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Algemene Beschouwingen van de CDA-fractie 

 

Algemene beschouwingen gaan over wat er was, wat er is en wat er komt.  

 

Er was een brede coalitie met het CDA. Drie partijen met een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor het gehele college. Er kwamen barsten in het college. Een extern geraadpleegde consultant 

rapporteerde dat er een wethouder is die de grenzen opzoekt en bij tijd en wijle gecorrigeerd moet 

worden om er niet overheen te gaan. Het CDA stelde voor dat nu het college niet samen verder kon, 

alle wethouders ontslag zouden nemen en er een nieuw college zou komen. Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid nemen. Helaas wilden de CU en SGP deze verantwoordelijkheid niet nemen en 

hebben wij ervoor gekozen om wel de verantwoordelijkheid te nemen. Dat is een erg moeilijke 

beslissing geweest, voor onszelf en voor de samenleving want we liepen het risico dat CU en SGP 

samen verder zouden gaan zonder derde partij. Dat vinden wij geen goede vertegenwoordiging van 

de gehele Staphorster bevolking. Maar een college dat nog drie jaar met elkaar verder moet, maar 

dat onderling niet kan, was in onze ogen nog slechter voor Staphorst.  

Tijdens de vorige raad kondigde de heer Bos namens de CU en SGP aan dat in het begin van de week 

erop duidelijkheid gegeven zou worden over hoe de coalitie verder gaat. Die duidelijkheid is er 

gekomen. Ondanks dat vooral de ChristenUnie veel waarde zei te hechten aan een breed draadvlak 

in de raad en de samenleving, komt er toch geen partij bij. De CU gaat alleen verder met de SGP. En 

dat, omdat andere fracties niet bereid bleken het akkoord ongewijzigd uit te voeren. Vind je het gek? 

Wanneer ik GB of PvdA was, wilde ik ook alleen maar aanschuiven wanneer ik ook een duidelijke 

inbreng in het beleid zou krijgen. Maar het voelt ook wel weer goed dat de coalitie de inbreng van 

het CDA zeer waardeert en daar niet aan wil tornen.  

Nu gaat de ChristenUnie alleen verder met de SGP, dat wordt echt een verstandshuwelijk, beide 

partijen zullen of misschien moeten ze wel, elkaar vasthouden, ook op standpunten waar ze het 

volstrekt met elkaar oneens zijn. Ik heb de SGP niet eerder voor een OZB-verhoging horen pleiten… 

 

Het gaat goed met Nederland. Onze economie blijft ook volgend jaar groeien, de werkloosheid is 

uitzonderlijk laag en met een gelukscijfer van 7,5 staan we op plek 5 van alle landen.  

Maar toch… Er verschijnen dikke onweerswolken aan de horizon door de Pfas en stikstofcrisis. 

Boeren die voor ons voedsel zorgen, worden als schuldigen aangewezen. Bouwprojecten komen stil 

te liggen, waardoor de eerste ontslagen al zijn gevallen. Met de protesten wordt een dieper 

probleem in onze samenleving blootgelegd. Het probleem van platteland tegen stad, nuchtere 

boeren tegen doorgeslagen klimaatverbeteraars. Van CDA-achterban tegenover D66. In plaats van 

met elkaar een probleem op te lossen, keren mensen zich tegen elkaar en nu vooral tegen de 

overheid. Telkens worden boeren en mkb-ers meer regels opgelegd. In plaats van bestaande natuur 

te beschermen, is er meer bijgekomen met als gevolg een stikstofprobleem. Nederland is te klein 

voor grote natuurgebieden. De wereldproblemen in Nederland oplossen is veel te bekrompen. We 

moeten goed in ogenschouw nemen, dat we met elkaar een inkomen moeten verdienen. Dat redden 

we niet door alleen voor eigen inwoners te produceren. Ons land, maar ook onze gemeente is 

afhankelijk van export, van de wereldhandel.  

 

Kunnen wij hier in Staphorst alle problemen oplossen? Nee. Maar we willen als CDA Staphorst wel 

eerlijke politiek bedrijven. Niet de hardwerkende inwoners de dupe laten worden door weer extra 
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regels en weer extra belastingen. Daarom zijn wij tegen de voorgestelde OZB-verhoging.  

Wij vinden het niet uit te leggen dat zodra wij als gemeente in zwaar weer komen, te weinig geld 

hebben, dat we dan aan de gemakkelijkste knop draaien: belastingverhoging voor burgers en 

bedrijven. Dat is niet onze keuze.  

We moeten nu het even minder gaat, vooral kijken naar de eigen organisatie, minder uitgeven. De 

grootste gemeentelijke kostenpost zijn de salarissen, het ambtelijk apparaat. Wij kiezen ervoor om 

daarop te bezuinigen. Het college stelt juist voor om meer mensen aan te nemen. Dat is de 

omgekeerde wereld. Ook in het bedrijfsleven is het zo dat wanneer het minder gaat, de broekriem 

wordt aangehaald en geen nieuwe vacatures opengezet. En ja, we hebben er allerlei taken bij 

gekregen zonder voldoende extra middelen. Maar het rijk zegt ook dat alle inwoners erop 

vooruitgaan. Wanneer we als lokale overheid dan de belasting verhogen, gaat iedereen er op 

achteruit, dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, wij zeggen: laten we dat minder doen, een pas op de 

plaats maken met het aannemen van personeel. Dat bespaart ons in de kosten, waardoor we de OZB 

niet hoeven te verhogen.  

 

Een groot thema dat volgend jaar ook in Staphorst gaat spelen, is duurzaamheid. In het 

klimaatakkoord heeft de landelijke overheid besloten dat iedere regio zijn steentje moet bijdragen. 

Hoe groot die steen per regio is, moet in maart 2021 bepaald zijn. Komend jaar wordt dus een 

spannend jaar waarin we als Staphorst moeten aangeven hoeveel windmolens, zonneparken en 

biomassacentrales in onze gemeente en onze regio moeten komen. En dan gaat het om niet over 1 

of 2 windmolens of een hectare zonneparken, maar om veel meer. Dit brengt ons in een spagaat. Ja, 

we moeten op zoek gaan naar andere energiebronnen. En ja, we hebben maar één aarde, daar 

moeten we zuinig op zijn en zal niemand op tegen zijn. Maar als gemeente hebben we nu alleen de 

keuze uit windmolens, zonneparken of biomassacentrales. Dat is te beperkt, zorgt voor overlast, 

slokt goede landbouwgrond op en we moeten bossen kappen voor voldoende biomassa.  

Het klimaatakkoord is landelijke wetgeving, we moeten daaraan gaan voldoen. Maar het is ook een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom moeten we vanuit de raad, vanuit het college en vanuit 

de regio ons laten horen in Den Haag. Dat er meer geld wordt gestoken in nieuwe technologieën. 

Voormalig milieuactivist Michael Shellenberger pleitte pasgeleden voor 10 extra kerncentrales in 

Nederland, wellicht goed om daar ook naar te kijken i.p.v. het hele land vol te zetten met 

windmolens en zonneparken. Want daarmee zijn we er ook niet, want hoe moeten we omgaan met 

al die versleten panelen die over een aantal jaren weer afgevoerd moeten worden, allemaal 

elektronisch afval. 

We moeten vooral kijken naar de betaalbaarheid voor de burgers. En dat niet door het aanbieden 

van goedkope leningen voor dure warmtepompen, maar door betaalbare alternatieven aan te 

bieden.  

Kortom, we herhalen wat we vaker gezegd hebben: we hebben grote zorgen over de betaalbaarheid 

van de energietransitie.  

 

Doordat we als gemeente moeten bezuinigen, worden veel nieuwe projecten al dan niet tijdelijk op 

hold gezet. Gezien de financiële situatie begrijpelijk. Maar er zijn ook enkele plannen stil gelegd die 

wel belangrijk zijn en ook niet ontzettend veel kosten.  

 

We hebben geen beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten terwijl er ontzettend veel 

arbeidskrachten uit andere landen in de gemeente werken en ook wonen. Omwonenden storen zich 
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aan de grote aantallen, vooral mannen, die samen in een huis wonen en zich niet of nauwelijks 

bekommeren om tuin, erf of gewoonten in de buurt. Dat vraagt om beleid en kan niet langer 

wachten. Het opstellen van een beleidsnota is echter geschrapt, we willen dat dit toch op korte 

termijn wordt uitgevoerd.  

 

Sport, spelen en bewegen is belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Toch is het beleidsplan dat 

hiervoor zou worden opgesteld, geschrapt. Juist omdat het zo belangrijk is moeten we dit wel door 

laten gaan.  

 

Dan is er nog wat onduidelijkheid over hoe we verder gaan met ons centrum. De herinrichting van de 

Staphorster Kerkweg en Bergerslag vervallen, dat vinden we jammer, maar wel akkoord. De 

ondernemersvereniging heeft een aanzet gegeven om te komen tot een nieuwe detailhandels- en 

centrumvisie. Hoe zit het met de bereikbarheid en veiligheid en hoe kunnen we ons centrum 

aantrekkelijker maken. Dat moet een vervolg krijgen, daar moet de gemeente samen optrekken met 

de Ondernemersvereniging en tot een gedragen visie en uitvoering komen. Bereikbaarheid moet 

onderdeel van de centrumvisie zijn, daarom is het goed om daarbij ook de verkeersafwikkeling op de 

Stovonde te betrekken.   

 

Conclusie:  

De discussie over deze begroting gaat eigenlijk maar over één ding: willen we de OZB met meer dan 

40% in vier jaar verhogen of kiezen we voor maatregelen intern. Wij kiezen voor het laatste, en ja, 

dan moeten we een discussie voeren over de kerntaken, wat vinden we belangrijk en wat iets 

minder. 
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