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Van onze redactie 

 
De schoolvakanties zijn ondertussen ook in onze 
regio begonnen, en velen van ons zullen de 
dagelijkse beslommeringen voor een korte periode 
achter zich te laten om tot rust te komen en bij te 
tanken. Ook het politieke leven in Twenterand staat 
twee maanden op een laag pitje. In de politiek 
noemen we dat het zomerreces. Als CDA-fractie 
hebben we het zomerreces ingeluid met een solex 
toertocht en een bijeenkomst op de 
Johanneshoeve.  
 
Namens de fractie, wethouders en fractievolgers 
willen we al onze lezers een hele fijne vakantie 
toewensen. 
 

CDA-fractie ontdekt Twenterand per Solex 
 
Vrijdagavond trokken de CDA-fractieleden en CDA-wethouders vergezeld van hun 
echtgenoot of echtgenote door Twenterand op een solex.  
Deze toertocht was georganiseerd om het zomerreces in te luiden en om het afgelopen 
politieke jaar nog eens in gezellige kring door te spreken.  
Door deze toertocht per solex kreeg het een extra dimensie omdat de raadsleden en 
wethouders konden genieten van de mooie plekjes die ons Twenterand heeft. 
De organisatie was in handen van de www.johanneshoeve.nl in samenwerking met 
www.absportsadventures.nl, beiden uit Twenterand. 
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Bibliotheek gered in elke kern, zonder OZB verhoging. 

 
Tijdens de raadsvergadering van 19 juli is op voorstel van CDA, 
ChristenUnie en GBT besloten om te kiezen voor behoud en 
vernieuwing van de 4 huidige bibliotheekvestigingen. Eerder had 
het College van B & W een raadsvoorstel voorgelegd met vier 
scenario’s, variërend van een hoofdvestiging met 3 servicepunten 
tot 2 vestigingen open en 2 sluiten tot bovengenoemd voorstel. 
De benodigde financiële dekking dacht men te betalen uit een 
verhoging van de OZB. Verhoging van OZB gaat in tegen de 
verschillende verkiezingsprogramma’s van CDA, GBT en CU; 
hiertoe wil men alleen besluiten als sociaal beleid in het gedrang 
dreigt te komen. 

CDA fractievoorzitter Jan Kuilder gaf aan voorstander van 4 fysieke vestigingen te zijn, één 
in elke kern. Hiervoor moeten wel concrete afspraken worden gemaakt met de nieuwe 
directeur van de Openbare Bibliotheek van Twenterand, voor bibliotheekvernieuwing, 
kostenbesparing en inkomstverhoging. Plannen moeten zich richten op verbetering van 
efficiency en optimale dienstverlening met partners uit cultuur, welzijn en onderwijs. 
Mogelijkheden worden uitgewerkt voor de inzet van een mediacoach, die in combinatie met 
onderwijs werkt aan bevordering van lezen, inzet van nieuwe media en bestrijden van 
leesachterstanden. Via het instrument van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) 
moeten kosten en doelen vanaf 2013 duidelijk met elkaar worden verbonden. Benodigde 
kosten worden vanuit de kadernota 2013 gedekt uit een bezuiniging op de wettelijke 
overheidstaken. In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie werd dit voorstel van 
CDA, GBT en CU aangenomen met 17 van de 22 aanwezige raadsleden, dus 5 tegen. 
Vanaf  20 september is de gemeenteraad weer terug en starten de raadsdebatten weer. 
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Zorg voor toekomst sociale werkplekken.   
 
Het CDA gaf tijdens de raadsvergadering van 
19 juli aan naar een brede oplossing te 
zoeken voor mensen met een WSW-indicatie. 
Een notitie van het College die als aanvulling 
voor de raadsvergadering van afgelopen 
dinsdagavond kon dienen, gaf helder weer 
dat de gemeente op dit moment actief aan het 
werk is om de beste oplossing te vinden voor 
mensen met een WSW-indicatie.  
 

Het CDA hamerde er op dat de zes samenwerkende gemeenten, die gezamenlijk de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Soweco vormen, de verantwoordelijkheid gegeven moet 
worden voor het beschutte werken. Dit is namelijk terug te vinden in de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW). Ook wees het CDA op het grote risico wanneer de gemeente zelf 
alle detachering naar een reguliere baan verzorgt van mensen die onder de Wet Werken 
naar Vermogen (Wwnv) gaan vallen. Voor een deel doet de gemeente dit al, maar we 
moeten ook zoeken naar partijen die dit wellicht beter kunnen. Wanneer de gemeente alle 
detachering nu al naar zich toetrekt, moet er meer kennis in huis gehaald worden. Ook zijn er 
dan meer beleidsmedewerkers nodig, met alle risico‟s van dien. Verder gaan we buiten een 
effectieve samenwerking met andere gemeenten om en komt de gemeente hierin alleen te 
staan. 
Als gemeente willen we echter juist samenwerken met de andere zes gemeenten zoals dit 
ook het geval was met de uitwerking het VNG-bestuursakkoord. Een motie met die strekking 
is samen met de CU ingediend en ondersteund door de VVD. Het voltallige college heeft de 
motie toen overgenomen. 
Het CDA wil de beste oplossing voor mensen die afhankelijk zijn van een goede bemiddeling 
naar een reguliere arbeidsplek, maar stelt wel dat de gemeente hierbij geen onnodige 
financiële risico‟s moet lopen door alles in eigen hand te willen houden. Het CDA ziet dan 
ook graag dat aanvullend naar partners wordt gezocht die mensen met een WSW-indicering 
kunnen en willen plaatsen. 
Het College heeft toegezegd in oktober te komen met de uitwerking van het scenario waarin 
SOWECO verantwoordelijk blijft voor het organiseren van het beschut werken. Zeker is dat 
aan de huidige regeling voor mensen met een WSW-indicatie niet wordt getornd.  
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………………………………………………………………………………….. 
CDA-fractie op werkbezoek bij Delta FM/TV 

 
Een deel van de CDA-fractie bezocht in de vroege zaterdagochtend 16 april jl. de 
studio van Delta FM/TV. Niemand minder dan Marcel van Dijk leidde de fractieleden 
rond en gaf een presentatie over de geschiedenis van de lokale omroep. 
De aanwezigen waren fractievoorzitter Jan Kuilder, de raadsleden Bas Tinselboer en Bertus 
Wessels en fractievolger Michiel Wiltvank. Zij lieten zich informeren over de het reilen en 
zeilen van de publieke lokale omroep in Twenterand. Voorzitter Marcel van Dijk ontving de 
raadsleden met een korte presentatie. Ook schetste hij in het kort de toekomstplannen van 
de omroep. Daarna kreeg de CDA-delegatie een uitgebreide rondleiding door de studio. 
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…………………………………………………………………………………….. 
 

Uit de Raadszaal…  
 
Deze keer een “Uit de raadszaal…” met 
een kandidaat-raadslid, een zogeheten 
fractie(op)volger: de nummer 14 van 
lijst 1! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben geboren en getogen in het 
brinkdorp Den Ham. In de periode 2002 tot 2010 heb ik met veel plezier in  
Vriezenveen gewoond. Na de verkoop van onze woning aan de Haarspit te Vriezenveen, 
woon ik sinds vorig jaar samen met mijn vrouw Bianca in het voormalige gemeentehuis in Den 
Ham. Hier hebben we een tijdelijk huuronderkomen gevonden. Een prachtige plek met uitzicht 
op de „groene long‟ van Den Ham. Vanuit deze plek gaan we op zoek naar een nieuw 
onderkomen binnen de gemeente Twenterand. 
 
Mijn grootouders (vaderskant) hebben lange tijd een akkerbouwbedrijf gehad aan de 
Paterswal in Westerhaar-Vriezenveensewijk, na pensionering waren zij woonachtig in 
Vroomshoop. De ouders van mijn moeder hadden een aannemersbedrijf in gemeente 
Vriezenveen. Mijn vader is in 1989 overleden in zijn woonplaats Den Ham, mijn moeder is 
inmiddels naar Ommen verhuisd. Mijn (groot)ouders die opgegroeid zijn in de Twenterandse 
dorpen draag ik de gemeente Twenterand een warm hart toe. Ik ben christelijk opgevoed en 
lid van de gereformeerde kerk. 
 
Na mijn studie aan Hogeschool Larenstein (Land-, water- en milieubeheer) in Velp ben ik bij 
Ingenieursbureau Grontmij in Zwolle aan de slag gegaan. Sinds 2003 ben ik werkzaam bij 
waterschap Regge en Dinkel in Almelo. In de functie van projectmanager heb ik een leuke 
uitdagende baan waarbij ik verantwoordelijk ben voor de aansturing van projecten met  
 
 

CDAan u voorgesteld: 
 
 Naam: Rolf te Velde 
 Woonplaats: Den Ham 
 Leeftijd: 34 jaar 
 
 Social Media: 

 
linkedin.com/pub/rolf-te-  
velde/23/b34/519  

   
 Vanaf 2003 werkzaam bij 

waterschap Regge & Dinkel 
 
 Portefeuille: ruimtelijke ordening, 

werkgelegenheid, waterbeheer 

http://www.rolf.nl/
http://www.rolf.nl/
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betrekking tot de inrichting van de landelijke en stedelijke leefomgeving. Naast water spelen 
de ruimtelijke aspecten stedelijke ontwikkeling, landbouw, natuur, educatie en recreatie een 
belangrijke rol. En niet te vergeten de Twentse burger! Persoonlijk hecht ik waarde aan de 
begrippen draagvlak en burgerparticipatie, zowel voor de waterschapsprojecten als binnen de 
Twenterandse politiek. Eind 2010 heb ik een 2-jarige leergang bestuur- en bedrijfskunde aan 
de Universiteit Twente afgerond, vanaf september 2011 hoop ik te kunnen starten met het 
afronden van de volledige studie. 
 
Zowel de landelijke- als lokale politiek volg ik geruime tijd. Sinds enkele jaren maak ik deel uit 
van de CDA-kerncommissie in Vriezenveen. Een vertegenwoordiging van de Vriezenveense 
bevolking die betrokken is bij de politiek van Vriezenveen en omgeving. Ook in Den Ham 
weten ze me inmiddels te vinden. Hierdoor ben ik intensiever in aanraking gekomen met het 
gedachtegoed van het CDA. Een goede balans tussen mens, dier en landschap 
(rentmeesterschap) vind ik belangrijk. Om een betrouwbare overheid te kunnen zijn is het 
belangrijk politiek dichterbij de mensen te brengen. 
 
Vanuit deze intentie ben ik betrokken geweest bij het opstellen van het verkiezingsprogramma 
2010. Sinds maart 2010 ben ik fractievolger en actief deelnemer aan de fractievergaderingen, 
zodat ik verdere politieke en bestuurlijke ervaring op kan doen. Een fractievolger is onder 
andere betrokken bij collegeonderhandelingen, raadsdebatten en loopt alvast warm voor 
opvolging. Een positie die mij als jonge enthousiaste CDA-er goed past.  
 
Naast mijn werk, studie, politieke- en andere activiteiten vind ik het heerlijk om buiten te zijn 
en al wandelend of fietsend te genieten van het moois dat het Twentse landschap biedt. Ik 
hecht waarde aan mijn „thuis‟, familie en medemens. 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
CDA Twenterand bij de Vjennedag 2011: “politiek dichtbij mensen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr.: Bas Tinselboer, Henry ter Halle, Johan Oordt, Michiel Wiltvank 
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Berichten uit de Raad 

 
Bramer-Hegen twee keer geïnstalleerd! (of drie keer??) 
 
In februari werd Frouwke 
Bramer als raadslid 
geïnstalleerd ter vervanging 
van Simone Boerkamp. De 
vice-voorzitter van het CDA-
bestuur werd toen voor 16 
weken benoemd. Afgelopen 
dinsdag 31 mei werd deze 
termijn met nog eens 16 weken 
verlengd. 
 
Aan het begin van de 
raadsvergadering ontstond er 
dinsdag enige verwarring. Bij het 
agendapunt “tijdelijke toelating 
van raadslid Bramer-Hegen” 
stond mevrouw Bramer tegenover burgemeester Visser om (opnieuw) te worden beëdigd voor 
een periode van 16 weken. 
 
Direct na haar beëdiging vroeg voorzitter Gerjan Smelt van de commissie onderzoek 
geloofsbrieven om schorsing. Hij wilde wat bespreken met de burgemeester.  
Bij terugkomst in de raadzaal overlegde Visser met raadsgriffier Ros. Wat bleek? Mevrouw 
Bramer had vergeten de twee voorste vingers van haar rechterhand op te steken. Enige 
onrust ontstond in de raadzaal. Opnieuw werd  
ze gevraagd naar voren te komen en een  
hernieuwde beëdiging volgde. 
 

Frouwke Bramer-Hegen 
Raadslid CDA Twenterand 

…………………………………………………………………………………….. 
 

Volgende nieuwsbrief 
 
Het volgende reguliere nummer 
zal naar verwachting in oktober verschijnen. 
 
De redactie 

CDAgenda: 
 
  20 en 21 september 

raadsdebatten. 
 4 oktober raadsvergadering.  

 
 


