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Samen is niet alleen 

Dat verhaal begint in de samenleving. Bij de fundamentele vraag wie we zijn en wat ons 

bindt. Zijn wij als los zand dat zijn eigen weg zoekt of zijn wij een gemeenschap van mensen 

die bij elkaar horen, met elkaar verbonden zijn. 

De CDA-fractie gelooft in het laatste. Vrijheid is niet doen wat je zelf wilt, is geen afwezigheid 

van plichten naar elkaar, maar is vrijheid om goed voor jezelf én anderen te zorgen. Niet 

samen voor ons eigen ik maar samen voor elkaar. 

We willen als CDA ook dit jaar stil staan bij het leed van allen die getroffen zijn, of helaas nog 

steeds getroffen worden, door COVID-19 en de coronacrisis, zowel qua gezondheid als 

economisch. Ook denken we aan alle mensen die betrokken zijn bij zorg rondom COVID-19. 

Samen is niet alleen 

De CDA-fractie heeft grote waardering voor het college en de ambtelijke organisatie. Zij 

hebben ons de afgelopen raadsperiode, door de financiële- en Coronacrisis geleid. Naast dit 

alles is de “winkel” gewoon opengebleven. Ook wij als raad hebben onze 

verantwoordelijkheid genomen in de crisisbeheersing, als volksvertegenwoordigers en 

kritisch kader stellend. Als het moest stonden wij als partijen vaak zij aan zij.  

De presentatie gaf een inkijk in wat er deze raadsperiode gerealiseerd is. Dat hebben we niet 

alleen gedaan maar wisselend samen met andere fracties. We hebben laten zien dat we een 

partij zijn waar nu en in de toekomst goed mee samen te werken is. 

Met de laatste begroting van deze raadsperiode worden nog een aantal onderwerpen uit het 

coalitieakkoord uitgewerkt maar ook nieuwe ambities op verschillende terreinen. 

Het CDA is tevreden  

- Dat er een sluitende begroting ligt voor 2022 en we onze schulden snel aflossen. 

- Dat de agrarische nota er binnenkort aankomt (bij de bespreking hiervan komen wij 

terug op het behoud van de Ambtenaar voor de agrarische sector en de 

ervencoaches. We besteden ook aandacht aan biodiversiteit door ingezaaide 

akkerranden) 

Wij zijn blij 

- Dat u kansen ziet voor instroom uit de participatiewet via St. Noest, dat de uitvoering 

van de nieuwe wet inburgering samen met vluchtelingen werk opgepakt wordt en dat 

u samen met De Welle acties uitzet om eenzaamheid te verminderen. 

- Dat u na diverse oproepen van het CDA-gebruik gaat maken van het LOES loket en 

dat u de inrichting van het Sociaal plein oppakt, vorig jaar in de AB hebben we als 

CDA gevraagd om zo’n laagdrempelig informatiepunt voor zorgvragen. 

Het is fijn  

- Dat er een schoolzorgverlener in het basisonderwijs komt en dat u actie onderneemt 

in het voorkomen van vechtscheidingen 

We zijn ook blij  

- Dat u actief op zoek bent naar een nieuwe locatie voor een bedrijventerrein, dat er 

meer geld komt voor groenonderhoud en dat onze motie nu wel uitgevoerd kan 

worden en er alsnog snelladers komen 



Wij zijn zeer tevreden 

- Dat het fietspad Daarle Daarlerveen op de agenda staat. Een grote wens uit het 

verkiezingsprogramma van het CDA net als het fietspad langs de Poggenbeltweg en 

Stationsstraat. 

- En dat de OZB op hetzelfde niveau blijft als in 2021 en dat de 7,5% verlaging op de 

OZB voor particulieren vanaf 2023 structureel gemaakt wordt. 

Wij hebben onze twijfels bij de 1,5 milj. voor het zwembad, is dit echt nodig? 

Echter we maken ons ook zorgen 

- Over het terugdringen van de wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp. Goed dat 

er samengewerkt wordt met andere gemeenten via het OZJT maar kunnen we nog 

meer doen? 

- Over de hervormingsagenda jeugd, u bent goed op weg waarvoor ons compliment, 

realistisch begroot, betekent voor het CDA hulp bieden en graag binnen de financiële 

ruimte blijven 

Ook hebben we zorgen 

- Over de terugloop in cliënten bij de collectieve ziektekostenverzekering (motie samen 

met andere partijen) en over de energiearmoede die ongetwijfeld ook inwoners uit 

onze gemeente zal treffen (ook hier komen we met een gezamenlijke motie) 

- Wij roepen het college op om bij het Ambitieplan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug 

Twents Reggedal de agrariërs actief mee te nemen zodat er een win-win situatie kan 

ontstaan. 

Als laatste zouden wij een aantal zaken graag iets anders zien en wel de volgende 

- U geeft aan dat u komend jaar uitvoering geeft aan de Transitievisie Warmte. Wij 

zouden graag zien dat u eerst aan de slag gaat om te kijken hoe we inwoners bewust 

kunnen maken om hun huizen te isoleren en energieneutraal te maken.  

- De septembercirculaire geeft perspectief en daarom roepen wij het college op om bij 

de vaststelling van de OZB-tarieven in Februari 2022 de inflatiecorrectie voor 2022 te 

laten vervallen zodat wij iets sneller uit de top 5 van duurste gemeenten kunnen 

komen. 

- Wij vragen het college om een deel van de NPO gelden in te zetten voor VVE 

accommodaties zodat problemen bij kleine kinderen al vroeg gesignaleerd worden en 

er hulp geboden kan worden (hiervoor komen we met een motie) 

- U verstrekt aan de Historische Kring Hellendoorn Nijverdal een structurele subsidie, 

wij willen dit bedrag nog niet structureel vastleggen (en komen dan ook met een 

amendement) 

- College maak vaart met het IHP en maak hier geld voor vrij. Wij rekenen er als CDA 

op dat de Veenbrug in Daarlerveen in het IHP meegenomen wordt. 

- College kunt u bij de najaarsrapportage een voorstel maken om met het 

overgebleven Cultuurgeld alle bij de gemeente bekende cultuurorganisaties een 

coronasteunpremie te verstrekken als blijk van steun na Corona. 

Tot slot 

- De woningbouw, deze moet versneld op gang komen in alle kernen en vraagt om 

een aanjager die partijen bij elkaar kan brengen (hiervoor komen we met een motie) 

 



Deze begroting is sluitend voor het jaar 2022 en toont nog negatieve bedragen voor de jaren 

daarna. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we op de goede weg zijn en dat er ook de 

komende jaren nog extra gelden komen vanuit het Rijk. We wensen het college en de 

organisatie maar ook de nieuwe raad alle goeds en Gods zegen bij de uitvoering van deze 

begroting. 

Samen is niet alleen 

Mijn laatste algemene beschouwingen voor het CDA wil ik eindigen met de woorden van 

Pieter Heerma 

Een sterke samenleving op basis van gedeelde waarden, gastvrijheid, empathie, 

verdraagzaamheid en ondernemerszin ontstaat niet vanzelf. 

Maar als wij jongeren leren hoe waardevol de inzet voor een ander is, als wij het verhaal van 

onze voorouders kunnen vertellen en als wij met een modern en eigentijds beleid voor 

familie en gezin alle vormen van relaties tussen mensen kunnen waarderen, versterken en 

ondersteunen dan bouwen we samen aan een inclusieve gemeente die alle uitdagingen van 

deze tijd aankan. 

 


