen,	kaarten	of	zelfs	muziek.	Op	die	momenten	zie
je	de	kracht	van	de	samenleving	en	de	saamhorigheid.
Ook	merk	je	dat	mensen	steun	vinden	in	het	Woord,	het	geeft	hoop,
sterkt	bij	strijd	en	toont	dat	de	liefde	overwint.	Met	al	deze	steun	kijk
je,	ondanks	alles,	met	vertrouwen	de	toekomst	in.

Hartelijke	groet,
Alfred	Jansen.

Kortweg
Het	is	wereldwijd	de	nieuwe	noodzaak:	digital	vergaderen.
Dus	als	CDA	‘zoomen’	we	voor	het	eerst	op	2	april	over	zaken	die
nog	op	de	uitgedunde	gemeenteagenda	staan	en	die	ons	daarnaast
bezighouden.	Een	greep	uit	wat	zoal	‘in	beeld’	kwam.

In	het	woordvoerdersoverleg	over	het	scholencluster	van	Olst,
Boskamp	en	Den	Nul	is	30	maart	meegedeeld	dat	het	college	in
afwachting	van	een	raadsbesluit	heeft	gekozen	voor	een	plek	die
dichterbij	het	Averbergen	ligt	dan	bij	sporthal	De	Hooiberg.
We	hebben	nog	tijd	om	die	wisseling	van	plek	te	overwegen.
De	extra	investering	voor	de	locatie	Averbergen	en	een	nieuw
gymlokaal	daar	(kosten	25.000	euro	per	jaar,	dertig	jaar	achtereen)
zit	nog	niet	in	het	vernieuwde	meerjaren-investeringsprogramma
(MJIP).

Geld	en	corona
In	dat	MJIP	staat	het	Wolbroekenpad	voor	2021	en	444.000	euro.
Het	heeft	inderdaad	een	slecht	wegdek	voor	fietsers.	De
paddentunnels	op	de	Kappeweg	moeten	in	2021	opgeknapt	voor
35.000	euro.	Uitstel	is	wellicht	mogelijk	door	omwonenden	tijdens	de
paddentrek	(enkele	weken	per	jaar)	te	laten	omrijden	via	de
Hamelweg.	Sowieso	willen	we	richting	begroting	een	totaaloverzicht
van	alle	kosten,	inclusief	dit	nieuwe	MJIP	en	inclusief	inzicht	hoe
nieuwe	investeringen	zich	verhouden	tot	vrijvallende	verplichtingen.

Onder	invloed	van	de	coronacrisis	wil	het	college	afzien	van	de
eerste	beleidsrapportage	en	de	kadernota.	Belangrijke	stukken	om
kosten	achteraf	in	onder	te	brengen	en	om	kaders	voor	de	nabije
toekomst	te	stellen.	Wel	komt	er	een	‘bestuurlijk	dashboard’	met
nieuwe	prioriteiten.	De	‘beleidsarme’	begroting	2021	moet	15
november	rond	zijn.

Corona	en	ouderen
We	hebben	geen	goed	zicht	op	het	aantal	overledenen	door	corona
in	de	plaatselijke	verpleeghuizen,	maar	dat	lijkt	wel	hoger	dan
normaal.	Ook	kun	je	je	afvragen	hoe	het	met	de	bewoners	gaat	en
wat	er	gebeurt	ter	bestrijding	van	eenzaamheid	en	angst.
We	vragen	dat	na	bij	burgemeester	Ton	Strien	en	informeren
eveneens	hoe	de	huizen	bezoeken	van	buiten	hebben	geregeld.
De	coronacrisis	hindert	onze	activiteiten	rond	het	ouderenbeleid.
Onze	werkgroep	heeft	afspraken	met	de	WMO-raad,	de	lokale
vakbonden	en	mevrouw	Kettelarij	moeten	aanhouden.
Van	die	afspraken	worden	verslagen	gemaakt,	waarna	knelpunten
worden	geïnventariseerd	en	een	analyse	wordt	gemaakt	van
aanpak	en	planning.

Een	raadsmeerderheid	voelt	er	niet	voor	de	derde	beeldvormende
vergadering	over	de	ruimtelijke	energievisie	op	te	schuiven	naar
oktober.	Binnenkort	bepalen	we	als	raad	hoe	verder	te	gaan	met
onze	ruimtelijke	visie,	de	Regionale	Energiestrategie	(RES)
West-Overijssel	en	ons	bod	voor	die	RES.

Ouderenwoningen
We	hebben	contact	met	wethouder	Marcel	Blind	over	woningen	voor
ouderen	in	Wijhe.	Er	lijkt	een	spanningsveld	te	bestaan	tussen
Salland	Wonen	en	het	college	(en	het	CDA)	rond	een	project	aan	de
Beatrixlaan,	waar	SW	zestien	eengezinswoningen	wil	slopen	en
vervangen	door	twaalf	‘levensloopwoningen’	met	her	en	der	ruimere
afmetingen.	Dat	worden	dus	geen	appartementen	dichtbij	het
centrum	van	Wijhe,	zoals	afgesproken	na	de	sloop	van	de	woningen
aan	het	park	en	Wijhezicht.
Aan	de	Beatrixlaan	zou	misschien	wel	ruimte	zijn	voor	21
appartementen.	SW	denkt	voor	dit	soort	appartementen	meer	aan
de	plekken	waar	scholen	verdwijnen.
Ook	moeten	we	opletten	dat	de	appartementen	aan	het	Van
Dedemplein	en	de	Paasweide	beschikbaar	blijven	voor	senioren.

De	Omgevingswet	wordt	zeer	waarschijnlijk	een	jaar	uitgesteld	tot	1
januari	2022.	We	vragen	het	college	welke	gevolgen	dat	heeft.

Fractievoorzitter	Hans	Kamphuis	gaat	voor	Reklamix	en	sociale
media	een	opiniestuk	schrijven	over	de	voors	en	tegens	van	het
basisinkomen.

Recordraad
Op	20	april	hadden	we	een	raad	met	genoeg	echte	mensen	aan
tafel	om	besluiten	te	nemen.	Het	was	letterlijk	en	figuurlijk	een
hamervergadering,	want	na	tien	minuten	waren	we	klaar.	Eerder
hebben	we	vragen	over	ingekomen	stukken	schriftelijk	ingediend	en
die	zijn	op	dezelfde	manier	beantwoord.	Een	greep	uit	die	vragen	en
antwoorden.

Het	college	heeft	nog	geen	beeld	van	de	extra	kosten	en
compensatie	daarvan	door	het	rijk	van	de	coronagevolgen.
	
De	Enschedese	raad	heeft	de	problemen	met	te	weinig
vergoedingen	voor	vroegere	rijkstaken	heel	uitgebreid	tegen	het
licht	gehouden.	Ons	college	wil	de	Enschedese	motie	niet
domweg	overnemen,	maar	wij	willen	wel	weten	hoe	het	tegen
die	uitgebreide	analyse	aankijkt.
	
We	peilen	bij	bewoners	en	huurdersvereniging	welke	gevolgen
de	verhoging	van	het	Cogas-tarief	werkelijk	heeft.	Het	college
verwijst	naar	de	Warmtewet	en	vaststelling	door	de	ACM,
waarop	geen	invloed	is.	‘Vanuit	de	Warmtewet	geldt	het	“niet-
meer-dan-anders-principe”.	Dit	houdt	in	dat	het	maximum
leveringstarief	voor	warmte	niet	hoger	mag	zijn	dan	de	kosten
die	een	gemiddelde	energieverbruiker	zou	maken	door	middel
van	een	gasvoorziening	voor	zijn	warmteverbruik.’

	

	

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

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.
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