Bijdrage Henk Heideveld, Raadsvergadering 8 november 2018, Begroting 2019

Geachte aanwezigen, raad, college en allen die via de live stream meekijken,
Vooraf het volgende…
Wij complimenteren het College met deze begroting en bedanken de ambtelijke staf en medewerkers voor het
opstellen van dit duidelijke voorstel.
Een nieuwe raad en een nieuw college. De titel van het coalitieakkoord van het PVDA, CDA, VVD en
GemeenteBelangen Midden-Drenthe luidt: Sociaal en ondernemend Midden-Drenthe.
Hiermee is de wens uitgesproken om het samen te gaan doen de komende vier jaar.
Raad en college, coalitie en niet-coalitie, politiek, ambtenaren ondernemers en inwoners. Dit doen we door te
luisteren naar elkaar, fatsoenlijk met elkaar om te gaan en de goede ideeën van anderen op waarde te schatten.
Als CU-fractie zijn we daar blij mee en dankbaar voor.
Laten we dit met elkaar ook vasthouden. Het coalitie akkoord vraagt om tal van verdere invullingen en voorstellen.
Daar willen wij als fractie graag over meedenken en met voorstellen komen. Van belang daarbij is dat er een
gemeentelijke organisatie is die dit kunnen realiseren.
Dit zoals gezegd vooraf.

Onrust organisatie
Een punt van zorg is echter, zoals we o.a. in de media hebben kunnen lezen, de onrust binnen deze organisatie. Bij de
medewerkers van de gemeente lijkt de laatste tijd bezorgdheid te zijn ontstaan over de situatie. Het bureau BMC is
deze maand begonnen met het onderzoek onder de gemeente-ambtenaren en hun managers. ‘Deze signalen nemen
wij als college serieus’, zegt burgemeester Mw. Damsma. Dat doet ons goed!
Wij als CU hopen dan ook dat dit onderzoek helderheid verschaft. Want als een organisatie als de onze niet goed
functioneert treft het ons allemaal als inwoners. En mw. de voorzitter dat is inderdaad iets om serieus te nemen.

Extra geld organisatie
We lezen ook in deze begroting 2019, ik citeer;
Op dit moment zijn leidinggevenden en medewerkers hard aan het werk om steeds meer díe organisatie te worden.
Dat gaat niet altijd vanzelf. Veranderen kost tijd, energie en soms ook extra geld.
Een aandachtspunt waar het om gaat is dus de opmerking in de begroting dat nieuw beleid ook voor de
bedrijfsvoering extra geld kost. De ChristenUnie zal daarom nieuwe voorstellen zeker kritisch toetsen op uitzetting en
dus uitbreiding van kosten van het ambtelijk apparaat. Midden-Drenthe mag er trots op zijn dat wij nu een relatief
slanke ambtelijke organisatie hebben waar hard wordt gewerkt en veel wordt bereikt. Laten wij daar trots op kunnen
zijn en blijven zijn.

Culturele gemeente
Voorzitter, wij hebben ons verbaasd over een artikel waarin onduidelijkheid over de subsidie voor de culturele
gemeente werd aangegeven. Eerder is ons aangegeven dat de voorbereidingen prima verlopen en er voortvarend
wordt gewerkt. Echter, wij lezen nu dat er bij de organisaties die enthousiaste plannen hebben ingediend
onduidelijkheid bestaat of en welke financiële steun zij kunnen verwachten van de gemeente.
Vraag 1
College, kunt u ons duidelijkheid geven hoe wij deze klacht van organisaties moeten zien? En moeten wij uit het
bericht opmaken dat u als college bij de raad komt om extra budget te vragen voor de realisatie van de culturele
gemeente?
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Jeugdzorg
Wij zijn ervan overtuigd dat het welzijn van onze bevolking gediend is bij een gezonde waardering voor het gezin als
ankerpunt in de samenleving. Zijn er juist niet veel problemen met jongeren terug te voeren naar problemen in het
gezin of het ontbreken van een stabiel gezinsleven? Alle signalen wijzen daarop en ook in onze gemeente zien wij dit.
We geven als gemeente veel geld uit aan jeugdzorg. De tekorten lopen op. Dat betekent dat er veel jeugd in onze
gemeente is met problemen. Daar maken we ons zorgen over. En voorzitter, wij niet alleen, zie en hoor de afgelopen
week hoe dit in het nieuws is geraakt. En laat helder zijn: als jongeren hulp nodig hebben moeten we die hulp ook
bieden! Maar hoe lang houden we dit vol? Zoals ik net aangaf, zie het nieuws hierover.
Een belangrijke vraag is of elke euro voor dit doel ook efficiënt wordt ingezet? Wij zijn ervan overtuigd dat jeugdhulp
opvallend vaak terug te voeren is naar gezinshulp. Deelt het college deze mening?
Daarom nogmaals onze 2e vraag vanavond aan het college; of zij bereid is om te onderzoeken wat er in onze
gemeente mogelijk is om de jeugdhulp nog meer effectief in te zetten? Bijvoorbeeld huisartsen en scholen zijn
instanties die vrij snel op de hoogte zijn als er moeilijkheden zijn op het gebied van relaties en of opvoeding in het
gezin. Maar ook welzijnswerkers en de sociale omgeving van een gezin ontvangt dergelijke signalen.
Is het college bereid om met voorstellen te komen hoe gezinnen te ondersteunen, bijvoorbeeld met een praktijk
ondersteuner bij de huisartsen, een gezinscoach of gezinsbegeleiding?
Mijn 3e vraag: Kunt u ons toezeggen met voorstellen te komen en op welke termijn kan de raad deze verwachten?
Dan voorzitter iets van geheel andere orde.

Het gaat om veiligheid
Veiligheid in en om dorpen en winkelcentra want er wordt overlast ervaren door onze inwoners. Overlast van mensen
die op straat o.a. alcohol nuttigen, luidruchtig zijn en soms ook diefstal plegen. En niet alleen de inwoners ook
winkeliers, ervaren dit als onprettig en onveilig! Maar wie of wat hier de oorzaak van is laten we nu hier buiten
beschouwing. Maar graag zien we dat dit college hier adequaat op gaat reageren.
In het coalitieakkoord staat heel opmerkelijk over veiligheid, dat de inwoners hierin zelf een rol hebben. Graag horen
wij vanavond in deze van het college welke rol de inwoners hebben, en dit was onze 4e vraag.
Verder geeft u aan In deze begroting aan, de veiligheid van onze inwoners te waarborgen. Graag horen we vanavond
hoe? Daarnaast meer blauw en Boa’s op straat, is dat de oplossing? Wij zien nog geen extra blauw of Boa’s. 5e vraag is
óf en wanneer de inwoner deze dan wel zien.

Vakantieparken en bewoning
Een extra punt van aandacht is voor ons als CU wel het te verwachten beleid op permanente bewoning van
vakantieverblijven. In de begroting worden maar enkele (11) woorden hieraan gewijd. ik citeer: We kijken hierbij ook
naar parken waar veel mensen gewoon wonen. Voorzitter er is in het coalitieakkoord beloofd, om goed (eigen)
onderzoek te doen en snel met een oplossing te komen. Voorzitter, hoe vordert het aangekondigde eigen onderzoek
dat, naar ik mag aannemen, inmiddels gestart is?
En nu onze laatste vraag: wanneer komt er beleid waar parken, VVE’s en vakantiewoning eigenaren op zitten te
wachten? Graag vernemen wij de huidige stand van zaken rondom vitale vakantieparken en permanente bewoning en
horen graag hoe het met het onderzoek is gesteld.

Bezoekerscentrum Kamp Westerbork
‘In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.’ (van dichter en dominee Willem Bilderdijk eind 18e eeuw)
In het heden en de toekomst mogen verschrikkingen uit het verleden niet vergeten worden. Het Bezoekerscentrum
Kamp Westerbork vertelt een verhaal, dat in de wereld van vandaag nog uiterst actueel is. Je vrijheid en je leven
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verliezen als gevolg van machtsmisbruik, willekeur en terreur, het lijkt van alle tijden. Daarmee hebben we als
gemeentelijke overheid een verantwoordelijkheid naar het kamp van de toekomst. Dat kost inspanning, tijd en soms
extra geld.
Laten we als gemeente helpen waar we kunnen om dit bezoekerscentrum en monument een toekomst te blijven
geven. Wij zijn het van harte eens met het voorstel om bij te dragen aan het in stand houden van
Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Afval en extra verhoging bijdrage
Voorlichting wat betreft afval en scheiding is nog niet wat we er van mogen verwachten. De inwoner lijkt blij te zijn
met het niet doorgaan van differentiatie. Maar de inwoners betalen wel de rekening dat is een verhoging van €25 per
adres voor het legen van de grijze afval container. Dus de inwoner gaat nu ongetwijfeld denken, het maakt nu niet
meer uit wat ik in welke container gooi. Dat is geen win-win maar verlies-verlies situatie. Waar echt niemand beter
van wordt en zeker ons milieu niet.
Voorzitter het milieu is ons aller zorg, daarom willen we stimuleren waar we kunnen en wat haalbaar is. Dat is zeker
de vervuiler betaalt. Helaas daar lijkt het met de extra verhoging van €25 niet op. Mensen die serieus hun eigen afval
scheiden betalen nu voor mensen die dit niet willen of het er maar zozo bij laten zitten.
Wij blijven ons daarom verbazen dat de coalitie de kosten voor afval inzameling niet wil proberen te verlagen. Onze
inwoners, ook degenen met een smalle beurs, worden opgezadeld met hogere kosten dan nodig. Je moet dit maar
durven!
Voorzitter tot zover onze beschouwing begroting 2019, maar…..we hebben tenslotte nog een drietal moties van ons
als ChristenUnie.

Motie 1: Uitbreiding netwerk TenneT
Voorzitter, duurzaamheid is een woord wat we allemaal omarmen. Wij als gemeente willen een duurzame gemeente
worden. Maar gaat ons dit lukken? De verwachting is dat voor de zomer 2019 ons beleid in de raad is vastgesteld.
Prima, Maar dan! Kunnen we vanaf dat moment duurzaam opgewekte elektra wel leveren aan het net?
Want TenneT heeft te kennen gegeven dat zij niet in staat is om duurzame energie te verwerken op haar
electriciteitsnetwerk. En dat terwijl zij daar wel toe verplicht is!
Wij vragen in deze motie, welke mede ingediend door GroenLinks, aan het college actie te ondernemen om het
mogelijk te maken dat het netwerk geschikt wordt of blijft om initiatieven om duurzaam opgewekte stroom aan te
sluiten op het electriciteitsnet.
Wij verzoeken het college om zodanige afspraken te maken met TenneT dat de gemeente Midden-Drenthe energie
neutraal kan worden door het leveren van duurzame energie aan het elektriciteitsnet, zodra nieuwe projecten zijn
aangelegd in onze gemeente. Voorzitter, vandaag kwam mij ter ore dat de zonnelening uitgeput is. Dat is mooi maar
ook jammer. Kan het college het budget nog uitbreiden, want het is wel erg mooi dat de behoefte en belangstelling zo
groot is.

Motie 2: Hartveilig Midden Drenthe, mede ingediend door de VVD fractie.
Voorzitter…we kennen de voorbeelden….mensen om ons heen die sterven aan hartklachten, bv een hartstilstand. We
kennen ook de voorbeelden dat wanneer een AED apparaat niet voor handen is, omdat het gebouw, vaak ook semioverheidsgebouw, waar het apparaat hangt in de avonduren en in de nacht gesloten is.
Dat moeten we niet willen voorzitter. Het zal je maar overkomen!
Op het moment dat iemand een hartstilstand heeft, telt elke seconde. De eerste 6 minuten zijn van cruciaal belang.
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Een AED apparaat binnen bereik kan dan levensreddend zijn. We dienen daarom samen met de VVD een motie in om
het in kaart te brengen waar AED’s alleen bij openstelling van het gebouw beschikbaar zijn.
En hoe deze en waar mogelijk ten alle tijde openbaar toegankelijk moeten zijn zodat de dekkingsgraad van AED’s in
onze gemeente wordt gewaarborgd.
Ook gisteren was dit item ruim belicht in het nieuws op radio en tv in o.a. tv programma RTL Late Night. Over de
buurtAED.nl

Motie 3: Feestverlichting Smildes
Wij willen vanavond uw aandacht vragen voor een folkloristische traditie in onze gemeente die lijkt te worden
bedreigd. Een bijzondere maar heldere motie willen wij indienen. Wij vragen namelijk uw licht te laten schijnen over
de financiering van de feestverlichting Wat betreft de Drentse hoofdvaart ter hoogte van de Smildes.
U kent al mijn oproep hierover tijdens de rondvraag in de Commissie Ruimte en Groen. Antwoorden hierover waren
nou niet bepaald erg helder en tot onze tevredenheid.
Wij willen als CU dat de traditie om de Drentse Hoofdvaart te verlichten kan blijven voortbestaan. Wij vragen daarom
middels deze motie dat de gemeente financieel garant staat voor het financiële verschil dat mogelijk blijft bestaan
tussen de geldelijke bijdrage van de provincie en de Smildeger gemeenschap en de kosten voor duurzame verlichting
langs de Drentse Hoofdvaart in de Smildes

Wij wensen raad, college en ambtenaren Gods zegen toe in het vele werk dat wacht in het komende begrotingsjaar
2019. En zijn benieuwd naar de antwoorden van de vragen die wij hebben gesteld aan het college en naar de reacties
van fracties op de door ons ingediende moties.
Dank u wel.
Henk Heideveld, fractievoorzitter ChristenUnie Midden-Drenthe
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