
  

 

Inleiding 

Voorzitter, 
 
De algemene beschouwing is een belangrijk moment in het jaar om te laten 
zien waar we als SGP politiek staan. De SGP is een beginselpartij, haar doel is 
kernachtig verwoord in artikel 3 van de partijstatuten: 

1. De partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op 
staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande 
overeenkomstig haar grondslag. Derhalve is haar streven erop gericht dat 
Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en 
maatschappelijke leven. 
3. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als 
wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen door haar 
beleden. 

 
Voorzitter, hiermee wordt duidelijk aangeven waarom wij ook in deze raad zijn. 
 
In de afgelopen maanden is er veel gebeurt in politiek Staphorst. Moeilijke 
zaken zoals het integriteitsonderzoek en het incident in deze raadszaal van 
enkele weken geleden. Maar ook mooie momenten zoals de zoektocht naar 
een nieuwe burgemeester, het afscheid van burgemeester Alssema en de 
installatie van burgemeester Segers. 
 
Wanneer we naar de maatschappelijke ontwikkelingen kijken, zien we dat na 
jaren van stabiliteit nu andere tijden zijn aangebroken. We krijgen meer en 
meer te maken met de vluchtelingenproblematiek, de statushouders en we 
hebben te maken met de uitvoer van de 3 decentralisaties in onze gemeente.  
 

 
Behandeling Begroting 2016 
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De gemeente is niet meer alleen een organisatie die vooral gericht is op 
bouwen en wonen, maar meer en meer een sociale partner voor de burger. We 
moeten als fracties vanuit de bron van ons politiek handelen putten om tot 
verantwoorde keuzes te komen. 
 
Voorzitter, voor ons ligt een sluitende begroting. Ook de meerjarenraming laat 
geen nadelige saldi zien. Duidelijk is te zien dat de gemeente Staphorst in 
financieel opzicht een gezonde en toekomstbestendige gemeente is.  
 
We volgen de programmabegroting om verschillende politieke onderwerpen te 
behandelen. 

1. Algemeen Bestuur en Organisatie 

Doorontwikkeling Ambtelijke organisatie 
Voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie wordt een bedrag 
geraamd van eenmalig € 500.000 euro in 2016. Omdat een concrete invulling 
van dit bedrag ontbreekt, maar er wel ruimte moet zijn voor het college om de 
ambtelijke organisatie door te ontwikkelen stellen we voor het bedrag te 
knippen in € 250.000 voor 2016 en € 250.000 voor 2017. Mocht in de loop van 
het jaar 2016 de € 250.000 gebruikt zijn, dan is dat een goed moment om met 
de raad in gesprek te gaan over uitvoer en vervolg. 

2. Openbare Orde en Veiligheid 

Beheer Brandweerkazerne 
Door een wijziging in de wetgeving worden drinkwaterbedrijven alleen nog 
aangemerkt als leverancier van drinkwater en niet meer van bluswater. De 
brandweer zal in de toekomst water moeten aanvoeren met tankwagens. Niet 
elk korps zal een eigen tankwagen krijgen. Gezien het aantal chauffeurs wat 
korps Staphorst beschikbaar heeft maken we een goede kans een tankwagen 
gestationeerd te krijgen. Een must met onze rieten daken!  
Een dringende wens om daarop voor te sorteren en in het plan: “groot 
onderhoud van de gemeentewerkplaats” ruimte voor stalling op te nemen.     

3. Ondernemen 

Haven 
Nu het realiseren van een haven kans van slagen lijkt te krijgen willen we als 
gemeente, en dus ook de raad, hier actief bij betrokken worden. 
Een haven waar lokale en regionale bedrijven van kunnen profiteren voor 
transport- en overslag faciliteiten. We willen niet een nieuw industrieterrein 
aan het water, een zogenaamd ‘nat industrieterrein’. Ook over de ontsluiting 
vanaf de  haven naar de snelwegen willen we graag meedenken. 



 

Behandeling Begroting 2016 & Meerjarenraming 2017-2019             3 

 

Kunnen we hiervoor een beleidsnotitie tegemoet zien? 
 

Planvorming Esch+  / Visie op bedrijventerreinen 
De behoefte aan ruimte op alle bedrijventerreinen, zowel bestaand als nieuw, 
wordt in kaart gebracht. Een goede basis voor de verdere uitbreiding van de 
Esch. Wanneer krijgen we deze informatie? 

4. Verkeer en Openbare Ruimte 

Investeringen 
De begroting wordt gedomineerd door het bedrag van € 5.500.000 voor 
verkeer en openbare ruimte. Het zijn grove ramingen, waarbij gedurende het 
proces de raad betrokken blijft voor het vrijgeven van het krediet. Bij 
verschillende investeringen, zoals het fietspad langs de Kanlaan, de 
fietssnelweg langs de A28 en de herinrichting van de stationsomgeving, samen 
€ 4.600.000 zal alleen het krediet vrijgegeven worden wanneer er provinciale, 
of andere subsidies aangeboord worden van ca. 50% van het bedrag. Wanneer 
deze realistische  bedragen meegenomen worden is er voor 2016 een veel 
lagere onttrekking aan de reserves. Dit inzicht is van belang voor de samenhang 
van en voor de verantwoording voor deze begroting naar onze burgers toe. 

5. Leren en Leven 

 

6. Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken 

Participatie 
We maken ons zorgen over onze jongeren die van de praktijkscholen en 
speciaal onderwijs komen. In de media verschenen recent berichten dat het 
aantal Wajongeren is gedaald van 1500 per maand naar 200. Een reductie van 
1300 dus. Is daarmee het doel bereikt? Nee, het probleem is dat deze 1300 
jongeren per maand nu onder de Participatiewet vallen en buiten ons vizier 
dreigen te raken.  
Omdat ze meestal geen aanspraak kunnen maken op een bijstanduitkering 
melden ze zich niet bij de gemeente en  zijn ze voor de gemeente buiten beeld. 
Kan het college ons toezeggen dat dit doemscenario in Staphorst niet gaat 
voorkomen door een adequaat beleid hierop?       
 

Huwelijkstherapie 
Het is veelzeggend dat enkele jaren geleden relatietherapie uit het basispakket 
is geschrapt. Blijkbaar vindt de overheid dat de Nederlandse burger zelf 
verantwoordelijk is voor huwelijksproblemen terwijl de behandeling van allerlei 
andere gezondheidsproblemen wel uit het basispakket worden vergoed.  
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De conclusie die vaak getrokken wordt dat bij huwelijksproblemen scheiden de 
eerste en beste optie is, is onterecht. Er zijn alternatieven zoals relatietherapie 
en mediation. Dit vereist inzet van beide partijen. Een goede mediator kan in 
veel gevallen de inzet en toewijding die er nog niet is, wel creëren. Tevens kan 
hij mensen  bewust maken van het slechte alternatief van de echtscheiding. 
Naast actief doorverwijzen naar de curatieve zorg zien we  graag dat de 
gemeente indien nodig financieel bijdraagt in de kosten van therapie en/of 
mediation. Er mag geen financiële belemmering zijn om deze veelal zinvolle 
therapie te volgen. 
 

Duidelijkheid Dienstencentrum 
Hoe staat het met het dienstencentrum? Is helder gemaakt welke bestaande 
functies hier of elders ondergebracht kunnen worden? Zijn er andere 
combinaties in beeld? Met andere woorden:  

 wie zit erin, 

 wat hebben ze nodig, en  

 is dat een taak van de gemeente? 
 

7. Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme  

Zondagsrust 
In het verleden zijn afspraken gemaakt met de particuliere voetbalvereniging  
IJhorst. Deze zijn bewust gemaakt vanuit de zorg voor de zondagsrust, die 
gevoelig ligt in onze gemeenschap. We willen de bestaande afspraken 
handhaven en verbetering van de betreffende accommodatie is daarmee geen 
opdracht aan de gemeente. 
 

Evenementen 
Bij de evenementen gaan ons 2 zaken te ver: 

1. “Geen belemmering activiteiten op het evenemententerrein” 
2. “Marktterrein bestemmen als evenemententerrein” 

We zijn voor evenementen die passen bij een marktterrein, maar niet voor 
nachtelijke feesten. Er dient een afgewogen evenementenbeleid te zijn.  
 
Het genoemde “steekproefsgewijs alcoholcontrole” is als beleid wat ons betreft 
bijzonder zwak gezien het alcoholmatigingsbeleid.  
 
Monumentale schoorsteen Nijverheid 
De melkfabrieken aan de Streek verdwijnen of krijgen een andere functie. 
De Nijverheid is er één van. We vernamen dat de hoge schoorsteen bij dit pand 
onderhoud nodig heeft. 
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We vinden het van algemeen belang dat deze schoorsteen behouden blijft en 
goed wordt gerestaureerd. Daarom vragen we het college te onderzoeken hoe 
we dit kunnen realiseren. Zijn er middelen vrij te maken of subsidies te 
verwerven? 

8. Ruimte en Wonen 

De Slagen 
We missen een concreet stappenplan van het college voor het afronden van de 
eerste wijk in de Slagen en het vlot trekken van de woningbouw.  
Wat zijn de stappen en wanneer krijgt de raad concrete informatie? 
 
Startersleningen 
De startersleningen willen we graag een impuls geven en ook mogelijk maken 
voor nieuwe woningen in bestaande bouw, zoals boerderijsplitsing.  
Welke mogelijkheden ziet het college in 2016? 
 
Geurbeleid  
Actualiseren geuremissiekaart is een belangrijk doel. Hoe gaat het college dit 
concreet in 2015 realiseren? Wat komt wanneer op de raadsagenda? 
 

9. Financiën 

In deze begroting staan, behalve de inflatiecorrectie, geen voorstellen voor 
lastenstijging voor de burgers in 2016. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing 
wordt wel verhoogd, maar de gemiddelde last voor de burger op ozb, 
afvallenstoffen- en rioolheffing zal dalen met 3 euro.  

Slot 

Voorzitter, we sluiten af,  we zijn een gemeente die het goed doet in 
vergelijking tot andere gemeenten zowel op financieel, alsmede op sociaal 
gebied. We leven in onze gemeente immers met elkaar mee. De kwaliteit van 
een samenleving kunnen we meten aan de aanwezige zorg voor elkaar, de 
werkzoekenden, de statushouders, de dementerende ouderen en 
gehandicapten. Laten we dit trots uitdragen. 
 
We wensen college, raad en ambtenaren Gods onmisbare zegen toe voor het 
besturen en de werkzaamheden in 2016. 


