Algemene beschouwingen 2017
Voorzitter wederom een begroting voor Staphorst met een positieve boodschap. Staphorst
doet het goed op financieel vlak. Dat is goed om te zien en iets om blij van te worden.
Een punt van zorg is het ambitieniveau van de gemeente Staphorst, de coalitie heeft
namelijk nogal wat projecten op het verlanglijstje staan. Ik zal er een aantal opnoemen.
Nieuw Gemeentehuis, nieuw dienstencentrum, Verplaatsen op- en afritten A28, Station,
veiligheid overgang J.J Gorterlaan, allemaal grote projecten waar veel geld mee gemoeid zal
zijn.
Gemeentebelangen ziet hier toch een aantal financiële beperkingen voor Staphorst.
Maar ik zal eerst de verschillende programma’s doorlopen en bij de belangrijkste onderdelen
even stilstaan.
Programma 0 Algemeen Bestuur en organisatie
Bij dit programma valt natuurlijk de overschrijding op die is verantwoord tijdens vorige
raadsvergaderingen, we willen hier dus nu ook niet op ingaan. Wel is het ons opgevallen dat
de externe inhuur niet verwerkt is in de begroting, met andere woorden de inhuur externen is
geraamd op 0% van de totale loonsom. Wij zijn van mening dat hier een andere invulling
aan gegeven moet worden. Door hier een bedrag aan te geven kan de controle door de raad
beter uitgevoerd worden.
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken rond de steunpunten voor de politie in Rouveen
en IJhorst. Graag ontvangen wij hierover de laatste stand van zaken.
Wij zijn van mening dat de gemeente alleen een motiverende rol op kan pakken als het gaat
om cameratoezicht op de industrieterreinen. Dit moet een onderwerp zijn voor de
ondernemers.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

In dit programma worden veel projecten opgesomd en komen een aantal belangrijke
onderwerpen aan bod. Een aantal voorbeelden zijn de aansluiting op de A 28, de stovonde,
fietspaden en de overgang in de J.J. Gorterlaan.
In deze begroting is een bedrag opgenomen van afgerond € 5,5 miljoen voor het complete
programma, maar dit is natuurlijk maar een schijntje vergeleken met de werkelijke kosten die
in de toekomst gemaakt zullen moeten worden voor alle plannen die op stapel staan. Wij
hebben hier onze zorgen over. Tijdens de begrotingsmarkt werd er gelukkig al een oplossing
voor het financierings probleem aangegeven. Dan verhogen wij toch de belastingen zo was
het antwoord. Dit is toch zeker niet onze gedachtengang. Gemeentebelangen heeft al eerder
een aantal oplossingen aangegeven om de zeer dure oplossingen op een andere manier te
realiseren.
Programma 3 Economie en ondernemen.
De kurk waar de gemeente op blijft drijven. Dat de Staphorster bevolking ondernemend is,
dat is alom bekend. Als gemeente moeten wij de voorwaarden scheppen dat onze
ondernemers kunnen blijven ondernemen. Als we kijken naar het aanbod van industriegrond
voor grote bedrijven dan zien we in de nabije toekomst al een probleem opkomen. Voor de
kleinere ondernemers zijn momenteel nog voldoende mogelijkheden.
Er moet op korte termijn een plan gemaakt worden hoe we in Staphorst verder willen gaan
met onze industriegrond en met de woningbouwlocaties. De burger heeft in deze
ontwikkeling een belangrijke rol. Het is onze gezamenlijke ruimte waar we invulling voor
zoeken.
Een nieuw onderwerp zou mogelijk de inrichting van het centrum gedeelte van Staphorst
kunnen zijn. Hoe kunnen wij dit gebied zoveel mogelijk autoluw maken zonder de
consumenten af te schrikken en de ondernemers te ondersteunen. Door het centrum echt
een winkelfunctie te geven waar de auto te gast is wordt de verkeersveiligheid vergroot en
de winkelfunctie versterkt.
Hier zijn verschillende mogelijkheden denkbaar waarbij het benoemen van de functies van
verschillende wegen van zeer groot belang is. Hierbij valt ook te denken aan een extra
ontsluiting van de parkeerplaats van de supermarkt in het centrum.
Programma 4 Onderwijs
Onderwijs is met het oog op de toekomst voor elke gemeente een cruciale factor. Als er niet
overal goed onderwijs kan worden genoten zou dat de groei in onze gemeente tegen
kunnen gaan.
Als gemeente moeten we er dus voor zorgen dat de voorwaarden om goed onderwijs aan te
kunnen bieden voorhanden zijn. We zien dat er veel geld is geïnvesteerd in de MCR in
Rouveen. We zijn hier tevreden over het resultaat is duidelijk te zien. Omdat volgens
Gemeentebelangen onderwijs voor de toekomst belangrijk is vinden we het ook belangrijk
om waar nodig te blijven investeren in de gehele gemeente.
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Dit is een programma dat Gemeentebelangen een warm hart toedraagt. Wij leven namelijk
in een prachtige gemeente waar onze inwoners elke dag wonen maar ook zeer zeker
recreëren. Er moet dus zorg gedragen worden dat er voldoende wandel- en fietspaden
aanwezig zijn om aan de behoefte te voldoen. Daarnaast heeft de recreatiesector ook een
financiële impact op gemeente, het is een omzet genererende industrie voor veel
ondernemers in de gemeente. Staphorst haalt op dit moment te weinig uit de mogelijkheden
die Staphorst biedt voor recreatie. We moeten de gemeente aantrekkelijk maken om te
verblijven, hier hoort bijvoorbeeld ook straatmeubilair bij. Het plaatsen van bankjes en
prullenbakken op meerdere locaties in de gemeente is volgens ons geen overbodige luxe
maar broodnodig.
Wij willen dan ook voorstellen om hier een bedrag voor op te nemen in de begroting.
Programma 6 Sociaal domein
In het Sociaal domein wordt natuurlijk direct en terecht gekeken naar de 3 D’s. binnen
Staphorst mogen we zeker tevreden zijn over de invoering van deze decentralisaties. Het is
op een rustige wijze verlopen. We zien gelukkig ook dat de cijfers met betrekking tot de
probleemgevallen binnen dit programma ook in de pas lopen en ver onder het landelijk
gemiddelde uitkomen. Goed om dit hier nogmaals te vermelden.
Staphorst doet het op dit gebied goed en dat willen we graag zo houden.
Een punt van zorg is de burgerparticipatie, dit onderwerp wordt door onze raad aangegrepen
om ideeën die er binnen de raad spelen aan de man te brengen. Ten minste zo wordt het
door mij persoonlijk gevoeld. Burgerparticipatie moet geen eenrichtingsweg vanaf de raad
en/of gemeente zijn maar het is tweerichtingsverkeer. Een voorbeeld, we zijn op dit moment
bezig om te kijken hoe we een burgerparticipatie traject op kunnen starten. We weten alleen
nog niet goed hoe we dat moeten doen en waar het dan over moet gaan. Ja dat is voor mij
nu direct de omgekeerde wereld we moeten geen burgerparticipatie proberen te creëren
volgens mij moeten wij burgerparticipatie ondersteunen. Er komen ook regelmatig ideeën
binnen bij de gemeente waar door de gemeente vreemd tegen aan gekeken wordt, maar
ook dat is burgerparticipatie waar serieus naar geluisterd moet worden. Met andere woorden
als er burgerparticipatie ontstaat vanuit de burger dan moeten wij daar ondersteunend en
kaderstellende in zijn en er voor zorgen dat er voorwaarden zijn zodat het beste resultaat
geboekt wordt. Ook moeten burgers tijdig en volledig worden geïnformeerd zodat zij zelf met
initiatieven kunnen komen . Dat is burgerparticipatie zoals het volgens ons hoort.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Programma 7 bevat een aantal zeer actuele thema’s zoals zonne energie windturbines en
dergelijke. Deze onderwerpen zullen binnenkort weer zeer uitgebreid aan de orde komen en
om herhaling te voorkomen laat ik het hier nu bij. Dit betekent niet dat wij dit thema niet
belangrijk vinden, wij vinden het onderwerp juist erg belangrijk.
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Dit is weer een programma dat de burger zeer aanspreekt en dat is logisch hier heeft de
burger alle dagen mee te maken.

De ontwikkelingen in de Slagen zijn een ieder wel bekend en we hebben het natuurlijk
regelmatig over zaken op het gebied van ruimtelijke ordening. De Slagen is voor ons een
doorn in het oog waar ook wij graag een oplossing voor zouden vinden.
Starterswoningen hebben voor ons prioriteit zodra er weer ontwikkelingen zijn dan zien
graag dat hier de focus op gelegd zal worden in alle kernen.
Programma 9 Overhead
De organisatie is gereorganiseerd en moet nu verder ontwikkelen. Gemeentebelangen vind
een in ontwikkeling zijnde organisatie een must, als een organisatie zegt dat ze klaar zijn
dan is dat de doodsteek voor die organisatie. Er zal namelijk altijd een veranderende wereld
blijven en de veranderingen zullen steeds sneller gaan. Bijblijven is dus een must, scholing
is hierbij een belangrijk middel. Wij zijn dan ook van mening dat er voldoende aandacht moet
zijn voor de ontwikkeling van de medewerkers
Al met al toch weer een goed sluitende begroting met daarin in onze ogen een aantal te
hoog gegrepen voorstellen. We zijn een kleine gemeente die goede resultaten levert maar
wij willen dit ook graag in de toekomst blijven doen.

