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Algemene Beschouwingen van de CDA-fractie
Wij willen u, college en ambtelijke organisatie, bedanken voor het presenteren van een mooie
begroting met onder de streep zelfs een bescheiden overschotje zonder dat de gemeentelijke
belastingen verhoogd worden met meer dan het inflatiepercentage. Een begroting waarin de
ambities uit het coalitieakkoord een plek hebben gekregen. Mooi om te zien dat Staphorst een vitale
gemeente is: niet alleen op de winkel passen, maar ook ambities tonen, een gemeente in
ontwikkeling!
Een paar onderwerpen uit de begroting willen we benoemen om nog sterker aan te zetten of om een
kanttekening bij te plaatsen:
We moeten zuinig zijn op onze aarde, goed rentmeesterschap is een van de uitgangspunten van onze
partij. Als gemeente zijn we hierin vooral uitvoerend. Vanuit het rijk en andere hogere organen
worden doelstellingen en maatregelen bedacht die we als gemeente moeten uitvoeren, soms tegen
wil en dank zoals windmolens en huizen die van het gas af moeten. Wat we wel kunnen doen is een
zo realistisch mogelijk duurzaamheidsbeleid voeren. Niet doorslaan in allerlei onderzoeken en
voorop lopen als gemeente. Wij moeten vooral beproefde methodes implementeren om de kosten
voor onze inwoners niet de pan uit te laten rijzen. De betaalbaarheid van de woonlasten is een grote
zorg en dat moeten we voortdurend meenemen in onze afwegingen. Daar kunnen we zelf ook iets
aan doen. Wanneer we ons budget voor duurzaamheid deels inzetten voor bijvoorbeeld subsidies
om huizen te isoleren, zal dat bijdragen aan onze gemeenschappelijke opgave en komt direct ten
goede aan de inwoners.
De afgelopen jaren hebben we vol ingezet op het herinrichten van Staphorst Noord. Een oude wijk
die enorm is opgeknapt. Deze vernieuwing wordt binnenkort afgerond. Mooi dat in de lange
termijnagenda een bedrag is opgenomen voor een straat in Zuid, wat het CDA betreft is dit een
aanzet voor het verder opknappen van woonwijken. Na Noord verder gaan met van de oudste wijken
in Zuid.
Voor een groenrenovatieplan is voor 2020 een miljoen euro geraamd om onderhoudsachterstanden
weg te werken. Goed dat hier aandacht voor is en dat er geld voor wordt geraamd. Ten tijde van de
financiële crisis is het groenonderhoud naar een lager niveau gebracht. Daar was toen reden toe en
ook gerechtvaardigd vanwege bezuinigingen destijds. Ondanks dat we ons groen iets minder
onderhouden, kunnen we ons nog prima meten met andere gemeenten. Maar dat zegt ook iets over
die andere gemeenten die wellicht wat minder waarde hechten aan goed onderhoud van openbaar
groen dan onze inwoners. En we hebben pas ook gehoord dat wij het misschien wel te netjes willen
in Staphorst. Maar als CDA vinden we dat het groenonderhoud wel weer terug mag naar een iets
hoger niveau.
U wilt echt inzetten op een sterke eigen organisatie en minder inhuur van externen. Als CDA hebben
we dat eerder ook een aantal keren bepleit. We moeten wel constateren dat het nog vooral plannen
zijn. De organisatie groeit vooralsnog harder dan dat de inhuur van externen minder wordt, maar we
vertrouwen erop dat deze verhouding binnenkort anders wordt.
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De AVG, De Wet Algemene Gegevensbescherming, de privacywet. Of betekent AVG Astronomisch
Veel Geld? Volgens een detacheringsbureau moet de gemeente Staphorst voor de uitvoering van
deze wet in het eerste jaar 5 fte’s aanstellen en daarna structureel 4 fte’s. Nu gaat u het bescheiden
aanpakken en begint met 3… Als alle gemeenten en overheden dit zo bescheiden doen, besparen we
alleen in Nederland al miljoenen euro’s… Maar dat is het niet, als alle gemeenten in Nederland deze
norm aanhouden, kost het de Nederlandse overheid meer dan 100 miljoen euro. Tel daarbij alle
zorginstellingen, bedrijven etc bij op, dan komen we op een veelvoud van dit bedrag. Daar moeten
we niet in mee gaan. Het is maar hoe je het uit legt. Iedere gemeente is verplicht een functionaris
voor gegevensbescherming aan te stellen. Dat hoeft niet eens een fulltime functionaris te zijn. Er is
ook geen termijn gesteld dat we de AVG op orde moeten hebben, als we er maar mee aan de slag
gaan. We moeten de wet ook niet overdrijven, veel kan en mag nog gewoon. Andere partijen hebben
al vragen gesteld over het niet meer publiceren van de burgerlijke stand. En misschien is dat wel niet
meer van deze tijd, maar om het vanuit privacyoverwegingen niet meer te doen, gaat te ver, daar is
wel iets voor de bedenken. Van belang is dat processen goed ingericht zijn en de archivering van
gegevens is erg belangrijk. Dat kost niet meer tijd, maar meer discipline. Het moet een Way of Life
worden. Wij zijn er niet van overtuigd dat we hier 160 duizend euro per jaar aan moeten spenderen
en willen dat hier kritisch naar gekeken wordt en als separaat voorstel aan de raad wordt voorgelegd.
We zijn blij dat toerisme een plek heeft in de begroting. Er is een kleine twee ton opgenomen voor
gebiedsontwikkeling van een aantal gebieden. Bijzonder is wel dat voor het gebied waar het meest
door onze eigen inwoners gerecreëerd wordt, De Zwarte Dennen, slechts een gering bedrag is
geraamd. Juist dit gebied is toe aan een upgrade en staat hoog op de agenda, ook bij
Staatsbosbeheer. En dan kunt u zeggen dat die erover gaan en wij niet, maar dat is niet waar. We
hebben een gezamenlijk belang, het is goed voor onze inwoners dat dit gebied her-ontwikkeld wordt.
De verdeling van het bedrag moet nog maar eens kritisch bekeken worden en aan de raad worden
voorgelegd.
Ook toerisme, maar dan anders, is het museum als onderdeel van het culturele hart van Staphorst.
Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar hebben we een motie aangenomen met een aantal
heldere overwegingen en de oproep aan het college zo spoedig mogelijk plannen voor te bereiden
voor de ontwikkeling van de museumsteeg als wezenlijk onderdeel van het culturele hart van
Staphorst en daarbij het pand van Kruidhof te betrekken. Dat is nu een jaar geleden en we zijn nog
weinig opgeschoten. We willen u vragen daar nu toch echt snel mee aan de slag te gaan, pand kopen
voordat een ander dat doet en plannen maken voor ontwikkeling van het culturele hart.
De motie niet in de la laten liggen, maar gewoon uitvoeren.
Ergens niet over gaan betekent niet dat we geen verantwoordelijkheid hebben. In Rouveen is de
mobiele bereikbaarheid slecht. Vervelend, lastig en niet meer van deze tijd. Wanneer zorgverleners
in de Sering buiten moeten gaan staan om te bellen vanwege het slechte bereik, moet er toch echt
wat gebeuren. U gaat dit inbrengen in een periodiek overleg. Terecht dat u zegt dat we er niet over
gaan, maar we hebben wel een verantwoordelijkheid. Dat hebben de netwerkoperators ook, en daar
mag u ze best en met klem op wijzen.

Staphorst Werkt is tijdelijk in de waakvlamstand gezet omdat er onvoldoende instroom is. Dus
succesvol geweest. Het college denkt na over hoe aan Staphorst Werkt een vervolg gegeven kan
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worden. En dat moet ook, want veel nieuwkomers hebben nog geen baan. Een groot percentage
mensen die in Staphorst een uitkering krijgt, zijn statushouders. Dat betekent dat veel vluchtelingen
geen baan hebben en dat gaat ten koste van de integratie. Echte integratie vraagt om meer dan
alleen het spreken van de taal. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met
buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Een baan helpt het beste
om dat te bereiken. We moeten nu niet stil gaan zitten, maar juist een extra stap zetten van twee
kanten. Door ons, als autochtone Staphorsters, en door de nieuwkomers. Die stap kan volgens ons
gemakkelijker gezet worden wanneer we gaan werken met ‘maatjes’ / buddies. Iedere nieuwkomer
krijgt een persoonlijke buddy die hem wegwijs maakt in onze samenleving met als doel de
nieuwkomer onderdeel te laten zijn van onze samenleving.
Er is een initiatief van een aantal families om begeleid wonen mogelijk te maken, ook een ambitie in
het coalitieakkoord. Wij vinden het mooi dat dit initiatief er is. Er bestaat een dringende behoefde
van een aantal inwoners dat hun kinderen onder begeleiding in hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen. De initiatiefnemers hebben hun oog laten vallen op de Levensboomlocatie. Er kan
zelfs een combinatie van begeleid wonen met een andere invulling gerealiseerd worden. Jammer dat
ze in een soort wedstrijd moeten concurreren met bedenkers van soms mindere serieuze ideeën of
ideeën die buiten het kader ‘wonen’ vallen. Een wedstrijd waarvan niet bekend is hoe en door wie de
plannen beoordeeld worden. Hoe kan iemand een winnend plan maken als de spelregels nog niet
bekend zijn. En hoe eerlijk is het door eerst ideeën in te laten dienen en daarna de
beoordelingsregels te bepalen. We vinden dat we zeer serieus naar dit plan moeten kijken en een
inspanning moeten doen dat dit initiatief gerealiseerd kan worden.
Wij danken allen die meegewerkt hebben aan het opstellen van deze begroting, wensen wij college,
ambtelijk apparaat en gemeenteraad, Gods zegen toe met het uitvoeren hiervan.
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