
 

 ‘In Staphorst, dáár is het anders!’ 
 
Onlangs kwamen SGP-bestuurders uit het hele land bij elkaar 
in Den Haag. Fleurige spandoeken van de oudste politieke 
partij van ons land vrolijkten de wandelgangen van de Twee-
de Kamer op. Een zaterdag met elkaar optrekken in het 
kloppende hart van de landelijke politiek versterkt het gevoel 
van verbondenheid. 
 
In de bekende grote zaal waar onze drie parlementariërs hun 
collega’s en het kabinet scherp houden, werden een paar 
minidebatjes gehouden. De gedreven inbreng van onze 
raadsleden uit Staphorst mocht er zijn. Een nieuwe volksver-
tegenwoordiger uit Vlissingen mocht meteen frank en vrij 
plaats nemen in Vak K, het domein toch van de bewindslie-
den. Vanuit een gemeente ergens in het Gooi deed een frac-
tievoorzitter zichtbaar nagenietend verslag van geslaagde 
coalitievorming. Kenmerkend voor het gezelschap mag de 
inhoudelijke gedrevenheid heten waarmee de debatten wer-
den gevoerd. 
 
Mooi aan zo’n dag is het gevoel dat we als bestuurders met 
elkaar wezenlijke zaken delen. De basis om politiek actief te 
zijn, is dezelfde. Het gevoel van herkenbaarheid verbindt 
boven de verschillen tussen gemeenten. Toch ontkom ik niet 
aan een kleine kanttekening. Want met alle herkenning die er 
is, blijft Staphorst uiteindelijk toch een verhaal apart. Dat 
bleek weer toen ik onlangs de Belgische schrijver Geert van 
Istendael sprak. Het was tijdens de nazit van een bijeenkomst 
waar breed werd uitgemeten hoe weinig gemeenten in dit 
land bestuurlijk nog voorstellen. 
 
Van Istendael, in het Reformatorisch Dagblad de katholieke 
tegenhanger van Geert Mak genoemd, had toegelicht hoe in 
het bestuurlijk versplinterde België de gemeenten vrolijk hun 
eigen gang gaan. De lamlendige gedachten bij zijn Noorder-
buren over het functioneren van de lokale democratie ver-
baasden hem. Dat ze daar zo met  
handen en voeten aan Den Haag  
waren gebonden, dat had hij  
niet kunnen bevroeden.  
‘Maar ú! U komt uit  
Stáphorst!’, zei de schrijver.  
Het was alsof zijn gezicht  
een beetje oplichtte:  
‘In Staphorst,  
dáár is het anders!’ 
 
                              Sytze de Jong 
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Wat betekent  
de WMO voor u? 
 

“Ik heb een brief ontvangen van de 
gemeente. Het wordt er voor mij 
volgend jaar niet beter op. Waar ze 
mee bezig zijn weet ik niet maar 
vanaf volgend jaar moet ik fors 
bijbetalen voor de huishoudelijke 
hulp die ik nu ontvang”. 
 
Als ‘groen’ oranje denkend fractielid 
hoor ik het verhaal van deze grijze be-
jaarde man aan en probeer me in zijn situatie  
te verplaatsen. Meneer leest de krant van a t/m z, van voor naar ach-
ter en van links naar rechts. Hij is de laatste tijd overspoeld met infor-
matie over de zogenaamde 3 decentralisaties. Een woord met 7 klin-
kers maar het klinkt hem niet goed in de oren. Het betekent in zijn 
beleving veel onzekerheid en voor ons als fractieleden betekent dit 3 
dikke dossiers in omschreven beleidsplannen en verordeningen. (Tus-
sen haakjes, collega fractielid R. Slager heeft een eigen(zinnige) om-
schrijving van een verordening: ‘de handjes en de voetjes van het beleids-
plan’)Eén van die 3 decentralisaties is de wijziging in de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning). 
 
Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken en verant-
woordelijkheden om alle burgers te ondersteunen in hun zelfred-
zaamheid en maatschappelijke participatie als zij dat zelf of met 
behulp vanuit het sociale netwerk (familie, vrienden, buren) niet meer 
kunnen. 
 
Kort samengevat: de gemeente ondersteunt alleen nog als u geen hulp 
krijgt vanuit uw nabije omgeving. Staphorst heeft +/- 180 WMO cliën-
ten.  
 

Hoe gaan we de WMO 2015 tegemoet? 

• De toegang blijft in 2015 via het WMO-loket met 3 WMO consulen-
ten in het gemeentehuis. 

• De contracten van de 26 (zorg)aanbieders blijven het 1e jaar gehand-
haafd. De SGP benadrukt dat de keuze uit religieuze overwegingen nu 
en in de toekomst mogelijk moet zijn en blijven.    

• Gemeenten krijgen meer WMO-taken en minder overheidsgeld. Door 
scherpere inkoop kan er bespaard worden maar minder vergoeding of 
een hogere eigen bijdrage van de burger is onvermijdelijk. 

• Er zullen ‘keukentafelgesprekken’ plaatsvinden om de huidige of een 
nieuwe aanvraag (opnieuw) te beoordelen. 

 
Het beleidsplan en de verordening 2015 - 2018 ‘Omzien naar elkaar’ 
zijn door de gemeenteraad vastgesteld.  Het is een opdracht van onze 
overheid maar bovenal van de Koning der Koningen:  
“Gij zult liefhebben den Heere uw God, met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote 
gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelven”.  
 

Erik Hattem 



Zorgen voor zorg 
 

Het kan dat u stelt dat zorgen over de zorg beter zou 
passen. En dan zullen we niet ontkennen dat er zorgen 
over de zorg zijn. Maar bij de plaatselijke overheid wordt 
dit najaar hard gewerkt om te zorgen voor zorg. Eén van 
de over te dragen 3 decentralisaties, afgekort de 3D´s, 
betreft de jeugdzorg. Per 01 januari 2015 wordt deze zorg 
plaatselijk gecoördineerd.   
 

Dat is  werken aan de overdracht van de gegevens naar de 
gemeente. Voor hen die nu gebruik maken van een vorm 
van jeugdzorg is het belangrijk dat ook D.V. in 2015  dit 
goed blijft verlopen. Ondanks een andere plek van 
coördineren.  Termen als een` zachte landing`en `geen 
tussen wal en schip gevallen` zijn gebruikt om de belangen 
van de “gebruikers” van deze zorg te behartigen.  
 

Wat betekent dat voor u wanneer u voor het eerst een 
beroep wilt doen op deze zorg? Bekende aanspreekpunten 
als uw huisarts, het  CJG en scholen, maar ook andere 
kanalen kunnen door u gebruikt worden om uw vraag te 
stellen.  
Op hun beurt zullen zij u doorverwijzen naar de instantie 
die biedt wat u nodig bent. U kunt daarin uw wensen, 
aangaande bijvoorbeeld identiteit, kenbaar maken.  
 

Tijdens de behandeling van het beleidsplan jeugdhulp 
hebben we benoemd dat we als SGP  erg veel waarde 
hechten aan de mogelijkheid om identiteitsgebonden 
jeugdzorg te kunnen verlenen.  We stellen dat identiteit 
absoluut moet samenvallen met kwaliteit. We hechten 
waarde aan de rol van de scholen in het signaleren van 
problemen bij jongeren.  We pleiten voor een slagvaardige 
organisatie die snel en adequaat in de behoefte kan 
voorzien.  En zo kan zorgen voor zorg.  
 

Maar we mogen dit als gemeenschap niet alleen overlaten 
aan de gemeente, de scholen, de kerken en de gezinnen.  
Het gaat om onze jeugd.  
We hebben allen een taak om  
aan de voorzijde te  
bewaken en te signaleren.  
Ook in deze oog voor  
elkaar te hebben.  
Niet alleen vanuit sociaal  
of maatschappelijk oogpunt.  
Maar vooral omdat de  
Heere ons dat voorhoudt  
in Zijn Woord. Hebt uw  
naaste lief! Als we dat mogen  
toepassen zal dat tot welzijn  
van onze naaste, tot welzijn  
van onze jeugd, maar bovenal  
tot eer van Zijn grote Naam dienen. 
 
Roelof Slager

 
 
 
 

 
 

 

Arbeidsparticipatie 
 

De Participatiewet beoogt dat 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zoveel mogelijk 
deelnemen in het werkproces bij 
bedrijven, instellingen en 
gemeenten. Dus zo weinig moge-
lijk bij Sociale Werkvoorzieningen 
zoals Reestmond bij de gemeente 
Staphorst. 
 

Al in 2008, dus nog voor de 
economische crisis, was er al de commissie  
De Vries die met het voorstel “werken naar vermogen” kwam. 
Toen al was duidelijk dat onze verzorgingsstaat in zijn huidige 
vorm geen bestaansrecht meer had. 
Laten ook wij hun conclusies ter harte nemen, en ons niet laten 
leiden door de waan van de dag. 
Laat niet de bezuinigingen maar het welzijn van onze medemens 
centraal staan in de nieuwe Participatiewet!! 
 

Waarom zijn er in verhouding in ons Westen meer mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt dan in bv Afrika? 
Voor een groot deel door de hoge mate van industrialisatie en 
automatisering. 
Door de hoge lonen moeten mensen in het Westen maximaal 
presteren en kunnen dat vaak fysiek niet langer aan. 
Ook door de hoge lonen verdwijnt veel relatief eenvoudige 
productie uit het Westen. En dat is nu net het werk dat mensen 
die leren en studeren lastig vinden maar wel handig zijn, graag 
willen doen.  
 

Dus niet de mensen zijn anders maar de beschikbare arbeid is 
anders als gevolg van onze Westerse leef- en denkwijze. 
Is dat erg? nee, maar we moeten ons wel realiseren dat we niet 
alleen van de vruchten van onze cultuur genieten maar ook oog en 
verantwoordelijkheid moeten hebben voor de neveneffecten!!        
 

Ook hebben we hiervoor gekeken wat God via de Bijbel ons 
hierin adviseert en voorhoudt.   
In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld dat God in Israël geen bedelaars 
accepteerde. 
Er staat niet dat men niet mocht bedelen en dus maar honger 
moest lijden. 
Er staat niet dat de rijken met een zak geld klaar moesten staan. 
Nee, God laat het aan de mens over om daar zelf invulling aan te 
geven. 
Aan de ene kant voor de werkzoekende door zich maximaal in te 
zetten en aan de andere kant door mogelijkheden te bieden. 
Verrassend actueel in het kader van onze Participatiewet! 
 

Het is een hele klus om in de toekomst al deze mensen een 
werkplek te geven,  
maar we zien toch duidelijk meer kansen dan bedreigingen. 
Laten we de kansen die de Participatiewet biedt maximaal 
benutten in lijn met de voorschriften uit de Bijbel, tot welzijn van 
onze medemens en tot voordeel van onze gemeenschap.  
 

Hendrik Troost 
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Financiële keuze bij 
begroting 2015 
 
Voor de begroting van 2015 
zijn inmiddels keuzes 
gemaakt. De begroting 2015 
sloot met een tekort van 
540.000 euro. Door het 
vormen van een reserve 
“afschrijving gebouwen 2015”  
ter grootte van  een bedrag van 
11,5 miljoen euro wordt dit 
tekort structureel gedekt. 
Tegenover deze reserve 
“afschrijving gebouwen 2015” staat 
namelijk de boekwaarde van de scholen en een 
sportaccommodatie. De afschrijving van deze gebouwen komt 
vanaf nu ten laste van deze reserve. Hierdoor komt het niet ten 
laste van de jaarlijkse exploitatie. Het nadeel van deze werkwijze is 
dat er geen voorziening opgebouwd wordt, zodat na afschrijving 
van een gebouw er ook geen financiële ruimte is voor volledig 

nieuwbouw. Toch vindt de SGP-fractie dit verantwoord omdat de 
gebouwen zich in een goede staat van onderhoud bevinden en dit 
jaarlijks ook goed bijgehouden wordt.  
Het komende jaar wordt meer dan 1 miljoen euro geïnvesteerd in 
het onderhoud van de gebouwen, de koning Willem 
Alexanderschool en de Sporthal. 
Wanneer de reserves op deze wijze niet ingezet worden, dan is 
het alternatief dat de ontbrekende 540.000 euro moet komen uit 
verhoging van de lokale heffingen, bijvoorbeeld 20% verhoging 
OZB. Dit is voor de SGP-fractie geen alternatief. De aanpak nu is 
in lijn met het coalitieprogramma waarin letterlijk staat: “We 
willen een pas op de plaats en de OZB met niet meer dan de 
inflatiecorrectie verhogen”. 
In tijden dat er gesproken wordt over armoedebeleid, over 
onzekere arbeidsrelaties en over een kwakkelende economie is er 
in de gemeente Staphorst een begroting gepresenteerd, waarin de 
bestaande zaken op een ruimhartige manier onderhouden 
worden, waarbij ook ruimte is voor nieuwe zaken op allerlei 
gebied. Een begroting waarbij de lasten voor de burger niet hoger 
geworden zijn. We mogen dankbaar zijn dat dit mogelijk is. 
 

Lubbert Talen 
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Colofon 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
de SGP-kiesvereniging   
“Oude Paden” Staphorst/Rouveen. 
Deze heeft als doel de band tussen de 
SGP en haar leden en verdere 
belangstellenden te versterken.  
De nieuwsbrief verschijnt tweemaal 
per jaar. Voor vragen of info kan men 
zich wenden tot onderstaand 
redactieadres. 
 

Redactie: 
Klaas Dunnink, Jan Hattem, 
Lubbert Talen 
 

Eindredactie: 
Bestuur kiesvereniging 
 

Redactieadres: 
K. Dunnink, Dekkersweg 13a 
7951 EG  Staphorst 
tel. 0522 463296 
secretaris@sgp-staphorst.nl 
 

Opmaak: 
Hendrik Compagner 
 

Oplage: 6000 stuks 
 

Giften: 
NL24INGB0680213155 t.n.v. 
kiesvereniging SGP te Rouveen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

Bouwen aan  
verdraagzaamheid. 
 
Alles rond bouwen en vergunningen  
blijft ons bezig houden. Als SGP  
fractie bepleiten we verbeteringen  
op diverse fronten, zeker ook aan  
de kant van de overheid. Want  
daarover zijn we niet tevreden.  
Echter, in dit artikel belichten we  
een andere kant. We zien de  
verdraagzaamheid onder mensen  
afnemen. En dat vinden we zorgelijk.  
Er zijn teveel bouwplannen in onze  
gemeente die met begeleiding van juristen  
en andere adviseurs gepaard gaan. Is dat een  
nieuwe trend? In hoeverre houden we rekening met elkaars belangen? 
Zijn we voldoende in staat om met de buren in gesprek te gaan en een 
oplossing te bereiken?  
De Streek in onze mooie gemeente Staphorst is uniek. Het is ruimtelijk 
gezien een mix van vele functies. Woningen, woonboerderijen, diverse 
bedrijven, winkels enz. Dat heeft jarenlang goed kunnen functioneren 
door rekening met elkaar te houden, en dat werkt nog steeds. Als 
overheid willen we dit gezamenlijk functioneren ook in stand houden. 
Daarvoor zijn maatwerk oplossingen bedacht, bijvoorbeeld als het gaat 
om milieuvoorschriften. Een duidelijk voorbeeld is de plaatselijke 
geurverordening die geurcirkels  beperkt waardoor woningen in nabijheid 
van bedrijven mogelijk zijn.  
De ontwikkelingen in de landbouw zijn zodanig dat langs de Streek het 

aantal bedrijven sterk is 
afgenomen en nog 
verder zal afnemen. 
Boerderijen worden 
dan voor wonen 
geschikt gemaakt, en 
dat komt ten goede aan 
de leefbaarheid. Wat 
veel weerstand oproept 
zijn grote aantallen 
nieuwe woningen op de 
plek van grotere 
bedrijven die worden 
verplaatst of beëindigd. 
Om die reden is en 
wordt het beleid rond 
het bouwen op Open 
Plekken en 
Saneringslocaties 
herzien een 
aangescherpt. Er zal 
meer overleg, 
draagvlak en harmonie 
met de omgeving 
bereikt moeten 
worden. En dat vergt 
meer 
verdraagzaamheid. 
Juridisch gesteggel over 
plannen kan leiden tot 
minder maatwerk. 
Want veelal worden 
dan zaken op scherp 
gezet waardoor de 

overheid genoodzaakt wordt tot handhaving en de ruimte die er is voor 
maatwerk komt onder druk te staan. En daarmee kan de hele 
gemeenschap benadeeld worden. Er zijn op het gebied van ruimtelijke 
ordening en milieu heel veel regels, en daardoor ook veel mogelijkheden 
voor gesteggel. Laten we dat niet doen, laten we het als een eer en 
[christen]plicht beschouwen om er met elkaar uit te komen. Bouwen aan 
verdraagzaamheid, dat is toch niet teveel gevraagd? 
Vragen en reacties zijn uiteraard welkom. 

Lucas Mulder 
 

 

Levensheiliging 
 

 

Bisschop Ryle zegt dat levensheiliging gaat over gewone alledaagse 
dingen. “Echte Schriftuurlijke heiliging bestaat eruit dat iemand zijn 
plichten waarneemt, thuis bij de haard en dat hij in de 
beproevingen van het dagelijks leven zijn leer zal hoog houden. 
Hij wordt daardoor een nederig, vriendelijk, zachtaardig, niet op 
zichzelf gericht, goed gehumeurd mens, die rekening houdt met 
anderen, liefdevol, zachtmoedig en vergevensgezind. Heiliging 
betekent niet dat hij zich uit de wereld zal terugtrekken en 
dat hij zich in een grot zal opsluiten als een kluizenaar. Maar hij zal 
zijn plicht uitvoeren in de staat waarin God hem geroepen heeft, 
volgens christelijke principes en naar het voorbeeld van Christus.” 
Leven als een heilige, hoe eenvoudig lijkt het te zijn. 
Zulke levensheiliging past ieder die leeft onder het lommer van het 
evangelie. Het ontbreken ervan is een zaak van niet-kunnen. Maar 
dat ontslaat ons niet van de plicht om het te betrachten. Het is niet 
minder een zaak van niet willen. Dat maakt de 
overdenking van deze zaak des te dringender. Hoe is het met ons, 
als we kijken naar onszelf? Het zou zomaar kunnen dat het 
bereiken van een persoonlijk ideaal leidt tot minder 
thuis bij de haard zitten om huiselijke plichten te vervullen. De 
beoefening van ware zelfverloochening neemt af. Dienstbaar 
willen zijn voor anderen wordt minder. Stil zijn onder 
beproevingen is er niet meer; en vult u maar aan. 
Daardoor neemt de begeerte naar en het gevoelen van de 
noodzaak tot een leven met de Heere onmiskenbaar af. En als er 
minder gelegenheid en genegenheid is om met Hem te wandelen, 
dan verworden leer en leven tot formaliteiten. Dan wordt ‘een 
pelgrim op weg naar Sion’, een burger van hier en nu.  
Geldt dan ons allen, ook als SGPers, niet de waarschuwing:  
Ontwaakt gij die slaapt? 
 

Het bestuur 
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