
     

 
Ruimte op orde 
 
Termijnen op het terrein van ruimtelijke ordening 
maken een mens niet altijd gelukkig. Samen met 
de tandarts en snelheidscontroles scoort dit 
onderwerp hoog. Op verjaardagen, in de top drie 
van rampverhalen. 
 
‘Ik wil je even spreken.’ Vanonder gefronste 
wenkbrauwen kijkt hij me priemend aan. ‘Het is een 
zwijnenbende, daar bij jullie op het gemeentehuis.’ 
Zoveel geld betaalt. Zoveel maanden geleden al. En 
dan nog niet verder gekomen dan de onderste lade. 
U zult de kritiek herkennen. Trouwens, daarover 
hoeft de wethouder toch niet zo luchthartig te doen. 
Laat hem op zijn woorden passen. Hij heeft 
makkelijk praten… 
 
Weet u dat in Nederland 80 procent van de 
gemeenten vacatures voor bouwen, milieu en 
ruimtelijke ordening niet kan vervullen? Vier op de 
vijf gemeenten hebben een schreiend tekort aan 
vakmensen. Zelfs bureaus die tijdelijke krachten 
uitlenen, lopen tegen hun grenzen aan. Is dat erg? 
Het beste gemeentehuis is een leeg gemeentehuis, 
vinden sommigen. In Staphorst is dit ‘ideaal’ op de 
afdeling bouwen & milieu en de afdeling ruimtelijke 
& economische ontwikkeling binnen handbereik. Het 
personeelsverloop is afgelopen maanden naar 
ongekende hoogte gestegen. Nu alleen nog de 
procedures afschaffen, en we zijn er! Schiet daar nu 
werkelijk ook maar iemand mee op? 
 
 Dacht het niet. De procedures zullen blijven. Het is 
niet anders. Waar ze beter kunnen, moeten en zullen 
ze verbeteren. Maar een onbezette bureaustoel is 
een ander verhaal. Want dan doet er óók niemand 
wat met de aanvraag. Of die onderin de onderste la 
stof ligt te happen, of bovenaan de stapel pal in het 
zicht ligt, maakt geen verschil. 
 
Knelpunten moeten onder ogen worden gezien. Ze 
moeten worden benoemd. En ze worden opgelost. 
Bijvoorbeeld door het aantrekken van tijdelijk 
personeel. We halen alles uit de kast om de ruimte 
op orde te houden. In, op en achter het bureau. 
 

 Sytse de Jong 
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           Staphorst               6e jaargang, november 2008 
 
INLEIDING 
 
In een begroting worden de beleidsvoornemens voor het 
komende jaar -de komende jaren - neergelegd. Daarbij 
moeten keuzes gemaakt worden; door partijen, maar dan 
ook als Raad. Dan lijkt het ons een vorm van transparantie 
om dragende gedachten achter deze keuzes bekend te 
maken. In deze raad is door sommige raadsleden wel eens 
de opmerking gemaakt dat er niet gepreekt moet worden 
door de SGP. En confessionele partijen wordt wel eens 
verweten dat zij hun ideeën op ongeoorloofde wijze aan 
anderen opdringen. Niets is minder waar. Het is enkel een 
kwestie van confessionele danwel ideologische legitimatie 
van gemaakte keuzes. Het valt ons juist op dat sommige 
partijen hun keuzes nooit legitimeren vanuit de dragende 
principes. Heeft dat te maken met een verborgen agenda? 
Of is het ideologische armoede? Het is in ieder geval niet 
transparant.  
 

De Staatkundig 
Gereformeerde 

Partij wenst de 
Begroting van de 
Gemeente Staphorst 
voor het jaar onzes 
Heeren 2009 te 
beschouwen in het 
licht van Gods 
Woord. Een 
gemeentebegroting? 
Kan dat? Jazeker! De 

betekenis van Gods Woord ligt niet alleen op het vlak van 
het persoonlijke zielenleven, maar evenzeer op het 
maatschappelijk vlak. De SGP houdt in de raadszaal geen 
preek, gericht op de eeuwige belangen van de mens. Dat 
zou zelfs niet te pas komen. We houden ons in dit huis - 
zonder de eeuwigheid als realiteit uit het oog te verliezen -  
bezig met de dingen van de tijd. We hebben het in de 
politiek over woningbouw en werkgelegenheid, over 
wegenonderhoud en volkstuincomplexen, over onderwijs en 
sport, over opvoedingsondersteuning en jongerenwerk; over 
vergunningen voor het houden van evenementen en over 
sluitingstijden van de horeca. Kortom: We houden ons bezig 
met de ordening van de samenleving, voor zover dat in 
gemeentelijk beleid tot uitdrukking komt, en alles in 
verhouding tot het maatje van de kleine gemeente die we 
zijn. 
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Bij het maken van beleidskeuzes gaat de SGP in de eerste plaats uit van de concrete geboden die God ons 
gegeven heeft. Dit betreft vooral de invulling van Gods dag, en het gebruiken van Zijn Naam. Voor het overige 
hanteren we als richtlijnen uit Gods Woord de grondbegrippen: Rentmeesterschap, billijkheid, soberheid. Ten 
aanzien van de zwakken in de samenleving is weldadigheid ons uitgangspunt. Voor gemeentelijk beleid zijn dit 
goed hanteerbare uitgangspunten. Zonder hier steeds expliciet aan te refereren is het de intentie van de SGP 
haar politieke beleidskeuzes hierdoor te laten bepalen. Daar zijn we op aanspreekbaar.  
 
In de Bijbel wordt gesproken over het zitten onder de wijnstok en onder de vijgenboom, als metafoor voor een 
vredig en voorspoedig bestaan in dit ondermaanse. Gods geboden zijn heilzaam voor mens en samenleving. 
Wie zich niet aan Zijn geboden houdt, doet zichzelf te kort. En van een samenleving die zich niets aan Gods 
geboden gelegen laat liggen geldt, dat het Mené, tekèl, al op haar wanden geschreven is.  
  Aan het opsommen van de immense problemen die spelen op persoonlijk, gemeentelijk, nationaal en 
mondiaal niveau zullen we ons vanwege de tijd niet wagen. Problemen op het gebied van intermenselijke 
relaties, gezondheid, milieu, voedselvoorziening, economie, financiën, criminaliteit, volkenrecht... er komt 
geen eind aan. We zien hierin bewaarheid: 
 
 Wat afvalt van de hoge God, móét vallen. 
 Een zelfde schuld: een zelfde lot voor allen. 
 ´t Gezin, ´t geslacht, het Volk, de Staat, de kleinen en de groten; 

Verlaten wordt, wat God verlaat, wat God verstoot, [wordt] verstoten. 
Wel hoort men daaglijks stem op stem weerklinken: 
“Geen nood! We redden´t zònder Hem!” Maar die het zeggen - zinken. 

         (Nic. Beets) 
 
Moge God zich onzer ontfermen, en nog een wederkeer geven van land en volk, van Vorstenhuis en onderdaan, 
tot Hem, de Bron van alle Goed. 

 
Overgaand naar de inhoud van de begroting zal deze beschouwing in de 
uitwerking minder breed en diepgaand zijn dan voorgaande jaren. De 
veranderde behandeling geeft daar aanleiding toe. Toch willen we enkele 
punten voor het voetlicht halen. 
 
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
Brandweer 
Wat betreft de nieuwe huisvesting voor de brandweer hebben we meerdere 
malen aangegeven dat we het lopende onderzoek willen afwachten. We 
vinden het belangrijk dat de huisvesting van de brandweer goed is. 
 
ECONOMISCHE ZAKEN EN LANDBOUW 
Bedrijfsleven 
Vanuit het college hebben we onlangs begrepen dat bij de bedrijfsbezoeken 
ook de ontsluitingen benadrukt 
worden. Nogmaals benadrukken we 
ook in het programma Economische 
Zaken en Landbouw dat we de 
ontsluiting van onze gemeente 
voortvarend moeten aanpakken. 
Eerst de afslagen, dan een 
verkeerscirculatieplan en dan een 
Meerjarenontwikkelingsvisie (MJOV). 
We gaan ervan uit dat alle fracties in 
de raad op de verschillende gebieden 
al visies ontwikkeld hebben zodat we 
deze binnenkort naast elkaar kunnen 
leggen, waarbij de regie van de 
visieontwikkeling bij het college ligt. 
 
We willen opnieuw pleiten voor ruimte voor bedrijven in het grondverzet en 

loonbedrijven We vallen jaren in herhaling, maar leggen daarom juist meer nadruk op de 
noodzaak van verschillende ontwikkelingen. We willen als gemeente toch verder doorontwikkelen 
in plaats van stilstaan? 



     
3

Landbouw 
Nu het proces van de 
ruilverkaveling Staphorst van de 
grond getild wordt, verwachten we 
dat er, daar waar nodig, goede 
sturing aan gegeven wordt door de 
gemeente. We moeten goed 
beseffen dat de gevolgen van 
Natura2000 niet gering zijn voor de 
agrarische sector.  
Om toch ook de agrarische sector in 
de toekomst gezond te houden, 
vinden wij het belangrijk dat we 
mogelijkheden voor eigen agrariërs 
op het gebied van intensieve 
veehouderij moeten bezien. Vooral 
het toepassen van luchtwassers kan 
er voor zorgen dat de kwaliteit van 
het milieu, de omgeving, 
nauwelijks schade lijdt. 
 
VERKEER EN OPENBARE RUIMTE 
Afslag A-28 
Wat betreft de nieuwe op- en afritten van de A28 willen we vooral benadrukken dat het niet gaat om het 
asfalt, maar wat erover gaat en wat er verbetert. Verbetering leefklimaat vanwege minder vrachtverkeer door 
woon- en streekgebieden. Daarmee ook het verhogen van de veiligheid. Direct na besluitvorming over de op- 
en afritten dient er een verkeerscirculatieplan voor de gehele gemeente gemaakt te worden. Dit plan zal 
enkele componenten in zich hebben die pas na uitvoering van de nieuwe afslag uitgevoerd kunnen worden. 
 
Herinrichting Gemeenteweg 
Voor het jaar 2009 staat de herinrichting tussen de rotonde en de spoorwegovergang op de lijst. Deze 
herinrichting heeft onze instemming. Wel willen we, voordat over gegaan wordt tot uitvoering, de 
leermomenten van de herinrichting tussen de rotonde en de stovonde op papier hebben en bespreken in de 
commissie. De SGP wil een beter gebruik maken van inspraak. Anders dan bij laatstgenoemd project, dienen 
aanwonenden en andere belanghebbenden in het komende project in een vroegtijdig stadium te worden 
betrokken bij de planvorming. Zodoende kan worden gewaarborgd dat hun inbreng daadwerkelijk meeweegt.  
 
 

Herinrichting Staphorst Noord 
Conform het amendement van de SGP 
bij de Kadernota is het budget voor het 
herinrichten van het westelijk deel van 
Staphorst Noord over 2 jaren 
uitgesmeerd.  
 
Revitalisering De Baarge 
De Revitalisering van de Baarge is ook 
over een tweetal jaren uitgesmeerd 
conform de besprekingen bij de 
Kadernota. We willen nogmaals 
benadrukken dat wat betreft het 
doortrekken van de Westerparallelweg 
naar de burgemeester Janssenstraat en 
een eventuele terugkoop van de 
gronden in het verlengde van de 
burgemeester Janssenstraat tot de 
Gorterlaan de voorbereidingen wel 
getroffen mogen worden.  
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SOCIALE ZAKEN, ZORG EN BURGERZAKEN 
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 
De WSW geeft veel veranderingen maar biedt ook veel mogelijkheden. De SGP hecht enorm veel waarde aan 
een ruimhartig sociaal beleid. Dit betekent niet soft of veel vrijblijvendheid en onduidelijkheid. Wel een 
helder beleid waarin een ieder, passend bij zijn of haar kwalificaties, werk krijgt aangeboden. Onze sterke 
voorkeur gaat daarbij uit naar werk bij reguliere bedrijven. De wens van de SGP is dat op termijn het woord 
“wachtlijst” uit het SW-woordenboek geschrapt kan worden. 

 
 
Maatschappelijk Werk 
Dat er een bedrag is uitgetrokken voor 
identiteitsgebonden maatschappelijk werk 
heeft onze instemming. Wij zullen de 
ontwikkelingen volgen. Wij vertrouwen 
erop dat het geraamde bedrag voldoende 
is. 
 
  
SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN 
TOERISME 
Gymzaal Van de Walstraat 
De gymzaal aan de Van de Walstraat zal 
volgens de planning in 2009 een grondige 
renovatie ondergaan. Ook zal nieuwbouw 
van de kleed- en doucheruimtes 
plaatsvinden. Met deze aanpak gaan wij 
dan ook akkoord. 

 
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU 
Woningbouw 
Ook in dit programma worden een heel aantal belangrijke zaken genoemd. Als we een prioriteit aan willen 
geven is dat zonder meer het onderdeel Volkshuisvesting. We lezen over het ondernemen van actie om het 
bestand betaalbare huurwoningen uit te breiden. Dat heeft onze instemming. Onzes inziens is de vraag naar 
eigen woningen echter zeker zo groot. We zitten als gemeente helaas nog steeds met een impasse op het 
gebied van koopwoningen in de Slagen. Binnen het geheel van woningzoekenden moet de gemeente het accent 
wat onze fractie betreft zondermeer op deze starterproblematiek leggen.  
 
Onze fractie pleit er voor de partijen 
aan de onderhandelingstafel te 
krijgen, ten einde het akkoord met 
Staphorst Ontwikkeling B.V. open te 
breken, voor wat betreft de clausule 
dat de gemeente geen 
uitbreidingsplannen mag ontwikkelen 
voordat de Slagen gerealiseerd is. 
Daar zal wat tegenover moeten 
staan. Daar is onze fractie van 
overtuigd, en daar willen wij 
constructief in meedenken, zonder 
daar nu zelf een invulling aan te 
kunnen geven. De onderhandelingen 
moeten open ingegaan worden. 
Ondertussen moet er uiteraard 
doorgewerkt worden aan het 
realiseren van inbreidingslocaties, en 
evenzeer aan het opruimen van de 
belemmeringen voor woningsplitsing. 
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FINANCIËN 
Belastingen en heffingen 
Het college stelt nu voor de onroerende zaakbelasting (OZB) de komende vier jaar met 
7,25% extra te verhogen, terwijl in juni jl. nog uitgegaan werd van 10% extra voor die 
jaren. Wij vinden dat een goede zaak en het laat ook zien dat het college invulling geeft 
aan de oproep van meerdere fracties om de extra verhoging niet hoger vast te stellen 
dan noodzakelijk is voor uitvoering van de diverse plannen. 
Ook is uitvoering gegeven aan het niet verhogen van het vastrecht in de 
afvalstoffenheffing conform onze motie. Daarnaast wordt zichtbaar gemaakt dat de 
verwachte overschotten over 2008 en 2009 gereserveerd worden voor matiging van de 
tarieven in 2010 en volgende jaren. Daarmee voert het college het door ons, met steun van het CDA 
ingediende amendement uit. 
 
Beschikbaarstelling kredieten in begrotingsvergadering 
Om de besluitvorming zo efficiënt mogelijk af te ronden, vraagt het college de raad om voor een aantal 
investeringen de kredieten beschikbaar te stellen. Een lijst van de investeringen waar het om gaat, lag op de 
leeskamer. Wij gaan ermee akkoord om voor de op die lijst vermelde investeringen de kredieten beschikbaar 
te stellen. 
 
Vaststelling begroting 
Met een aantal posten in de begroting kan de SGP om principiële redenen niet instemmen. Evenals in 
voorgaande jaren zullen wij u daarvan straks een lijstje, wat niet afwijkt van vorig jaar, overhandigen met de 
punten waar het om gaat.  
 
Slot: 
We komen tot een afronding. Een aantal zaken is aan de orde gekomen. Er is veel werk verzet door 
het College en de betrokken ambtenaren. We spreken daar onze waardering voor uit, zoals we dat 
tegelijkertijd doen voor de inzet van allen die jaar op jaar hun steentje bijdragen aan de uitvoering 
van het voorgenomen beleid. Daarbij vergeten we de vrijwilligers van de brandweer niet.  
 
We wensen en bidden College, Raad en medewerkers voor de komende periode toe hetgeen Mozes 
zingt in de 90ste Psalm:  

En de lieflijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; 
En bevestig Gij het werk onzer handen over ons, 
Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. 

 
Staphorst, 4 November A.D. 2008 
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Waterschapsverkiezingen, u stemt toch ook? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeer binnenkort zal er een oproep bij u op de deurmat vallen, om deel te nemen aan de 

waterschapsverkiezingen. Graag willen wij hier bijzonder aandacht aan schenken. 
De opzet van de waterschapsverkiezingen is een heel andere dan dat wij altijd gewend waren. Want de 

waterschapsverkiezing kent voor de eerste keer een partijenstelsel met verkiezingsprogramma’s. (Net zo als 
bij de gemeenteraadsverkiezingen.) Daardoor is het ook mogelijk om als politieke partij hieraan deel te 
nemen.  

Het provinciale bestuur van de SGP heeft gemeend om aan deze verkiezingen deel te moeten nemen. 
Als lijsttrekker voor deze verkiezingen in het gebied van “Groot Salland” is ons collega-raadslid J. Visscher, 
tevens bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging, gekozen. Op de kieslijst staat nog een naam vermeld van 
iemand die ook afkomstig is uit onze gemeente.  

Het waterschap “Groot Salland” kent een algemeen bestuur bestaande uit 25 leden en de dijkgraaf, de 
door de Kroon benoemde voorzitter. De dijkgraaf is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Van de 25 
zetels van het algemeen bestuur worden 17 plaatsen vervuld door rechtstreekse verkiezing door de 
ingezetenen. Onder ingezetenen worden verstaan: alle inwoners van 18 jaar en ouder. De overige 8 plaatsen 
zijn de zogenaamde geborgde zetels die vervuld worden op voordracht van een aantal organisaties, te weten 4 
zetels door de Land- en Tuinbouworganisatie Noord Nederland, 3 zetels door de Kamer van Koophandel Oost 
Nederland en 1 zetel door het Bosschap. 

De voorloper van wat nu waterschap “Groot Salland” heet, is in 1308 ontstaan en heeft tot taak de 
waterhuishouding in de regio te regelen. Een gebied niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar 
door de stroomgebieden Vecht / Zwarte 
Water. Waterschap “Groot Salland” 
beheert de waterhuishouding in een 
gebied van 120.000 ha met 4000 km 
watergangen, terwijl in deze regio 
ongeveer 360.000 mensen wonen. 

Een belangrijke zorgtaak van het 
waterschap is het bieden van veiligheid 
tegen overstromingen. Wat blijkt bij 
natuurgeweld de nietigheid van de mens 
toch vaak. De SGP vindt dat het 
kenmerkende, functionele karakter van 
de waterschappen altijd gewaarborgd 
moet blijven. Het bieden van veiligheid 
is voor de SGP de belangrijkste factor om 
het functionele karakter van het 
waterschap te blijven koesteren.  
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Bovendien dragen waterschappen bij aan het bouwen en bewaren van ons land. Waterschappen zijn dus 

een goede uitwerking van verantwoord rentmeesterschap. 
De SGP vindt dat waterschapsbestuurders herkenbaar dienen te zijn en blijven voor de burgers, regionale 
belangen- en doelgroepen. Ook de afstand tussen bestuurden en bestuurders dient kort te zijn. De burgers 
dienen zich te herkennen in, en nadrukkelijker betrokken te worden bij het waterschapswerk, en te weten 
waarvoor ze betalen. Vanuit het verleden heeft de SGP een grote verbondenheid met waterschapsbestel. Dat 
is enerzijds ingegeven door de veiligheidszorg voor land en inwoners en anderzijds vanwege het specifieke 
karakter van goed rentmeesterschap bij de waterstaatszorg (bouwen en bewaren). 

Met betrekking tot de komende waterschapsverkiezingen 2008 is door de SGP een 
verkiezingsprogramma geschreven. We noemen hieruit enkele speerpunten: 

 
• Veiligheid: 

Kerntaak van het waterschap. Verwachte 
klimaatveranderingen vragen om aanpassing, 
onderhoud en controle dijken en keringen. 
Veiligheid gaat voor alles, niet daarop bezuinigen! 

• Schoon water: 
Een kwalitatief schoon oppervlaktewater is van 
groot belang voor een goed leefklimaat. Ook de 
zuivering van rioolwater verdient grote aandacht. 

• Ruimte voor water: 
Toenemende aanvoer leidt tot vermeerdering van 
water in rivieren en kanalen. Ten dienste van de 
landbouw frequent onderhoud en opvang regelen 
om afvoer te optimaliseren. 

• Genieten van water: 
Fietsers, wandelaars, hengelaars en watersporters 
wensen het water ook dichtbij. Voor het 
waterschap is dit een taak om hier in te voorzien, 
te onderhouden en te herstellen. 

• Kosten van water: 
Belastingdruk inwoners in acht nemen. De veiligheid 
en een goed waterbeheer dient wel leidend te zijn. 
Nut en noodzaak afwegen in het belang van 
burgers, boeren en bedrijven.  

 
Kortom, een waterschap heeft ook in de 21e eeuw een belangrijke taak in onze samenleving. Daarom doen wij 
dan ook graag van deze plaats een dringend beroep op u (en uw eventuele gezinsleden) om in de periode van 
D.V. 13 t/m 25 november uw stem uit te brengen op één van de kandidaten van de SGP (lijst 8). 
 
K. Slager, fractievoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AGENDA Studievereniging 2009 :                                                                             
 

dinsdag 20 januari:  jaarlijkse ledenvergadering 
na huishoudelijk deel raadslid A. den Ouden over een actueel plaatselijk onderwerp 

Locatie: Pr. Mauritsschool 
 

vrijdag 6 februari:  debatavond 
Locatie: SJOS gebouw 

 
vrijdag 6 maart:  debatavond 

Locatie: SJOS gebouw 
 

donderdag 19 maart:  spreker namens Stichting Gevangenenzorg 
Locatie: SJOS gebouw 

 
nadere en meerdere gegevens binnenkort op: WWW.SGP-STAPHORST.NL/agenda 

 
voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van ondernemers 
uit de achterban van de SGP 

 

Vertrouwen en de wet houden                                                                 Van de voorzitter 
(ds. Tj. De Jong) 
 
 
 
 
Wanneer we het nieuws bijhouden dan blijkt dat het wereldnieuws vooral wordt gevormd door de 
zogenaamde creditcrisis. Dat schijnt iedereen te raken. Een refreinwoord wat altijd valt is het woord 
vertrouwen. Kunnen we op banken en hypotheek verstrekkers vertrouwen, heeft de overheid een taak als 
controleur en de Nederlandse bank. De vraag wordt meestal niet gesteld of de burgers en klanten bij banken 
en dergelijke ook een verantwoording hebben. Het lijkt dat alle vertrouwen op banken gesteld is en dat 
risico’s worden afgewenteld op de Nederlandse staat die kennelijk gretig bijspringt en haar invloed laat 
gelden. Alles heeft met alles te maken: financiële zaken hebben te maken met economie en de gehele 
maatschappij. Een ieder heeft wel een redenering die recht lijkt, om zich te verschuilen en de aanspraken op 
verlies te kunnen verhalen op in dit geval de staat. Dat dit ook niet kosteloos is, is een zaak waar men later 
wel eens over zal denken. Hoe het principieel ligt is kennelijk van geen belang. Toch denk ik aan de Schrift, 
die waarschuwt om het vertrouwen op mensen te stellen, om het vertrouwen op Mammon en zijn tempels te 
stellen, om welzijn te identificeren met welvaart in materiële zin. We moeten Gods wetten houden, maar 
wat komt daarvan terecht? Privé-belangen, belangen van achterban, belangen van stemmers zijn 
zwaarwegender geworden en overheersen zelfs principiële politiek. De Heere vraagt ons om Zijn geboden te 
houden; we zouden allen wethouders moeten zijn, maar wanneer het eigen belangen betreft dan vertreden 
we menselijke en Goddelijke wetten. Dat is ons bestaan. Dat bestaan leidt tot de ondergang. Gods wet 
houden en vertrouwen zijn zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn ook in de lokale politiek, maar 
we willen dat niet. We willen welvaart en als het niet met de wet kan, dan maar zonder; de overheid moet 
ons dat garanderen. En hoe is het met Gods Woord en wet? Dan hoor je iemand zeggen “Dat is een heel 
andere zaak”. Inderdaad, we ontkoppelen de praktijk en het beginsel. Dat zegt de wereld ook: Religie? Goed! 
Maar dan binnenshuis. Niet in de politiek. Maar Gods Woord leert ons wat anders: Alle burgers, onderdanen, 
stemmers en politici als wethouders. Lees ik niet in de berijmde Psalm: 
Hij die op U vertrouwt, Uw wetten onderhoudt, vindt daarin groten loon? Dat geldt in geestelijke en 
materiele zaken, in privé-zaken en voor publieke zaken. Dat staat haaks op eigenbelang waarbij veelal 
zelfvertrouwen en wetsovertreding, openlijk of subtiel, hand in hand gaan. Dat is ongehoorzaam aan God zijn 
en des naasten heil niet bevorderen. 
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