Behandeling Begroting 2019
& Meerjarenraming 2020-2022

Gemeenteraad Staphorst, 30 oktober 2018

Inleiding
Ieder mens maakt in zijn leven veel keuzes. Als kind kies je vriendjes, later een opleiding,
een beroep enz. In 2018 mocht er ook gekozen worden voor een lokale politieke partij. Veel
inwoners in Staphorst maken hier iedere 4 jaar gebruik van, we zijn hen hier dankbaar voor.
Het hoge opkomstpercentage geeft een gevoel van betrokkenheid bij het bestuur van onze
prachtige zelfstandige gemeente, bestaande uit de 3 kerkdorpen Staphorst, Rouveen en
IJhorst.
Met alle keuzes die we maken heeft de mens té vaak het gevoel dat hij of zij het zélf kan en
alles in z’n eigen handen heeft. Het jaar 2018 liet zien dat zonder Gods regen/zegen de
mens machteloos moet toekijken. Tot op de dag van vandaag worden de gevolgen van de
droogte in landbouw, natuur en de binnenvaart gevoeld.
God, de Schepper én Onderhouder van hemel en aarde bestuurt alle dingen. In Zijn
voorzienigheid mogen en moeten we als SGP en als gehele Raad, als gekozen bestuurders,
onze taken en verantwoordelijkheden als rentmeesters van deze aarde uitvoeren.
Als SGP Staphorst benadrukken we de titel van het coalitieakkoord:

Samen, voor elkaar!
Verbinding met elkaar, met de samenleving, met het college en de ambtelijke organisatie.
We benadrukken de uitgesproken intentie in de verbinding met de niet-college dragende
partijen.
We zien dat er binnen de gemeente en de ambtelijke organisatie veel voor elkaar is, dat er
veel vóór elkaar gedaan wordt, maar ook dat we samen, met name in de zorg, steeds meer
voor elkaar móeten doen. We hopen dat het ‘moeten’ veelal ervaren wordt als een ‘mogen’,
vanuit een gevoel van naastenliefde. We leven in een drukke, gehaaste tijd. Als SGP doen
we de oproep: neem tijd voor elkaar, tijd voor onze jongeren, tijd voor onze ouderen, tijd voor
het gezin- en het huwelijksleven. Tijd voor bezinning.
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 met Gods Woord als kompas voor het
politieke en maatschappelijke leven.
We sluiten de inleiding van deze algemene beschouwingen met het 3e vers v.d. Morgenzang:
Dat wij ons ambt en plicht, o Heer’,
Getrouw verrichten, tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’,
Uw Geest ons leid’, en in ons woon’.

De begroting 2019 geeft een goed totaalbeeld van onze gemeente. Compliment voor de
opmaak zowel digitaal als op papier. De ambities en de doelstellingen uit het coalitieakkoord
Samen, voor elkaar! worden hier per programma genoemd.
We kunnen nu slechts enkele onderwerpen aanstippen.

Financiën
Positief saldo
De begroting voor 2019 sluit met een positief saldo van € 19.000. Het ‘huishoudboekje’ van
de gemeente Staphorst is op orde zonder verhoging van de belastingen.

Reserve
Als gemeente zijn we ook ambitieus. Plannen over ons ‘huis van de gemeente’ en de op- en
afritten van de A28. Dat vraagt om visie. We hebben reserves, echter niet onbeperkt, ruim
driekwart is toegewezen aan bepaalde doelen. Investeringen vragen om een tijdige en
realistische benadering. Het Bijbelverhaal van Jozef van de 7 vette en de 7 magere jaren
dient ons nog steeds tot voorbeeld te zijn. Het gaat momenteel economisch goed. Vooral nu
moeten we bewust omgaan met uitgaven om te zorgen dat het ook in mindere jaren goed
blijft gaan.

Algemeen bestuur & organisatie
Goed werkgeverschap
Als SGP benadrukken we de noodzaak tot goed werkgeverschap. Daar is kapitaal voor
nodig. We doelen dan allereerst op het menselijk kapitaal dat we waarderen om de inzet en
betrokkenheid. Daarnaast ook de benodigde financiën. Als Staphorst zetten we gericht in op
behoud van zelfstandigheid. Wat kan doen we zelf. We werken samen om efficiency te
borgen.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Voor de uitvoering van de AVG is in de lijst van investeringen een bedrag opgenomen voor
structurele uitbreiding van 3 FTE-medewerkers. Structureel 3 functionarissen op de eigen
werkvloer lijkt ons erg fors. Wettelijk is verplicht om er 1 te hebben.
Het doel moet zijn om bewustwording te creëren bij alle medewerkers. Werkprocessen zullen
aangepast moeten worden, zodat ze voldoen aan de AVG. Dat zal gedaan en gedragen
moeten worden door de medewerkers zelf. Het hebben van een medewerker met kennis van
AVG is dan ook cruciaal om op deze punten ondersteuning te bieden. Aangezien alle
gemeenten met dit onderwerp zitten lijkt het ons goed om dit onderwerp op te pakken in
samenwerking met regionale gemeenten.

Behandeling Begroting 2019 & Meerjarenraming 2020-2022

2

Openbare orde en veiligheid
Vuurwerk
Nu de landelijke overheid geen standpunt heeft ingenomen over de vuurwerkproblematiek
moet de lokale overheid zelf in actie komen. We zien graag een stevig ontmoedigingsbeleid.
Als bestuur hebben we een taak om te werken aan welzijn van onze inwoners. Welzijn van
inwoners die tijdens de jaarwisseling in angst verkeren onder een rieten dak of die de stank,
het fijnstof van het afgestoken vuurwerk als zeer hinderlijk ervaren. En die hoeveelheid
fijnstof is niet gering: op 1 januari is de concentratie fijnstof 7 tot 8 keer zo hoog als op een
normale dag. En dat ademen we allemaal in. Daarna slaat het fijnstof neer en zorgt het ook
nog eens voor water- en bodemvervuiling.

Hulpdiensten
We zijn dankbaar voor ons gemotiveerd brandweerkorps en willen dat graag zo houden.
Een oproep om onze brandweer te blijven voorzien van goed en gericht toegerust materieel.
Ook de goede ambulance-voorzieningen en ons politieapparaat zien we als noodzakelijk.
Hierop willen we geen concessie doen.

Verkeer en vervoer
Algemeen
Orde en veiligheid gelden ook zeker voor onze openbare wegen. Wij zijn content met de
aandacht die de gladheidsbestrijding heeft en krijgt. Complimenten voor de mensen die daar
in de winter 24 uur per dag hun inzet aan geven.
Verder aandacht voor het openbaar vervoer. Goede busverbindingen en een treinhalte zijn
van groot belang voor de gemeenschap en ondernemers.
De verkeerstoename in en nabij de kern van Rouveen vraagt om een onderzoek met daarbij
concrete aanbevelingen om de verkeersveiligheid te waarborgen.
Laten we realistisch zijn over ons fietspadenplan. Een fietspad langs de Lankhorsterweg is
als wens hier in de Raad al vaker besproken. Laten we ook daar eerlijk naar de
mogelijkheden en de onmogelijkheden kijken.
Het voorstel betreffende het fietspad bij de voormalige NAM-locatie en de schets met de
aangepaste kruising Ebbinge Wubbenlaan / Viaductweg zien we graag op een later tijdstip
terugkomen.

A28
Het verkeer blijft om aandacht vragen. Een nieuwe afrit wordt inmiddels betiteld met ‘meest
besproken onderwerp’. De verbindingen met de A28 moeten en kunnen beter. Aangezien de
verbreding van de A28 van zes- naar achtbaansweg landelijke en/of provinciaal meer tijd
vraagt zien we de tussenstap nabij het tankstation nog steeds als een middel om de
verkeersdruk in ons dorp onder controle te krijgen. We zien het voorstel van het college met
belangstelling tegemoet.
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Economie en ondernemen
Bedrijventerrein
Voor de ontwikkeling van bedrijven en werkgelegenheid in onze gemeente zijn voldoende en
goede bedrijventerreinen van groot belang. Kan het college daar al meer info over geven?
Kunnen we de taart al aansnijden?

Haven
Het belang voor Staphorst is nu nog onduidelijk. Een gezamenlijk onderzoek met Meppel
moet richting geven in de economische meerwaarde. Mocht die blijken, dan een gericht
vervolgonderzoek voor de plaatselijke belangen.

Landbouw
Onze agrarische sector is een belangrijke economische pijler in ons dorp. Ook daar is een
doorontwikkeling op allerlei gebied. We pleiten voor het stimuleren van agrarisch
ondernemerschap en we willen ruimte bieden voor innovatie.
Verder vinden we het meedenken over alternatieve bestemmingen voor vrijkomende
agrarische gebouwen zeer waardevol. Het voorkomt kapitaalvernietiging, verpaupering en
het biedt kansen voor agrariërs die verder willen in het toekomstbestendig maken van hun
bedrijf.

Onderwijs
Vakhavo
We hebben eerder het werkwoord ontwikkelen genoemd. Nergens minder van toepassing
dan in het onderwijs. We pleiten voor meedenken met het onderwijs om het contact te
zoeken met het bedrijfsleven. Leerlingen een vak leren. Of het nu techniek, ICT, zorg of
agrarisch betreft: werk aan maatwerk in het onderwijs. Vakhavo en Technasium bieden
mogelijkheden. We zien daarin zeker een rol voor de overheid om het bedrijfsleven en het
onderwijs gericht met elkaar in contact te brengen. De Bedrijvendag op 17 november is een
goed initiatief om op een laagdrempelige manier jongelui kennis te laten maken met de
bedrijven. We waarderen de ruimte die de basisscholen aan de bedrijven geven om zich te
presenteren.

Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Bewegen
Voldoende beweging draagt bij aan een gezonde samenleving. Bewegen zorgt overigens
niet alleen voor verbeterde lichamelijke gesteldheid, ook de mentale gesteldheid verbetert.
De openbare ruimte dient ‘beweegvriendelijk’ te zijn ingericht en er dienen voldoende,
uitdagende speelvoorzieningen beschikbaar te zijn.

VV IJhorst
Op de lijst van investeringen een structurele last van € 30.000. Tussen de gemeente en de
vereniging zijn afspraken gemaakt, wat ons betreft zijn deze nog steeds leidend.
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Museum
De SGP hecht waarde aan cultuurbeleving en (religieus) erfgoed. Voor een eventuele
verdere ontwikkeling van de museum en museumsteeg zien we de motie, ingediend bij de
begroting 2017 graag uitgewerkt. In deze motie is het college opgeroepen om zo spoedig
mogelijk plannen voor te bereiden voor verdere ontwikkeling van de museumsteeg en daarbij
het naastgelegen pand Kruidhof te betrekken. Met deze uitwerking kunnen afgewogen
keuzes worden gemaakt in het uitgeven van gemeenschapsgeld.

Sociaal Domein
Algemeen
Ieder huis heeft z’n kruis en elk hart z’n smart. Binnen het sociaal domein gaat het om
zorgen vóór, zorgen dát en zorgen óver kinderen, jongeren, ouderen, zieken, eenzamen,
werklozen, verslaafden en andere kwetsbare groepen.
We zien een toename aan zorg voor onze kinderen en jongeren. Er bereiken ons
zorgwekkende signalen over alcohol- en toenemend drugsgebruik. Dat eist aandacht!
Staphorst staat erom bekend dat we naar elkaar omzien. Een oproep aan onze inwoners:
Houd dat vast! Niet om te betuttelen wel om (tijdig) te signaleren, om elkaar te helpen of op
mogelijkheden voor hulp te wijzen.
We waarderen de onmisbare inzet van onze mantelzorgers.
Als gemeente wordt er gewerkt om het CJG en CWO samen te voegen tot één loket van
0-100. Ook een mogelijkheid om de zorgdienstverlening te optimaliseren.
Waardering voor de inzet om de dagbesteding van ouderen mogelijk te houden, te maken of
uit te breiden.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een plek. De transitie van Staphorst
Werkt zien we graag concreet. En welke (inkoop)mogelijkheden blijft Reestmond ons de
komende jaren bieden?
Het zijn maar een paar opmerkingen, wetend dat de zorgtaken veel breder en complexer
zijn. Emotioneel en financieel is dit een forse taak voor onze samenleving. Deze financiële
zorg zien we graag zowel regionaal als nationaal op de agenda.

Gezondheid en milieu
Energietransitie
De landelijke overheid heeft als streven om de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam
te hebben. Dat betekent voor ons als gemeente dat er de komende jaren flinke stappen
gezet moeten worden. Op dit moment zit het percentage duurzaam opgewekte energie rond
de 15%. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt aan bewustzijn en draagvlak onder de
bevolking. Daarnaast dient nagestreefd te worden dat de opbrengsten zoveel mogelijk
binnen onze gemeente blijven. Daarom staan wij achter de geplande investeringen op dit
gebied.
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Afvalstoffenheffing
‘Van afval naar grondstof, anders denken anders doen’. Met deze kernboodschap is in 2015
fase 2 gestart tot de invoering van omgekeerd inzamelen. We zien het huishoudelijk restafval
ieder jaar nog dalen. Volgens de laatste cijfers wordt in Staphorst ruim 50% minder restafval
aangeboden dan het gemiddelde in heel Overijssel. Dat is positief en een compliment voor
alle inwoners. Een verhoging van het vastrecht gedeelte is nu niet nodig.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Wonen
De nieuwbouw in de Slagen stagneerde in de afgelopen periode helaas nog steeds. Elk jaar
wordt dit onderwerp hier besproken met de wens om het gebied verder te ontwikkelen. Wat
is er concreet nodig om hier een punt achter te kunnen zetten en weer verder te kunnen met
de ontwikkeling van de Slagen? De huidige situatie is slecht voor de ontwikkeling van
Staphorst en mogelijkheden voor onze jongeren binnen de gemeente. De afgelopen periode
is de starterslening geëvalueerd en flink verhoogd, we hopen dat hier binnenkort ook voor De
Slagen gebruik van kan worden gemaakt.
De Levensboomlocatie in Rouveen bevindt zich momenteel in een traject van
burgerparticipatie. Een mooie ontwikkeling om samen met burgers te komen tot een breed
gedragen plan in de behoefte naar nieuwe woningen.
In IJhorst is enige ruimte ontstaan voor het bouwen van nieuwe woningen. Een ruimtelijk
kwaliteitsplan met elementen uit het Dorpsplanplus geven we graag de ruimte voor de
leefbaarheid van het dorp.

Slot
Voorzitter we sluiten af, we wensen het college en de ambtenaren Gods wijsheid en kracht
toe om het werk te doen voor onze mooie gemeente.
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