
Uw	CDA	in	de
gemeenteraad

Het	CDA	is	in	de
gemeenteraad	van	Olst-
Wijhe	vertegenwoordigd
door:	

Jolande	Olthof-
Kolkman	(fractievoorzitter)
Hans	Kamphuis	
Elleke	Steenbergen
Sander	Klos
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

Toekomst	van	kerk	Boskamp

De	rooms-katholieke	parochie	in	Deventer	werkt	aan	een
toekomstplan	voor	de	kerken	in	Wijhe,	op	de	Boerhaar	en	op	de
Boskamp.	Op	de	Boskamp	hangt	de	toekomst	van	de	kerk	samen
met	die	van	de	basisschool,	die	op	termijn	opgaat	in	de	nieuwe
clusterschool	bij	het	Averbergen.	Tevens	zal	het	zorgcentrum	de
nodige	aanpassingen	treffen.
In	het	hele	land	raken	kerken	buiten	gebruik	en	zoeken	kerk-	en
gemeentebesturen	met	financiële	steun	van	het	rijk	naar	nieuwe
toepassingen.	Veel	van	die	kerken	hebben	een	monumentenstatus.
	

Algemene	Ledenvergadering
De	algemene
ledenvergadering	van	ons
CDA	houden	we	donderdag	26
november	om	20:00	uur.

Het	is	digitaal	in	het
programma	Teams	en
inloggen	voor	de	vergadering
kan	vanaf	19.30	uur,	zodat	we
eventuele	verbindings-
problemen	kunnen	oplossen.

Ieder	lid	kan	een	link	voor
deelname	aan	de	vergadering
tevoren	aanvragen	bij	Hans
Kamphuis	via
h.kamphuis@raadolst-wijhe.nl.
Hij	is	ook	de	vraagbaak	voor
technische	vragen.

Agenda

Opening
Mededelingen/ingekomen	stukken
Agenda	en	verslag	12	oktober	2019
Bestuurszaken

benoeming	Tom	Lugtenberg

Fractie
doorkijk	gemeentepolitiek

Verkiezingen	Tweede	Kamer	2021
vaststellen	advieslijst	(zoek	op	CDA	advieslijst	of	kijk	op	de
landelijke	CDA-website)

Rondvraag

Verslag	Ledenvergadering	CDA	Olst-Wijhe

Datum:	zaterdag	12	oktober	2019

Aanwezig:	Alfred	Jansen,	Sander	Klos,	Herman	Engberink,	Jan	en
Willy	Nauta,	Rob	en	Ria	Bakker,	Karin	van	der	Toorn,	Gino	Schrijver,
Henk	Pol,	Wim	Oosterink,	Andries	de	Maaker,	Jolande	en	Jan
Olthof,	Ellis	en	Tom	Lugtenberg,	Elleke	Steenbergen,	Riny	van	der
kolk,	Cor	van	den	Berg,	Willem	en	Minie	Riezebos,	Annelies	Droge,
Tomas	Swart,	Hans	Kamphuis

M.k.a.:	Ben	Habers	en	Gerry	Roelofs,	Henk	Greeven,	Anneke
Mulder,	Wim	Timmerman,	Henny	Vloedgraven
	

1.	 Opening:	voorzitter	Alfred	Jansen	opent	de	ledenvergadering
met	een	woord	van	welkom.	We	zijn	te	gast	bij	Tom	en	Ellis
Lugtenberg,	die	een	rondleiding	en	presentatie	over	hun	bedrijf
verzorgen.
	

2.	 Samenstelling	bestuur:	het	bestuur	is	op	zoek	gegaan	naar
nieuwe	bestuursleden.	Riny	van	der	Kolk	is	beschikbaar.
De	vergadering	stemt	bij	acclamatie	in.
	

3.	 Stikstof:	de	afdeling	wil	graag	een	resolutie	indienen	bij	het
partijcongres	hierover.	Het	bestuur	krijgt	het	mandaat	van	de
vergadering	om	deze	resolutie	in	te	dienen.
	

4.	 Nieuws	uit	de	fractie	en	het	college	van	B&W:	wethouder
Herman	Engberink	krijgt	het	woord.	Het	college	zit	voor	de
tweede	periode	in	deze	samenstelling	en	met	dezelfde
portefeuilleverdeling.	De	samenwerking	en	de	sfeer	zijn	goed.
Discussies	worden	wel	scherper,	dit	heeft	te	maken	met	de
financiële	situatie	van	de	gemeente.	Kadernota:	er	komt
onvoldoende	geld	vanuit	de	overheid	om	alle	ambities	te
realiseren.	Taken	worden	neergelegd	bij	de	gemeente,	maar	de
middelen	blijven	achter.	Er	komt	een	korting	op	subsidies	aan
verenigingen.

Noordmanshoek	is	aan	de	orde.	De	inwoners	willen	de	plannen
graag	realiseren,	maar	het	is	ingewikkeld	voor	inwoners	om	dit
verder	te	brengen.

De	vraag	naar	toekomstig	industrieterrein	is	niet	aan	de	orde.
Er	is	genoeg	ruimte	voor	bedrijventerrein,	er	is	eerder	het	risico
dat	terreinen	moeten	worden	afgewaardeerd.

Sociaal	domein	loopt	op	zich	goed.	De	verwachting	is	dat	er
meer	geld	voor	de	WMO	komt	volgend	jaar.	Er	is	vraag	naar
meer	en	duurdere	zorg.	De	verwachting	is	dat	Olst-Wijhe	hier
goed	mee	wegkomt.	Er	is	wel	zorg	om	de	zaken	goed	in	balans
te	houden.	De	uitgaven	in	de	jeugdzorg	stabiliseren.	Er	zijn	veel
klachten	geweest	over	Welzorg.	Er	is	een	nieuw	aanbesteding
geweest.

In	het	ruimtelijk	domein	gebeurt	veel.	Herontwikkeling	van
erven	is	toegenomen.	Er	zijn	verschillende	plekken	waar
verrommeling	optreedt,	dit	is	een	aandachtspunt.

Raadslid	Jolande	Olthof:	het	raadswerk	gaat	over	de	grote
lijnen	en	grote	vraagstukken:	energievisie,	begroting,
windmolens.	Kleine	zaken	moeten	wel	in	het	oog	worden
gehouden.
De	reclamebelasting	in	Olst	en	Wijhe	is	gelijkgetrokken.
Het	oplossen	van	leegstand	gaat	de	goede	kant	op.	Regionale
samenwerking	werpt	vruchten	af	met	o.a.:	Salland	eet	en	boert
bewust,	Rondje	pondje.	Er	is	een	nieuwe	horecawet	en	er	wordt
gewerkt	aan	een	autoluwe	Langstraat.

Andere	thema’s	zijn	de	onderwijsclustering,	maatjeswerk	en
vriendendiensten.	Het	is	van	belang	te	weten	wat	er	onder
mensen	leeft.	Mooie	groep	mensen	in	de	fractie,	en	niet	te
vergeten	de	schaduwfractie.
Het	motto	van	Jolande	is:	werken	met	mensen,	je	in	dienst
stellen	van	de	ander	en	omzien	naar	elkaar.	Het	ideaal	van
Jolande	om	de	politiek	in	te	gaan	was	politiek	dichtbij	mensen
te	brengen	op	basis	van	het	CDA-gedachtengoed,	met
overtuiging	en	plezier.

Raadslid	Elleke	Steenbergen:	fijne	fractie.	Ze	houdt	zich	o.a.
bezig	met	buitengebied,	duurzaamheid	en	gezondheid.	Er	mist
een	visie	op	het	buitengebied.	Binnen	het	CDA	spelen	veel
verschillende	belangen.	De	energietransitie	krijgt	veel	input	van
inwoners.
Er	liggen	uitdagende	vraagstukken.	Energie:	uitgaan	van	wat	er
is	en	daarin	slim	combineren.	Er	lopen	veel	losse	processen
naast	elkaar,	zaak	om	slim	te	combineren.	Dossier	Lelystad:
oproep	naar	het	congres	te	gaan	waar	de	resolutie	aan	de	orde
komt.	Processen	zijn	belangrijk	en	het	is	van	groot	belang
precies	op	tijd	te	zijn.

Raadslid	Sander	Klos:	heeft	onder	andere	sport,	veiligheid	en
financiën	in	portefeuille.

Sport:	er	zijn	steeds	minder	vrijwilligers	beschikbaar.	Het	is	de
kunst	om	een	nieuwe	groep	mensen	te	betrekken.	Als	gevolg
hiervan	is	het	Manifest	‘Nood	luidt	onze	klok’	geschreven;
Enerzijds	zijn	er	minder	vrijwilligers	anderzijds	moeten
verenigingen	meer	voor	de	maatschappij	gaan	doen	en	dat
geeft	een	spanningsveld.	Sportplatform	Olst-Wijhe;	nagedacht
wordt	over	een	overall	lidmaatschap	waarbij	je	in	de	toekomst
lid	wordt	van	allerlei	verenigingen.

Veiligheid:	de	inzet	van	de	politie	staat	door	de	nationale	politie
verder	van	de	raad	af.	Speerpunten	zijn:	ondermijning,	high
impact	crimes,	verkeershandhaving,	opsporing	verbeteren,
achterstallig	werk,	ongevallen	preventie,	weginrichting	en
handhaving.	Van	de	gemeente	Deventer	worden	twee	bijzonder
opsporingsambtenaren	voor	4	uur	per	week	ingehuurd
(verkeersboetes,	drank	en	horeca).

Financiën:	een	aantal	ambities	kan	niet	worden	uitgevoerd.

Fractievoorzitter	Hans	Kamphuis:	is	trots	op	de	fractie.
	

5.	 Financiën:	Hans	Kamphuis	is	waarnemend	penningmeester
van	de	afdeling.	Omdat	het	aantal	leden	daalt,	wordt	binnenkort
weer	een	ledenwerfactie	opgestart.	Oproep	om	ook	de
eventuele	gezinsleden	lid	te	maken.	Een	tweede	lid	op
hetzelfde	adres	betaalt	veel	minder	contributie,	maar	telt	wél
volledig	mee	voor	de	hoeveelheid	subsidie	de	we	als	afdeling
krijgen.	Die	is	namelijk	afhankelijk	van	het	aantal	leden.
Jaarrekening	2018	en	begroting	2019:	voornemen	om	de
campagnekas	te	spekken	met	tientjesgiften	van	leden	en
kiezers.

De	kascommissie,	bestaande	uit	Annelies	Droge	en	Henk	Pol,
heeft	de	financiële	administratie	gecontroleerd	en	in	orde
bevonden.	Zij	vraagt	de	vergadering	de	penningmeester
décharge	te	verlenen.	De	vergadering	stemt	in	met	de
jaarrekening	2018	en	begroting	2019	en	verleent	met	applaus
décharge.
Benoeming	nieuw	lid	kascommissie:	naast	Henk	Pol	zal	Rob
Bakker	volgend	jaar	fungeren	als	lid	van	de	kascommissie.
	

6.	 Rondvraag:	gevraagd	wordt	een	moment	te	creëren	om	het
Energiespel	te	spelen,	een	keer	in	Olst	en	een	keer	in	Wijhe.

	

Kortweg
Vele	gesprekken	in	en	tussen	fracties	mondden	9	november	uit	in
de	besluitvormende	raadsvergadering	over	de	begroting	voor	2021
en	verdere	jaren.	Het	werd	een	aparte	vergadering,	waarin	elke
fractie	principiële	koersen	volgde.	Variërend	van	geen	10	procent
verhoging	van	de	onroerendzaakbelasting,	tot	behoud	van	de
uitgaven	voor	het	sociaal	domein	en	geen	extra	geld	voor	onder
meer	energieneutrale	kernen,	omdat	we	hadden	afgesproken	tot	in
het	voorjaar	niets	meer	uit	onze	reserves	te	halen.

Via	amendementen	en	moties	werden	geen	grote	verschuivingen
bereikt,	al	bleek	naderhand	dat	het	amendement	van	GroenLinks	en
CDA	voor	voortzetting	van	financiële	steun	aan	de	energieneutrale
kernen	en	de	Salland	Deal	(Vitaal	Platteland)	van	in	totaal	47.700
euro	het	misschien	toch	had	kunnen	halen.	Wellicht	krijgt	dat	in	de
raad	van	23	november	nog	een	staartje…

Dezer	dagen	produceerde	het	college	de	bestuursopdracht	voor	de
heroverweging.	Daarin	krijgt	de	raad	nadrukkelijk	een	rol.
De	verwachte	kosten	van	de	heroverweging	bedragen	185.000
euro.	Dat	geven	we	uit	om	de	komende	jaren	weloverwogen,	maar
ook	pijnlijke	ombuigingen	van	een	veelvoud	van	die	185.000	euro	te
treffen.

Daarnaast	spraken	we	in	de	fractie	(elke	donderdagmorgen	vanaf
9.30	uur	in	het	gemeentehuis)	natuurlijk	over	meer.

In	december	brengen	we	een	papieren	ledenblad	uit	en	bezorgen
dat	bij	onze	leden	thuis.	Ieder	fractielid	vertelt	wat	over	de	zaken	die
hem	en	haar	bezighouden,	de	voorzitter	schrijft	een	bezinning	na
een	jaar	zoals	de	meesten	van	ons	nog	nooit	hebben	meegemaakt,
we	besteden	aandacht	aan	veertig	jaar	CDA	en	uiteraard	staat	er
een	puzzel	in	met	(lokale)	prijzen.

We	denken	na	over	een	kerkenvisie,	een	stuk	waarin	de	gemeente
zich	uitspreekt	over	de	functie	van	onze	kerken	als	ons	erfgoed	en
wanneer	ze	niet	meer	voor	erediensten	worden	gebruikt.
Door	onder	meer	ontkerkelijking	en	vergrijzing	werden	in
buurgemeente	Raalte	al	ingrijpende	stappen	genomen.
Naar	verwachting	krijgen	wij	daar	vanuit	de	Deventer	parochie	ook
mee	te	maken.

Als	fractie	en	bestuur	moeten	we	een	keer	doorspitten	over	de
boodschappen	die	wij	willen	uitdragen,	al	dan	niet	met	het	zicht	op
de	verkiezingen	in	2022.	Boodschap	en	doelgroep	helpen	kiezen
welke	kanalen	we	gebruiken	(nieuwsbrief,	lokale	bladen,	sociale
media).

In	de	ALV	heeft	Goed	Veur	Mekare	gemeld,	dat	ze	in	april/mei
hopen	te	kunnen	beginnen	met	de	circa	vier	maanden	durende
bouw	van	het	zonnepark.	Het	plan	kost	5,5	miljoen	en	ruim	80	leden
brengen	een	eigen	vermogen	van	circa	600.000	euro	bijeen.
GVM	wil	een	Duurzaamheidsfonds	instellen	vanuit	de	verdiensten
van	het	park	en	gaat	ook	met	Salland	Wonen	praten	over
verduurzaming	in	de	huursector.	Ook	houdt	GVM	een	brede
enquête	over	wensen	rond	de	energietransitie	in	onze	gemeente.
	

Geschaduwd
De	stemming	in	de	raad	was	2	en	9	november	(oordeels-	en
besluitvormend)	bedrukt.	De	voortekenen	beloofden	weinig	goeds.
Geen	geld	voor	nieuw	beleid,	wel	een	begroting	met
bezuinigingsvoorstellen	tot	1,5	miljoen	euro	en	10%	verhoging	van
de	OZB.	Geen	vrolijk	perspectief.

Het	college	van	B&W	schetst	2	november	twee	mogelijkheden.
Een	sluitende	begroting	met	een	OZB-verhoging	van	10%	en	een
aantal	bezuinigingen	of	een	begroting	met	een	tekort.	De	provincie,
als	toezichthouder,	zal	dat	laatste	echter	niet	accepteren	en	gaat	de
gemeente	dan	adviseren	(preventief	toezicht)	hoe	de	begroting
alsnog	qua	uitgaven	en	inkomsten	in	evenwicht	te	brengen.

Wikken	en	wegen
CDA-fractievoorzitter	Jolande	Olthof	spreekt	zich	nog	niet	uit	voor
één	van	de	geschetste	mogelijkheden.	Daarvoor	wil	zij	eerst	meer
weten	over	beide	opties.	Zij	benadrukt	dat	de	financiële	problemen
enkel	veroorzaakt	worden	doordat	het	rijk	onvoldoende	geld	geeft
om	de	aan	de	gemeente	overgedragen	taken	van	het	WMO-beleid
en	de	jeugdzorg	te	kunnen	uitvoeren.	Juist	daardoor	komt	het
overige	gemeentelijke	beleid	ernstig	in	de	knel.	In	feite	is	dat
onacceptabel,	maar	bestuurlijk	onontkoombaar.

Wel	slaat	zij	enkele	piketpaaltjes.	Zo	is	de	fractie	tegen
bezuinigingen	op	mensen	die	afhankelijk	zijn	van	de	bijstand,	WMO
en	de	jeugdzorg.	Ook	het	beleid	ter	ondersteuning	van	de
leefbaarheid	en	samenwerking	in	dorpen	en	kernen	moet	doorgaan.
Hetzelfde	geldt	voor	onverminderde	aandacht	voor	de
energietransitie	en	gezondheid.

Wat	de	overige	fracties	betreft	kiezen	PvdA,	GroenLinks	en	D66
voor	een	sluitende	begroting,	Gemeentebelangen	neemt	die
verantwoordelijkheid	niet	(is	tegen	OZB-verhoging)	en	de	VVD	heeft
voorkeur	voor	een	sluitende	begroting,	maar	accepteert	alleen	voor
2021	een	OZB-verhoging	van	10%.	Vervolgens	beantwoordt
wethouder	Olthof	de	vele	vragen,	ook	die	over	het	noodzakelijke
bezuinigingspakket.	Daarmee	kunnen	de	fracties	zich	opmaken	voor
de	besluitvormende	vergadering,	een	week	later.

Toch	sluiten
Besluiten	is	kleur	bekennen.	De	raad	moet	kiezen	en	doet	dat	ook.
De	keus	valt	op	een	sluitende	begroting.	Alleen	Gemeentebelangen
verwerpt	de	begroting	en	de	VVD-fractie	stemt	in,	met	als
stemverklaring	dat	zij	de	OZB-verhoging	zo	snel	mogelijk	wil
terugdraaien.

Gemeentebelangen	heeft	een	alternatieve	begroting	ingediend,
maar	die	vindt	bij	de	overige	fracties	geen	steun.

Het	gaat	niet	van	harte,	maar	er	is	geen	andere	begaanbare	weg.
Jolande	Olthof	stelt	dat	na	de	antwoorden	van	de	wethouder	de
fractie	na	uitvoerig	overleg	koos	voor	een	sluitende	begroting.
De	10%	OZB-verhoging,	is	pijnlijk,	maar	onontkoombaar.	Dat	geldt
helaas	ook	voor	de	komende	heroverwegingsoperatie	in	het
voorjaar.	Het	alternatief,	preventief	toezicht	van	de	provincie,	is	niet
wenselijk	omdat	dan	‘het	stuur	uit	handen’	wordt	gegeven	en	de
raad	afhankelijk	wordt	van	de	adviezen	van	de	provincie.

Een	gezamenlijk	amendement	van	CDA	en	GroenLinks	wil	de
voorgestelde	‘desinvestering’	in	energiecentrale	kernen	en	Salland
Deal	(47.700	euro)	ongedaan	maken.	Hoewel	de	wethouder	het	een
‘sympathiek’	voorstel	noemt,	wordt	het	tot	veler	verrassing
verworpen	met	acht	stemmen	voor	(CDA,	GroenLinks	en	PvdA)	en
negen	stemmen	tegen	(Gemeentebelangen,	VVD	en	D66).	De
tegenstem	van	D66	is	onverwacht	en	wekt	verbazing.

Een	motie	van	Gemeentebelangen	voor	eenmalige	financiering	van
de	praktijkondersteuner	Huisarts	GGZ,	die	zorgt	voor
jeugdprogramma’s	als	Cool2BeFit	en	Think	(13.000	euro),	krijgt
brede	steun.

Een	motie	van	D66	om	voor	de	heroverwegingen	duidelijke
afspraken	te	maken	over	kaders,	proces	en	doelen	haalt	het	ook.
De	begroting	is	rond,	maar	nu	wacht	een	zware	periode	om	te
komen	tot	bezuinigingen	van	1,2	tot	2	miljoen	euro.
Een	niet	benijdenswaardige	positie	voor	de	CDA-fractie	en	de	raad.

Thomas	Swart
	

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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