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Haule 18 juni 2013. 
Bijdrage ChristenUnie Kadernota 2013. Ooststellingwerf. 
 
Terugblik 
We beginnen even met terug te kijken op het beleid van het college. 
Een beleid wat uitgevoerd werd door een ambtenarenkorps waar we veel aan gehad hebben. 
Er is meer naar de burgers geluisterd dan voorheen.  
Daardoor waren er ook meer mogelijkheden voor eigen initiatieven. 
Het college heeft veel ambitie getoond in grote projecten, en met een niet aflatende ijver heeft 
men getrokken, gesjouwd en geduwd om stappen voorwaarts te maken in Appelscha, bij 
Ekostyle, bij Venkoten. 
Het college heeft de grote transities goed opgepakt, de ChristenUnie is tevreden over de richting 
en de invulling tot nu toe. 
We hebben in dit tijdsgewricht de financiën goed op orde en we zijn gezegend met een wethouder 
die hier met hart en ziel op een zeer intelligente manier mee bezig is. 
Goed samenwerken in OWO verband als een zelfstandige gemeente, opkomen voor de 
gemeente als het gaat om regionalisering van Politie en Brandweer.  
Het hoofd koel houden en toch betrokken zijn als er in de gemeente verdriet en boosheid is. 
Kortom een college wat gekenmerkt wordt door een grote saamhorigheid en vaste wil om de klus 
te klaren. 
Beste mensen, omdat we in de dagelijkse politiek vaak de nadruk leggen op de verbeterpunten, 
omdat we kijkende naar de gemeenten rondom ons ook moeten constateren dat dit niet vanzelf 
sprekend is. Wil ik dat graag even opmerken in deze terugblik.  
Vanuit de grond van ons hart, bedankt. 
 
Ook onze fractie heeft in de afgelopen jaren best veel mogen bereiken. 
Kort geleden hebben we ons verkiezingsprogramma geëvalueerd.  
Meer dan verwacht  mochten we samen met onze collega’s in de raad realiseren.  
Er was een goede samenwerking met de fracties, en hoewel elkaar soms de oren werden 
gewassen, was er bij velen ook de bereidheid om elkaars voeten te wassen.  
Tenslotte onze eigen fractie, een grote eensgezindheid. Wat zegt de Bijbel hier of daar over, was 
een vraag die we onszelf vaak stelden.. Want we wilden Christus volgen. 
Hij immers maakt het verschil. Ik mocht mijn fractie als hechte vriendenclub ervaren, zowel binnen 
als buiten de fractie mochten we elkaar toe steun zijn. 
 
Dit alles samen maakte mijn raadslidschap niet alleen tot een roeping, maar ook tot een mooi vak.  
 
In deze context wil ik graag ook deze kadernota behandelen. We zijn blij dat hij er is, het is 
immers voor ons de mogelijkheid om als partijen, ondanks de onzekere geldelijke middelen, de 
grote lijnen naar de toekomst zoals wij die graag zien te schetsen.  
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Meerjarenperspectief. 
We gaan niet in op de concrete details nav de laatste circulaire. 
We zullen allemaal moet leven met het feit dat er altijd spanning zit tussen ambitie en geldelijke 
middelen. Maar het is politiek wel iets eenvoudiger geworden om gelden die over zijn aan de 
reserve toe te voegen. Het is ook geen doodzonde meer om bij noodzakelijke uitgaven de 
algemene reserve als dekking aan te geven. Een goede ontwikkeling. Hierdoor kan scherper aan 
de wind gezeild worden.  
 
Samen met Weststellingwerf en Opsterland, zullen we de vele diepgaande veranderingen op 
gebied van zorg, werkgelegenheid enzovoort oppakken. We merken nu al dezelfde nuchtere 
inslag als bij ons, we hebben het volle vertrouwen in deze samenwerking. Een samenwerking die 
wat ons betreft onze zelfstandigheid niet in gevaar brengt, maar juist zal borgen. 
 
Werkgelegenheid. 
Zowel de ambitie voor Biobased, als het initiatief voorstel voor de Startersbeurs heeft onze 
positieve waardering. Voor eind van het jaar, zullen beide zaken verder moeten worden 
uitgediept, zodat we een goed beeld hebben van de kansen en de risico’s. 
Graag zien we dat het college initiatieven neemt  voor het opknappen, opfleuren  en aanpakken 
van achterstallig onderhoud aan Gebouwen, Groen en Infrastructuur. De gemeente wordt 
hierdoor mooier, Caparis houdt meer werk en de werkgelegenheid en het toerisme wordt erdoor 
bevorderd. We komen met voorstellen hieromtrent, en we zullen voorstellen hieromtrent van 
andere partijen steunen. 
 
Zorg en Welzijn. 
We staan achter de grote ontwikkelingen op dit terrein. Het is naar onze overtuiging goed dat 
onze maatschappij weer enigszins van individu naar samen gaat. In de Bijbel gebood de Heer 
aan Mozes: ‘Er mogen bij u geen armen zijn. En Paulus geeft Timoteus uitgebreide instructies 
hoe we voor onze ouderen, weduwen en wezen moeten zorgen.  We zullen daarom de 
ontwikkelingen in deze richting van harte steunen.. We hebben het al eerder aangegeven, maar 
we vragen ook bij dit “maatwerk” nadrukkelijk aandacht voor de mogelijkheid van identiteit 
gebonden zorg en hulp. Immers hulp en zorg  is nooit waardevrij.. Als familie, buren, kerken en de 
samenleving falen is en blijft de gemeente een vangnet. Ook als hiervoor de gemeentelijke 
belastingen omhoog zouden moeten. 
Om onze taak goed te kunnen doen vinden we een nulmeting op de diverse terreinen van 
zorg en welzijn van groot belang. Wil het college hiervoor goede aandacht hebben? 
 
Onderwijs vorming en jeugd. 
Met name voor het onderwijs zullen we onder ogen moeten zien dat er in veel dorpen per jaar 
geen schoolklas aan kinderen meer geboren wordt. Laten we daarom met elkaar goed per gebied 
bekijken welke behoefte er op termijn is, en binnen dat raamwerk streven om zowel openbaar als 
bijzonder onderwijs in zo’n gebied vorm te geven. De ChristenUnie heeft kanttekeningen  bij het 
beleid waarbij kinderen met een “rugzakje” weer naar de plaatselijke scholen gaan. Het doet soms 
de kinderen en de klas waarin ze komen te kort.   
 
Laten we met elkaar er omdenken dat sportvoorzieningen voor een ieder betaalbaar blijven. Het 
moet toch niet nodig zijn dat verenigingen hierover de raad te hulp roepen. 
Laten we verder erop sturen dat sportvoorzieningen een meerwaarde geven aan 
gezondheidsprogramma’s en jeugdhulpverlening.  
 
Ruimtelijke ordening.  
De grote kluif is de actualisering van het bestemmingsplan buitengebied. Aandachtspunten 
daarbij zijn wat ons betreft: Voldoende mogelijkheden voor kleinschalige bedrijfjes in het 
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buitengebied. Mogelijkheden om rommelerven aan te pakken. Ook zijn we van mening dat in onze 
toeristische gemeente de mogelijkheden voor boerencampings iets ruimer moeten worden. De 
strikte banden waaraan ze nu gelegd zijn als het gaat om slecht weervoorzieningen en maximaal 
aantal staanplaatsen maken ons roomser dan de paus, en zijn een obstakel voor deze 
ondernemingen om zich aan te passen aan de eisen van de tijd. Waarin steeds meer oudere 
rustzoekers in een camper op pad gaan. 
We zijn eveneens van mening vanwege het prachtig landschap en de grote leegstand, dat 
uitbreiding van de bebouwde kommen van dorpen niet aan de orde zijn. 
 
Veiligheid. 
Omdat het rijk veel naar zich toegetrokken heeft, is er aanleiding om in het belang van de 
gemeente de zaken scherp te volgen. We zijn tevreden over de manier waarop het college zich 
hiervoor inspant.  
 
Wonen, Huisvesting en doelgroepen. 
Een aandachtspunt zijn de vele huisuitzettingen. We zullen ons goed moeten realiseren dat 
mensen die het betreft voor je het weet in een spiraal zitten die hun verder neerwaarts voert. 
Maatwerk is hierbij de sleutel. Dat kan ook betekenen dat zij die voor te veel overlast in de buurt 
zorgen, een verplicht alternatief krijgen in de vorm van het wonen onder restricties. Doetinchem 
heeft hiermee een experiment lopen de z.g. Skeve Huzen.   We staan positief tegenover het 
onderzoek wat het college doet en zijn benieuwd naar de resultaten. Is daar al wat over te 
zeggen? 
Als het gaat om de uitvoering van het MJB, moet er een tandje bijgezet worden. Niet omdat we 
bang zijn dat de aarde vergaat, of we de natuur vernietigen, maar omdat de aarde in al haar volle 
rijkdom, ons als geschenk van God in handen is gegeven, om hem tot zijn eer te bewaren en te 
onderhouden. Alleen als we dat serieus opvatten zullen onze kinderen er ook van kunnen 
genieten. 
Straks komen er moties over dit onderwerp.  
 
Inrichting leefomgeving. 
We zijn er niet voor dat de Boerenstreek weer voor autoverkeer opengesteld wordt, een echte 
doorontwikkeling tot een gezellige wandelboulevard is hierdoor verkeken. 
Kunnen we nog een meerderheid vinden om dit te keren? 
We vinden dat rond de schoolroutes iets meer prullenbakken geplaatst moeten worden.  
We vinden eveneens dat de gemeente inwoners die zich over bepaalde ontwikkelingen beklagen 
serieuzer genomen moeten worden. We hebben ons indertijd wat gestoord aan de laconieke 
opmerkingen van de Wethouder toen bewoners van de Melkweg de wateroverlast aan gingen 
kaarten. 
We komen later op deze dag nog met een motie om na de succesvolle introductie van het 
fietspadenknooppuntenplan ook een wandelnetwerk te ontwikkelen. 
 
Tenslotte. 
We hebben een aantal grote lijnen neergezet, hier en daar verluchtigd met een verduidelijkend 
detail. Met duidelijke op de Bijbel gegronde standpunten hopen we het verschil te maken. 
Samen met  u antwoorden te vinden op de vele uitdagingen die op ons af komen. 
We kunnen de wind niet veranderen, maar wel de zeilen bijstellen.  
We wensen u en een ieder in dit huis, bij de vervulling van zijn taak Gods Zegen toe. 
 
Namens de ChristenUnie. 
Meine Jansma 
meinejansma@gmail.com 


