Bijdrage VVD tbv Collegeprogramma en Begroting 2019
(5 november 2018 – fractievoorzitter Richard Bos - Gesproken tekst geldt)
Voorzitter, voor ons ligt een inhoudelijk sterk en vernieuwend Collegeprogramma. Een
programma dat deels ook direct al is verwerkt in de begroting. Zodat er snel tot actie kan
worden overgegaan. Ik wil daarom beginnen met het uitspreken van de complimenten
aan het nieuwe College van WB, CDA en VVD en de ambtenaren die dit zo snel al
mogelijk hebben gemaakt. Een begroting waarbij het DNA, de Daadkracht, het Netwerk
en de Ambitie, er nu al uitspringt.
We willen graag dat we als gemeente naar onze inwoners toe nog beter gaan scoren.
Inwoners en ondernemers meer nog dan voorheen aan de voorkant betrekken bij
projecten en beleid en de bevlogenheid tonen die onze ambtenaren nu ook al hebben,
maar die nog meer getoond mag worden wat ons betreft. Ja, mits ipv nee, tenzij.
Daadkracht, Netwerk en Ambitie!
De VVD ziet dat het coalitieakkoord uitstekend is verwerkt in het collegeprogramma en
de begroting. We zijn in het bijzonder trots dat het College veel investeert en
tegelijkertijd de lokale woonlasten voor onze inwoners niet hoeft te verhogen. Doordat
het vorige College een stevig financieel herstructureringsbeleid heeft gevoerd, is onze
gemeentelijke financiële positie flink verbeterd. Er is een structureel positief sluitende
begroting, waarbij er ruimte is om nieuwe plannen uit te voeren. En daarbij geldt dat het
programma geen dictaat is, maar een leidraad. Niet vrijblijvend maar richtinggevend en
voldoende flexibel om in te spelen op eventuele wijzigingen of omstandigheden.
Financiële randvoorwaarden
We hebben veel ambitie en College straalt dat ook uit met Collegeprogramma. We
hebben veel plannen die ook uitgevoerd kunnen worden zoals het nu lijkt. Een deel van
de financiering is wel nog afhankelijk van of we definitief kunnen gebruik maken van de
precariogelden; hierover loopt zoals u weet nog een juridische procedure. We hebben er
vertrouwen in dat deze gelden ook daadwerkelijk ingezet kunnen worden de komende
jaren, net zoals de precariogelden uit 2014, die we na een eerdere procedure ook
daadwerkelijk hebben gekregen.
We gaan investeren voor onze inwoners. Geen gekke dingen, gewoon investeringen die
gedaan moeten worden. En dan is het nodig dat we ook plannen op de plank hebben
liggen zodat we snel aan de slag kunnen. Dat is beter dan dat we afwachten en
vervolgens nog van alles op moeten starten. Voorzitter, dat is daadkracht. Dat is ambitie
en dat is ook anders dan in het verleden. We hebben als coalitiepartijen ook aan het
College meegegeven om daarbij zo veel als mogelijk ook cofinanciering en subsidies te
zoeken zodat niet alles op het bordje van onze gemeente terecht komt.
Voortvarende realisatie plannen
Plannen waar vaak al jaren over wordt gesproken, pakt dit College voortvarend op. Denk
aan het eindelijk aanpakken en opknappen van de Steenwijkerweg in De Blesse. Heel
goed dat het College hier tempo mee maakt. Graag zien wij snel de concrete voorstellen
hiervoor. En daarbij verwachten we dat inwoners én lokale ondernemers aan de voorkant
goed worden gehoord. Want zo’n ingreep in de doorgaande weg heeft nogal gevolgen
voor ondernemers als zij niet bereikbaar zijn.
Ook voor de mensen die de Lycklamaweg gebruiken gaat er het een en ander veranderen
de komende periode. Wij hebben veel mensen gesproken die in die omgeving wonen, en
die gebruik maken van deze drukke weg. Over hun ervaringen en wensen. We hebben
gezien hoe druk het op deze weg kan zijn. We zijn dan ook blij dat dit College met de
provincie samen al snel een bypass maakt bij de rotonde bij Van der Valk om zwaar en
doorgaand verkeer, waaronder ook landbouwverkeer, zo veel mogelijk te weren van de
Lycklamaweg.

Maar daarmee zijn we er nog niet. De verkeersdrukte blijft in dit deel van Wolvega hoog.
Moeten we niet verder kijken, met diezelfde provincie? Bijvoorbeeld om dit doorgaande
verkeer op termijn helemaal uit Wolvega te halen en er omheen te leiden? Aan de
noordkant is dit met de rondweg goed geregeld. Maar aan de zuidkant nog niet. Is het
College bereid om verder te kijken dan de Lycklamaweg en de Stationsweg? Bijvoorbeeld
naar een directe verbinding tussen de N351 bij Van der Valk om de Lindewijk, richting de
Steenwijkerweg naar De Blesse? Of zou een afrit De Blesse/Steggerda/Oldemarkt op de
A32 kunnen helpen om de verkeersdrukte en veiligheidsissues in Wolvega nu en in de
toekomst te ontlasten? Graag horen we de reactie van het College hierop. En of zij hier
voor willen strijden bij en met de provincie en Rijkswaterstaat?
Voorzitter, na enkele van de grote projecten, wil ik graag nog uitgebreid bij een aantal
andere, belangrijk onderwerpen en projecten uit het Collegeprogramma en de begroting
stil staan.
Dorpen
Voor de VVD is het al jaren prioriteit, het faciliteren van initiatieven uit de dorpen. Er is
niet voor niets op voorspraak van de VVD een dorpenfonds gekomen. Dit werkt in de
praktijk goed, samen met de dorpencoördinator. Zo goed dat we hier meer geld voor
beschikbaar hebben gesteld om de inwoners van onze dorpen met hun plaatselijke
belangen nog meer te faciliteren. En om dit extra kracht bij te zetten hebben we alle
dorpen ook specifiek bij de wethouders belegd. We hebben hier hoge verwachtingen van
en zien ook graag dat de dorpen aan de slag gaan met hun eigen dorpsvisies. Ook
daarvoor is een mooie som geld beschikbaar om te ondersteunen. Juist om de dorpen
ook in de toekomst leefbaar te houden. We zien al goede voorbeelden in De Hoeve en
Nijeholtpade en we zien daarbij ook dat de samenhang in die dorpen hiermee
gestimuleerd wordt. Inwoners die samen vooruit kijken en de schouders er onder zetten.
Ook door bijvoorbeeld een deel van het onderhoud van de openbare ruimte over te
nemen, of initiatieven om buurtenergiecoöperaties te starten. Als VVD ondersteunen we
dit van harte! We gaan er van uit dat als het budget in een jaar niet opgemaakt is, dat
het dan beschikbaar blijft en bij het budget voor het volgende jaar komt. Graag horen we
of het College dit over neemt.
Voor de leefbaarheid is het ook van belang dat de dorpshuizen goed onderhouden
worden. Kan het college aangeven hoe hier in voorzien zal worden, ook in relatie tot de
stichting Harten 10?
Dorpen hebben (met hulp van VKD) de ingeslagen weg van dit college al opgepakt. Het
coalitieakkoord en het daaruit voortvloeiende voorgestelde collegebeleid heeft nu al
geleid tot een tweetal productieve sessies met dorpen, college en raad om de toekomst
gezamenlijk op te pakken en in te vullen. Zoals de krant noteerde: “college, raad en
dorpen gaan het Samen Doen in Weststellingwerf.” Het al eerder opgepakte initiatief
door deze raad om te willen vernieuwen en veranderen in haar rol, is nu ook onderdeel
van dit collegeakkoord en naar ons oordeel hard nodig om alle maatschappelijke
ontwikkelingen en veranderingen vanuit deze gemeente juist te faciliteren.
Glasvezel
We willen daar graag nog een punt van aandacht aan toe voegen. Glasvezel. Een snelle
internetverbinding wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Met het internet of
things worden steeds meer apparaten hier op aan gesloten. We zijn dan ook zeer
verheugd dat de zogenaamde witte gebieden waar snel internet überhaupt nog niet is,
ook niet via de kabel, zullen worden aangesloten op het glasvezelnet. Dit is een absolute
plus voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons prachtige buitengebied. Maakt
huizen zelfs meer waard. Maar als we dan toch de bermen open trekken, waarom dan
niet ook de grijze gebieden meegenomen? Waar men al wel internet heeft, maar niet
supersnel. Deze gebieden staan straks op achterstand. Dan zeggen we over 5 of 10 jaar
dat grijs het nieuwe wit is geworden.

Ofwel dan moet er een tweede, kostbare operatie volgen. Is het College bereid om te
onderzoeken op korte termijn of en zo ja hoe ook deze grijze adressen nu al
meegenomen kunnen worden? Afgelopen week in Noord Hollands Dagblad: gemeente
Koggenland gaat glasvezel aanleggen in witte EN grijze gebieden. Initiatief van de
gemeente, zonder financiële steun van deze gemeente. Ook in onze regio zijn er al
initiatieven in die richting (DFMopglas). Graag reactie van het College hierop.
Openbare ruimte
Als VVD hebben we al enige tijd gepleit voor een heroverweging van de
onderhoudsniveaus in de openbare ruimte. We zien op diverse plekken dat de eerdere
keuze om naar een lager onderhoudsniveau te gaan negatieve gevolgen heeft voor de
kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte. Je ziet en hoort de gevolgen breed onder
de inwoners van onze gemeente (verrommeling, maaibeleid, bruggetjes). De keuzes uit
het verleden om niet te besparen op sociale zaken en eigen gemeentelijke organisatie
hebben hiertoe geleid. En eerlijk is eerlijk, die besparing is nodig geweest, maar is
betaald door “de openbare ruimte.”
Het kan dus zeker beter. Goed dat het College dit punt nu heeft opgenomen en beziet
hoe de beeldkwaliteit van straten en openbare ruimte op slimme wijze verbeterd kan
worden. Door bijv. alleen de berm beter te onderhouden en de rest van het straatbeeld
op basis niveau of juist andersom; nu kan dit nog niet. En door bijvoorbeeld inwoners
hier bij te betrekken om een deel van het onderhoud te doen. We zijn benieuwd naar de
voorstellen die we al snel zullen krijgen van het College.
Over het beheer van de openbare ruimte gesproken. De gemeente is hier
verantwoordelijk voor. Echter, voor het beheer van de Lindewijk is dit gek genoeg niet
het geval. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn geweest in het verleden, maar het
onderhoud van wegen, water en openbare ruimte en het ophalen van de vuilnis ligt in de
Lindewijk bij het projectbureau. De VVD vindt dit een onwenselijke situatie en vraagt het
College dit te heroverwegen. Graag zien wij een voorstel dat aan deze situatie een eind
maakt. En natuurlijk moet hierbij goed naar de kosten worden gekeken. Wellicht kan de
gemeente ook leren van hoe het op sommige punten in de Lindewijk wellicht goedkoper,
beter of anders gaat. Bovendien hebben we een groot aantal groenmedewerkers nu in
eigen dienst. Die kunnen ook worden ingezet, zodat ook hierdoor verbetering kan worden
bereikt.
Lindewijk, fase II
Daarmee kom ik bij de vraag of we al dan niet de laatste fase van de Lindewijk in
ontwikkeling moeten nemen. Voor ons is dat geen grote discussie. De woningmarkt trekt
weer stevig aan en de verkopen van kavels in de Lindewijk ook. We merken dat er grote
vraag is naar woningen in de Lindewijk en dus moeten we inwoners en nieuwe inwoners
de kans geven om hier te wonen. In een aantrekkelijke wijk. Bij het niet in ontwikkeling
nemen dient bovendien fors te worden afgewaardeerd. Natuurlijk is wel de vraag in
hoeverre de plannen van destijds nog kloppend zijn bij de vraag van vandaag. We zien
de voorstellen van het College voor de Lindewijk graag tegemoet.
Met betrekking tot de verkoop van kavels op de bedrijfsterreinen denkt de VVD dat er
nog wel een tandje bij kan. De economie trekt aan, dan moet er ook meer mogelijk zijn
dan nu het geval lijkt. Eerder werd er over gesproken om meer aan marketing en
acquisitie te gaan doen. De VVD pleit er voor om dit niet alleen te gaan doen, maar ook
snel te gaan doen. De ontsluiting van Wolvega is goed, de prijzen concurrerend en in
overleg met de gemeente is maatwerk mogelijk. Kortom, laat die daadkracht zien,
Landbouw
De agrarische sector is voor onze gemeente van groot belang. Niet alleen is het
beeldbepalend, ook is het een banenmotor voor Weststellingwerf. De komende jaren
zullen de agrariërs geconfronteerd worden met kringloopbestendige landbouw en het

veenweide probleem. En ook de rol van windenergie en andere energiebronnen (zonneen biogas) moeten niet vergeten worden.
In het collegeprogramma worden geen specifieke projecten ingepland, wel is er een
coördinerend wethouder. Graag vernemen we van het college hoe deze Landbouw
portefeuille binnen onze gemeente zal worden ingevuld en hoe organisaties als LTO hier
bij betrokken worden.
Ondernemers
De VVD is er voor inwoners én ondernemers. We zijn dan ook erg blij dat de uren van de
ondernemerscoördinator worden uitgebreid om onder andere meer contact met het
bedrijfsleven te kunnen onderhouden, en dat er een nieuwe centrummanager komt en
dat er premies komen voor nieuwe bedrijven of het aanbrengen daarvan; heel goed.
Straal het enthousiasme uit. De economie zit mee, biedt ondernemers voordelen en laat
ze naar Wolvega komen. Ga ook actief op zoek. En neem de bedrijventerreinen mee
(zoals eerder genoemd) in de toetsing of bestemmingsplannen nog aansluiten bij de
vraag van ondernemers.
Winkelcentrum Wolvega
Voor het winkelcentrum Wolvega en Noordwolde is een bijdrage gereserveerd van 2,5
miljoen euro de komende jaren. Dit zal voor sfeerverbetering zijn en randvoorwaarden
scheppend zodat de winkeliers vooruit kunnen. Van de centrummanager verwachten we
in dit opzicht ook het een en ander om de winkeliers te ondersteunen. Wanneer kunnen
wij de resultaten van de inventarisatie – die gedaan zal worden - verwachten en hoe
worden ondernemers én inwoners hier aan de voorkant bij betrokken. En is er in het
straatbeeld een combinatie van cultuur en leefbaarheid mogelijk? Denk bijvoorbeeld aan
een podium zoals we dat ook kennen in Noordwolde, dat ook gebruikt wordt, bijv. door
lokale jeugdbands, en/of andere culturele groepen.
Over cultuur gesproken, de oude burgemeesterswoning wordt aangekocht door de
gemeente, met als doel deze weer onder te brengen bij een monumentale stichting die
zorgt voor het beheer en onderhoud. Prima. Maar wat betekent dit voor de
Oudheidkamer die er nu in gevestigd is. Graag een reactie van het College. En wordt er
bijvoorbeeld ook gekeken naar mogelijke samenwerking van Oudheidkamer met het
Kiekhuus, of de molen, verderop in Wolvega?
Toerisme en recreatie
Ook in toerisme en recreatie zien we kansen. Dit College doet extra investeringen in de
Rottige Meente, Driewegsluis en omgeving Spokeplas. Dit is goed voor het toerisme en
kan nieuwe banen opleveren. De VVD is daarbij blij dat de inkomsten die we binnen
krijgen aan toeristenbelasting in zijn geheel nu ook ten goede zullen gaan komen aan
extra investeringen in de sector. Iets waar we als VVD vanaf het begin voor gepleit
hebben. Al met al zien we ook hier een serieuze impuls de komende jaren.
Onderwijs
De VVD heeft zich in de vorige Collegeperiode en in de verkiezingscampagne hard ingezet
voor goed onderwijs voor onze kinderen. We zijn dan ook blij met de middelen die het
college nu al heeft gereserveerd in de begroting voor onderwijshuisvesting. Met Comprix
en de Tjongerwerven is afgesproken dat er een spreidingsplan komt met daarin een visie
voor de basisscholen in ZO Friesland en voor ons: Wolvega in het bijzonder. Het
komende jaar zullen we daar over komen te spreken. Een belangrijk moment. Kan het
College aangeven wanneer we hierover spreken?
Voor de VVD staat voorop dat er goede kwaliteit van onderwijs moet worden geleverd en
het liefst zo dicht bij mogelijk voor de kinderen.
Speciale aandacht was er de vorige periode – en nu nog - voor een nieuw te vormen IKC
in Steggerda/De Blesse. Als VVD en als raad hebben we hier voor gepleit. Helaas is er in
het proces veel fout gegaan. De vorige wethouder onderwijs nam te weinig regie,

ondanks oproepen hiertoe van de raad, Comprix communiceerde niet altijd even duidelijk
en verraste daarmee ouders en raad met sommige besluiten. De scholen zelf deden al
dan niet bewust ook een duit in het zakje. En als berichtgeving in de lokale krant dan ook
nog onjuist is en ouders en andere dorpelingen op het verkeerde been zet, dan geeft dat
onrust. Met alle gevolgen van dien. We prijzen wel de pogingen die wethouder Hoen
direct na zijn aantreden nog heeft ondernomen om het proces vlot te trekken toch tot
een gezamenlijke oplossing te komen.
De VVD wil liefst nog steeds voor Steggerda en De Blesse een IKC. Dat is volgens ons het
beste voor de kinderen, de dorpen en de leefbaarheid. Bovendien heb je dan een
toekomstbestendig gebouw waar je voor de dorpen ook nog andere functies in kunt
vestigen en dat uitstraalt naar de omgeving en daardoor wellicht ook nieuwe ouders en
kinderen lokt.
Het IKC lijkt nu echter onder druk te staan, gezien de laatste ontwikkelingen. Er is zoals
gezegd veel fout gegaan in het proces met als gevolg dat veel ouders in Steggerda hun
kinderen van de Triangel hebben gehaald en er dit schooljaar nog slechts 11 kinderen op
zitten. Hetgeen betekent dat sluiting volgend jaar aan de orde zal zijn voor openbare
basisschool Triangel.
Overigens voorzitter, we hoeven geen ons geen zorgen te maken over de kwaliteit van
het onderwijs dit jaar op de Triangel; er staat een gemotiveerd team dat keihard met de
kinderen en de lesstof aan de slag is. En dat om pedagogische redenen ook samenwerkt
met de Klaeter in De Hoeve, zodat kinderen wel gewend blijven aan grotere klassen. Het
is dan wel een kleine school dit laatste jaar maar het is ook een bijzonder laatste jaar
voor de Triangel.
Voorzitter, om het blokje onderwijs af te ronden, we zouden graag van het College horen
hoe zij de toekomst van het basisonderwijs in Steggerda en De Blesse nu zien. Wordt er
nog gewerkt aan een IKC waar beide dorpen mee vooruit kunnen, of is dit met de
ontstane situatie voorlopig of helemaal van de baan? En wat is het College van plan met
het vrijkomende schoolgebouw in Steggerda? Is hierover met Dorpsbelang al contact
gezocht? Graag vernemen wij met spoed de opties en voorstellen die er nu liggen.
Leergeld
De Stichting Leergeld is een stichting die goede dingen nastreeft, het helpen van
kinderen die het thuis niet zo breed hebben, zodat ze toch mee kunnen doen. Kinderen
(en hun ouders) kunnen daartoe bij door de stichting geselecteerde ondernemers voor
een lage prijs, vaak met grote korting, gymschoenen, een pc of een fiets kopen.
Voorzitter, ook in het kader van het raadsbesluit om zo veel mogelijk lokale ondernemers
bij gemeentelijke werkzaamheden te betrekken, vraagt de VVD het College om te
onderzoeken niet óf de werkwijze van Stichting Leergeld aangepast kan worden, maar
hoe, zodat álle ondernemers hier bij betrokken worden en niet alleen de door de stichting
geselecteerde ondernemers. Voor diverse ondernemers zou het een aangename
aanvulling zijn op hun inkomsten.
Ook wil de VVD – na het interruptiedebat bij de Najaarsnota – van het College een notitie
ontvangen of zij bereid is om de gelden die hiervoor in een jaar niet gebruikt worden,
niet terug te laten vallen, maar beschikbaar te houden voor dit doel.
Sport
Veel aandacht voor sport bij dit College. Terecht! Beweging houd je gezond en kan op
oudere leeftijd ook helpen om niet eenzaam te worden. Toestellen in de openbare ruimte
ook prima. Nodigt uit en kan door bewoners en trainingsgroepjes gebruikt worden.
Eén van de doelen in het College Programma is voldoende bereikbare, betaalbare en
goed geoutilleerde sport accommodaties die toekomstbestendig zijn.

De afgelopen jaren heeft de VVD (en ook andere partijen) er voor gestreden dat er
korfbalvelden met kunstgras zijn gekomen. We vinden het dan ook terecht dat nu ook
naar kunstgras gekeken wordt voor voetbalvelden. Zeker bij zeer intensief gebruik van
velden kan dit een optie zijn.
Nog blijer zijn we met de lokale initiatieven die sportverenigingen ontplooien. Natuurlijk
gerelateerd aan de sport en de accommodaties, maar ook breder met een
maatschappelijke functie. Voor het dorp, de jeugd en zelfs ook met en voor het lokale
bedrijfsleven. De sportverenigingen in onze gemeente verdienen steun. En het College
zal snel met een startnotitie komen hoe die vorm te geven.
Gebiedsteams
Het College gaat hard aan de slag om duurzame uitstroom naar werk en betere toegang
voor bewoners tot het sociaal domein te realiseren. Dit vinden wij als liberale partij van
groot belang. Juist de mensen die niet mee kunnen doen, moeten we ondersteunen. Het
kan niet zo zijn dat er inwoners zijn die hulp nodig hebben en niet bereikt worden. Daar
ligt een grote uitdaging, onder meer op het vlak van communicatie. We kijken uit naar
een plan van aanpak op dit punt en horen graag van het College wanneer we dit
tegemoet kunnen zien. De uitdaging zit ‘m wat de VVD betreft in het behalen van een
beter bereik, met betere resultaten en waar mogelijk tegen een scherpere prijs. Waarbij
mensen in een vroeg stadium geholpen worden voordat zaken verslechteren. Hiermee
kun je met hetzelfde geld meer mensen helpen. Bij uitstek een kans om het DNA van dit
College te laten zien.
Mensen met verward gedrag
Voorzitter, over mensen met verward gedrag hebben we een stand van zaken notitie
gevraagd en gekregen. Waarvoor dank. We zien dat het in Weststellingwerf geen
groeiend probleem is, maar wel reden om goede afspraken over te maken. Die lijken er
te zijn, al verbaast de VVD zich er over dat in het lokale afstemmingsoverleg tussen
politie, VNN (verslavingszorg), GGZ en gebiedsteam geen medewerkers van de
woningcorporaties zijn aangesloten. Zij zijn het toch, die vaak als eerste meldingen
krijgen van buren en omwonenden en zij zijn het toch die achter de voordeur komen en
waar kunnen nemen dat deze mensen verward gedrag vertonen. Kan het College
aangeven of zij bereid is de woningcorporaties hier bij aan te laten sluiten, zodat er nog
meer preventieve werking is en mensen de best mogelijke zorg krijgen en er naar de
best mogelijke oplossingen gezocht kan worden, in een zo’n vroeg mogelijk stadium.
Jeugdzorg
We zouden heel graag zien dat er snel meer grip komt op de uitgaven voor jeugdzorg.
We betalen enorme bedragen hiervoor en zien nu te weinig of dit doelmatig is. We
kunnen er nu niet op sturen, terwijl er een risico van enkele miljoenen in schuilt. Dat
moet echt beter en daar ligt een belangrijke opdracht voor het College. En wellicht zou
de Rekenkamer hier ook iets kunnen betekenen.
Gaswinning
Van het gas kunnen we in grote delen van onze gemeente nog niet af. Vermilion is de
partij die in onze gemeente gas wint. Daarbij hoort een deugdelijke schaderegeling. De
schaderegeling van Vermilion is echter een lege dop, terwijl er meerdere gasvelden
binnen onze gemeentegrenzen liggen.
Ook naastliggende gemeentes (Heerenveen en Westerveld) hebben gasvelden, die al dan
niet gedeeltelijk ook binnen onze gemeentegrenzen liggen.
De bewijslast bij schade ligt immers bij de individuele burger. Hoe kan de individuele
burger tegen het grote Vermilion ten strijde trekken bij schade?
Dit kan alleen als de gemeente het dossier gaswinning serieus opvat en tijdig
voorsorteert.
De gemeente zal de belangen van de individuele burger moeten oppakken als algemeen
belang door te zorgen dat er een nulmeting komt. Vermilion doet dit wel al in

Westerveld, maar wil dit niet in Weststellingwerf. Waarom niet? Kan het College dit
uitleggen en aangeven wat zij gaat doen om er voor te zorgen dat Vermilion dit ook in
onze gemeente gaat doen? En als dat niet mogelijk blijkt, hoe kunnen we dit zelf gaan
doen? Het College zal deze nieuwe problematiek, die nu duidelijk op de kaart staat in
onze gemeente, voortvarend moeten oppakken. Zo mogelijk in samenwerking met
andere gemeenten en experts.
De VVD wil niet aan de zijlijn staan en afwachten, maar Samen Doen!
Veiligheid
De cijfers over veiligheid laten al een aantal jaren een daling zien op de meeste punten.
Dat is een goede ontwikkeling. Verkeersveiligheid is wel iets waar aandacht voor moet
blijven. We waarderen de inzet die het College hier al op pleegt, bijvoorbeeld bij de
scholen, maar ook op het gebied van het zware landbouwverkeer, waarvoor een plan
gemaakt wordt om de veiligheid hierbij te verbeteren.
We zien en horen veel aanmerkingen op de fout geparkeerde auto’s op de Grindweg. Een
herinrichting waar we juist zo trots waren op de participatie van en afspraken met de
bewoners. We constateren nu dat parkeervakken vaak leeg zijn en aan de overkant
auto’s op de weg of half op de stoep geparkeerd staan. Is het College bereid om met
bewoners daar nog eens in gesprek te gaan over de gemaakte afspraken en
verantwoordelijkheden? Als hier geen verbetering optreedt, zou er mogelijk overgegaan
moeten worden op het beborden van de Grindweg met borden ’parkeren alleen in
vakken.’ Liever zien we het zover echter niet komen.
Personeel
Nu akkoord met invulling door College. Het werk moet wel doorgaan. Wij zijn overtuigd.
Wel kijken naar strategisch personeelsbeleid en of we meer personeel met OWO kunnen
delen in de toekomst. Ook kijken in hoeverre andere afdelingen, zoals bijv. juridische
zaken, in OWO verband samen kunnen werken.
Ruilverwoning
Het eerste plan in de Hoeve heeft groen licht gekregen, ondanks het feit dat het College
nog enkele kanttekeningen had. Het College heeft aangegeven dat er na afloop
geëvalueerd gaat worden. Kan het College ook aangegeven hoe ze deze evaluatie gaat
uitvoeren en welke controle de Raad hierop kan uitoefenen? We ontvangen graag een
voorstel waarin het College dit uit werkt.
Duurzaamheid
De komende jaren zal duurzaamheid meer nog dan voorheen verweven zijn met bijna
alle beleidsvelden. We kijken uit naar de plannen van dit College en de raad en
verwachten dat de gemeente zelf het goede voorbeeld zal geven.
Voorzitter, we hebben nu een aantal belangrijke zaken uit het collegeprogramma
besproken, die we deels ook al terugzien in de begroting. Hierbij hebben we een aantal
aandachtspunten meegegeven aan het College. Er is nog veel meer daadkracht van het
College te melden, maar dan zou ik het hele programma voor kunnen lezen. Dat lijkt me
ook weer niet de bedoeling. Al met al hebben wij veel vertrouwen in dit College, dat zij
de zaken daadkrachtig oppakt zien we nu al, de ambitie spreekt er ook uit en daar waar
het nog beter kan. En laten we wel wezen, het kan altijd nog beter. Daar moeten zowel
het College als de coalitiepartijen altijd voor open staan. Goede initiatieven uit de raad,
de dorpen, van ondernemers of individuele inwoners verdienen het om opgepakt te
worden. Het collegeprogramma is daarmee het DNA voor de komende jaren, met veel
projecten voor en in de dorpen en voor onze inwoners, maar het is ook zeker niet in
beton gegoten.

