
  

Inleiding 

Voorzitter, 

 

Vanavond houden we de eerste algemene beschouwingen na het aantreden van de nieuwe raad en 

daarmee ook het nieuwe college. 

 

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Na een ziekbed is ds. Tj. de Jong overleden, bekend als de 

oud-predikant van de Herstelde Hervormde Kerk, maar hij heeft ook ongeveer 20 jaar onze 

plaatselijke partij als bestuursvoorzitter mogen dienen. Vader van onze wethouder. Onze gedachten 

gaan uit naar zijn familie waar hij zo’n grote lege plek heeft achtergelaten. 

 

Onze fractie is veranderd. Van dhr. den Ouden hebben we afscheid mogen nemen, na 12 jaar in de 

raad gezeten te hebben. Van dhr. K. Slager hebben we nog geen afscheid kunnen nemen vanwege de 

gevolgen van de brand die zijn woonhuis en zijn boerderij verwoestte. 

We hopen binnenkort op een goede manier afscheid te mogen nemen. 

De SGP heeft bij de verkiezingen opnieuw 5 zetels mogen behalen, de 

kiezer heeft opnieuw vertrouwen in ons partijprogramma uitgesproken. 

We zijn daar erg blij mee. Twee nieuwe raadsleden mochten daarbij 

toetreden tot de SGP fractie in de raad. Dhr. H. Troost en dhr. R. Slager. 

Wel vernieuwing, maar de grondslag blijft het zelfde. 

 

De komende jaren willen we als fractie ons politieke handwerk doen 

zoals we dit omschreven hebben in ons verkiezingsprogramma. De SGP 

is in haar ontstaan en bestaan geen belangenpartij die het welzijn van 

een bepaalde groep wil dienen. In haar grondslag is de SGP een 

beginselpartij, zoals het “program van beginselen” dit ook verwoordt: 

‘De overheid is als dienaresse Gods in haar ambt onvoorwaardelijk 

onderworpen aan Gods Woord en Wet’. De SGP ziet de overheid als 

Gods dienares, de burger en de samenleving ten goede. De overheid beoogt in die visie het welzijn 

en de welvaart van de burgers. Een overheid die handelt naar de normen van de Bijbel zorgt voor 

rust en stabiliteit in de samenleving, zodat God naar Zijn Woord gediend kan worden. 

 

In deze vergadering behandelen we de kadernota 2014 en het collegeprogramma 2014-2018. Beide 

documenten zijn richtinggevend voor het beleid van de komende jaren. De inhoud van deze 

documenten hebben hun oorsprong in het coalitieakkoord wat onlangs is gesloten. Vanavond 

behandelen we deze beide documenten aan de hand van de programma’s. De beide documenten 

liggen in lijn met het coalitieakkoord, toch willen we hier en daar enkele accenten plaatsen.  

 

Algemene Beschouwingen bij het Collegeprogramma 

2014-2018 en de Kadernota 2014 
 

Gemeenteraad Staphorst, 24 juni 2014 
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1. Algemeen Bestuur en Organisatie 

Vanuit het coalitieakkoord pleiten we voor een verschuiving van de openingstijden zodat er 

duidelijker afgestemd wordt op de wensen en behoeften van de burgers. Het college stelt voor om 

hiervoor een uitgebreide enquête te doen om deze wensen en behoeften te peilen. Het moet niet 

een tevredenheid-enquête worden, maar een behoefte-enquête. Het niveau van de veranderingen 

die we voorstaan is hoog. Het gaat daarbij om noodzakelijke beschikbaarheid van ambtenaren van 

verschillende disciplines, met een nadruk op avondopenstelling en wellicht ook op zaterdag, en in- en 

rond vakanties. Het gaat om een kwaliteitsverbetering van de ambtelijke inzet. Het is daarom goed 

dat het college de raad vooraf informeert over de mogelijke verandering, deze verandering aan de 

burgers voorlegt, en daarna over gaat tot besluitvorming. Kan het college deze aanpak toezeggen? 

 

De mogelijkheden voor onderaanneming worden groter doordat er nu volgens het college, rekening 

houdend met een aantal voorwaarden, een opdracht in kleinere porties verdeeld mag worden. 

Hierdoor wordt het gemakkelijker om lokale ondernemers in te zetten voor projecten binnen de 

gemeente. We zijn tevreden met de richting die hiermee ingezet wordt. 

2. Openbare Orde en Veiligheid 

Omdat we als Staphorst te maken hebben met een groot aantal 

woning- en bedrijfsinbraken pleiten we voor het invoeren van 

cameratoezicht. De SGP fractie wil hier graag een speerpunt van 

maken. Afgelopen weken hebben we in verschillende gemeenten 

gezien hoe het wel ingevuld wordt. Het kan niet zo zijn dat het in 

onze gemeente onmogelijk is. Wellicht kunnen we invulling geven 

aan het parkmanagement dat de toegangs- en uitvalswegen 

onderdeel zijn van onze industrieterreinen. We vragen het college, 

in dezen wellicht de burgemeester, hierin een proactieve rol te 

nemen.  

 

3. Ondernemen 

Het college geeft aan dat het zitting hebben in het Werkgeversplatform Meppel-Staphorst alle 

elementen bevat van datgene wat er in coalitieakkoord voorgestaan wordt. De bedoeling is echter 

dat er een verschuiving komt naar sterkere lokale onderlinge contacten. Er moet een ontwikkeling 

komen naar een lokale uitwisseling van kennis, contacten tussen lokale ondernemers, lokale 

werkzoekenden en betrokken scholen. Dit kan onder verschillende paraplu’s, maar het moet 

plaatselijk gebeuren. Beleid op arbeidsparticipatie kan gezamenlijk met andere gemeenten gemaakt 

worden, als de invulling hiervan maar plaatselijk uitgevoerd worden. 

 

4. Verkeer en Openbare Ruimte 

Wat betreft het verkeerscirculatieplan stemmen we in met het opstellen hiervan in 2015. Het moet 

een praktische invulling zijn van de ideeën die er al zijn. Wellicht een schets hoe de gewenste 

verkeerscirculatie er over 10 jaar uit dient te zien. Zodat er bij de kleinere projecten snel geacteerd 

kan worden, op basis van het grote plan wat er ligt. 

 

De resultaten van het onderzoek over de verschillende oplossingsvarianten voor de 

spoorwegovergang J.J. Gorterlaan dienen op korte termijn aan de raad ter kennis wordt gesteld. Dit 
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geld ook voor de carpoolplaats bij de Lidl. Er is inmiddels een planproces gestart, daarmee kan de 

raad waarschijnlijk niet meer sturen. De informatie van dergelijke onderzoeken moet tijdig aan de 

raad ter kennis wordt gesteld.  

 

De voorgestelde notitie over voor- en nadelen van haaksparkeren in drukke straten hoeft er niet te 

komen, dat begrijpen we wel. Het idee is om bij de herinrichting van de Ebbinge Wubbenlaan het 

haaksparkeren te veranderen in schuin en langsparkeren. Bij nieuwe ontwikkelingen moet haaks 

parkeren voorkomen worden, op plaatsen waar veel verkeer is.  

 

Voor de aanleg van het fietspad langs de Kanlaan is bij de Landinrichting Staphorst grond 

vrijgespeeld. Dit betekent dat een mogelijke daadwerkelijke invulling dichterbij komt. 

 

5. Leren en Leven 

Voor 2015 staat de afstemming tussen passend onderwijs en de 

jeugdzorg op de agenda. Gesprekken met de bestaande 

samenwerkingsverbanden en de directeuren van de scholen zorgen 

voor een goede invulling.  

 

Zorgvuldige afstemming overdracht van gebouwen vragen onze 

aandacht. Daarnaast ook aandacht voor het zwemonderwijs. Ons doel 

is een basispakket zwemles aan te bieden op de scholen.  

 

Volgens afspraak zien we, in het belang van de leefbaarheid van de 

Slagen, het speelveld aangelegd worden. Laten we werken aan een 

goede informatiestroom naar onze jeugd over eet- leef- en 

beweegpatronen. Zodat ongewenste uitwerkingen van bijvoorbeeld 

alcohol bekend zijn.  

 

6. Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken 

Vanuit het coalitieprogramma is veel aan het college meegegeven betreffende de komende 

decentralisaties. We stemmen in met de manier en wijze zoals het college nu voorstelt om dit aan te 

vliegen. We verwachten hierbij dat de raad op een goede en tijdige manier geïnformeerd wordt. 

Essentiele onderdelen in het beleid moeten zijn: 

1. Van “voor de burger” naar “door de burger”. De verschillende maatschappelijke instanties, 

zoals kerken, scholen en verenigingen betrekken. De WMO-raad een goede plaats geven. 

2. Directe gesprekken over werkelijke knelpunten door de portefeuillehouders. 

3. Goede bereikbaarheid van de zorg in combinatie met een nuchtere invulling. 

Het tweede deel van de begraafplaats te Staphorst wordt in 2015 gerenoveerd. Het is er ook echt 

aan toe. De kwaliteitslag die gemaakt is met het eerste deel moet nu ook in het tweede deel 

doorgevoerd worden. Het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen vindt  de SGP-fractie erg 

belangrijk. 

 

Met de transitie van de jeugdzorg wordt ons gevraagd om hier anders met om te gaan dan we tot 

dusver gewend waren. Het zoeken naar de juiste verhouding in samenwerking met ruimte voor eigen 

inbreng zien we naast het bewaken van de kosten en de baten als een uitdaging.  
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7. Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme 

Wat sport kan doen en hoe mensen er door in beweging komen zien we deze dagen tijdens het WK 

volop om ons heen. Hierin kunnen we niet meegaan. Wij pleiten voor ruimte om gezond te bewegen 

om daarmee een gezonde leefstijl te bevorderen.  

 

We realiseren ons dat de opdracht aan het college om een passende oplossing voor de AMBC een 

zware opgave is. Het college zegt de raad toe hier voor 1 mei 2015 met een antwoord te komen of 

het haalbaar is om het crossterrein te verplaatsen.  

 

In 2015 wordt er een realistisch maximum voor het aantal evenementen op verschillende locaties 

gesteld. In het huidige evenementenbeleid worden hiervoor voor bepaalde locaties al maxima 

genoemd, het is goed om dit ook op andere locaties te doen. 

8. Ruimte en Wonen 

Steeds meer agrarische gronden langs woongebieden worden 

hobbymatig gebruikt. Ten behoeve van het dierenwelzijn willen wij 

mogelijkheden creëren voor kleine en noodzakelijke bebouwing. Het 

college stelt dat de bestaande bestemmingsplannen voldoende 

ruimte bieden. Daar zijn we het niet mee eens. We hebben de 

achterkant van de Streek al eens nader bekeken. Ook daar wordt 

steeds meer agrarische grond hobbymatig gebruikt. De strook tot de 

zogenaamde eerste zandweg leent zich minder voor de nieuwe 

agrarische bedrijfsvoering. De afspraak in het coalitieakkoord 

beoogd een regeling voor deze bijgebouwen die erin voorziet dat er 

een koppeling is tussen het hobbymatig gebruik en de agrarische 

grond. Nu zijn bijgebouwen gekoppeld aan de hoofdgebouwen. We 

kiezen dus voor een andere grondslag voor deze bijgebouwen. We 

willen dat het college hiertoe een voorstel uitwerkt voor de raad. 

Graag vernemen de reactie van het college. 

  

In het coalitieakkoord wordt gesteld dat ontwikkeling van gemeentelijke monumenten slechts 

beperkt zou mogen worden door frontbescherming. Het college stelt dat de redengevende 

beschrijvingen van gemeentelijke monumenten de vrijheid soms beperken. En stelt daarom voor om 

€ 30.000, - uit te trekken voor het herzien van deze beschrijvingen. We weten dat de redengevende 

beschrijvingen niet veel voorstellen. Bij veel panden zijn ze zelfs niet aanwezig. Graag zien we eerst 

de beschrijvingen die er wel zijn en de vrijheid van de eigenaar beperken. We zien nog geen reden 

om hiervoor € 30.000, - uit te trekken. 

9. Financiën 

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) houd in dat de 

verschillende gemeentelijke begrotingen op elkaar afgestemd worden. Doordat verschillende 

gemeenten met dezelfde prestatie indicatoren werken kunnen er ook gemakkelijker vergelijkingen 

gemaakt worden. We vinden dit een goede ontwikkeling. 

 

Vanuit de Kadernota worden er geen financiële kaders meegegeven, bij de begrotingsvergadering 

2015 zal dit wellicht wel een groot thema worden. De uitwerking van de gevolgen van de 3D’s zullen 

in deze begroting namelijk naar voren komen, het kan betekenen dat de begroting met 50% stijgt. 

We vragen het college ons op hoogte te houden van de informatie die over dit onderwerp naar de 
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gemeenten komt. We denken daarbij aan een korte notitie over de invloed van de meicirculaire op 

de begroting voor 2015. 

 

Het college geeft aan rekening te houden met het niet verhogen van de OZB. Dit is een goed 

uitgangspunt voor de komende begroting.  

Slot 
Voorzitter, 

 

Het collegeprogramma is een goed uitvoeringsdocument van het 

coalitieakkoord geworden. Accenten kunnen verschillen, en komen 

bij de uitvoer van de beleidsonderdelen aan de orde. 

 

Tot slot bij deze algemene beschouwingen bij het 

Collegeprogramma 2014-2018 en de Kadernota 2014 kunnen we 

concluderen dat er veel werk op ons allen af komt. Veel werk voor 

het college in de komende regeerperiode. Ook veel werk voor de 

ambtenaren om alles klaar te maken voor de begroting 2015. We 

wensen het college, de ambtenaren, maar ook ons als gehele raad 

kracht en wijsheid toe. Kracht en wijsheid die we niet van onszelf 

hebben, maar die ons door God geschonken kan worden.  

 


