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Uw CDA in de
gemeenteraad

Het CDA is in de
gemeenteraad van OlstWijhe vertegenwoordigd
door:
Jolande OlthofKolkman (fractievoorzitter)
Hans Kamphuis
Elleke Steenbergen
Sander Klos
en
Herman Engberink
(wethouder)

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

Stromen van…

De gemeente Olst-Wijhe lanceert met de ondernemers van Gastvrij
Wijhe en Go Olst een bijzondere campagne onder de titel Hier
stroomt de liefde.
De campagne vraagt in deze bijzondere tijd aandacht voor lokale
ondernemers, hun diensten en producten. Want op dit moment
hebben ze onze steun hard nodig en wat is fijner dan net om de
hoek je boodschappen te kunnen doen en alles dichtbij huis te
hebben? Iets wat we in de tijd voor corona misschien een beetje
vergeten waren.
Het is mooi lokale ondernemers een steuntje in de rug te geven.
We wonen allemaal aan de IJssel en via die symbolische weg kan
liefde (en uiteraard het geld voor de boodschappen) richting
ondernemers stromen. Zo steunen we ondernemers, maar uiteraard
ook onszelf, want werken en ondernemen zijn van levensbelang
voor onze dorpen. Dat helpt ons onze winkelgebieden,
boerenwinkels en industrie in stand te houden.
De oproep is dan ook: Steun de lokale ondernemers en laat de
liefde stromen.
Jolande Olthof

Op de weg terug

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 OlstWijhe

Twee belangrijke vrouwen uit onze gelederen zijn al even ziek.
Riny van der Kolk had na een herseninfarct uitvalverschijnselen in
een deel van haar lichaam, maar werkt nu op Zandhove aan haar
herstel. Naar omstandigheden is haar conditie redelijk, maar ze
kampt nog met enkele beperkingen die met fysiotherapie,
ergotherapie en genezingstijd weer vooruit moeten gaan.
Zij volgt de fractie en onze beraadslagingen op de voet en stuurde
als voorbereiding op de verkiezingscampagne alvast enkele mooie
tekeningen (bijgaand).
Ria Bakker, secretaresse van ons CDA-bestuur, lijdt aan een
zeldzame vorm van longkanker. Zij is niettemin hoopvol, want na de
rollercoaster van onderzoeken is de goede behandeling gevonden
en begonnen.
Als fractie en bestuur zijn we blij en dankbaar, want Riny en Ria zijn
erg belangrijk voor ons. We wensen hun snelle beterschap en
houden elkaar op de hoogte. Natuurlijk staat het u vrij de dames een
kaartje te sturen.
Bestuur en fractie

U mag de nieuwe lijsttrekker
kiezen!
Het CDA zoekt een nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen van
2021. Drie CDA’ers hebben zich kandidaat gesteld en nu mogen de
leden bepalen wie het wordt. Uw stem telt, want de kandidaat die
meer dan de helft van de stemmen behaalt wordt lijsttrekker.
De kandidaten zijn Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt.
Wij denken dat dit goede kandidaten zijn, die ook voldoende bekend
zijn om u een beeld van hen te vormen. In onze provincie is Pieter
Omtzigt natuurlijk zeer bekend en zeer betrokken.
Wilt u meer weten van de kandidaten? Op de CDA-website hebben
zij een eigen pagina. Bovendien zijn ze al diverse malen in het
nieuws geweest en dat zal de komende dagen niet anders zijn.
Wij hopen dat u gaat stemmen op de kandidaat die volgens u het
meest geschikt is.
Het CDA stuurt u per email of post een stemcode. Met deze code
kunt u via internet of telefonisch stemmen en ook meedoen aan een
tweede stemronde, als die nodig is. U kunt stemmen vanaf
maandag 6 juli 18:00 uur tot donderdag 9 juli 12:00 uur.

Geschaduwd
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

Door de coronacrisis kan ik de raad alleen schaduwen vanaf mijn
beeldscherm. Dat is lastig. Maar vooral het raadswerk lijdt eronder.
Sinds de laatste nieuwsbrief is er veel vergaderd. In kort bestek laat
ik de voornaamste onderwerpen de revue passeren.
Ruimte, energie en klimaat
Op 11 april wordt op verzoek van de CDA-fractie (Elleke
Steenbergen) de nota van uitgangspunten voor het
Omgevingsplan dorpen en buurtschappen aangehouden.
De fractie mist de aandacht voor gezondheid en gezonde
leefomgeving en stelt voor de GGD als vaste adviseur toe te
voegen. In de besluitvormende vergadering van 30 juni stemt de
raad, inclusief het CDA, alsnog in met het voorstel nadat het college
tegemoet is gekomen aan de eerdere wensen.
De Regionale Energie Strategie (RES) is vele malen en intensief
besproken. Steenbergen noemt namens de fractie een viertal
punten waarin de nota tekortschiet. De fractie wil helderheid over de
lokale autonomie en meer aandacht voor gezondheidsrisico’s.
Zij pleit verder voor burgerparticipatie, die ook in de nota wordt
uitgewerkt. Er moet meer aandacht zijn voor energiebesparing en
mogelijkheden voor monomestvergisting, benutting van agrarische
daken en erfpotentie, en voor zon en wind. Zo kan onnodig gebruik
van landbouwgronden worden voorkomen. Een deel van deze
inbreng is in de nota meegenomen.
Bij de definitieve besluitvorming in de raad van 29 juni werden via 21
moties nog enkele opdrachten meegegeven aan het college.
De vier CDA-moties werden aangenomen en ook een gezamenlijke
motie van PVDA en CDA. Het gaat over het combineren van
functies, een onafhankelijk onderzoek naar gezondheidseffecten
van laagfrequent geluid, mogelijkheden van monomestvergisting en
volledige benutting van daken voor zonnepanelen. Ook de motie
samen met de PvdA ingediend om meer aandacht aan de
gezondheidseffecten te schenken, wordt aangenomen.
Een VVD-motie over waarborgen voor de gemeentelijke autonomie
wordt met steun van het CDA aangenomen. Een motie over
energiebesparing haalt het, ondanks steun van het CDA, niet.
Het is nu afwachten wat de stuurgroep RES met al deze
waardevolle suggesties doet.
Voorstel Ruimtelijke visie met wind en zon. Ook hier ligt een
gedegen en goed onderbouwde inbreng van het CDA.
Dit oordeelsvormend beraad levert nog te weinig
aanknopingspunten op om al besluiten te nemen. Dit gebeurt na de
zomer. Dan is er de gelegenheid ook in deze rubriek hier meer
aandacht aan te besteden.
Geld
Sander Klos (CDA) hield zich de afgelopen maanden intensief bezig
met het meerjarig investeringsplan (MJIP), de jaarrekening 2019 en
de begrotingsrichtlijnen 2021-2024. Hij pleit onder meer voor beter
inzicht in het meerjarig investeringsplan. Dat biedt de raad meer
inzicht bij het kiezen. De fractie stemt in met de jaarrekening,
waarbij het college aan de slag gaat met de opmerkingen van de
accountant. Ook de begrotingsrichtlijnen zijn akkoord.
Wel tekent Klos daarbij aan dat het, mede door de coronaperikelen
en door structureel te weinig (rijks)geld, voor de gemeente welhaast
onmogelijk is volgend jaar nieuw beleid te ontwikkelen. Hij betreurt
dit. Fractie en raad hebben meermalen en ook via de VNG bij het
kabinet aangedrongen op meer geld voor de gemeenten.
Tot nog toe tevergeefs.
Scholen en huisvesting
Hans Kamphuis is de fractiewoordvoerder voor de agendapunten
Scholen voor morgen en huisvestingsplan gemeentehuis.
De fractie gaat, alles afwegend, akkoord met het voorstel Scholen
voor morgen. Wel verzoekt Kamphuis het college met de inwoners
en (dorps)verenigingen van Boskamp en Den Nul te overleggen om
de leegkomende scholen nieuwe bestemmingen te geven.
Het liefst ziet hij dat ze een betekenisvolle functie krijgen ten
behoeve van de dorpsgemeenschappen.
De CDA-fractie is in principe akkoord met het gemeentelijk
huisvestingsplan, dat in een eerste verbouwing van het
gemeentehuis voorziet. Het college heeft de opdracht van de raad
uitgevoerd en het kost geen extra geld. Evenals andere financiële
afwegingen wordt dit op voorstel van Gemeentebelangen, CDA,
D66 en GroenLinks opgeschoven naar de begrotingsbehandeling in
november. Dan is er meer duidelijkheid over de gemeentelijke
financiën.
In de motie Het water komt tot aan de lippen roept de raad
unaniem het kabinet op de opschalingskorting af te schaffen en
rijksgeld beter te verdelen over de gemeenten.
Eerder dit jaar was er een motie richting kabinet en Tweede Kamer
om 500 jonge vluchtelingen/weeskinderen uit Griekse kampen tot
Nederland toe te laten. De raad is bereid enkelen van hen een plek
in de gemeente te bieden.
Thomas Swart

Kortweg
Kort voor het zomerreces passeerden nog enkele grote beslissingen
de gemeenteraad. Op 30 juni ging de raad in een extra vergadering
akkoord met de miljoeneninvestering voor een brede school bij het
Averbergen in Olst. Hopelijk kan op korte termijn ook een besluit
vallen over de toekomst van de school en/of scholen in Wijhe.
We stelden een dag eerder wensen en bedenkingen vast over de
regionale energiestrategie (RES) in de vorm van moties (volgens
ingewijden hadden we het laagste energiebod, maar wel de meeste
moties). Hierbij speelt ook onze gemeentelijke visie op grootschalige
energieopwekking door in eerste instantie gebruik van zon en wind
een rol.
Een ander groot punt was en is de financiële situatie van onze
gemeente. Aan de ene kant komt nog het nodige achter de
coronacrisis weg en anderzijds lijkt een nieuwe manier van verdelen
van het jaarlijkse rijksgeld minder goed uit te gaan pakken voor
plattelandsgemeenten.
Omdat niemand, ook ons college niet, precies weet welke cijfers de
komende maanden nog opduiken, hebben we afgesproken dat we
niet eerder dan in november financiële knopen - zoals verbouwing
van het gemeentehuis - doorhakken.
En praat je over geld, dan praat je uiteraard over zaken die mensen
en politieke partijen na aan het hart liggen. Dachten we dat
geldgebrek ons dwong 2020 een ‘beleidsarm’ begrotingsjaar te
maken, het ziet er naar uit dat dat ook gaat gelden voor 2021 en
wellicht nog langer. Beleidsarm wil niet zeggen dat we niks doen of
kunnen doen, maar wel dat de ruimte voor eigen nieuwe plannen
heel klein wordt.
Naast die brede zaken spreken we als fractie over het beleid en
wensen rond onze woningbouw, leggen we ons oor te luisteren bij
onze kerken en hun diaconale ervaringen en pleiten wij op fronten
als de energietransitie en de naderende Omgevingswet voor
aandacht voor gezondheid van onze inwoners.
Het CDA buigt zich ook provinciaal over overheidsfinanciën.
Collega Ben Eshuis zoekt uit welke potten (geld op de plank)
gemeenten bij de provincie kunnen aanspreken. Hij zorgt ook dat
dat op EU-niveau gebeurt. Als gemeenten kunnen we dan beter
bekijken welke budgetten naar voren te halen zijn om mensen aan
het werk te houden.
Olster Erfgoed is in de persoon van Ans Mensink met gemeente,
Nikkels en Salland Wonen in gesprek over een aandenken aan de
machinefabriek wanneer het Abersoncomplex op de schop gaat.
Onze vragen over actuele onderwerpen gaan altijd schriftelijk de
deur uit. We delen ze zo met onze achterban en de overige fracties.
Naar bevindt van zaken kunnen we daarna volstaan met mondeling
(voor)overleg met college en ambtenaren, want aan formele
beantwoording van schriftelijke raadsvragen hangt een prijskaartje.
En we moeten zuinig zijn.
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