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Algemene politieke beschouwing op het jaar 2023 (2022-30756) 

 
Geachte voorzitter, leden van de raad, persvertegenwoordigers en overige aanwezigen,  

 

Een welgemeend woord van dank gaat naar iedereen die de gemeentelijke activiteiten ondersteunt of daar 

anderszins een bijdrage aan levert of heeft geleverd. Een speciaal woord van dank dit jaar aan formateur 

mevrouw Lidy Klein Holkenborg en haar projectsecretaris mevrouw Saskia van der Velden voor hun bijdrage 

aan de totstandkoming van een nieuwe coalitie met een coalitieakkoord dat recht doet aan waar de kiezer 

voor heeft gestemd.  

Als maatschappij hebben we ons normale leven weer opgepakt. We genieten weer van evenementen en 

Covid lijkt voor de meesten al weer lang geleden. 

We hebben sinds 24 februari met de invasie van Oekraïne echter te maken met een nieuwe bedreiging in 

ons bestaan. Ook deze dienen we serieus te nemen en gezamenlijk het hoofd te bieden. Vandaar dat wij 

vierkant achter het principe van ‘Samen beter’ staan. Te beginnen in de gemeente Voorst. 

 

Als CDA Voorst hebben wij de volgende koers voor ogen: 

 

Ten eerste:  

Het CDA staat voor een overheid met een solide financiële huishouding. 

Hoog aan de hand van eventuele meevallers de gemeentelijke reserves op. Dit om de investeringen uit ons 

coalitieakkoord te kunnen uitvoeren en daarbij, toekomstige tegenvallers in deze uitzonderlijke  

geopolitieke situatie beter op te kunnen vangen. Het CDA streeft ernaar lastenverhogingen zoveel mogelijk 

te  voorkomen. Uitgangspunt van de coalitie is dat de lasten voor inwoners in de toekomst alleen stijgen als 

dit noodzakelijk is. 

 

Ten tweede: 

Het CDA staat voor een sterk sociaal domein. Dit domein blijft onder druk staan en het takenpakket wordt 

grotendeels wettelijk bepaald. Er zijn maar een paar knoppen om aan te draaien, wat onmiddellijk pijn doet. 

We helpen vluchtelingen (waaronder de Oekraïense) voor wat in onze macht ligt. Daarom vragen wij op het 

terrein van het sociaal domein geduld en geen grote koerswijzigingen of bezuinigingen. Laat de kwaliteit in 

Voorst voorop blijven staan. Door onze uiterste inspanning om een ieder deel te kunnen laten nemen aan 

de maatschappij, houden we zicht op elkaar en gaan we vereenzaming of extremen zoveel mogelijk tegen. 

Voorster maatwerk is daartoe van jeugd tot senior een vereiste. Ieder mens is immers uniek en mag er zijn. 

 

 

 



Ten derde:  

Wonen is een basisrecht, waar het CDA Voorst voor staat. We vinden het belangrijk dat onze eigen inwoners 

en mensen met een economische binding hier kunnen (blijven) wonen. De motie die we hiervoor in januari 

hebben ingediend is hier een bewijs van. We zijn blij dat dit nu ook in het coalitieakkoord terugkomt. 

Ondanks de toenemende druk ten aanzien van de woonlasten blijft de vraag naar woningen onverminderd 

groot. Binnen de huidige beperkingen dienen we naar mogelijkheden te kijken. Dus out-of-the-box denken 

ten aanzien woonoppervlak, type woning, fabricage en materialen als ook de financiering. En dat samen met 

de dorpen om zo samen alle mogelijkheden te verkennen en te doen wat kan. De energietransitie zal zeker 

een rol spelen voor wie van het gas af moet. Wellicht dat hybride technologieën hier nog uitkomst kunnen 

bieden. De OZB stijgt de komende drie jaar als gevolg van besluiten die genomen zijn in de vorige 

coalitieperiode. Daarbij dienen we ons wel serieus af te vragen of het verantwoord is om dit deels terug te 

draaien. Als gemeente worden we immers geconfronteerd met aanzienlijke prijsstijgingen. 

 

Ten vierde: 

Laat de Gemeente Voorst de prettige, groene, leefbare gemeente blijven die het is. Laten we gezamenlijk 

verder bouwen aan deze goed leefbare gemeente. Dit ten aanzien van verkeersveiligheid, maar zeker ook 

recreatiemogelijkheden en natuur. De klimaatverandering, afgezet tegen onze behoeften vormt een 

serieuze uitdaging op het gebied van wonen, werken, voedselvoorziening en recreëren in de natuur. Daarbij 

moeten we ons afvragen waar onze eigen inwoners terecht kunnen en wat de Voorsternaar wil. 

Biodiversiteit, vergroening en grondwater mogen daarbij niet uit het oog worden verloren.  

 

Ten vijfde  

Wij geloven in de kracht van samen. Dat kwam uiteraard al tot uiting in ons verkiezingsprogramma. En het 

komt nu terug in het nieuwe coalitieakkoord. Belangrijk is daarbij het Bestuurlijk Kompas, met daarin 

afspraken over de samenwerking met inwoners, de raad en de ambtelijke organisatie.  

Samen is het echt beter: duidelijk, betrouwbaar en betrokken en ruimte voor reflectie en zelfreflectie.  

 

Ik roep de raad en het college op om goed te blijven luisteren naar elkaar. We bereiken meer wanneer we 

vanuit een positieve grondhouding in overweging nemen wat de ander zegt. Dit zonder op de persoon te 

spelen, maar steeds op de bal. Een meerderheid voor of tegen een plan zegt nog niets over het luisteren 

naar elkaar en de behoeften van de samenleving. Daarbij kan immers één stem voor of tegen, een 

achterliggende beweegreden hebben waar de rest nog niet over na heeft gedacht. 

Een dichte deur ziet er aan twee kanten zeker anders uit. Maar laten we ernaar streven deze deur open te 

houden. 

 

 
Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA 
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