PvdA Staphorst
Concept!
Algemene beschouwingen 2022
Vorig jaar had ik 1309 woorden op papier, nu zijn het er maar 1292.
Het maakt in ons welvarend land nog steeds uit waar je wieg staat, als het gaat om
kansen. Er is groeiende ongelijkheid. Ook in Staphorst groeien kinderen in veelal
verborgen armoede op. Kansenongelijkheid zit niet alleen in financiële armoede. Het
thema van de Kinderboekenweek was Worden wat je wil. Op veel scholen hebben
raadsleden het boek Koning & Koning voorgelezen. Een boek over een kroonprins die
gaat trouwen met een prins. Ik heb het in Staphorst niet voorbij zien komen. In alle vrijheid
kunnen worden wie of wat je wil, gunnen wij alle kinderen in Staphorst.
Genoeg voor nu.
De programma’s:
Algemeen bestuur en organisatie
Bij de zomernota werd gesteld dat er in de organisatie € 400.000 te halen viel. Nu bij de
begroting blijkt dat maar € 163.000. Zo’n wijziging valt wat ongemakkelijk. Wat bleek
achteraf toch niet zo handig om op te bezuinigen?
Ook begrijpen we dat de druk op de organisatie best hoog is. Gaat het wel goed? De druk
zal niet afnemen komend jaar.
De WOB wordt de WOO Wet open overheid. Nog niet zo lang geleden heb ik me best
boos gemaakt over het feit dat harde gegevens, zoals werkelijke aantal permanente
bewoning op recreatieparken, pas via een WOB verzoek worden verstrekt. Dus ik hoop
echt dat de WOO gaat zorgen voor een transparantere overheid, op alle vlakken.
In 2017 kostte de organisatie 22 miljoen, 5 jaar later wordt het begroot op ruim 27 miljoen,
toch 5 miljoen meer. En het wordt nog erger, in de meerjarenraming wordt er elk jaar een
half miljoen bij gesnoept. Gaat het wel goed?
Het college is trots dat het een sluitende begroting kan presenteren. Een jaar eerder dan
verwacht. Maar daarvoor worden de inwoners wel zwaarder belast op de afvalstoffen en
blijft de 10% extra verhoging OZB ook van kracht. Beetje jammer.
Vooral nu de huizen zo sterk stijgen in waarde, en daarmee WOZ waarde dus ook. Dikke
winst voor de gemeente dus.
Al worden alle! huishoudens gecompenseerd door het rijk voor de enorme
gasprijsstijgingen toch zullen heel veel huishoudens hier wakker van liggen. Was het niet
aardig geweest om de inwoners een beetje uit de wind te houden en op gemeenteniveau
geen hogere lasten op te leggen.
Onder de speerpunten van programma 2 verkeer en vervoer is er ruim baan voor fietsers.
Maar eigenlijk staan hier alleen al toegezegde fietspaden, behalve het stukje van de
Gorterlaan. Als daar budget voor beschikbaar wordt gesteld gaat dat door. Dus ruim baan
voor fietsers houdt in 300 meter nieuw fietspad aanleggen. Hoera!

Wij hebben bij programma 4 onderwijs de vraag gesteld wat een gezinsaanpak
laaggeletterdheid inhoudt. Het antwoord was dat ouders kunnen meeliften in het
programma. Maar laaggeletterdheid bij kinderen is toch een onderwijsaangelegenheid.
Aan het begin van mijn bijdrage noemde ik dat het uit maakt waar je wieg staat en worden
wat je wil. Onderwijs kan kinderen kansen bieden om te worden wie ze willen, maar
onderwijs kan ook beperken in wereldbeelden. Ik schrok enorm toen ik hoorde dat
gerenommeerde uitgevers van schoolmethodes hun oren laten hangen naar christelijke
onderwijsorganisaties en bepaalde beelden uit de methodeboeken houden, grote
uitgevers die ook leveren aan het openbaar onderwijs. In Nederland moet seksualiteit en
de evolutietheorie onderwezen worden. Heksen en dino’s zijn niet verplicht, maar wel
leuk. Geen verrassing ws: Ik ben een voorstander van openbaar onderwijs voor iedereen.
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Ik blijf dit een heel raar programma vinden. Sport, cultuur, recreatie en toerisme. Waar ook
het openbaar groen en nu zelfs de loonkosten Reestmond onder vallen. Een allegaartje.
Vorig jaar stelde ik de vraag wanneer we meer te horen kregen over de revitalisering van
de recreatieparken in IJhorst. Ik kan hem nu gewoon weer stellen. Best jammer.
Met € 80.000 wordt het probleem opgepakt. Meer dan 10 jaar geleden waren er al ideeën
om undercover controles uit te voeren vanuit de bosjes om illegale permanente bewoning
tegen te gaan. Ik zag de geruite petten, lange jassen en loepen al voor me.
En nu is er een zin die mij grote zorgen baart, namelijk de volgende:
Er ligt een gedeelde verantwoordelijkheid bij de aanpak van permanente bewoning en
revitalisering bij de gemeente en de parken zelf. Is dit de escape voor het geval er niets
van terecht komt, dekt de gemeente zich nu in? Waar staat dit college precies voor?
Want dat er veel permanent gewoond wordt op de recreatieparken is ons via het WOB
verzoek pijnlijk duidelijk geworden.
Gelukkig kon de geplande bezuiniging op sport, welzijn en cultuur worden geschrapt.
Helaas wel door incidenteel geld van het Rijk voor de jeugdzorg.
Vanuit het niets een oproep uit mijn hart: Koester de bibliotheek!!
6 Sociaal domein.
De reserves zijn op en in het sociaal domein kent veelal een open eind financiering.
Gelukkig is veel geld, let wel incidenteel, van het rijk gekomen voor de jeugdzorg. Tijdens
de technische toelichting kregen we te horen dat er best veel schrijnende jeugdzorg
problemen zijn. Moet de zware zorg wel op het bordje van gemeentes blijven liggen.
Daarnaast hebben we nog steeds te maken met dat abonnementstarief voor de
huishoudelijke hulp. Hoe wil het college de negatieve kosteneffectieve van het WMO
abonnementstarief reduceren. Het is toch landelijk beleid.
Dit is bij uitstek een onderwerp om landelijk aan te kaarten. Ook bij een demissionair
kabinet!
Hier wil ik nogmaals mijn pleidooi houden over niet-geoormerkte gelden van het rijk. De
Jette Klijnsma gelden bestaan nog steeds. Geld voor kinderen die in armoede leven en
verdwijnt in Staphorst in de algemene middelen. Zo ook de Corona steungelden voor
cultuur. Als de aanvraag voor steun lager is dan de beschikbare middelen dan gaat de rest
in de algemene pot van het sociaal domein. Zelfs geld voor de jeugdzorg wordt gebruikt
voor allerlei andere doeleinden binnen het sociaal domein. Dus zolang de huishoudelijke
hulp niet fatsoenlijk geregeld is kan het zijn dat duur geld voor de jeugdzorg gaat naar

huishoudelijke hulp voor mensen die deze hulp heel goed zelf kunnen betalen. Ik kijk daar
de mensen niet op aan die gebruik maken van deze regeling, maar wel het systeem en dat
zijn wij.
De invoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 betekent dat de actieve
bemoeienis van de gemeente met nieuwkomers aanzienlijk groter zal worden. Het meest
spannende zal het taalonderwijs worden. Dat moet beter. Wij hopen dat alle nieuwkomers
gastvrij worden ontvangen en zien het als een verrijking van de samenleving. Over en
weer respect voor elkaar.
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Net als bij de bieb: uit de grond van mijn hart Ruim baan voor het klimaat en de benodigde
maatregelingen. Energie armoede moet actief bestreden worden.
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De PvdA maakt zich steeds grotere zorgen over de sociale woningbouw in Staphorst. Er
lijkt een soort weerstand te bestaan tegen sociale huur. Mooie projecten komen stil te
liggen of lopen vertraging op. Vechthorst wil volgens ons graag meewerken aan goede
leefbare wijken en dorpen. Zij zijn ook voorstander van gemengde wijken en meer
spreiding van de sociale huur. Als gemeente zouden wij dat van harte moeten
ondersteunen.
9. Overhead en financiën
Een nabrander. Ook in dit programma zien we door de jaren heen forse stijgingen. In 2020
waren de werkelijke kosten 5,2 miljoen in de meerjarenraming worden de kosten beraamd
op 7,8 miljoen. In 5 jaar tijd een verwachte stijging van ruim 2,5 miljoen
Gaat het wel zo goed allemaal?
Alles wat ik hier voor heb gezegd valt in het niet bij de zorgen en het verdriet rondom
Corona in Staphorst. Respect voor iedereen, maar mijn mening is wel dat het zwaarste
leed voorkomen had kunnen worden door een hogere vaccinatiegraad. En dan heb ik het
niet eens over de overbelasting van de zorg.
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