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Van de voorzitter 
We hebben weer een roerige tijd achter de rug als het gaat om de 
plaatselijke afdeling, daarover hebben wij u in een persoonlijk schrijven 
over geïnformeerd. Op het moment dat ik dit schrijf, staan we aan de 
vooravond van de beslissing door de 2e kamer over Mauro. 
Als bestuur hebben we via de voorzitter van CDA Overijssel, Hein 
Pieper, maar ook rechtstreeks aan onze 2e - Kamerleden  gevraagd om 
het besluit inzake zijn uitzetting te heroverwegen en te besluiten de 
minister op te roepen gebruik te maken van zijn discretionaire 
bevoegdheid en Mauro een verblijfsvergunning te verlenen. 
Wij hebben daarbij de overwegingen van de 2e Kamerfractie gezien, 
maar komen, in alle bescheidenheid, tot de conclusie dat Mauro niet 
uitgezet moet worden. Het is de overheid zelf, die er niet voor kan 
zorgen dat besluitvorming binnen een redelijke (korte!) termijn kan 
plaatsvinden, waardoor minderjarigen als Mauro wortelen in onze 
samenleving en hier hun toekomst hebben verdiend.   
 
Als regels een permanent verblijf onmogelijk maken, dan dienen de 
regels te worden aangepast, maar kom daar maar eens om in Den 
Haag. Want dat voelt als willekeur. Ons congres was er helder over, 
ook al ging het niet direct over Mauro. Het klopt niet, dat voel je, maar 
die regels … Daar weten we als CDA-ers geen weg mee. De regels 
moeten worden uitgevoerd en daarmee basta, zo is de redenatie.  
Maar er is meer; regels dienen een doel en dat doel wordt gemist. Een 
probleem daarbij is, dat veel (van onze) bestuurders (met alle respect!) 
ambtelijk zijn opgevoed en dan is het  verdraaid lastig om recht en 
barmhartigheid in balans te krijgen. 
 
Als we de crisis in onze partij te boven willen komen, moeten we 
moderniseren. Dat proces is in gang gezet, dat heeft het partijcongres 
laten zien. De inhoud staat voorop en dat is goed, maar we zitten 
praktisch gezien nog steeds vast in bestuurdersreflexen, zoals ik dat 
noem. De discussie over Mauro is daar een goed voorbeeld van. 
Hopelijk hebben we ons gedachtegoed snel hertaald in een politieke 
agenda zodat we de problemen op korte en lange termijn te lijf kunnen. 
Voeg daar een sterke politieke leider  bij en dan kunnen we weer 
denken aan een weg omhoog.  
Dat zal niet lukken door weg te lopen, maar door mee te werken aan dit 
vernieuwingsproces. Onze waarden zijn te sterk om uit te zien naar wat 
anders en daarbij moeten we ons niet laten leiden door de opvattingen 
van onze politieke vertegenwoordigers van nu. Dat zijn de 
voorbijgangers (en weer met respect!), maar ons gedachtegoed is 
blijvend. 
 
Volhouden, zeg ik. 
Huib Eshuis 
 

     CDActualiteiten  2011  
 



Opletten 
 

Binnen onze gemeente stond het in de zomervakantie bol van de 
activiteiten. In alle kernen was het nodige te beleven. Zo werd in 
het laatste weekend van de vakantie ‘De Haere Triathlon van 
Vroomshoop’ gezwommen, gefietst en gelopen. De deelnemers 
letten gespannen op het startschot dat ik mocht geven en ‘vlogen’ 
uit de startblokken. Mede namens de vele vrijwilligers en 
sponsoren werd het een fantastisch evenement.  
 
Je zou denken dat na de vakantie op het gemeentehuis alle werk 
weer opgestart moet worden. Toch lopen veel zaken gewoon 
door. Juist binnen de gemeente zijn er (bestemmings-)plannen 
met termijnen die geen uitstel dulden. Pas sprak ik een 
ondernemer die graag een bedrijfje wilde opstarten. In het 
bestemmingsplan bleek de bestemming van zijn perceel gewijzigd 
te zijn. Binnen de oude bestemming paste wel een winkel, maar 
nu niet meer. De gemeente had de bestemming gewijzigd zonder 
dat de eigenaar het wist! Hoe kan dat nou? 
 
Als op een pand een woon- en winkelbestemming ligt en de winkel 

6 jaar geleden gesloten is, dan is het huidige gebruik wonen. Iedere 10 jaar moeten de 
bestemmingsplannen geactualiseerd worden naar het huidige gebruik.  
In dit voorbeeld is bij de actualisatie van het bestemmingsplan de bestemming wonen toegekend aan 
het pand omdat er al 6 jaar geen winkel meer gevestigd is.  
 
Als wettelijke verplichting wordt deze wijziging gemeentebreed bekend gemaakt in het huis-aan-huis 
blad Gemeentecontact en in de Staatscourant. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk en van hen wordt 
verwacht dat zij hier op letten. De gemeente heeft geen verplichting om iedereen aan te schrijven. 
Het is ondoenlijk om alle eigenaren op te sporen die in het hele land of daarbuiten kunnen wonen.  
Hoe weet u nu dat er iets in uw buurt of kern gewijzigd wordt? Dit kunt u in de krant lezen. (Iedereen 
ontvangt Gemeentecontact). Een andere oplossing is dat u zich abonneert op bekendmakingen uit 
de gemeente. U kunt op www.overheid.nl een selectie maken op postcode en soort plan/wijziging 
waarin u geïnteresseerd bent. Zo kunt u zelf bijhouden wat u belangrijk vindt. Daarnaast kunt u altijd 
op www.twenterand.nl terecht voor de meest actuele informatie. Wij houden u zoveel mogelijk op de 
hoogte, maar …het blijft ondanks alles wel opletten geblazen.  
 

 

 



 
Van de fractie VZ  
 
PROGRAMMA-BEGROTING 2012 
  
 
Algemeen.  
 
Het CDA staat een financieel sociaal en solide beleid voor. Het CDA waardeert de wijze waarop het 
College van B & W en de ambtelijke staf erin geslaagd is om een sluitende begroting te presenteren.  
 
Wel moeten wij constateren dat er nog een groot aantal ontbrekende cijfers zijn en dat de negatieve 
financiële gevolgen van het decentraliseren van een aantal rijkstaken de komende jaren een risico 
vormen voor de begroting. De decentralisatie van taken in het kader van AWBZ en WSW is een 
daarbij voorbeelden dat een enorme impact kan hebben. Bij deze taken is het op dit moment nog niet 
bekend wat de ( financiële)gevolgen zullen zijn voor de begroting van de komende jaren. De 
financiële gevolgen van de gewijzigde invulling van de GR Soweco zijn op dit moment ook nog niet te 
overzien. Het betreft hier niet alleen de zorg voor de financiële gevolgen, maar het gaat hier nog 
meer om de arbeidsparticipatie voor iedereen. Het punt van zorg betreffende de werkloosheid delen 
wij derhalve. In recente publicaties van het UWV wordt aangegeven dat de werkloosheid wel eens 
kon gaan stijgen. 
 De mensen komen natuurlijk niet allemaal direct in de bijstand, maar er zit wel een toekomstig risico 
in. Het benutten van de Algemeen Risico Reserve is in deze tijd verantwoord, maar willen wij wel 
begrenzen. Er moet kritisch gekeken worden of alle bezuinigingsmogelijkheden zijn onderzocht, 
alvorens deze reserves aan te spreken. In de komende tijd zal er nauwelijks ruimte zijn om reserves 
op te bouwen.  
De meevaller vanuit de BLS middelen van € 573.000,00 is natuurlijk meegenomen maar verhelpt het 
probleem niet. 
 
Meerdere malen is in deze raad aan de orde geweest hoe om te gaan met het afdekken van deze 
risico’s. De vraag kan gesteld worden of de wijze waarop dat nu is afgesproken nog volstaat. Ons 
voorstel is om dit bij de behandeling van de actualisatie van de nota “reserves en voorzieningen “ te 
doen die voor 2012 gepland staat. Indien mogelijk zou dit dan vóór de bespreking van de kadernota 
2013 moeten plaatsvinden. 
 
Wij vinden dat de beheersing van het proces van het halen van de taakstellingen van de afgesproken 
en van de nog te onderzoeken bezuinigingen alle aandacht verdient.  
 
Om een goede en inhoudelijke discussie te kunnen voeren over de nog te nemen bezuinigingen is 
het wel noodzakelijk om tijdig als gemeenteraad hierover de voorstellen te ontvangen.  
 
De samenwerking met de omliggende gemeenten binnen WT4, waar nu een eerste aanzet  is 
gedaan, zien wij met vertrouwen tegemoet waarbij wij naast de kwaliteitsverbeteringen en 
vermindering van kwetsbaarheid, zeker ook efficiencyvoordelen verwachten. Een eerste onderwerp 
waar dit concreet is gemaakt is de invulling van de rekenkamerfunctie. Wij zien hierin een belangrijke 
rol weggelegd voor de burgemeester vanuit zijn rol als voorzitter van het college om hier voortvarend 
aan mee te werken. 
 
Programma’s 
 
  
1. Mens en Maatschappij  
 
Het mag duidelijk zijn dat de CDA-fractie op het gebied van de zorg, en wat daar allemaal mee 
gemoeid is, zich zorgen maakt wat er allemaal op ons af komt.  
De invoering van de nieuwe wet Werken naar Vermogen en daaruit voortvloeiende veranderingen 
verdienen alle aandacht. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare groepen en daarom is een zorgvuldige 
invulling van het beleid essentieel. Hierbij is de nieuwe invulling van de Soweco die op het 
programma staat een belangrijk item. 



De aanpassingen binnen de WMO vergen ook de nodige aandacht waarbij het financiële aspect een 
belangrijke rol blijft spelen maar als speerpunt vooral de behoefte van mensen centraal moet blijven 
staan. 
Jeugd en Onderwijs is een belangrijk item voor de CDA-fractie en zij ziet in de  
samenwerking tussen de bestaande instanties en instellingen een belangrijke rol weggelegd bij de 
gemeente als regievoerder.  
 
In eerdere debatten heeft de CDA-fractie al aangegeven dat de kosten voor de Gastouderopvang 
eigenlijk niet in verhouding staan met het aantal klanten. Maar helaas is daar op dit moment 
klaarblijkelijk niets aan te doen. 
  
Vrijwilligers zijn en blijven het cement van vele organisaties en verenigingen en het is daarom goed 
te vernemen dat 38% van de inwoners aan vrijwilligerswerk doet. 
Het is wel jammer dat het resultaat vanuit het Informatiepunt Vrijwilligers Twenterand (IVT) nog niet 
zo groot is. Ondanks deze nu nog mindere resultaten is CDA-fractie van mening dat we dit voort 
moeten zetten, mede omdat we hier ook in een opbouwfase zitten. Wij spreken dan ook graag onze 
waardering uit voor de inzet van de medewerkers en vrijwilligers van het IVT. 
 
Het multifunctionele centrum voor Vroomshoop vinden wij als CDA-fractie belangrijk en wij zien dan 
ook met belangstelling uit naar de definitieve invulling door Mijande Wonen van het beheer en 
exploitatie. Een gezonde duurzame financiële exploitatie is daarbij voor zowel de gemeente als ook 
voor Mijande wonen van groot belang.  
Wij verwachten z.s.m. door het college geïnformeerd te worden over het uiteindelijke resultaat, zodat 
volgend jaar echt de schop in de grond kan. 
 
Wat voor het MFC geldt, geldt in niet mindere mate voor de nieuwbouw van het gezondheidscentrum 
met verpleeghuisbedden en zorgappartementen in Vroomshoop. Graag horen wij van het college wat 
de stand van zaken is voor deze mooie vorm van zorg in de eigen woonomgeving. 
 
 
Tot onze spijt bestaat er nog geen duidelijkheid over de invoering van de Beleidgestuurde Contract 
Financiering (BCF) waardoor het nog steeds moeilijk is om inzicht te krijgen in de gewenste 
resultaten en rapportages. Hoe definieert het college de noodzakelijke normen en kaders die garant 
staan voor datgene wat wij willen bereiken.  
De CDA-fractie heeft er op aangedrongen bij het college om de BCF contracten ruim voor de 
behandeling van de begroting inzichtelijk te maken zodat bij de vaststelling van de begroting hier 
eventueel inhoudelijk op kon worden ingegaan. Helaas moeten wij concluderen dat deze 
duidelijkheid er nog niet is. Hieraan gekoppeld is de uitwerking van Motie A zoals deze tijdens de 
behandeling van de kadernota is aangenomen. Het toegezegde separate collegevoorstel hebben we 
pas afgelopen dagen ontvangen en voldoet daarbij niet aan de gestelde opdracht. Om een 
inhoudelijke discussie over beide onderwerpen te kunnen voeren is een goed collegevoorstel dan 
ook beslist noodzakelijk en wij vragen dan ook aan het college de toezegging dat op zeer korte 
termijn de noodzakelijke informatie op ons afkomt zodat de onderwerpen tijdens de raadsdebatten 
van 6 december a.s. besproken kunnen worden. Pas dan gaan wij in op het effectueren van de motie 
of dat we met een ander voorstel komen.  
 
 
 
Er wordt voorgesteld om andermaal net als bij de begroting 2011 te bezuinigingen op de sport 
waarbij het te bezuinigingen bedrag in overleg met het Sportplatform zou worden ingevuld. Helaas 
hebben we moeten constateren dat het overleg geen resultaten heeft opgeleverd en dat er vanuit het 
college voor is gekozen om de taakstellende bezuiniging in het geheel bij de leden van de 
verenigingen neer te leggen. Hierbij wordt in het geheel voorbij gegaan aan het vastgestelde 
Tarievenstelsel zoals dat met het platform en verenigingen is afgesproken. De basis van dat 
Tarievenstelsel was dat de tarieven in lijn zouden moeten liggen aan die zoals deze in de regio 
gelden. Bij de behandeling van de kadernota is daar door onze fractie ook al op gewezen en 
gevraagd om dit overzicht. Tot op heden hebben wij dit niet mogen ontvangen. Omdat de CDA-
fractie een verhoging van 20% op deze wijze niet reëel acht hebben wij een amendement opgesteld 
met de fractie van Gemeentebelangen Twenterand. 
 



Als er op dit moment een onderwerp is dat leeft in onze gemeente dan is het wel de  
zwembadendiscussie. De belangstelling voor deelname aan de werkgroep zwembaden was zelfs 
meer dan goed te noemen en ook via diverse andere kanalen wordt over dit onderwerp gesproken. 
De CDA-fractie spreekt wel haar zorg uit over het uitstellen van de presentatie door de werkgroep. 
Kan het college aangeven wat hiervan de oorzaak is? 
Met betrekking tot de tijdelijke sluiting van de Stamper in de zomermaanden heeft de CDA-fractie 
tijdens de behandeling van de kadernota al aangegeven hier tijdens de begrotingsvergadering op 
terug te zullen komen. De CDA-fractie heeft participatie hoog in het vaandel staan en is daarom van 
mening dat bij de evaluatie zeer zeker ook de bevindingen van de gebruikers zorgvuldig moeten 
worden meegenomen. Wij hebben een motie opgesteld met betrekking tot de resultaten van 
zomersluiting van binnenszwembad De Stamper. 
 
De CDA-fractie is erg content dat ondanks de opgelegde bezuinigingen op muziek en cultuur er een 
(grote )stijging is van het aantal HaFaBra leerlingen. Wij spreken onze waardering uit voor de 
muziekverenigingen die e.e.a. in eigen beheer goed opgepakt hebben. De CDA-fractie is wel 
benieuwd hoe dit financieel voor de verenigingen uitpakt omdat men er nu meer leerlingen zijn dan 
was voorzien. We verzoeken het college hier nog eens zeer kritisch naar te kijken, zodat mogelijke 
problemen bij verenigingen tijdig ondervangen kunnen worden. Zijn hierover al gegevens bekend bij 
het college? 
 
2. Ruimte en Economie  
 
In 2012 wordt er een MTR gehouden, dat betekent dat de Provincie een evaluatie houdt over de 
gehaalde woningbouwcijfers. Is de verwachting dat dit nadelig uit kan vallen voor onze gemeente in 
relatie tot de huidige en aanhoudende problematiek op de woning en vastgoedmarkt? Dit met name 
in relatie tot de opmerkingen die gemaakt zijn mbt de structuurvisie. 
 
De sterk tegenvallende woningbouwverkopen leggen ook een druk op de verkoop van grond en 
daaraan gerelateerde bouwvergunningen. Een issue wat al eerder aan de orde is geweest met 
betrekking tot het personeelsbestand.  
 
 
De CDA-fractie is erg benieuwd naar het Plan winkelcentrum Vriezenveen omdat zoals ook uit de 
detailhandelsstructuurvisie is gebleken dat het winkelcentrum niet optimaal functioneert. Een 
voortvarende aanpak in samenspraak met de winkeliervereniging en ondernemers verdient dan ook 
alle aandacht. Graag horen wij welke acties er nu uit voort komen. 
 
De veranderingen binnen de agrarische sector zijn reeds jaren gaande. Het ontbreken van een 
plattelandsvisie zien wij als een risico voor onze gemeente. Duidelijkheid over de risico’s, maar ook 
over de kansen biedt ruimte voor ondernemers en bewoners tbv een goede invulling van het 
buitengebied. Ook voor de agrarische en toeristische sector. We staan positief tegen het inzetten op 
mogelijkheden rondom bijvoorbeeld rood-voor rood, maar ook tegenover particuliere initiatieven. 
  
De CDA-fractie is ingenomen met het leaderproject “Reuring op de Brink” en vertrouwt er op dat dit 
tot een positief resultaat zal leiden, en dat “de brink” haar dorpsfunctie versterkt krijgt. Door de 
bundeling van de mooie activiteiten, die er nu al zijn, kunnen we de aantrekkingskracht verhogen 
voor de lange termijn. We moeten hier een omgeving bieden die een aanjager kan zijn voor 
ondernemers om activiteiten voor toeristen te ontplooien. De gemeente kan hiervoor de 
basisvoorwaarden creëren. Graag willen we ook weten wat de status is van het autovrij maken van 
de Brink binnen de hekken. 
 
Wat betreft het toerisme wil het CDA helderheid in de besteding van de binnengekomen 
toeristenbelasting. Er is in het toeristisch beleidsplan afgesproken dat de gelden ten goede komen 
aan de branche zelf en dat de invulling van besteding van de gelden afgestemd wordt met de 
branchevertegenwoordiging. We hebben hierover inmiddels al vragen gesteld aan het ambtelijk 
apparaat en zijn in afwachting van de antwoorden. 
 
 
 
 



De CDA-fractie dringt er bij het college op aan om bij de voorgenomen aanpassingen van de 
kruisingen Westeinde/Nieuwe Daarlerveenseweg/Aadorpsweg en Verzetstraat/Aadorpsweg en bij de 
herinrichting Nieuwstraat met de omwonenden en bedrijven een goede communicatie en afstemming 
te laten plaats vinden. Met name daar waar het de aanpassingen van de kruisingen betreft kan dit 
tijdelijk voor veel overlast zorgen.  
Over de heringerichte kruising bij de C1000 Vriezenveen krijgen wij als CDA-fractie veel 
opmerkingen over de nodige problemen die deze nu opleveren. Ook de toename van verkeer op de 
Verzetstraat doordat men het Westeinde mijdt is daar een oorzaak van. De CDA-fractie verzoekt het 
college om een evaluatie van deze nieuwe situatie. 
 
Aanvullend zouden we nog een kritisch gekeken willen hebben naar de ‘aanvliegroute’ in Den Ham 
vanuit de Daarlese kant. De vaak zeer hoge snelheid ter plaatse is bewoners van de Daarleseweg 
een doorn in het oog.  
En ook ten aanzien van een mogelijke sluiting van het station Geerdijk willen wij er nadrukkelijk bij 
het college op aandringen om te proberen dit te voorkomen. 
 
Raadsbreed speelt de zorg om de verpaupering binnen onze gemeentegrens. We zullen ons in 
moeten zetten om een oplossing te vinden voor de leegstaande panden binnen onze 
gemeentegrenzen, waarbij we actief met eigenaren en projectontwikkelaars aan tafel moeten om 
samen met hen naar een oplossing te zoeken.  
Verpauperde gebouwen dienen zo snel mogelijk na leegstand gesloten te worden, of er zal een 
tijdelijke bestemming gezocht moeten worden. Omdat dit een punt is waar alle fracties in het 
verleden, in meer of mindere mate, haar zorgen over heeft uitgesproken komt de CDA-fractie 
hierover met een voorstel naar het presidium voor een raadswerkgroep.  
 
Milieu en duurzaamheid is voor de CDA-fractie een speerpunt en vind het dan ook van belang dat de 
gestelde doelen worden gehaald. We zijn dan ook benieuwd naar het aangekondigde rapport van het 
college eind dit jaar, over hoe er op een effectieve en efficiënte manier om te gaan met het afval, 
wachten we af. Tevens ziet de CDA-fractie de resultaten van het onderzoek naar privatisering van 
het Afvalbrengpunt met belangstelling te gemoed. 
 
Op het gebied van Fair Trade is naar de mening van de CDA-fractie nog veel te verbeteren waarbij 
ook de gemeente een voorbeeldfunctie kan invullen. Hiervoor zal de CDA-fractie met een voorstel 
komen.  
 
Aangaande het voorstel om een bedrag van € 8,00 terug te geven van de afvalstoffenheffing wordt er 
een amendement ingediend. 
 
 
4. Burger, Bestuur en Middelen  
 
Burgerparticipatie is het afgelopen jaar middels een pilot uitgevoerd voor de Bibliotheken en loopt 
nog voor de zwembaden. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we willen inzetten op 
burgerparticipatie en vinden het dan ook een goede zaak om dit middels pilots te doen. Wij hebben 
inmiddels de pilot Bibliotheken in de raad behandeld en geëvalueerd. Dat er nog een lange weg te 
gaan is om burgerparticipatie optimaal in te zetten en ingeburgerd te krijgen in de reguliere 
besluitvorming is echter wel duidelijk. 
De CDA-fractie wil er wel op wijzen dat naast eventueel nieuwe initiatieven met nadruk de 
samenwerking met de reeds bestaande overlegorganen de volle aandacht verdienen. Participatie 
start juist met goede communicatie met verenigingen en instanties. Dat is een basis. 
 
 
Afsluitend  
 
Een sluitende begroting die echter nog wel veel (financiële) onzekerheden biedt over de korte maar 
zeker op de lange termijn. Nog uit te voeren bezuinigingsopdrachten waarbij wij ons zorgen maken 
over het wel of niet realiseren van met name de taakstellende bezuinigingen op de loonsom en het 
inhuren van derden.  
In de begroting zien wij bij diverse onderwerpen een toename van fte’s aangegeven maar wordt er 
nergens gesproken over reducties. 



De CDA-fractie blijft echter bij haar standpunt dat de bezuiniging van 10% ondanks decentralisatie 
van werkzaamheden gerealiseerd dient te worden. Naast extra taken zal door het wegvallen van 
taken cq vermindering ruimte ontstaan in de personele capaciteit. 
In de tussentijdse rapportage is door het college aangegeven op schema te liggen en die uitspraak 
volstaat op dit punt voorlopig. De informatie die wij hebben ontvangen als antwoord op de door ons 
gestelde vragen mbt het inhuren van derden toont echter aan dat in 2011 nog steeds heel veel 
inhuur derden plaats vind. We zijn bijzonder benieuwd naar de financiële evaluatie van de resultaten 
van de zomersluiting van zwembad de Stamper en zullen hiervoor een motie indienen. 
 
Ondanks  deze sluitende begroting komen er financieel moeilijke tijden op ons af en zullen wij als 
raad meer dan ooit keuzes moeten maken. We dienen voorbereid te zijn op onverwachte 
tegenvallers. De CDA-fractie zal daar graag haar bijdrage aan leveren. 
 
De CDA-fractie wil het ambtelijk apparaat bedanken voor de snelle en accurate wijze waarop de 
antwoorden hebben verkregen op de door ons gestelde vragen. 
 
Reacties, verbetervoorstellen en aanvullingen van College en andere partijen zien  
wij met interesse tegemoet om te komen tot een verdere verduidelijking en verbetering van de 
voorliggende Programmabegroting 
 
Jan Kuilder  
 
Fractie CDA Twenterand,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Berichten uit de Staten 
 
In dit bericht uit Zwolle ga ik graag in op een onderwerp waarvoor ik mij in de 
afgelopen maanden als Statenlid heb ingezet. Daarvoor wil ik (kort) ingaan op 
de initiatieven die ik namens de CDA Statenfractie mocht ondernemen om  de 
ontwikkelingen in de provinciale economie, en dan vooral in de bouwsector, in 
beeld te krijgen om daar waar nodige acties op te ondernemen. 
 
Tijdens de Statenvergadering van 23 mei  jl. mocht ik als financieel 
woordvoerder het Jaarverslag 2010 behandelen. Dit jaarverslag handelde over 
het laatste jaar van de collegeperiode 2007-2010. In 2010 is veel gebeurd en 
werden veel projecten op een succesvolle wijze tot uitvoer gebracht. 
Dat is op zich goed, maar er zijn ook negatieve ontwikkelingen in onze 

provincie. In het Jaarverslag werd gemeld dat het niet goed gaat in de bouw. Het aandeel van de 
bouwsector in de provinciale economie is fors. 
Bijvoorbeeld zit zo’n kleine 15% van de Twentse arbeidsplaatsen in de bouw, in Twenterand zelfs 
zo’n 20%..De situatie in de bouwsector is slecht. Denk maar aan de faillissementen van 
Schildersbedrijf Blauw Dopmeijer en Timmerfabriek van der Kolk.  Om de actualiteit in beeld te 
krijgen hebben wij daarom het initiatief genomen om een Rondetafel conferentie met Overijsselse 
ondernemers en belangenbehartigers in de bouwsector te organiseren. Op 13 juli jl. was het zover. In 
museum De Twentse Welle te Enschede waren vanuit de sector 15 ondernemers aanwezig die ieder 
hun licht op de problemen in de bouw lieten schijnen. Daarnaast waren alle Statenfracties 
vertegenwoordigd door hun woordvoerders regionale economie.  
 
Tijdens de rondetafel stonden de volgende vragen centraal: 
1. welke rol ziet de sector voor de provincie Overijssel als het gaat om de bouw? 
2. wat heeft de sector gemerkt voor de inzet en de ondersteuning van de provincie Overijssel in de 

afgelopen periode? 
3. wat wordt er gemist in de inzet van de provincie Overijssel? 
4. wat wordt verwacht van de provincie Overijssel in de komende periode? 

 
Tijdens een goede open discussie werden vele opvattingen en ideeën uitgewisseld. Onder andere 
werd gesproken over de huidige verhoudingen in de markt. ‘We vechten elkaar soms uit de markt 
waarbij we bewust onder de kostprijs aanbieden’ werd door meerdere ondernemers aangegeven, 
maar ‘door kostenreductie weten we wel positieve cijfers in stand te houden’. Ook werd breed 
gedeeld dat innovatie als drager van veranderingen binnen de sector zeer belangrijk is. ‘Dat maakt 
op de korte en langere termijn het verschil, waarmee Overijssel zich kan onderscheiden t.o.v. andere 
regio’s’ werd door meerderen aangegeven.  
 
Men constateerde dat de huidige crisis ook louterend werkt en daardoor niet alleen negatief is. 
Daarbij werd wel gewaarschuwd voor de opvolger van de huidige economische crisis die met grote 
waarschijnlijkheid een crisis op de arbeidsmarkt zal zijn. ‘Als we binnen een paar jaar onvoldoende 
opgeleide vaklieden hebben zijn de gevolgen niet te overzien….  
De provincie zou een stevige rol moeten gaan spelen in de aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt’. Ook werd de regierol van de provincie bediscussieerd. ‘We moeten Overijssel op een 
andere, slimmere manier, inrichten. Daarbij zal, meer dan in het verleden, voor een integrale 
benadering gekozen moeten worden’. Zo maar een bloemlezing uit de inbreng van de deelnemers. 
De resultaten van de rondetafel worden binnenkort samengevat en gedeeld met deelnemers. 
Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor de kaderstelling die de Staten vast gaan stellen voor het 
nieuwe beleidsprogramma voor de Overijsselse economie.  
Voor informatie:henk.kerkdijk@home.nl  m. 06 1306 2703 
 
 
 
 



 
 
CDA: een brede volkspartij! 
 
Door Jan Schinkelshoek 
 
‘Het christendom is te groot om in een doosje te worden gestopt.’ 
 
Wie dat gezegd heeft, weet ik niet meer. Ooit, lang geleden, heb ik het in een schoolschriftje 
genoteerd. Een tikkeltje geschokt. Het ging dwars in tegen dat wat ik van huis uit had meegekregen – 
dat je als christen een ‘woord voor de wereld’ had. Tot op het Binnenhof toe. 
Gaandeweg ben ik die waarschuwing tegen een overmoedig christendom beter gaan begrijpen. Al 
helemaal toen ik, aan datzelfde Binnenhof, zag hoe in naam van dat ene christendom de meest 
uiteenlopende standpunten werden verkondigd. Soms zelfs tegen elkaar opbiedend: wie is het meest 
christelijk? 
 
Het heeft me huiverig gemaakt om over ‘christelijke politiek’ te spreken. Wie kan die pretentie 
waarmaken? Is er in de loop van de geschiedenis in de naam van God al niet te veel misgegaan? 
Daarom heb ik mij altijd wèl gevoeld bij de bescheidenheid van de christen-democratie, een stroming 
die – geïnspireerd vanuit bijbel en evangelie – met vallen en opstaan werkt aan ‘onvolmaakte 
oplossingen voor onoplosbare problemen’. 
 
Ja, dit laat zich lezen als een pleidooi voor wat de – herontdekte – Amerikaanse theoloog Reinhold 
Niebuhr ‘christelijk realisme’ noemde, een politiek die besef heeft van de afstand tussen Binnenhof 
en Evangelie. Juist omdat het zich bewust is van aardse beperkingen en hemelse perspectieven, 
weet het de goede balans te bewaren tussen wat moet en wat kan, tussen hooggestemd idealisme 
en afstompend cynisme. 
Het gelooft daarom in kleine stappen, het waardeert het compromis, het bewaakt het evenwicht, het 
zet aan tot verantwoordelijkheid, het roept op tot matiging, het investeert in samenhang, het weet 
zich dienstbaar, het werkt aan consensus. Het staat met beide voeten in de klei. 
 
Daarom ben ik argwanend over pleidooien om van het CDA een ‘christelijke getuigenispartij’ te 
maken. Dat klinkt mooi en vooral principieel. Maar het is me te exclusief, te veel naar binnengekeerd, 
te zelfverzekerd, te overmoedig. Alsof wij de waarheid in pacht hebben. 
Ik zie dat mijn partij het moeilijk heeft, vooral moeilijk om uit te leggen wat de toegevoegde waarde 
van christen-democratische politiek is. Maar een antwoord op die lastige vraag begint niet met een 
terugtrekkende beweging.Het is mijn stellige overtuiging dat de christen-democratie heel wat te 
bieden heeft. Misschien veel meer dan ooit. Maar zonder zichzelf naar binnen te keren, zonder zich 
op te sluiten in het eigen gelijk, zonder zich af te zonderen. Het moet als brede volkspartij vuile 
handen durven maken. 
Ja, het christendom is te groot om in een doosje te worden gestopt. Laat staan door politici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pieter Omtzigt: Blij met overgangsregeling van Successiewet 

Er komt een overgangsregeling voor de heffing van erfbelasting. Dat heeft de 
staatssecretaris van Financiën toegezegd, op verzoek van CDA Kamerleden Pieter Omtzigt 
en Henk Jan Ormel. Het gaat om situaties waarbij ouders de blote eigendom van hun 
woning hebben overgedragen aan hun kinderen, en zelf tot hun overlijden in het huis blijven 
wonen. 
 
Het CDA vindt het prijzenswaardig als mensen voor elkaar zorgen. In een latere fase van het 
leven wonen ouders soms samen met hun kinderen in het ouderlijke huis. De woning wordt 
dan vaak alvast overgedragen aan de kinderen. De kinderen betalen over de overdracht van 
het huis schenk -en erfbelasting. Per 1 januari 2010 veranderde dat. Er moest ineens ook 
nog een keer betaald worden over de waardestijging na de overdracht van het huis. Een 
behoorlijke strop voor mensen die lang voor hun ouders zorgen, of die het huis verbouwd 
hadden, bijvoorbeeld om dat samenwonen mogelijk te maken. Een aantal lokale CDA-
afdelingen in Twente en de Achterhoek, zoals Dinkelland trok daarom aan de bel. Dit leidde 
op 22 juli tot uitgebreide Kamervragen. Een mooi voorbeeld van nauwe samenwerking 
tussen een plaatselijke afdeling en de Tweede Kamer. 
 
Bij de herziening van de Successiewet is geen rekening gehouden met deze groep. Omtzigt 
en Ormel zijn dan ook blij dat de Staatssecretaris na vragen van de CDA-kamerleden alsnog 
een overgangsregeling invoert. Zo kunnen mensen, die voor 1 januari 2010 onder de oude 
regeling vielen, gebruik maken van een nieuwe step-upregeling. Dit houdt in dat de kinderen 
alleen belast worden over de waardeaangroei vanaf 1 januari 2010, toen deze wetswijziging 
is doorgevoerd. Hierdoor heeft de wijziging dus geen terugwerkende kracht meer. In veel 
gevallen zal de waarde van de woning vanaf 2010 bovendien niet in waarde gestegen zijn. 
Zij kunnen dan alsnog met de fiscus tegen de lagere waarde van de woning afrekenen. Deze 
overgangsregeling geldt ook voor kinderen die na de wetswijziging het vruchtgebruik van de 
ouders hebben omgezet in een zakelijk huurrecht. Hierover heeft Omtzigt wel vervolgvragen 
gesteld. Het CDA vindt namelijk dat de kinderen helemaal geen erfbelasting over de woning 
hoeven te betalen als de ouders een zakelijke huur hebben betaald. 
 
Omtzigt is positief over de versoepeling van de goedkeuring voor bestaande huursituaties. 
Momenteel moeten de kinderen de huur die zij aan hun ouders vragen jaarlijks hebben 
geïndexeerd aan de algemene huuraanpassingen. Als de kinderen kunnen aantonen dat de 
huurprijs in redelijkheid zakelijk is gebleven, voldoen ze aan de voorwaarden. Dit zal de 
staatssecretaris dan goedkeuren. 

 
 

_______________________________________  
dr. P.H. (Pieter) Omtzigt  
Lid van de Tweede Kamer voor het CDA  
Plein 2  
Postbus 20018  
2500 EA 's Gravenhage  
tel: +31 70 318 2524  
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl  
omtzigt.cda.nl  
_______________________________________  

 
 
 



 
 
 
 
De samenleving moet aan zet 
Het provinciaal bestuur heeft sinds kort een nieuwe voorzitter: Hein Pieper. Hein is een geboren 
Drent en spreekt graag dialect. Hij heeft theologie gestudeerd en was jarenlang pastor in Noord 
Groningen. Volgens was hij negen jaar directeur van het Verband van katholiek Maatschappelijke 
Organisaties. Daarna was hij Kamerlid. Sinds april dit jaar is hij Dijkgraaf van het Waterschap Rijn & 
IJssel. Zijn lijfspreuk is: de ontzieling voorbij. Het opnieuw verbinden van professionaliteit en 
spiritualiteit. 
Wie hem een beetje beter wil leren kennen kan dat doen via boeken waaraan hij mee werkte, zoals 
de publicaties: ‘Waarden van het land’, over de betekenis en waarde van de landbouw voor de 
samenleving. En ‘Plezier in je werk’, dat hij samen met pater Anselm Grün heeft geschreven bij 
gelegenheid van 100 jaar CNV. Dit boek gaat over de betekenis van werk voor mensen en hoe wij 
met elkaar het werkplezier kunnen verbeteren. Werk is meer dan geld verdienen, veel meer.  
 
Juist op ons werk worden we aangesproken op onze talenten. Daar nemen wij verantwoordelijkheid 
voor de ander. De verpleegkundig voor de patiënt, de docent voor de leerling, de ondernemer voor 
het werk, de politieman of –vrouw voor de veiligheid van anderen. De huidige management- en 
bestuursfilosofieën zijn vooral gebaseerd op een eenzijdig economisch sturing, waarbij effectiviteit 
centraal staat. Protocollen en procedures sturen het werk. Daar zijn mensen op af te rekenen. 
Verantwoordelijkheid is daarmee weggeorganiseerd uit de samenleving. Precies het omgekeerde 
van wat we willen bereiken gebeurd. De samenleving is niet maakbaarheid en zeker niet van boven 
af. Een samenleving groeit met het vertrouwen dat zij voortbrengt, dit komt van onderop. 
 
Dus verantwoordelijkheid delegeer je niet aan mensen, het gebeurt tussen mensen. Goed bestuur 
moet recht doen aan de relatie die de verpleegkundige aangaat met de patiënt. Hij of zij moet op 
basis van zijn of haar ervaring, kennis ter plekke kunnen uitmaken wat goed voor deze mens is, hier 
en nu. Daar waar mensen die verantwoordelijkheid kunnen nemen, ontstaat vertrouwen. Het cement 
van de samenleving. Het is het geloven in het zelflerende en zelforganiserende vermogen van 
mensen. Juist in een individualiserende maatschappij biedt deze verantwoordelijkheid de basis voor 
een gedragen samenleving en geeft het mensen de mogelijkheid te groeien in het werk en daaraan 
plezier te beleven. Zo ontstaat een samenleving die van onderop wordt opgebouwd. Subsidiariteit 
zoals het christelijk sociaal denken dit zo goed heeft verwoord. 
 
Het CDA heeft het moeilijk, de commissie Frissen heeft de oorzaken van de laatste nederlaag 
onderzocht en constateerde dat het CDA geen eigen verhaal meer had en daarmee niet meer 
herkenbaar was voor de kiezers. Die handschoen wil onze nieuwe voorzitter oppakken. Willen we het 
CDA weer zichtbaar maken, moeten we dichtbij de vragen en problemen van mensen gaan staan. 
Naar hen luisteren en vanuit hun ervaringen politiek maken. We moeten onze eigen luiken open 
zetten en horen wat er buiten op straat gebeurd. Het leven is anders dan 25 jaar geleden.  



We leven meer in een improvisatiesamenleving, waar netwerken via social media belangrijk is.  
Maar de behoefte aan meer gemeenschapszin, erkenning van vakmanschap, aandacht voor 
waarden en normen, respect is nog steeds aanwezig. 
Onze voorzitter gelooft in de kracht van het CDA, hij vertrouwt er op dat u bereid bent om met hem 
het CDA weer op de kaart te zetten. 
 
Hein Pieper  
 
 
 
 
 

 
 
Volksvertegenwoordigers: ken uw rol! 
 
Het kabinet is met het voorstel gekomen om het aantal volksvertegenwoordigers op lokaal, 
provinciaal en landelijk niveau met een derde te verminderen. In deze poging om het vertrouwen in 
de democratie te vergroten gaat het kabinet echter voorbij aan de daadwerkelijke oorzaak van het 
verminderde vertrouwen in de volksvertegenwoordiging, namelijk: de verkeerde rolopvatting van de 
volksvertegenwoordiging. 
 
ADHD-democratie 
Het is druk in de Tweede Kamer. De agenda van de Kamer is overvol, er staat een lange rij aan 
debataanvragen genoteerd, waarvan vele nooit plaats zullen hebben. Om de problematiek te 
maskeren zijn recentelijk de spoeddebatten – die soms weken op zich lieten wachten – omgedoopt 
tot ‘dertigledendebatten’. Intussen rennen Tweede Kamerleden met de stapels stukken, waaronder 
zij dagelijks worden bedolven, van de ene naar de andere commissievergadering. Deze 
commissievergaderingen zijn veelal technisch van aard, vaak onnavolgbaar voor toeschouwers en er 
trekt een amendementencircus voorbij waar men duizelig van wordt. 
 
Het is niet alleen druk in de Tweede Kamer. Ook op provinciaal en lokaal niveau is de hoeveelheid 
werk soms nauwelijks bij te benen. Ook hier zijn constructies in het leven geroepen om de 
hoeveelheid werk aan te kunnen: commissievergaderingen, ‘beleidsbriefings’ en de komst van 
assistenten en duo-raadsleden. Het raadslidmaatschap, dat van oudsher een nevenfunctie is, vereist 
tegenwoordig veel tijd en bovenal veel technische kennis – waarvoor vervolgens adviesbureaus 
worden ingehuurd om de volksvertegenwoordigers te trainen in het debat. Als we de drukte op alle 
niveaus van de volksvertegenwoordiging bekijken, zou je denken dat er in plaats van een 
vermindering een vermeerdering van het aantal volksvertegenwoordigers nodig is; men kan het werk 
niet meer aan. Dit zou ons aan het denken moeten zetten. 
 
Verkeerde rolopvatting 
Het daadwerkelijke probleem is niet het aantal volksvertegenwoordigers maar het aantal taken en de 
verschillende rollen die zij op zich nemen. Zoals hoogleraar Frank Ankersmit terecht stelt, hebben de 
invoering van beleidsnota’s met het recht om te amenderen en de komst van de vaste 



Kamercommissies voor disfunctioneren van het parlement gezorgd. Doordat Tweede Kamerleden op 
de stoel van het kabinet wilden gaan zitten, riepen zij een stortvloed aan informatie over zich af. 
Neem recentelijk de technische briefing – nota bene door ambtenaren van het ministerie van 
Financiën! – over de lening die aan Griekenland is verstrekt. De Kamerleden gaven zelf met 
wanhoop in de ogen toe het niet meer te kunnen volgen. Men zegt te verzuipen, maar de waarheid is 
dat men zich vooral laat verzuipen. 
 
Groeiend wantrouwen 
De verkeerde rolopvatting leidt niet alleen tot wanhopige volksvertegenwoordigers, maar werkt ook 
een groeiend wantrouwen in de democratie in de hand.  Debatten zijn technisch in plaats van politiek 
geworden, waardoor ze onbegrijpelijk voor burgers zijn. Technische debatten vereisen zoveel 
specialistische kennis, dat het aantrekken van specialisten in plaats van volksvertegenwoordigers in 
de Tweede Kamer al lange tijd de praktijk is. Op lokaal en provinciaal niveau vereist het vak van 
volksvertegenwoordiger dermate veel tijd dat het voor een grote groep mensen uitgesloten is om lid 
te worden van de volksvertegenwoordiging en er sprake is van oververtegenwoordiging van mensen 
met bestuurlijke en overheidsgerelateerde beroepen die het wel kunnen combineren met hun baan. 
Voor het vertrouwen in en de herkenbaarheid van de democratie dient de volksvertegenwoordiging 
een afspiegeling van de bevolking te zijn. Het moet ook voor de vijf dagen in de week werkende 
groenteman mogelijk zijn om lid te worden van de gemeenteraad. 
 
Het roer om 
Om terug te keren tot de essentie van een democratie moet de rolopvatting van de 
volksvertegenwoordiging veranderen. Dit betekent niet: meer op de plaats van het uitvoerend orgaan 
gaan zitten, stoppen met debatteren op basis van technische beleidsdetails en het afschaffen van de 
vaste commissies op alledrie de bestuursniveaus. Verminder niet het aantal 
volksvertegenwoordigers, maar trek de in de jaren aangelegde noodverbanden en hulpconstructies 
weg. Hierdoor kan het politieke debat gaan over de verschillende visies op de samenleving, is het 
debat voor burgers te volgen en komt er plaats voor een grotere verscheidenheid aan 
volksvertegenwoordigers. 
 
Jeroen van Velzen (1989) studeerde Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en 
studeert momenteel Filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was van 2009 tot en met 
2011 Voorzitter van het CDJA en is lid van het Strategisch Beraad van het CDA.  
 
 
 

 
 



Begrijpelijk Onbegrijpelijk 
 
Begrijpt iemand nog iets van de gang van zaken rond de Centrumvisie  Vroomshoop en de stand van 
zaken met betrekking tot het Activiteitencentrum aldaar?  
De laatste mededeling over dit Activiteitencentrum op de website van de gemeente luidt: 
 Op 14 december 2010 heeft de gemeenteraad het voorlopig ontwerp vastgesteld en ingestemd met 
de locatiewijziging. 
En nu staat de pers weer bol van alternatieven voor een andere Centrumvisie met een 
renovatie/uitbreiding van Sporthal De Stobbe en een alternatief plan voor een activiteitencentrum op 
een andere locatie. 
 
Begrijpelijk 
is het dat een partij graag een graantje mee wil pikken bij het ontwerpen van een toch prestigieus 
project en dus probeert als architect met een alternatief ontwerp een opdracht voor een dergelijk 
project naar zich toe te halen. 
Hoe de relatie wordt van die architect met de opdrachtgever als zijn al vooraf ingediende plan 
doorgaat, lijkt mij op z'n minst "Fragwürdig". 
Begrijpelijk   
is het dat aanwonenden van de Stobbelaan liever minder verkeersbewegingen bij hun huis hebben 
en dus het Activiteitencentrum graag naar de andere kant van het gebied verplaatst zien. 
Begrijpelijk 
is het - maar wel wat laat - dat overwogen wordt sporthal De Stobbe te renoveren in plaats van 
nieuwbouw. Al eerder moet toch afgewogen zijn, dat dat geen verantwoorde oplossing is. 
Begrijpelijk 
is het dat toekomstige gebruikers van het Activiteitencentrum graag hun partijtje meeblazen en 
vooraan willen staan bij de vormgeving en het toekomstig gebruik; in plaats van (of - nog erger - ook 
daarnaast) mee te blijven overleggen met de andere partijen over verantwoord gebruik en exploitatie 
van het al ontworpen Activiteitencentrum.      
maar................. 
Onbegrijpelijk  
is het dat de Stobbe uitgebreid moet worden met een gymzaal voor aerobics en dergelijke vormen 
van bewegen; terwijl er in Sportstudio Twente aan de Afrikalaan een volledig geoutilleerde zaal  
hiervoor al aanwezig is. 
Onbegrijpelijk 
is het dus ook dat de Stobbe uitgebreid moet worden met een zaal voor Soccer / zaalvoetbal; terwijl 
enige maanden geleden een accommodatie voor zaalvoetbal / Soccer is gerealiseerd, eveneens in 
Sportstudio Twente aan de Afrikalaan. 
Heeft Vroomshoop zoveel behoefte aan dergelijke accommodaties, dat op kosten van de 
gemeenschap deze dubbel in Vroomshoop nodig zijn? Of willen toekomstige exploitanten graag    
met gemeenschapsgeld hun eigen doelen waarmaken? 
Onbegrijpelijk 
Is het ook dat dat partijen die deelnemen aan het overleg over gebruik, beheer en exploitatie van het 
al ontworpen Activiteitencentrum in dit stadium nog deelnemen aan overleg over alternatieve 
plannen. 
 
Als het met betrekking tot het al geplande Activiteitencentrum in Vroomshoop volledig mis gaat, is dat 
primair te wijten aan de betrokken partijen in Vroomshoop, die niet in staat zijn gebleken om met 
elkaar de schouders ergens onder te zetten en samen voor iets moois te gaan. 
Daarnaast is het dan een blijk van onvermogen van de verantwoordelijke beleidsmakers, het 
projectmanagement en de politiek om een project als het Activiteitencentrum Vroomshoop tot een 
goed einde te brengen.    
 

Gerrit Verheij, Voorzitter CDA Kerncommissie Vroomshoop 
  
 
 
 
 
 



Verslag van de Algemene Ledenvergadering van CDA Twenterand op maandag 27 juni 2011 in 
Kulturhuus de Klaampe in Westerhaar. 
 
 

1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij begint met een overdenking 
met als thema “Landelijke politiek” en gaat voor in gebed. 
 
De volgende personen hebben zich afgemeld: Ine Krispijn, Jenny van Beek, Derk Hilberink, 
Gert Timmer, Heiny Veneberg, Jan Bolte, dhr. Bos, Jan kolkman, Gerrit Hoff en Han Zomer. 
Annie Ribberink komt later.  
 

2. Agendavaststelling 

De kascommissie heeft geen tijd gevonden om voor deze bijeenkomst de kas te controleren. 
Punt 6 schuift daarom door naar de volgende bijeenkomst. 
Wegens het vertrek van Hester Maij is er een vacature voor voorzitter CDA Overijssel. Eén 
sollicitant wil zich hier voorstellen: Hein Pieper. Hij zal zich voorstellen aan de leden zodra hij er 
is. 
 

3. Mededelingen 
Gerard ter Halle heeft verzoek ingediend om zijn bestuursfunctie voor een periode van 2 jaar 
op te schorten vanwege zijn campagneactiviteiten op provinciaal niveau. Het bestuur heeft 
hierin toegestemd. 
 

4. Verslag van de bijeenkomst dd 4 april 2011 
Rolf te Velde heeft een opmerking over zijn naam (pagina 1). Hij heet ‘te Velde’, geen ‘ter 
Velde’. Het verslag wordt hierop aangepast.  

De commissie ‘voordracht wethouders’ zoals genoemd in het verslag komt terug onder punt 5. 

 

5.  Beleidsvoorstellen – vervolg -  
In de vorige vergadering is het voorstel invoering commissie ‘voordracht wethouders’ 
ingebracht en nu vraagt het bestuur een beslissing daarover. Zo’n commissie is in lijn met de 
provincie, waar op provinciaal niveau zo’n commissie is ingesteld. Hier is men erg tevreden 
over.  

De in te stellen commissie zal advies geven aan de fractie over het aantal wethouders en over 
een voordracht voor mogelijke benoeming. De fractie neemt de uiteindelijke beslissing over de 
benoemingen. Ook krijgt de commissie de bevoegdheid het in 2009 vastgestelde profiel voor 
een CDA wethouder in Twenterand aan te scherpen. Het akkoord voor wijzigingen van het 
profiel ligt bij de leden. Door het instellen van de commissie wordt aan de fractie de 
mogelijkheid van reflectie geboden en wordt rust ingebracht. Huib vult aan dat de commissie 
wordt ingesteld als een ‘slapende commissie’. Gerard ter Halle merkt op dat het instellen van 
zo’n commissie maakt het proces rond het benoemen van wethouders transparanter maakt. 
Het instellen van deze commissie is een reactie op de aanbevelingen uit het rapport Evaluatie 
gemeenteraadsverkiezingen 2010.  

Johan Oordt reageert vanuit de leden met de opmerking dat hij blij is met de  duidelijkheid die 
nu wordt gegeven. Hij vindt het een goed uitgangspunt. 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. Couzijn merkt op dat nu het fractiereglement 
hierop moet worden aangepast, zoals in het verslag van 4 april al is opgemerkt. 

 
6. Politieke rondblik – discussie zwembaden 

In deze bijeenkomst zijn twee leden van de werkgroep zwembaden Twenterand aanwezig: dhr. 
H. de Boer uit Westerhaar en dhr. B. v.d. Bosch uit Vriezenveen. Zij mengen zich met kennis 
van zaken in de discussie.  



Jan Kuilder krijgt als eerste het woord. Hij presenteert een aantal getallen over 
bezoekersaantallen, kosten en baten van de diverse zwembaden gedurende de afgelopen 4 
jaar. Hierop komt reactie van de werkgroepleden. Zij hebben andere cijfers gekregen.  
Hans Fokke vraagt zich daarop af hoe je een goede discussie kunt voeren als de cijfers al zo 
verschillen. Henk Overweg vindt het meest vreemde dat er al een besluit genomen is (tarief 
stijging van 40% en sluiting van de Stamper in de zomermaanden), voordat er een discussie 
heeft plaatsgevonden. Jan reageert hierop dat het besluit om de Stamper te sluiten alleen voor 
dit jaar geldt. Bertus vd Bosch merkt op dat er 40000 euro meer begroot is voor de Stamper in 
2011 ten opzichte van 2010, terwijl de Stamper toch 4 maanden gesloten is. Zijn vraag is hoe 
dat kan. Er ontspint zich een discussie tussen Jan Kuilder, Hans Fokke en Bertus vd Bosch 
over de aangeleverde getallen, al dan niet uitgevoerde renovaties aan de baden (waarom 
wel/niet) interpretaties en verschillen. Volgens Hans Fokke kan een oplossing in de uren van 
het badpersoneel worden gevonden. Nu is het bad veel onrendabel open. In omliggende 
gemeenten wordt er strakker met de uren omgegaan, zo is het zwembad in Wierden gewoon 
de donderdag gesloten. 
Henk Kerkdijk meldt dat hij voorstander is van 1 centraal bad voor de gemeente Twenterand. 
Dat bespaart kosten in personeelslasten en kapitaallasten. Henk Eshuis stemt hiermee in. 
Gerrit Verheij weet dat een zwembad alleen niet exploitabel is voor een particulier. Er is in 
Vroomshoop wel interesse voor particuliere exploitatie in combinatie met andere 
sportactiviteiten.  
Jan Kuilder toont tot slot een aantal stellingen en punten die in de discussie moeten worden 
meegenomen: 
 Zwemmen is een basisvoorziening en moet voor iedereen toegankelijk zijn (JA) 
 Op welke wijze kan de gemeentelijke bijdrage aan de zwembaden worden verminderd. 
 Besluit op basis van lange termijnvisie. (Staat van onderhoud).  
 Op welke wijze kunnen de exploitatieresultaten worden verbeterd. Aanpassingen recreatieve 

voorzieningen en uitbreiding faciliteiten 
 Geen lasterverzwaring en laagdrempelig houden. 
 Privatisering van exploitatie en/of beheer is optie maar vraagt extra aandacht mbt waarborg 

toekomst en zorg om personeel. 
 Kan personeelbestand worden verkleind door aanpassing van openingstijden en / of 

ondersteuning door vrijwilligers 
 Toekomst verenigingen meenemen in besluit. 
 
De werkgroep zal nu een aantal scenarios laten uitrekenen en een advies uitbrengen. Op de 
komende algemene bijeenkomst zullen we hierop terugkomen. 

 
7. Presentatie Hein Pieper  

Hein Pieper heeft gesolliciteerd op de functie van voorzitter CDA Overijssel. Of hij tot de 
kandidaten behoort uit wie de leden de voorzitter mogen kiezen, wordt pas de 29e bekend. 
Hein wil alvast een voorschot nemen op zijn mogelijke kandidatuur en stelt zich voor. Hein is 
geboren in Drente maar woont de laatste vijf jaar in Schalkhaar. Hij is sinds 2 maand dijkgraaf, 
daarvoor zat hij in de Tweede kamer en hij is van huis uit theoloog.  

Volgens Hein laat het rapport van Frissen zien dat het CDA geen verhaal meer had. Het CDA 
ging voor macht en niet meer voor inhoud, wat leidde tot het verlies van stemmen. Hein gaat uit 
van de kracht van het christelijk sociaal denken. Hij hangt het Rijnlands denken aan en gelooft 
in het zelflerend vermogen van de maatschappij.  

Zoals Zorg over zorg moet gaan en Onderwijs over onderwijs. Zo moet ook het bedrijfsleven 
over ondernemerschap gaan (en niet over economie). 

Zijn boodschap is uit te gaan van de eigen kracht/creativiteit van mensen. 

 
8. Rondvraag en sluiting  

Henk Nieuwerth vraag wanneer de uitnodigingen per e-mail verzonden zullen worden. Het 
wordt steeds moeilijker om ze bezorgd te krijgen. In Vroomshoop is al een begin gemaakt. 



Ongeveer de helft van de Vroomshoopse leden krijgt de uitnodiging al digitaal. Dit zal verder 
uitgebreid moeten worden. Niet iedereen heeft e-mail.  

Gerrit Lemans vindt dat het CDA te onzichtbaar is in de pers. Hij vraagt waarom het CDA niet 
meer de publiciteit zoekt. Jan Binnenmars antwoord dat het college elke week een 
persconferentie houdt. Het college/de fractie heeft niet altijd in de hand wat er met aangeboden 
publicaties gebeurt. Soms worden er persberichten aangeboden die niet geplaatst worden. Dat 
het CDA het heft soms wel meer in eigen hand moet nemen beaamt hij en neemt hij ter harte. 
Johan memoreert aan het verhaal van 175.000 euro voor Roelofs zoals deze week in de pers 
is gekomen. Hier heeft de pers een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Het geld is niet 
extra toegekend, maar was al gewoon begroot in de exploitatiekosten. Volgens Jan Kuilder is 
het CDA te netjes. Het CDA is geen anti-partij. Volgens Hans Fokke moet het CDA meer op 
Delta FM laten plaatsen. Deze wordt veel gelezen. De suggestie wordt gedaan om een 
bekende CDA-er naar Vriezenveen te laten komen bij de opening van de Brede School. 
Volgens Jan Binnenmars komt een persoon als Marja Bijsterveld niet voor het openen van een 
gebouw. Hij wil liever iemand later naar Vriezenveen laten komen, op 9 november bij een actie 
in het kader van de strijd tegen laaggeletterdheid. 

Gerrit Verheij vindt dat er veel ruis is rond het activiteitencentrum in Vroomshoop. Volgens hem 
is het laatst voorgestelde plan van ondernemers uit Vroomshoop een loos initiatief waarin 
eigenbelang voorop staat en weinig rekening wordt gehouden met het Vroomshoops belang. 

Henk geeft een toelichting op gesprek tussen GBT fractie en Statenfractie over LOG. De 
volgorde van vergadering werd ter discussie gesteld: Nu zat de provincie eerst met GBT aan 
tafel en daarna pas met de plaatselijke CDA fractie. 

Gerard Ter Halle doet een oproep voor de provinciale algemene ledenvergadering op maandag 
4 juli. Wie stemt er mee? De ALV wordt gehouden in Nijverdal en begint om 19.30 uur 

Joop Dijkstra meldt dat hij zich distantieert van de uitspraken over de ontwikkelingen in 
Vroomshoop door Gerrit Verheij, voorzitter van de kerncommissie Vroomshoop. 

 
24-jan  Raadsvergadering 
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