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INLEIDING  
 
Als gemeenteraad worden we weer geroepen om de begroting voor het komende 
jaar 2013 te bespreken. We zien dat de bladeren vallen en daaraan weten we dat de 
zomer ten einde is. We mogen terugzien op een goed groeiseizoen en wij mogen 
nog behoren tot hen die in en uit mogen gaan.  
 
Zien wij op het wereldtoneel, dan zijn er veel zaken die de aandacht trekken. Wij 
denken aan de verkiezingen in Amerika. Blijft Obama president of wordt zijn zetel 
ingenomen door Romney? De beslissing valt bij leven en welzijn volgende week. 
 
In ons eigen land wachten wij op de uitkomst van de kabinetsformatie. De Tweede 
Kamer verkiezing van 12 september heeft een duidelijke verschuiving in de politieke 
verhoudingen veroorzaakt. Zo treden mensen terug en hun plaats wordt door 
anderen ingenomen. In onze eigen gemeente zijn het afgelopen jaar twee oud-politici 
ten grave gedragen. Zo schrijft Gods vinger de geschiedenis.  
 
Dat wij zo als gemeenteraad in afhankelijkheid van de Schepper en Onderhouder 
van deze aarde ons werk mogen doen, met respect voor elkaar en met vertrouwen in 
elkaar vanuit het besef dat God regeert. 
 
God, de HEERE, regeert. Wij belijden het, als wij bidden voor alle mensen 
wereldwijd, die in nood en ellende verkeren, door oorlogsgeweld, hongersnood, 
natuurgeweld, mishandeling, uitbuiting of misbruik. Maar ook als wij bidden voor 
Christenen wereldwijd, die lijden onder achterstelling, onderdrukking, marteling en 
vervolging. 
 
God, de HEERE regeert. Wij belijden het, als wij bidden voor mensen die in deze tijd 
van crisis met moeite de eindjes aan elkaar moeten knopen. En daarbij denken wij 
ook aan ons kabinet in wording, dat in moeilijke tijden ons land moet besturen, en dat 
al voor haar aantreden laat zien dat Christelijke waarden bij haar niet veilig zijn.  
 
God, de HEERE, regeert. Wij belijden het, als wij bidden voor al die zaken die ons 
bepalen bij onze beperktheid tegenover de almacht en wijsheid van onze Schepper. 
Dat ook in Zijn voorzienige regering Zijn zegen mag rusten op het werk dat wij als 
gemeentebestuur voor de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 
mogen verrichten. 

God, de Heer', regeert. 
Beeft, gij volken eert, 
Eert Zijn hoog bestel, 

Die bij Israel, 
Tussen Cherubs woont 
En Zijn grootheid toont; 

Dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege! 

(Psalm 99 vers 1) 
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AANBIEDING / FINANCIËN  
Aanbieding  
De behandeling van de begroting 2013 vindt plaats onder even onzekere tijden als 
de kadernota in juni jl. De kans is groot dat er binnenkort een nieuw kabinet 
aantreedt. De boodschap zal echter niet positief luiden, niet voor de burger, maar 
ook niet voor de lagere overheden, zoals de gemeenten. 
 
Kadernota 2012 
Na de behandeling van de kadernota is het college aan de slag gegaan met de 
opstelling van de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016. Wij zijn van 
mening dat het college de opdracht die de raad daarmee gegeven heeft, goed 
volbracht heeft. Uiteraard zou de SGP-fractie een aantal accenten graag anders 
gelegd hebben.  
 
Algemene uitkering 
Een nieuw kabinet komt ongetwijfeld weer met een forse bezuinigingsronde. Dat zal 
onze gemeente nog maar zo weer 800.000 euro aan inkomsten kunnen kosten. 
Daarom pleiten wij ervoor geen grote nieuwe uitgaven te doen voor nieuw beleid. 
Zonder dat zijn wij al niet in staat om een sluitende begroting te presenteren met een 
geringe tariefstijging. Een stijging van het OZB tarief met 9,25% gaat ons aan het 
hart. Echter, de provincie als toezichthouder hamert steeds meer op een begroting 
die in evenwicht is. Daarom ontkomen wij hier niet aan, maar de SGP-fractie dringt 
aan op sterke terughoudendheid inzake nieuw beleid dat forse lasten met zich mee 
brengt. 
 
Amendement 'blinde vlekken' 
Het door de SGP-fractie in juni jl. ingediende en aanvaarde amendement om de 
begroting door te spitten op mogelijke besparingen heeft het college op een goede 
wijze uitgevoerd. Resultaat is uitgekomen op 125.000 euro waarvoor wij onze 
waardering naar het college uitspreken. 
 
Wet Hof en schatkistbankieren 
Invoering van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Hof) en schatkistbankieren per 
1 januari 2013 ligt nog steeds op de loer. Wel lijkt het erop dat de angel uit deze 
wetgeving, die een grote bedreiging vormt voor de autonomie van de lagere 
overheden, is verdwenen. Invoering zal de beschikking over de eigen geldmiddelen 
en de investeringsruimte aantasten. Gelet op de gezamenlijke actie van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de 
Unie van Waterschappen (UvW) hopen wij dat dit geen doorgang zal vinden. 
 
Trend in ontwikkeling Staphorst op ranglijst belastingdruk 
Ieder jaar zit in de begroting een pagina met de belastingdruk voor een woning met 
een gemiddelde woningwaarde per gemeente van alle Overijsselse gemeenten. Wij 
volgen die statistieken met grote belangstelling. Echter ook met toenemende zorg.  
In 2002 was Staphorst de op één na goedkoopste gemeente in Overijssel met een 
belastingdruk van 603 euro, Dalfsen de goedkoopste met 589 euro, Enschede de 
duurste met 1.010 euro terwijl het gemiddelde in 2002 op 744 euro lag.  
In 2012 is Staphorst afgezakt naar de achtste plaats met een belastingdruk van 676 
euro, Dalfsen nog steeds de goedkoopste met 591 euro, Enschede de 18e van 25 
gemeenten met 740 euro bij een gemiddelde van 693 euro in 2012. 
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In 11 jaar is onze gemeente de belastingdruk met 73 euro gestegen, in Dalfsen 
nagenoeg gelijk gebleven en is het gemiddelde 51 euro lager geworden. 
Dan vragen wij ons toch af wat er aan de hand is bij ons. Zijn wij onvoldoende in 
staat de kosten te beheersen, andere inkomsten te verwerven of wat is er verder 
anders in onze gemeente dan elders. Graag een reactie van het college. 
 
Ontwikkeling belastingdruk bij gemiddelde woningwaarde 2002-2012  
         

Gemeente 2002 Rangnr. 2005 Rangnr. 2006 Rangnr. 2012 Rangnr. 

Staphorst 603 2 600 2 469 4 676 8 

Dalfsen 589 1 640 1 535 1 591 1 

Enschede 1010 26 798 18 633 18 740 20 

                  

Gemiddeld                 

in Overijssel 744   751   599   693   
 
ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE  
Rekenkamerfunctie 
Het college heeft in de begroting een versobering van de rekenkamerfunctie 
opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat de verplichting tot het hebben van een 
rekenkamerfunctie als controlemiddel van gemeenteraden blijft bestaan.  
Het college stelt voor te voorzien in alternatieve invulling van de ambtelijk secretaris. 
Deze is formeel toch voor een aantal uren bij ons in dienst?  
Vraag: Op welke manier denkt het college dit in te vullen? 
 
Inkoopadviseur in regionaal verband. 
Bij de kadernota hebben we aangegeven geen inkoopadviseur in Dalfsen, Staphorst, 
Zwartewaterland (DSZ) verband te willen aannemen. We denken dat inkoop van 
gemeente-overstijgende zaken door aanwezige personeel gedaan kan worden en 
dat specifieke kennis beter ingehuurd kan worden. We zien dus geen besparing in de 
aanstelling van een adviseur in DSZ of nog groter verband.   
 
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen. 
Duurzaam moet ook spaarzaam zijn. In 2013 wordt 300.000 euro geïnvesteerd in 
energiebesparende maatregelen. De plannen zullen wij beoordelen op de 
terugverdientijd.  
 
Bid- en dankdag 
Wij roepen het college op om de bid-en dankdag als verplichte roostervrije dagen op 
te nemen in de gehele organisatie van binnen- en buitendienst.  
 
ONDERNEMEN  
Grondexploitatie Oosterparallelweg 
Het bedrijventerrein aan de Oosterparallelweg is medio dit jaar nog niet bouwrijp 
gemaakt. Dat was wel het voornemen. Voor dit beoogde bedrijventerrein is ons 
inziens veel belangstelling van onze plaatselijke ondernemers. In deze begroting 
lezen we dat het een jaar later wordt verwacht, dus medio 2013.  
Vraag: Wat is de stand van zaken en het beoogde tijdspad, m.b.t. de 
grondverwerving, de ontwikkeling en de realisatie? 
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Revitalisering “de Baarge” 
Uitvoering van de revitalisering van industrieterrein “de Baarge” zal in 2012 starten, 
maar het zwaartepunt zal in 2013 komen te liggen. De wegen zijn er ook echt aan 
toe. De Industrieweg wordt geasfalteerd. Het is goed dat het doortrekken van de 
Westerparallelweg naar de Burgemeester Janssenstraat hierin meegenomen kan 
worden. Het budget is bijzonder hoog, mede door de subsidie, ruim 4.000.000 euro. 
Daarom vragen wij hierbij om een duidelijke rapportage gedurende de uitvoering van 
het project en tijdige informatie over het bestek wanneer grote delen aanbesteed 
gaan worden.  
 
VERKEER, OPENBARE RUIMTE EN WATER  
Afvalstoffenheffing  
Het vastrechttarief (134 euro) wordt niet verhoogd en de kosten per grijze container 
(9,21 euro) blijven ook gelijk. Dit kan gedaan worden omdat we ongeveer 200.000 
euro uit de reserve “matiging afvalstoffenheffing” halen in 2013. Deze reserve is 
hiervoor bedoeld, dus prima. Door het “omgekeerd inzamelen” zou het vastrechttarief 
verder omlaag moeten gaan. We scheiden ons afval in Staphorst al bijzonder goed 
en gaan nog een stap maken. Nu al groen en papier apart, straks, januari 2014, ook 
flessen en drankkartons in een container en het grijze afval naar ondergrondse 
containers. De SGP fractie wil een duidelijke onderbouwing dat de totale kosten per 
aansluiting na de volgende stap ook daadwerkelijk naar beneden gaan. Het doel voor 
2014 moet zijn dat het vastrecht met minstens 10 euro naar beneden gaat. 
Vraag: Is het college er ook van overtuigd dat de totale kosten voor de 
afvalinzameling naar beneden moeten gaan? 
 
Speelveldjes 
Binnen de bebouwde kom zijn verschillende speelveldjes. Deze kosten veel 
onderhoud. Is het geen idee om dit meer bij de buurt zelf neer te leggen? Of in ieder 
geval duidelijk te maken dat een buurt zelf onderhoud mag doen aan een 
speelveldje. We zouden dit kunnen doen onder de slogan “adopteer een speelveld”. 
Wellicht komt het de leefbaarheid van de buurt ten goede. 
 
Buitendienst naar ROVA 
Er vinden gesprekken plaats om de buitendienst onder te brengen bij ROVA. ROVA 
doet al een belangrijk deel van de buitendienst van Zwolle. Het plan hiervoor moet 
nog aan de raad voorgelegd worden. Toch willen we nu al duidelijk waarschuwen 
voor onze geminimaliseerde zeggenschap als raad, maar ook als gemeente, over de 
buitendienst in een gemeenschappelijke regeling. Er moet wel een erg duidelijk 
voordeel, zowel financieel als ook voor de medewerkers, gepresenteerd worden, wil 
de SGP fractie hier zondermeer in meegaan. Bovendien gaat de SGP fractie ervan 
uit dat de medewerkers betreffende het onderhoud van de begraafplaats en het 
verzorgen van de begrafenissen sowieso in eigen dienst blijven. 
 
Vervangingsinvesteringen rijdend materieel 
Het rijdend materieel dat gemeentewerken nodig heeft, is meestal specifiek geschikt 
gemaakt voor de betreffende taak. Dit betekent meestal ook dat de nieuwwaarde 
behoorlijk hoog is, en de restwaarde bij inruil erg laag. Het lijkt de SGP fractie 
daarom goed om ook te kijken of in vervolg het rijdend materiaal niet een flinke 
vernieuwingsbeurt kan krijgen in plaats van in te ruilen. Met vernieuwingsbeurt wordt 
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bedoeld dat de stoelen en andere essentiële gebruiksonderdelen vervangen worden 
door nieuwe, en daarmee de levensduur weer met 5 jaar wordt verlengd. 
 
LEREN EN LEVEN 
Uitbreiding PZ 
De uitbreiding van de Pieter Zandt is nodig. We hebben begrepen dat dit bedrag, 
hoewel het te midden van de bezuinigingsstorm als fors aangemerkt moet worden, 
toch sober is in verhouding met de beoogde uitbreiding. Wij stemmen hier mee in. 
  
SOCIALE ZAKEN, ZORG EN BURGERZAKEN  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Bij de uitvoering WMO/voorzieningen is door scherp ramen en versoberen een 
bezuiniging van 100.000 euro in de begroting genoteerd. Wij stemmen hier mee in. 
Het overheidsbudget krimpt, dat geeft mogelijkheden om de naastenliefde met daden 
gestalte te geven. Daartoe willen wij onze inwoners oproepen.   
 
Bijstandsbeëindiging personen op recreatieparken 
Bijstandsbeëindiging van personen op recreatieparken. De handhaving moet ons 
inziens in 2013 met voortvarendheid ter hand genomen worden, desnoods met 
inhuur van personeel, zodat het ingeboekte nadeel van 45.000 euro verminderd kan 
worden.  
Vraag: Gaat het college hiermee aan de slag? 
 
Jeugdzorg bij overgang van provincie naar gemeente 
Van de drie grote transities die er aan komen, zit de decentralisatie van de 
Jeugdzorg als eerste in de pijplijn; van provincie naar gemeente. De Jeugdzorg moet 
op gemeentelijk niveau opgepakt worden, in samenhang met wat straks door de 
twee andere transities op het bordje van de gemeente komt te liggen: de begeleiding 
uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Werken naar 
Vermogen (WWnV). De invoering van Passend Onderwijs heeft hier trouwens ook 
aanrakingsvlakken mee, evenals onderdelen van de WMO en de Wet Werk en 
Bijstand. Een complexe opgave dus, waar een beter resultaat bereikt moet worden, 
voor minder geld. Want bij dit alles is er natuurlijk de noodzaak om te besparen. De 
uitvoering moet effectiever en efficiënter worden. Dat moet onder andere bereikt 
worden door een betere samenhang te realiseren op deze beleidsonderdelen. Dat 
bespaart niet alleen, maar, (en dat is belangrijker) het is juist voor deze doelgroep zo 
belangrijk om vanuit een doordacht en helder beleid op eenduidige wijze geholpen te 
worden.    
Als dit dossier één op één doorgeschoven wordt naar de GGD, die daarvoor het 
personeel van de provincie overneemt, dan heeft de gemeente de 
verantwoordelijkheid, ze mag geld schuiven, maar inhoudelijk heeft ze het nakijken. 
De uitvoering geschiedt dan nog steeds door mensen ‘ver weg’. Dat is niet de 
bedoeling. Hoe gaat dit vorm krijgen? Kunnen we komend jaar al een plan van 
aanpak verwachten, met een tijdplan daarbij? En vooral: Hoe wordt de invloed van 
de gemeenteraad, om een eigen invulling te geven aan deze decentralisatie 
gewaarborgd!?  
Vraag: Hoe kijkt het college hier tegenaan?   
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Toekomst Reestmond 
In juni jl. bij de behandeling van de kadernota heeft onze opmerking over Reestmond 
nogal wat stof doen opwaaien. Wij vrezen dat over enige tijd de tekorten die er 
aankomen veel meer stof op doen waaien. Het roer moet om op dit dossier. Het gaat 
niet om de toekomst van Reestmond als bedrijf, maar om de toekomst van onze 
inwoners. En voor zover Reestmond daar een bijdrage in levert, is haar toekomst ons 
een zorg. Wij willen onze visie nog eens ongewijzigd herhalen:  
A. De categorie personen die bij Reestmond “beschut binnen” werken, zijn daar op 
hun plaats. Dat moet zo blijven.  Dat is ongeveer een derde deel.  
B. Voor de categorie personen die bij reguliere bedrijven geplaatst worden, zijn wij 
van mening dat de gemeente dit heel goed zelf kan doen, en misschien wel beter. De 
gemeente gaat dus zelf een wachtlijst beheren met de inwoners die hiervoor in 
aanmerking komen.  Zo worden eigen inwoners zoveel mogelijk in Staphorst 
geplaatst. Dat heeft ook met beschutting en veiligheid te maken. De 
‘bedrijvenambtenaar’ kan hier een centrale rol in vervullen.  
De Wet Werken naar Vermogen laat op zich wachten, maar de richting is 
overduidelijk. Wij zijn van mening dat we zo snel mogelijk de leidende gedachte van 
die wet op moeten pikken en aan de realisatie daarvan werken. Wij willen het college 
uitnodigen (of uitdagen!) hier haar mening over te geven. 
 
Jongerenwerker 
De laatste tijd zien we veel wisseling in de personele invulling van de 
jongerenwerker. Hoe wordt de continuïteit gewaarborgd? En welke activiteiten vinden 
er plaats? Wij veronderstellen dat de SMON ongeveer de vrije hand heeft. Daar zijn 
we niet zo gelukkig mee.  
Vraag: Vindt er regelmatig managementrapportage plaats? Hoe kan de raad formeel 
zicht houden op wat er nu werkelijk gebeurt? 
 
SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME  
Zwembad  
De SGP fractie staat achter de subsidie verlaging voor het zwembad met 100.000 
euro vanaf 2015. Het plan was er immers al om vanaf 2017 de volledige subsidie van 
400.000 euro per jaar te laten vervallen. Door vanaf 2015 al te beginnen, komt de 
planvorming beter op gang. Activiteiten die niet renderen, moeten beëindigd worden. 
 
Accommodatie SC Rouveen en aankoop extra veld 
Van het een komt het ander. Door de raad is bij meerderheid besloten om tijdens 
deze raadsperiode de accommodatie van SC Rouveen te verbeteren. Nu komt ook 
de vraag voor een extra veld. Budget 200.000 euro. We denken dat dit geen goede 
ontwikkeling is. Het verbeteren van de bezettingsgraad is een veel goedkopere 
oplossing. In de toekomst zal het onderhoud van de velden meer bij de voetbalclubs 
komen te liggen. Ook uit dat oogpunt is het onverstandig het areaal velden verder uit 
te breiden. De renovatie van het hoofdveld (35.000 euro) van sportpark Noorderslag 
moet in hetzelfde licht bezien worden. In hoeverre kan deze renovatie door de club 
zelf uitgevoerd worden?  
Er zijn meer verenigingen die strijden om onze schaarse middelen. Ook dat is een 
argument voor het versoberen van de voetbalbudgetten. 
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RUIMTE EN WONEN  
Verhoging leges,  bestemmingsplannen kostendekkend maken. 
We lezen hier vergaande voornemens om de systematiek voor het heffen van leges 
op bouwprojecten te veranderen. Zie het als dienstverlening en alle ambtelijke uren 
moeten dan toegerekend worden aan de klant. Dat schijnt klantvriendelijk, maar is 
het niet. Bij de kadernota is afgesproken dat de raad een voorstel zou zien voor deze 
plannen, helaas is het nog niet op de agenda verschenen. Wij hebben toen ook 
aangegeven dat het alleen bij projectmatige plannen van toepassing kan zijn. Dus 
zeker niet bij enkele woningen en boerderijsplitsingen. En de tweede kanttekening is 
geweest dat we niet alleen naar verhoging van leges moeten kijken maar zeker ook 
naar efficiënter werken op deze afdelingen. Wij hebben daarom onze bedenkingen 
bij deze doelstelling van 100.000 euro. 
Vraag: Krijgen we voor de jaarwisseling een voorstel ter behandeling in de raad? 
 
Geurbeleid 
Naast het geluidsbeleid hebben we als raad op 22 november 2011 middelen 
beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van geurbeleid. Meerdere ondernemers in 
onze gemeente zitten hier letterlijk op te wachten, vergunningen stagneren. 
We zijn nu bijna een jaar verder en hebben nog geen voorstel besproken.  
Vraag: Waardoor stagneert het, wat is de stand van zaken en wat is het beoogde 
tijdspad voor de vernieuwing van het geurbeleid? 
 
Zorg en inwoning  
We hebben dit jaar meerdere keren aangedrongen op een integraal voorstel rond 
zorg en inwoning. In het programma Ruimte en Wonen vinden we dit niet terug.  
Vraag: Houdt dat in dat we dit jaar een voorstel behandelen en dus beleid rond zorg 
en inwoning vaststellen, ook in relatie tot de vernieuwing van diverse 
bestemmingsplannen? 
 
SLOT  
Afrondend willen wij allen die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen aan 
het tot stand komen van deze begroting daarvoor dank zeggen. Dat geldt ook voor 
ons gemeentelijk personeel en hen die op vrijwillige basis (onder meer vrijwilligers 
brandweer) hebben bijgedragen aan een goed functioneren van ons gemeentelijk 
apparaat. Hen die door ziekte niet aan het arbeidsproces deel kunnen nemen, willen 
wij een goed herstel toewensen. 
Wij spreken de wens uit dat wij als raad en college onze taak mogen waarnemen 
onder Gods zegen zoals het verwoord is in de Morgenzang:3 
 

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, 
Getrouw verrichten tot Uw eer; 

Dat Uwe gunst ons werk bekroon', 
Uw Geest ons leid' en in ons woon'. 

 
Staphorst, 30 oktober 2012 


