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Corona, tijdens de 1e golf was het rustig in Weststellingwerf, maar
nu komt het steeds dichterbij, en zijn er steeds meer mensen
getroffen door corona, waaronder ook onze eigen wethouder
Rikkers. We leven in een heel bijzondere tijd, en moeten volhouden.
Op deze plek wil ik speciaal aandacht vragen voor de ouderen die
eenzamer zijn, voor de jongeren die veel sociale contacten door
sport, spel en cultuur onthouden wordt en anderen die ook beperkt
worden door de coronamaatregelen.
We zien maar weer hoe kwetsbaar we zijn als Nederland en in het
klein Weststellingwerf. Laten we vooral goed omkijken naar elkaar
en ons houden aan de maatregelen die zijn getroffen door de
overheid.
Hierbij wil ik de complimenten geven voor de aanpak door B&W,
door direct klaar te staan voor onze inwoners en ondernemers.
Voorzitter, die lokale ondernemers hebben het zwaar, meest
getroffen is de horeca die nu al voor de tweede keer gedwongen
dicht moet. We maken ons zorgen over de ondernemers. Kunt u
aangeven hoe het er voor staat bij de ondernemers? Hoe de sfeer is.
En kunt u aangeven hoe het met onze kwetsbare inwoners gaat?
Welke signalen komen er uit de gebiedsteams bijvoorbeeld?

•
•

Voor ons liggen de najaarsnota en de begroting.
In de najaarsnota was een foutje geslopen, dat is jammer, maar kan
een keer gebeuren. Goed dat het tijdig ontdekt is en gelukkig kost
het hier geen tonnen of meer zoals in een buurgemeente laatst naar
voren kwam. De VVD kan instemmen met de najaarsnota.
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Voorzitter, dan de begroting.
Daarin zien we mooie projecten voor onze inwoners, waar we
stiekem best wel trots op mogen zijn.
Als VVD zien we deze investeringen ook als kwaliteitsimpuls, goed
voor werkgelegenheid, dorpen, inwoners, bezoekers, toerisme en
recreatie en daarmee de lokale economie en banen.
Komend jaar starten we met een nieuw, prachtig fietspad langs de
linde, zoals we zonet uitgebreid hebben besproken,
Ook zal de aanpak en vernieuwing van het winkelcentrum in
Wolvega in 2021 starten. Het is mooi om terug te horen dat oa de
samenwerking en het enthousiasme op dit project goed verloopt.
We kijken er naar uit.
Voorzitter, na jaren zal dan eindelijk de aanpak van de
Steenwijkerweg in De Blesse van start gaan; met inwoners en
ondernemers wordt daar hard gewerkt om in 2021 de schop in de
grond te zetten
Ook met de plannen voor Driewegsluis zal in 2021 gestart worden
en om er nog maar eentje te noemen voorzitter, de raad zal
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besluiten over de aanleg van het laatste deel van de Lindewijk. Dat
belooft een prachtig innovatief nieuw stukje Wolvega te worden met
woningen voor ouderen, starters en middeninkomens in een
prachtige, groene en klimaatadaptieve leefomgeving. We hebben
twee weken geleden een presentatie hierover gehad en zijn onder
de indruk.
Kortom, prachtige projecten voor de economie en leefbaarheid voor
en van onze inwoners. Trots op deze kwaliteitsimpulsen en op
nakomen afspraken.
Bij de begroting maken we wel een pas op de plaats. Gelukkig heeft
het College de laatste jaren goed op de centen gepast, en hebben
we een eenmalige meevaller doordat – na een lange periode van
onzekerheid - de precariogelden nu beschikbaar komen. Door deze
combinatie kunnen we nu een stootje hebben en de economie een
boost geven, zodat ook na Corona Weststellingwerf er staat.
Ambities kunnen nog worden uitgevoerd, het weerstandvermogen
en andere financiële kengetallen zijn goed.
Echter, er moet wel het een en ander veranderen om een
structureel sluitende begroting te krijgen. M.n. in het sociaal
domein. Daarom is de lobby op Den Haag voor meer geld voor de
Wmo en jeugdzorg onverminderd belangrijk. De VNG doet dit stevig
en onze wethouders werken hier hard aan mee, net als de voltallige
raad.
Tegelijkertijd zet het College ook in op slimmer en efficiënter
werken, om meer grip te krijgen op de alsmaar stijgende
zorgkosten. Dat moet ook, want in het sociaal domein gaat ruim
40% van de totale begroting om (32,1 mln op 79,7 mln). Mede
daarom zijn we zeer tevreden met de aankondiging van het College
dat wij als raad het komende jaar een woon-zorgvisie mogen
vaststellen en dat er prestatieafspraken met zorgpartijen,
corporaties en andere betrokkenen worden gemaakt, zodat er
slimmer gewerkt kan worden in dit domein.
Dat grip krijgen is een uitdaging maar daar is het college volop mee
aan de slag. Tegelijk zien we dat de mensen die gebruik maken van
de jeugdzorg zeer tevreden zijn over hoe dat in onze gemeente
gaat.
En de wethouder heeft al meermaals duidelijk gemaakt; iedereen
die Wmo of jeugdzorg nodig heeft, krijgt dat. Dat is en blijft
uitgangspunt.
In de dorpen wordt volop gewerkt aan een goede besteding van de
hogere bijdrage uit het Dorpenfonds (100.000 euro) die deze coalitie
heeft ingevoerd. Dit lijkt weer meer energie in de dorpen te geven.
zodat de dorpen een eigen dorpsvisie kunnen opstellen Ook daar
zijn we trots op. We zijn dan ook benieuwd naar de resultaten van
de evaluatie van het dorpenfonds.
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2021 is ook het jaar dat er een transitievisie warmte moet komen in
onze gemeente. Vanuit het Klimaatakkoord ligt de opdracht om te
formuleren hoe je als gemeente alle huizen CO2 neutraal kunt
krijgen in 2050. Een enorme klus. En die moet niet overhaast
worden ingezet. De VVD zet in op haalbaar en betaalbaar. Voordat
we daar aan toe zijn, is de beste manier om energie te besparen
nog steeds door minder te verbruiken; isolatie is daarbij een
noregret/spijtvrij optie. Daar eerst volop op inzetten. Onze inwoners
willen we bereiken met o.a. energiecoaches en vouchers waarmee
ze kleine energiebesparende maatregelen kunnen nemen; denk aan
LED-lampen, radiatorfolie en tochtstrips. Dat helpt om besef te
krijgen en verder na te denken over de eigen woning. Nu is deze
landelijke subsidie alleen voor huiseigenaren en willen we als VVD
ook huurders niet in de kou zetten. We stellen daarom met CDA en
WB voor om extra geld beschikbaar te stellen voor onze inwoners,
eigenaar-bewoners én huurders om aan energiebesparing te doen.
Collega Visser zal daartoe namens de coalitiepartijen een motie
indienen die hiervoor een half miljoen vrijmaakt.
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En tegelijkertijd zijn we er trots op dat de rekening niet – zoals in
veel andere gemeenten - wordt neergelegd bij huiseigenaren. De
ozb stijgt slechts met inflatie en de andere lokale lasten kennen ook
slechts een beperkte stijging. Dit komt vooral doordat we toewerken
naar een 100% kostendekkendheid.
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Met deze begroting kunnen we uit de voeten. Er zijn risico’s en
onzekerheden, zeker, corona, dat er nog steeds flink in hakt en de
horeca en andere ondernemers hard treft, het sociaal domein waar
de kosten nog steeds oplopen, en bijvoorbeeld de zorgelijke
ontwikkelingen rond bodemdaling in het veenweidegebied waar
inwoners mee te maken hebben. En de boeren daar zullen om
veenoxidatie tegen te gaan met een verhoogd waterpeil te maken
krijgen. Dit geeft veel onzekerheden in onze gemeente waar boeren
voor 10% bijdragen aan de economie van Weststellingwerf. De VVD
is trots op onze boeren en zal deze ontwikkeling scherp volgen, ook
al ligt de primaire verantwoordelijkheid niet bij onze gemeente.
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De VVD heeft oog voor deze zorgen, en vraagt het College hier ook
heel scherp op te zijn en hard te blijven werken aan een structureel
sluitende begroting.
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En daarom is het juist de komende tijd goed dat we onze inwoners
een aantal concrete ontwikkelingen laten zien, zaken als het nieuwe
fietspad, het winkelcentrum, Driewegsluis en het extra geld voor
energiebesparing bij onze inwoners. Allemaal dingen waar we best
wel stiekem trots op mogen zijn.
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