
  

 

Inleiding 

Voorzitter, 

 

Het is het eerste jaar dat we geen kadernota voor het zomerreces behandelen. We krijgen als raad na 

het zomerreces een Zomernota aangeboden. We hebben gepleit om in ieder geval tijdig als raad 

aandachtspunten in te kunnen brengen voor de Zomernota. We maken daar graag gebruik van. 

 

Het kader voor de zomernota is echter veel breder dat de punten die vanavond naar voren gebracht 

worden. De uitwerking van het coalitieakkoord en daarmee ook het collegeprogramma dient voorop te 

staan als kader. Daarnaast is het afgelopen jaar beleid vastgesteld wat meegenomen dient te worden in 

de Zomernota 2015. Het coalitieakkoord heeft als motto: Vertrouwen in een dynamisch Staphorst! 

Daarbij past zeker dat er jaarlijks nieuwe ideeën ontstaan, dat is immers dynamisch. 

 

We hebben vanuit de SGP fractie enkele punten. De bijdrage heeft op papier de vorm van het 

voorgestelde format, wat we ook ter beschikking aan de raad en het college geven. 
 

1. Algemeen Bestuur en Organisatie 

Onderhoud Kerktorens 

Programma: Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsterrein: Onderhoud gemeentelijke 

gebouwen. 

 

Wat betreft het? 

 

De kerktoren is de juiste plaats is om te vlaggen als gemeente.  

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

 

Het niet vlaggen van de kerktoren roept de nodige vragen op 

in de gemeente en deze vragen worden gesteld aan de 

kerkvoogdij van de betreffende kerken. 

Als de vraag komt is de toon vaak negatief in de zin van 

waarom de kerk niet vlagt. Alsof het van de kerk niet mag!! 

Ment neemt dan wel de moeite om aan te geven dat de toren 

van de gemeente is en er op wel op het marktterrein gevlagd 

wordt. 

De laatste keer dat er vragen over kwamen was met de MH17 

en dat er van de kerktoren geen vlag half stok hing op de dag 

van nationale rouw. Het was een heftige met opmerkingen of 

de kerk niets heeft met de nabestaanden. 

 We vragen daarom om een onderbouwd voorstel voor de 
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Wat willen we bereiken? 

 

Arbo technische aanpassingen van de kerktoren op te nemen 

in de begroting 2016. 

 

Financiële consequenties 

 

Dienen meegenomen te worden in de begroting 2016. Het 

betreft een onderhoudspost. 

2. Openbare Orde en Veiligheid 

3. Ondernemen 

4. Verkeer en Openbare Ruimte 

Brugdekken vogelbuurt vernieuwen. 

 

Programma: Verkeer en Openbare Ruimte Beleidsterrein: 4.1/4.2 

 

Wat betreft het? 

 

Vernieuwen houten brugdekken Vogelbuurt 

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

 

De brugdekken zijn in slechte staat, regelmatig moeten delen 

vernieuwd worden. Het geplande groot onderhoud [2017] een 

jaar naar voren halen. 

 

Wat willen we bereiken? 

 

In 2016 nieuwe brugdekken die minder onderhoud vergen en 

de veiligheid verbeteren. 

 

Financiële consequenties 

 

Begroot groot onderhoud verplaatsen van 2017 naar 2016. 

 

 

Fietspad ter hoogte van Waanders. 

 

Programma: Verkeer en Openbare Ruimte Beleidsterrein: 4.1/4.3 

 

Wat betreft het? 

 

Realiseren ontbrekend gedeelte fietspad Stovonde / 
Gorterlaan vlakbij de Stovonde. 

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

 

Er ontstaan door het ontbrekend gedeelte van het fietspad 

gevaarlijke situaties. 

Wanneer het project fietssnelweg verder gestalte krijgt zal de 

onveiligheid nog verder toenemen. 

 

Wat willen we bereiken? 

 

Overeenstemming met de eigenaren van de gronden die 

hiervoor nodig zijn zodat het ontbrekende deel van het 

fietspad gerealiseerd wordt. 

Daarbij niet alleen op deze strook grond focussen maar ook de 

ruimte voorzien voor een aanpassing van de rontonde 

rotonde 

 

Financiële consequenties 

 

Afhankelijk van de uitkomst. 
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5. Leren en Leven 

6. Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken 

Huwelijkstherapie 

Programma: Sociale zaken, zorg en 

burgerzaken 

Beleidsterrein WMO 

Wat betreft het? 

 

Het bieden van een helpende hand ten einde een traject van 

huwelijkstherapie op te starten. 

 

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

 

In Nederland eindigt een derde van de huwelijken in een 

echtscheiding. In onze gemeente Staphorst ligt dit aantal 

gelukkig ver beneden het gemiddelde.  

Toch zien we dat echtscheidingen niet aan onze 

gemeentegrenzen voorbij gaan, er is helaas een licht stijgende 

lijn te zien. 

Voorkom een scheiding. 

De meeste mensen die huwelijksproblemen hebben, willen 

veel doen om hun relatie te redden. En dat is maar goed ook, 

want een scheiding brengt vooral verdriet en ellende. 

Bovendien is er vaak toch nog een oplossing, een manier om 

de weg naar elkaar terug te vinden.  

Naast diverse tips om een scheiding te voorkomen vinden de 

meeste mensen trouw de belangrijkste waarde in een 

huwelijk. 

 

Wat willen we bereiken? 

 

Het is belangrijk dat mensen investeren in hun relatie, ook als 

dat soms even moeilijk is, of niet meteen resultaat oplevert. 

Vanuit afdeling Samenleving in samenwerking met WMO-raad 

komen met een voorstel voor mogelijkheden van 

huwelijkstherapie. 

 

Financiële consequenties 

 

 

7. Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme  

Fietroute 

Programma: Sport, cultuur, recreatie en 

toerisme 

Beleidsterrein 7.3 Fiets en wandelpaden in 

de natuur 

 

Wat betreft het? 

 

Het maken van een fietsroute door de gemeente Staphorst 

zodat fietsers door het volgen van deze route de 

bezienswaardigheden van onze gemeente passeren.  

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

 

Als gemeente investeren we in fietspaden en buitenwegen. 

Laten we deze gebruiken voor een route waarmee we ons 

mooie dorp eenvoudig voor het voetlicht kunnen halen.  
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Wat willen we bereiken? 

 

Het gebruik van de fiets als ontspanning en middel om onze 

gemeente te presenteren.  

 

Financiële consequenties 

 

Opstellen van de route en het presenteren/uitgeven daarvan 

is een investering van minder dan 1000,-- 

 

Onderhoud toegangsweg Museum Staphorst 

Programma: Sport, cultuur, recreatie en 

toerisme 

Beleidsterrein: Museumboerderij 

Wat betreft het? 

 

Het onderhouden van de toegangsweg cq. steeg naar 

het Museum Staphorst. 

 

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

 

Met de aankoop van pand ‘Buter’ is de toegangsweg 

cq. steeg vanaf de Gemeenteweg voor een groot 

gedeelte gelegen naast panden en grondgebied van 

Museum Staphorst.  

Voor een betere bereikbaarheid en de mogelijkheid 

voor het creëren van extra parkeerplaatsen voor 

bezoekers, gereserveerde plaatsen voor minder validen 

en leveranciers is herziening van de steeg vanaf 

Gemeenteweg tot Museum een welkome aanvulling. 

De particulieren die op dit moment ‘opweg’ verlenen 

voor de mede bewoners aan dezelfde steeg zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van 

‘hun’ gedeelte van de steeg. Voor het eventueel 

veranderen cq. verbeteren hiervan ten behoeve van 

het Museum dienen de aanleg- en onderhoudskosten 

voor rekening van de gemeente te komen.  

  

Wat willen we bereiken? 

 

Als gemeente hebben we een museum waarin 

bezoekers het cultuurrijke heden en verleden van 

Staphorst kunnen ontdekken. Een goed en praktisch 

ingerichte toegangsweg mag hierbij niet ontbreken. 

 

Financiële consequenties 

 

Dient meegenomen te worden in de begroting 2016. 

Het betreft een onderhoudspost. 

 

 

8. Ruimte en Wonen 

Werkgroep RO zorgt voor een positieven impuls. 

Programma: Ruimte en Wonen Beleidsterrein 8.4/8.6 

 

Wat betreft het? 

 

Positieve Impuls op het gebied van RO en 

vergunningverlening. 

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

Er zijn stevige klachten in onze gemeente op het gebied van 

RO en vergunningverlening. Deze zullen goed worden 



 

Inbreng (aandachts)punten Zomernota 2015              5 

 

 onderzocht en de raad spreekt daar begin juli over.  

In dat licht willen we benadrukken dat we ook volop bezig zijn 

om ontwikkelingen, vergunningen en dienstverlening te 

verbeteren. 

Deze inspanningen zijn gericht op de voorkant, voorkomen is 

beter dan genezen. 

 

Wat willen we bereiken?  

 

Het zou mooi zijn wanneer we als raad en college hier volop 

mee doorgaan en dit jaar ook de resultaten kunnen tonen. 

 

Financiële consequenties 

 

Er dient ruimte in de begroting te zijn om de ontwikkelingen, 

vergunningen en dienstverlening te verbeteren. 

 

Herzien saneringsbeleid 

Programma: Ruimte en Wonen Beleidsterrein 8.5 

 

Wat betreft het? 

 

Herziening Saneringsbeleid voor bedrijven aan de Streek. 

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

 

Deze herziening zou dit voorjaar in de raad worden 

behandeld. Het afgesproken proces wordt in tijd gezien 

blijkbaar niet gehaald. 

Waardoor wordt dit vertraagd? Wanneer komt het voorstel in 

de raad? 

De nieuwe aanvragen zijn op hold gezet, daarom is het ook 

van belang dat we dit beleid tijdig actualiseren zodat nieuwe 

aanvragen wel in behandeling genomen kunnen worden. 

 

Wat willen we bereiken? 

 

Een duidelijk saneringsbeleid. 

 

Financiële consequenties 

 

 

 

Gebruik provinciale subsidies energie 

 

Programma: Ruimte en Wonen Beleidsterrein 8.3 

 

Wat betreft het? 

 

Gebruik van provinciale subsidies ten bate van 

energieopwekking en energiebesparing 

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

 

De fractie van de SGP hecht veel waarde aan  verantwoord 

omgaan met energie. Het pas aangetreden college van 

Gedeputeerde Staten van Overijssel werkt met een nieuw 

coalitieakkoord waar gelden ten bate van energie anders 

kunnen worden besteed.  

 We vragen het college om te onderzoeken hoe wij deze 

beschikbare gelden ten bate van energieopwekking of 
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Wat willen we bereiken? 

 

besparing daarvan in onze gemeente Staphorst kan worden 

besteed.  

 

Financiële consequenties 

 

Beschikbaar gestelde gelden gericht besteden aan 

energieopwekking of besparing.  

 

Impuls ontwikkeling “De Slagen” 

 

Programma: Ruimte en Wonen Beleidsterrein 8.5 

 

Wat betreft het? 

 

Impuls aan woningbouw “De Slagen” 

Wat is de 

motivatie/toelichting? 

 

Wijk : “De Slagen” is de grootste woonwijk in ontwikkeling. 

Toch gebeurt hier de afgelopen jaren weinig. Hierdoor blijft 

het gevoel van wonen op een bouwlocatie. Dit zou 

doorbroken moeten worden.  

 

Wat willen we bereiken? 

 

Jaarlijks meerdere woningen die gebouwd worden en op deze 

manier de wijk per fase afbouwen.  

 

Financiële consequenties 

 

Financiële ruimte door college laten voorstellen bij de 

begroting.  

 

 

9. Financiën 

Slot 

Voorzitter, er blijft ons nog over om u en de ondersteunde ambtenaren kracht en wijsheid toe te 

wensen bij de voorbereidingen voor de Zomernota. 

 


