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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

De	nieuwe	werkelijkheid

Zomaar	een	plaatje	uit	de	nieuwe	werkelijkheid	van	onze
gemeenteraad.	We	vergaderen	niet	meer	voltallig	en	als	een
vergadering	(15	maart)	door	een	storing	in	het	digitale
vergadersysteem	(Teams)	niet	verder	kan,	dan	wordt	het	een	week
later.	Niet	voltallig,	maar	met	één	of	twee	leden	per	fractie.

Door	corona	vergaderen	we	meestal	digitaal,	maar	voor	belangrijke
onderwerpen	willen	we	elkaar	toch	liever	recht	in	de	ogen	kunnen
kijken.	Dat	geldt	in	volle	sterkte	voor	de	heroverweging/bezuiniging,
die	ons	dwingt	de	komende	maanden	op	zoek	te	gaan	naar	2,5
miljoen	euro	voor	te	verwachten	tekorten	in	de	jaren	2023	en
volgende.
	

Kortweg
De	heroverweging	dan	wel	bezuiniging	trekt	haar	sporen	door	de
plaatselijke	politiek.	Waren	alle	partijen	eensgezind,	een	verhoging
van	de	noodzakelijke	bezuiniging	van	1,5	naar	2,5	miljoen	is	voor
sommige	partijen	niet	haalbaar.	In	de	raadsvergadering	van	23
maart	kondigt	Martijn	Jumelet	(PvdA)	aan,	dat	zijn	partij	wel	blijft
tekenen	voor	1,5,	maar	niet	voor	2,5	miljoen.

Hij	gaat	-	onder	de	indruk	van	het	appèl	van	de	overige	partijen	-
nog	overleggen	of	de	PvdA	in	de	raadscommissie	voor	de
heroverweging	blijft	zitten.	Later	die	week	meldt	hij	dat	hij	ook	de
commissie	verlaat,	maar	de	PvdA	wel	blijft	meedenken	en	-
beslissen	over	de	1,5	miljoen	bezuiniging.

Eind	maart	biedt	het	college	het	eindrapport	voor	de	heroverweging
aan.	Dat	gaat	via	de	raad	naar	onze	gemeenschap	om	mee	te
denken	en	te	adviseren.	De	maatregelen	maken	het	mogelijk	om
voor	2022	een	keus	te	maken	die,	zoals	het	er	nu	uitziet,	moet
leiden	tot	een	bezuiniging	van	2,5	miljoen	euro.

Er	zijn	drie	‘sporen’.	In	het	eerste	zet	de	raad	een	toekomstbeeld
voor	onze	gemeente	neer,	op	grond	waarvan	we	kunnen	bepalen
wat	we	voluit,	minder	of	niet	meer	gaan	doen.	Het	tweede	bevat	65
bezuinigingsmaatregelen	(en	hun	gevolgen)	op	alle	gemeentelijke
taken	en	het	derde	laat	zien	welke	maatregelen	mogelijk	zijn	in	het
sociaal	domein.	De	sporen	2	en	3	gaan	over	zaken,	waarover	we
als	gemeente	kunnen	beslissen.	Het	merendeel	van	onze	uitgaven
is	‘verplicht’	via	allerlei	wetten.

Het	is	lastig	te	schatten	of	en	wanneer	de	kabinetsformatie	leidt	tot
ander	beleid,	waardoor	we	minder	hoeven	te	bezuinigen.
Want	Olst-Wijhe	is	lang	niet	de	enige	gemeente	die	kampt	met	een
tekort,	dat	vrijwel	volledig	te	wijten	is	aan	te	weinig	rijkssteun	voor
het	naar	ons	verschoven	sociale	beleid.
De	komende	maanden	gaat	u	hier	nog	veel	over	horen.
Laat	u	zich	ook	horen.

Verstevigen
Als	fractie	kijken	we	vooruit	naar	de	gemeenteraadsverkiezingen	in
2022.	Binnenkort	wordt	duidelijk	welke	fractieleden	willen	doorgaan.
Los	daarvan	kijken	we	rond	naar	mensen,	die	willen	meedenken
over	de	grote	onderwerpen	die	op	ons	afkomen.
We	krijgen	te	maken	met	de	nasleep	van	de	coronacrisis,	we	gaan
in	West-Overijssel	de	komende	jaren	tienduizenden	woningen
bouwen	die	niet	meer	op	het	gas	gaan,	maar	wat	doen	we	met	al
die	andere	woningen?	Voor	dergelijke	vragen	werken	we	aan
regionale	visie	op	hoe	we	in	de	toekomst	onze	energie	gaan
opwekken	en	hoe	we	die	energie	in	de	huizen,	bedrijven	en	bij	de
mensen	krijgen.

Een	keertje	je	licht	opsteken	over	wat	‘de	politiek’	plaatselijke	en
regionaal	voorstelt	en	of	dat	iets	voor	je	is,	kan	geen	kwaad.	We
praten	er	graag	over,	er	zijn	allerlei	(gratis)	kennismakingscursussen
en	je	bouwt	en	denkt	mee	aan	de	toekomst	van	de	straat,	kern	en
dorp	waarin	je	woont.	Dat	kan	in	de	raad	zelf,	maar	we	stellen	ook
veel	prijs	op	mensen	die	in	onze	‘schaduwfractie’	meedenken	en
adviseren	over	dingen	waarvan	zij	(veel)	meer	weten	dan	de
raadsleden.

Verenigingen	kwaad
We	stelden	23	maart	vragen	over	de	onrust	onder	sport-	en	culturele
verenigingen	door	‘onduidelijke’	brieven	over	vernieuwing	van	het
gemeentelijke	subsidiebeleid	en	vooral	de	vraag	om	NAW-gegevens
van	leden	en	jaarstukken	van	drie	jaar	in	te	sturen.
De	manifestgroep	Nood	luidt	onze	klok	adviseerde	verenigingen	die
stukken	niet	aan	te	leveren.	De	gemeente	gaf	toe	dat	de	vraag	om
NAM-gegevens	niet	strookte	met	de	wet	en	in	de	raadsvergadering
meldde	wethouder	Hans	Olthof	dat	met	de	manifestgroep	wordt
overlegd	over	een	nieuwe	brieftekst.	Er	zouden	vier	verenigingen
geen	stukken	hebben	gestuurd,	enkele	tientallen	deden	dat	wel,
stelde	Olthof.

Regionale	invloed
Als	gemeente	werken	we	regionaal	samen	op	gebieden	waar	dat
betere	en	betaalbaarder	resultaten	oplevert.	Denk	aan	de	veiligheid
en	energie.	Dat	betekent	wel,	dat	‘zaken’	worden	gedaan	op	grotere
afstand	van	de	kiezer.	Hoeveel	invloed	heeft	die	dan?
Omdat	geldgebrek	regionale	samenwerking	noodzakelijker	maakt,	is
het	goed	na	te	denken	of	vertegenwoordiging	door	alleen
wethouders	voldoende	‘democratisch’	is.	De	Veiligheidsregio	heeft
die	vraag	hardop	gesteld	en	gaat	daarover	nadenken.
Daarom	hebben	wij	portefeuillehouder	Strien	gevraagd	hoe	Olst-
Wijhe	daarover	denkt.

Fractiecommunicatie
In	de	fractie	van	11	maart	besluiten	we	dat	onze	communicatie	via
sociale	media	(Facebook	en	Instagram)	voortaan	vast	agendapunt
wordt.	We	kiezen	dan	één	of	meer	onderwerpen	en	een	illustratie.
Daarbij	zijn	we	positief	kritisch	en	spreken	alleen	over	eigen
standpunten	en	zienswijzen.	We	houden	wekelijks	in	de	gaten	wat
werkt	en	wat	niet.

Debattechniek
Ook	bespreken	we	onze	persoonlijke	ervaringen	met	spreken	in	de
raad	en	hoe	te	reageren	op	reacties/interrupties	van	andere	fracties
en	vice	versa.	Ieder	moet	bij	zijn	persoonlijkheid	passende	manieren
en	uitspraken	kiezen.	We	kijken	nog	naar	een	praktische	workshop
over	debatteren	en	spreken	in	het	openbaar.

Fractie	en	bestuur
Op	18	maart	vergaderden	fractie	en	bestuur	samen.
De	programmacommissie	voor	de	raadsverkiezingen	bestaat	weer
uit	Alfred	Jansen	en	Elleke	Steenbergen.	Zij	benaderen	en	laten
(besturen	van)	diverse	maatschappelijke	geledingen	benaderen	om
bij	te	dragen	aan	het	verkiezingsprogramma.
Er	komt	een	bondige	samenvatting	van	het	programma	en	liefst	ook
een	versie	in	dialect.
Het	bestuur	stelt	ook	nog	een	werkgroep	voor	de	communicatie
rond	de	verkiezingen	in	en	buigt	zich	nog	over	een	profiel	voor	een
CDA-wethouder.

ALV	18	mei
In	de	communicatie	tussen	fractie	en	bestuur	gaan	voortaan	ook	de
wekelijkse	raadsnieuwsbrief	en	de	verslagen	van
fractievergaderingen	naar	het	bestuur.	Dat	voorkomt	wellicht
discussies	achteraf	over	de	aanpak	van	bepaalde	onderwerpen	en
zo	kan	het	bestuur	de	fractie	ook	beter	ondersteunen.	Om	de	fractie
meer	inzicht	te	geven	in	de	bestuursbesluiten	en	de	overwegingen
daarbij,	deelt	het	bestuur	die	voortaan.	We	spreken	af,	dat
bestuursleden	regelmatig	even	meeluisteren	met
raadsvergaderingen	om	te	zien	hoe	de	fractie	te	werk	gaat.
We	houden	een	digitale	ALV	op	18	mei	om	19	uur.	Daarvoor	volgen
een	agenda	en	een	link.

Groene	Noordmanshoek
Op	25	maart	is	Anton	Kleine	Schaars	te	gast	om	ons	bij	te	praten
over	de	plannen	voor	Noordmanshoek-noord.	Die	bestaan	uit	onder
meer	een	havezate,	kampeerweide,	fruitgaard,	wandelpaden,
voedselbos,	woningen,	tuinderij,	kwekerij,	biodiverse	natuur	en
tastbare	klimaatadaptatie.	Het	gebied	heeft	ook	een	(openbare)
recreatiefunctie.

De	plannen	monden	uit	in	drie	scenario’s,	die	volgens	de	stichting
allemaal	financieel	haalbaar	zijn,	maar	waarbij	zij	zelf	opteert	voor
een	combinatie	van	de	grond	in	eigendom	van	de	gemeente	en
bouw	van	maximaal	dertig	wooneenheden	en	een	(resterend)	deel
van	de	grond	verkopen	aan	de	naar	biodiversiteit	strevende
coöperatie	Land	van	Ons.

Er	zijn	intentieovereenkomsten	met	Natuur	en	Milieu	Overijssel,
Land	van	Ons,	stichting	Voedselbosbouw	Nederland	en
IJsselwerken	(ontwerpt	voedselbos	en	coacht	zo	nodig	de	boer).
De	stichting	ziet	(voldoende)	draagvlak	voor	productie	van	lokaal
voedsel,	het	concept	van	een	energietuin	en	het	wonen,	al	dan	niet
in	tiny	houses.	Het	college	zou	het	totale	voorstel	eind	april	aan	de
raad	willen	voorleggen.

Voor	ons	is	bij	inschakeling	van	Land	van	Ons	interessant	of	de
wooneenheden	dan	zijn	voorbehouden	aan	onze	inwoners,	of
aandeelhouders	van	Land	van	Ons	mogen	meedingen.
We	geven	aan,	dat	de	afweging	rond	Noordmanshoek	meedraait	in
de	heroverweging,	dus	pas	duidelijkheid	ontstaat	rond	de	kadernota.
	

Pasen	en	hoop

	

Geschaduwd
De	lente	brengt	alles	weer	in	beweging.	Zo	ook	in	de	gemeenteraad.
Op	15	maart	is	er	een	beeldvormende	vergadering	over	het
maatschappelijk	vastgoed.	De	vraag	is,	welke	gebouwen	in
gemeentelijk	eigendom	of	gebruik	van	belang	zijn	om	te	behouden.
De	financiële	situatie,	exploitatie	en	de	positie	van	de	gebruikers	zijn
centrale	aandachtspunten.	Hoewel	in	deze	beeldvormende
vergadering	nog	geen	keuzes	worden	gemaakt,	worstelen	diverse
fracties	al	met	de	voorgeschotelde	dilemma’s.

Voorzieningen	schrappen	is	lastig,	maar	ook	afstoten	van
gemeentelijke	gebouwen	heeft	gevolgen.	Zo	maakt	de	één	zich	druk
over	de	activiteiten	die	her	en	der	plaatshebben,	terwijl	een	ander
zich	druk	maakt	over	het	wel	en	wee	en	de	functie	van	de
gebouwen.	Hans	Kamphuis	(CDA)	vat	probleem	en	oplossing	kort
samen:	‘Wij	moeten	kijken	naar	wat	de	verenigingen	nodig	hebben
en	dan	pas	naar	de	gebouwen’.	En	met	dat	wijze	advies	lijkt	mij	dat
de	raad	wel	verder	kan.

Daarna	moet	de	oordeelsvormende	raad	beginnen,	maar	helaas	valt
de	onlineverbinding	weg,	de	raadsleden	in	verwarring	achterlatend
in	hun	huis-	of	werkkamer.	De	vergadering	wordt	daarom
verschoven	naar	23	maart.

Samen	wonen
In	die	vergadering	komen	eerst	drie	insprekers,	bewoners	van	de
aardenhuizen	in	Olst,	aan	het	woord.	Zij	zijn	ongerust	over	gebruik
van	landbouwbestrijdingsmiddelen	op	een	perceel,	direct	grenzend
aan	hun	woonwijk.	Het	is	volgens	hen	een	gevaar	voor	de
gezondheid.	Zij	stellen	een	grondruil	voor	met	een	gemeentelijk
perceel.	Wethouder	Blind	gaat	daarover	praten	met	de	eigenaar	en
belooft	naar	aanleiding	van	een	vraag	van	Elleke	Steenbergen
(CDA)	te	laten	weten	of	een	grondruil	wel	of	niet	wenselijk	is.

Harde	keuzes
Het	hoofdgerecht	deze	avond	is	de	aanpassing	van	de
heroverweging,	ofwel	een	verhoging	van	het	bezuinigingsdoel	van
1,5	naar	2,5	miljoen	euro.	Die	verhoging	is	nodig	door	(nog)	hogere
uitgaven	in	vooral	het	sociaal	domein.
Alle	fracties	hebben	het	er	zwaar	mee.	Het	tekort	is	immers
ontstaan	doordat	het	rijk	structureel	te	weinig	geld	uitkeert	aan	de
gemeenten	om	opgedragen	taken	te	vervullen.	Vooral	in	het	sociaal
domein	(onder	meer	Wet	maatschappelijke	ondersteuning	en
jeugdzorg)	schiet	het	rijk	schromelijk	tekort.

Tot	zover	zit	de	raad	op	één	lijn.	Maar	daarna	lopen	de	meningen
uiteen.

Zeker	wanneer	de	PvdA	aankondigt	niet	langer	deel	te	nemen	aan
de	raadscommissie	voor	de	heroverweging,	reageren	alle	fracties
afwijzend	-	en	soms	emotioneel.	De	PvdA	waardeert	die	oproep	tot
samen	optrekken,	maar	geeft	later	in	de	week	na	intern	beraad	toch
aan	bij	het	besluit	te	blijven.

Ook	GroenLinks	is	tegen	de	verhoging,	maar	wil	wel	in	de
raadscommissie	blijven.	Gemeentebelangen	komt	met	een	motie,
die	een	beroep	doet	op	de	provincie	om	tot	een	oplossing	te	komen.
CDA,	VVD	en	D66	vinden	dat	de	raad	dit	zelf	moet	proberen	op	te
lossen.	Er	is	weinig	vertrouwen	dat	derden	daarbij	echt	kunnen
helpen.	Jolande	Olthof	(CDA)	benadrukt	dat	de	gemeente	zelf	‘aan
het	stuur’	moet	blijven.	Wel	verzoekt	zij	de	wethouder	nog	eens
nadrukkelijk	contact	met	de	provincie	op	te	nemen.	Wordt	vervolgd.

Subsidies
Sander	Klos	(CDA)	stelt	wethouder	Olthof	een	vraag	over	de	onrust
die	ontstond	door	brieven	aan	sport-	en	culturele	verenigingen.
Het	college	wil	het	subsidiebeleid	aanpassen	en	vroeg	daarom
onder	meer	NAW-gegevens	en	financiële	jaarcijfers.
De	manifestgroep	Nood	luidt	onze	klok	adviseerde	verenigingen	de
informatie	niet	op	te	sturen.	Vier	verenigingen	deden	dat	ook	niet,
veel	andere	wel.

De	wethouder	erkende	dat	de	vraag	van	NAW-gegevens	niet
strookte	met	de	wet	en	hij	nu	met	de	manifestgroep	spreekt	over
een	nieuwe	brief.

Zonneparken
Elleke	Steenbergen	is	verrast	door	een	artikel	in	De	Stentor	over
initiatieven	rond	grootschalige	zonneparken.	Dit	nieuws	overvalt	de
fractie.	Wethouder	Blind	legt	uit,	dat	veel	initiatiefnemers	moesten
wachten	tot	de	raad	de	energievisie	had	vastgesteld	en	dus	nu
tegelijk	aanvragen	doen.	Over	de	verdere	stand	van	zaken	en	of
neer	gronden	zijn	aangekocht	moest	hij	het	antwoord	schuldig
blijven.

Steenbergen	vroeg	ook	naar	het	KGO-beleid,	waarin	agrarische
gebouwen	onder	voorwaarden	kunnen	worden	vervangen	door
woningen.	Is	het	mogelijk	deze	woningen	niet	op	het	specifieke	erf
in	het	buitengebied,	maar	in	of	aan	de	rand	van	de	dorpen	te
bouwen?	Zij	verzoekt	dit	punt	voor	een	volgende	vergadering	te
agenderen.

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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