
 

  

Inleiding 
Voorzitter, 

 

Vooraf willen we het college bedanken voor de beantwoording in de eerste termijn. Het is goed 

geweest dat de beschouwingen tijdig aan het college ter beschikking zijn gesteld. Hierdoor mochten 

we onderbouwde antwoorden krijgen. 

 

Bij de opening van de vergadering vorige week is door de burgemeester meegedeeld dat dhr. J. 

Visscher zijn raadslidmaatschap beëindigde. Zoals inmiddels in de media hierover bericht is, 

noodzaakten persoonlijke omstandigheden dhr. J. Visscher tot deze beslissing. De fractie had graag 

op een ander moment en op een andere wijze afscheid van hem genomen. Dit temeer omdat hij 20 

jaar in deze raad zijn werk heeft gedaan. We wensen Jan vanaf deze plaats voor zijn gezin, zijn 

dagelijks werk en alle andere activiteiten Gods zegen toe. 

 

Vanavond mocht dhr. E. Hattem de openstaande vacature vervullen. We wensen hem wijsheid en 

Gods zegen toe op het raadswerk wat hem staat te wachten. 

Toezeggingen 
In eerste termijn zijn veel zaken door het college overgenomen vanuit de bijdrages van de fracties. 

We zullen de reactie op onze punten niet opnieuw behandelen, maar we willen de volgende zaken 

hierbij benoemen: 

1. Het college gaat met de openingstijden concreet aan de slag. De zaterdag zal lastig zijn, maar 

op de andere werkdagen zijn er mogelijkheden tussen 7 en 22 uur. Het wordt niet zomaar 

proberen, maar er wordt een voorstel gemaakt, wat daarna uitgevoerd wordt. 

2. Er is een toezegging om aan de slag te gaan met cameratoezicht rondom een 3-tal situaties. 

1. Bedrijven. 2. Woningen en 3. Het uitgaansleven. De SGP pleite in eerste termijn voor 

cameratoezicht tegen inbraken bij woningen en bedrijven. De poging om cameratoezicht op 

toegangswegen van bedrijventerreinen in te voeren is 8 jaar geleden mislukt. Maar de 

portefeuillehouder heeft aangegeven om hier opnieuw met de ondernemers over in gesprek 

te gaan. 

3. De oplossings-varianten voor de spoorwegovergang J.J. Gorterlaan komen in het najaar naar 

de raad. 
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4. Er wordt goed invulling gegeven aan de portefeuille Ondernemen. Intensief contact met 

ondernemers, zodat ook de praktische invulling aan de noodzakelijke arbeidsparticipatie 

gegeven kan worden. 

5. Na de Gemeenteweg en de J.C. van Andelweg zal in 2015 de Ebbinge Wubbenlaan aangepakt 

worden. Hier zal onze vraag om haaksparkeren te veranderen naar langs en/of schuin 

parkeren meegenomen worden. 

6. Alle lichten komen langzaam op groen om het fietspad langs de Kanlaan daadwerkelijk te 

realiseren. 

7. Maandelijks vinden er voortgangsgesprekken plaats met het bestuur van het zwembad, na 

het leggen van de basis voor de toekomt komt er aandacht voor het zwemonderwijs. 

8. Naast de kwaliteitsslag van het tweede deel van de begraafplaats Staphorst wordt de 

beplanting om de begraafplaats Rouveen aan de Scholenweg ook aangepakt. 

9. AMBC zal alle aandacht krijgen. We willen vragen om het goed onderbouwd te doen, niet 

overhaasten, als coalitie hebben we gevraagd om voor 15 mei 2015 met een antwoord te 

komen of het haalbaar is het crossterrein te verplaatsen. Niet overhaasten, grote stappen, 

snel thuis zal hier niet lukken! 

10. Er wordt gekeken hoe de B-evenementen beter te reguleren. 

11. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor hobbymatige bijgebouwen, zonder koppeling 

aan een hoofdgebouw, voor de agrarische gronden rond de woongebieden. 

12. Voordat er overgegaan wordt tot het herzien van redengevende beschrijvingen zal er een 

onderbouwing komen naar de raad om dit wel of niet te doen. 

 

Reacties 
Vorige week sprak ik met iemand in Den Haag van een lobbyclub die bij meerdere gemeenteraden 

had ingesproken over een onderwerp. Hij wist zich nog te herinneren dat hij ook de raad van 

Staphorst had ingesproken en dat in tegenstelling tot andere gemeenteraden er bij ons ook naar 

elkaar geluisterd werd. Het leek me goed dit compliment door te geven. 

 

Tegen het CDA willen we zeggen dat ook wij de zorgen om de RUD’s en de Reestmond delen. Ook het 

pleidooi voor het eventueel realiseren van het ontbrekende deel van het fietspad langs de 

Achthoevenweg steunen wij van harte. Een vraag die bij ons opkwam is of we niet nog enkele meters 

van het talud van de A28 af kunnen snoepen? Wellicht kan dit idee het college meenemen? 

 

Het is fijn dat de ChristenUnie zich zo buitengewoon thuis voelt in de coalitie. De noodzaak voor een 

kadernota in het verkiezingsjaar is er niet, en er mag geen politiek bedreven worden in het 

presidium. Zaken die we van harte steunen. 

 

De PvdA bracht een mooie spreuk vanuit het VNG congres naar voren. We hebben het nog even 

opgezocht in haar context. Het was de toespraak van politicoloog Benjamin Barber die zegt: “Steden 

zijn essentieel voor de inwoners. Het is hun referentiepunt: ze worden er geboren en sterven er, it’s 

where they play and pray. Ze zijn een deel van de identiteit van de bewoners en die zijn ook bereid 

zich daarvoor in te zetten.” Wat de SGP fractie daarin aanspreekt is dat de koppeling zo duidelijk 

gelegd word tussen het deel zijn van een identiteit en het bereid zijn zich daarvoor in te zetten. 

 

Het pleidooi van Gemeentebelangen om maandelijks de ICC met een afvaardiging van de raad te 

laten vergaderen steunen wij niet. Dit is te intensief. Graag zien wij versterking van het noaberschap, 
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gerichte bedrijfsbezoeken, en dat we vanuit de gemeente ons gaan richten op het versterken van de 

mogelijkheden van arbeidsparticipatie bij de eigen bedrijven. 

 

Vanuit het enthousiaste betoog van Liberaal Netwerk is de mogelijkheid om het fietspad langs de 

Heerenweg op een alternatieve wijze te financieren bijgebleven. Misschien een idee dat Liberaal 

Netwerk met een initiatief voorstel hierover naar de raad komt. De SGP fractie staat open voor 

ideeën. 

Slot 
Voorzitter,  

 

Ook bij de eerste termijn hebben we gezien dat we met elkaar op een goede wijze over de inhoud 

van het gemeentelijk bestuur hebben. Allen, op onze eigen wijze, het welzijn van de gemeente op 

het oog. We spreken de wens uit dat we zo de komende 4 jaar met elkaar bezig mogen zijn in deze 

raadszaal. 

 


