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Voorzitter, leden van de raad en andere belangstellenden,
Een nieuwe lente, een nieuw begin! Voor ons ligt de eerste Voorjaarsrapportage van een
kersvers college. Er wordt nogal eens gekozen een eerste Perspectiefnota beleidsarm te
laten zijn. Het document dat voor ons ligt doet dat niet. De ambities van het nieuwe college
zijn nadrukkelijk zichtbaar gemaakt.
Onze fractie juicht dit toe, immers hoe sneller we kunnen beginnen met het duurzamer en
mooier maken van Westerveld hoe beter. Na ruim een maand zien we al enigszins de
contouren van deze nieuw lente. Voorbeelden hiervan zijn:
-de actieve voorlichting aan bewoners van de nieuwbouw in Zorgvlied over
energiebesparende maatregelen
-het oppakken van het lelieteeltdossier
-de enthousiaste reacties van inwoners en belangengroepen over de ambities die er liggen

Als fractie van PW grijpen we deze mogelijkheid om vanmiddag onze ambities neer te
leggen. Voor ons zijn er vier thema’s waar we voortgang willen maken de komende periode.
1.
2.
3.
4.

Burger-of ook wel overheidsparticipatie
Energietransitie
Duurzame landbouw
Lokale economie

Voor ik nader inga op de voorjaarsrapportage wil ik eerst kort ingaan op deze vier thema’s.
Ten eerste is er de vernieuwing op het vlak van hoe overheid en inwoner zich met elkaar
verhouden. PW is voorstander van het meer betrekken van de kennis van onze inwoners bij
het maken van beleid. Dit geldt voor de kernen, de maatschappelijke organisaties, maar ook
voor de jeugd. Wat PW betreft worden zij ook meer betrokken bij democratie en
burgerschap
Ten tweede en eigenlijk ook tegelijk ten derde,
Twee thema’s op het vlak van duurzaamheid: de transitie naar het gebruik van niet-fossiele
en schone brandstoffen en het gebruik maken van onze grond op een manier die bodem en
biodiversiteit niet uitputten en schade voor de gezondheid zoveel mogelijk beperkt. Voor de

tweede termijn overwegen we hiervoor een amendement in te dienen. De Klimaatwet die
vorige week is gepresenteerd en breed werd gesteund door maar liefst zeven partijen biedt
richtlijnen voor de energietransitie, net als de regionale energieagenda die binnenkort gaat
komen. Nu al weten we: we zullen lokaal heel stevig aan de slag moeten. Meer isolatie van
gebouwen, meer zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Bovendien krijgen
gemeenten nadrukkelijk een regierol toegewezen in het aardgasvrij maken van woningen.
Op het punt van de energietransitie en het ontwikkelen van een gemeentelijke visie hierop
hebben we dan ook een motie voorbereid. Een belangrijke stap die we in de energietransitie
willen zetten is het verzamelen en kanaliseren van informatie, bv als het gaat om
beschikbare ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen op daken, maar ook om het op
gemeentelijk niveau verzamelen van klachten van omwonenden van lelieteelt.
Ten vierde, misschien een verrassend thema voor PW, onze lokale economie. Het is van
belang dat we inzetten voor een goede samenwerking met het Westerveldse bedrijfsleven,
sterk maken voor het aantrekken van nieuwe, zo duurzaam en sociaal mogelijke
werkgelegenheid. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor een vooruitstrevend
vestigingsklimaat van Westerveld en voor blijvende werkgelegenheid.
Na deze bespiegelingen kom ik terug op de Voorjaarsrapportage zoals deze nu voor ons ligt.
In totaal heeft de coalitie de komende jaren jaarlijks (uitgezonderd dit jaar) 285.000 euro
voorzien om de wensen vanuit het akkoord Grensverleggend besturen te realiseren. Een
weinig ambitieus voornemen zult u wellicht zeggen.
Maar let wel, het gaat hier alleen om de wensen die specifiek bij de drie partijen leven. Voor
nieuwe ideeën van de anderen is er gezien de financiële positie van de gemeente voldoende
ruimte over. Maar voor het relatief bescheiden wensenlijstje is nog een andere reden.
Namelijk de uitvoering van de samenlevingsakkoorden. Dit zijn thema’s, volgende week gaan
we ze in deze raad nader bespreken, die we met verenigingen, maatschappelijke
organisaties, ondernemers, enz. aan willen pakken. Een nieuw concept voor Westerveld. We
gaan gebruik maken van alle kennis en expertise die de Westerveldse samenleving heeft. Het
vergroten van burgerparticipatie kunnen we zo ook waarmaken. Hoe we dit precies gaan
doen, zal in de komende tijd duidelijk worden. Na de zomer gaan we hier concreet mee
beginnen.
De uitvoering hiervan zal ongetwijfeld budget gaan vragen. Hoeveel precies valt nu nog niet
te zeggen. Dit vloeit voort uit het specifieke karakter van deze akkoorden. Nadat we hebben
gesproken over de thema’s, gaan we hiermee naar de samenleving en op basis van
gesprekken over de beste manier van uitvoering zal blijken hoeveel budget er nodig is. Een
nieuwe manier van werken, dit realiseren we ons terdege. Niettemin een avontuur om
gezamenlijk aan te gaan wat ons betreft.
Ik ga nu wat nader in op de Voorjaarsrapportage.
Een degelijk stuk werk, kort en bondig opgesteld en goed leesbaar. Dank hiervoor aan de
ambtelijke organisatie. Een aantal punten willen we hierbij opmerken.

Wat betreft de opzet en indeling van het stuk: de categorieën waarin de financiële mutaties
per programma zijn opgedeeld zijn helder en overzichtelijk. Juist daarom valt de beoogde
structurele investering van 100.000 euro in promotie en voorlichting in programma vier op.
Deze wordt benoemd als nieuwe ontwikkeling, een beleidswens vanuit de organisatie. Een
stevig bedrag vinden wij. We hopen en gaan er eigenlijk vanuit dat het college met plannen
komt die deze wensen onderbouwen, voordat we uitgaven doen ten laste van dit budget.
Op het Sociaal Domein ligt de komende periode de uitdaging om de IGSD in te vlechten in de
eigen organisatie. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Onze fractie heeft vooralsnog
vertrouwen in dat deze operatie goed zal verlopen, en is voorstander van het meer integraal
maken van de diensten op het sociaal domein, zodat we meer maatwerk kunnen leveren,
maar zal dit proces niettemin kritisch blijven volgen om er zeker van te zijn dat inwoners hier
geen nadeel van ondervinden. Een ander punt is de verdere ontwikkeling van Reestmond en
de verantwoordelijkheid die we als gemeente hebben voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Verder willen we ook een zorg met u delen. Regelmatig bereiken ons signalen dat we als
gemeente niet goed communiceren met onze inwoners en samenwerkingspartners. Dit kan
leiden tot onduidelijkheid, niet tijdig handelen en frustratie bij allen waarvoor wij werken.
We willen hierbij een oproep doen aan het college om zorg te dragen voor een heldere
communicatie zodat inwoners, bedrijven en maatschappelijke initiatieven snel, volledig en
pro-actief van informatie worden voorzien.
Een laatste belangrijk thema is de aanleg van een glasvezelnetwerk. Een zeer gewenste en
absoluut noodzakelijke ontwikkeling. Binnen de mogelijkheden, zullen we ons hier zeker
hard voor blijven maken. Het is en blijft een onmisbare schakel om Westerveld aantrekkelijk
te houden als vestigingsgemeente, maar zeker ook haar toekomstbestendig te maken. Wat
ons betreft, hoog tijd om dit dossier vlot te trekken.
Voorzitter, ik ga afronden met een korte blik in de toekomst .
Als partij en als fractie laten we ons graag inspireren door lokale initiatieven en plannen,
maar ook door grensverleggende ideeën elders. Nog niet zo lang geleden lieten we ons
inspireren door donuts. Donuts, zult u zeggen? Dat zijn toch die Amerikaanse, gefrituurde
calorieënbommetjes?
Maar als je tegenwoordig het woord donut googlet, komen er naast recepten ook de termen
als de donuteconomie op. Het is een speelse metafoor om de 21ste eeuwse economie te
modelleren. Het model is bedacht door Britse econome Kate Raworth. Enkele weken
geleden sprak zij de Tweede Kamer toe, en nog dezelfde dag kwam zij naar Assen. 850
mensen uit bedrijfsleven, overheid en maatschappij gaven waren enthousiast over haar
betoog en ideeën.
Het gaat er om dat we onze economische activiteiten binnen grenzen houden en niet uit de
bocht laten vliegen, maar in dienst stellen van mens en planeet. Voor PW de richting waarin
we de komende jaren willen gaan. Graag bundelen we daartoe met u de krachten en, ik wil

hier graag afsluiten met een citaat van Kate Raworth: ‘laten we zoeken naar deuren die op
een kier staan.’
Tot zover, dank u wel!

