Gemeenteraad Westerveld behandelt Voorjaarsrapportage 2020
Op 30 juni j.l. behandelde de gemeenteraad van Westerveld de Voorjaarsrapportage 2020 en
de uitgangspunten voor de Begroting van 2021. Tijdens de algemene beschouwingen van de
zes fracties was er met name aandacht voor de gevolgen van het coronavirus en de financiële
situatie van de gemeente. Daarvóór vond de installatie van de nieuwe griffier Reiny
Weernekers plaats. Ze wordt daarmee de opvolgster van waarnemend griffier Martin Frensel
en voormalig griffier Roelof van der Veen, die eerder dit jaar met pensioen ging.
Progressief Westerveld: meer samenwerking en 175 Jaar Grondwet
De fractie van Progressief Westerveld bracht in haar bijdrage naar voren dat de
informatievoorziening vanuit het college richting de raad en inwoners verbeterd moet
worden. Ook wees de partij op de noodzaak om als raad meer in gezamenlijkheid op te
trekken. De fractie gaf dan ook aan dat ze liever had gezien, wanneer álle partijen informatie
uit de samenleving hadden opgehaald naar aanleiding van de coronacrisis. Hierbij verwees
fractievoorzitter Van de Kasteelen naar de door Progressief Westerveld verzonden brief aan
bedrijven, instellingen en organisaties waarin zij gevraagd werden om hun ervaringen van de
afgelopen tijd te delen. Het door de partij gemaakte verslag op basis van de reacties werd
even later aan burgemeester Jager aangeboden.
Ook diende Progressief Westerveld een motie in, waarbij het college opgeroepen werd om
plannen te ontwikkelen voor een Grondwetscampagne vanaf volgend jaar tot en met 2023,
wanneer het 175 jaar geleden is dat Thorbecke de Grondwet schreef. Aan het eind van de
avond bleek voor de motie unanieme steun te zijn.
Duurzaam Sterk Westerveld: behoud voorzieningen
Op basis van de financiële positie van Westerveld gaf de fractie van Duurzaam Sterk
Westerveld aan open te staan voor het eventueel verhogen van de gemeentelijke lasten,
zoals de OZB en toeristenbelasting, als daarmee het voorzieningenniveau op peil gehouden
kan worden. Daarbij verwees fractievoorzitter Kiers mede naar de huidige financieel
moeilijke situatie, waarin dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo momenteel verkeert.
Daarnaast onderstreept de fractie het belang om als gemeente Westerveld aangesloten te
zijn op de zogeheten Global Goals, waardoor er in het beleid van de gemeente voldoende
aandacht is voor zaken als armoede, klimaat en de omgang met grondstoffen. Verder riep de
fractie met het oog op de Regionale Energie Strategie op om meer werk te maken van
energiebesparing. Hierdoor zijn er minder investeringen nodig in de opwekking van
duurzame energie.
CDA: meer discussie over financiën en aandacht voor het buitengebied
De CDA-fractie gaf aan behoefte te hebben aan meer discussie in de raad over financiële
voorstellen. Fractievoorzitter Ballast vroeg dan ook van het college een toezegging om nog
vóór de begroting met aparte raadsvoorstellen te komen in plaats van diverse voornemens in
één keer goed te keuren tijdens de behandeling van de Voorjaarsrapportage.

Daarnaast vroeg de fractie aandacht voor het buitengebied. Zo zou er in de ogen van het CDA
meer onderhoud gepleegd moeten worden aan wegen buiten de dorpskernen. Verder gaf
Ballast aan de samenlevingsagenda’s in het licht van de financiële positie van de gemeente
een kostbare actie te vinden. Heroverweging van de plannen bleek voor het CDA dan ook
bespreekbaar.
In reactie op een interruptie van mevrouw Kiers over het in stand houden van voorzieningen
benadrukte Ballast dat niet alles betaald en georganiseerd moet worden door de gemeente.
Veel kan ook door de samenleving zelf opgepakt worden. Het adagium ‘het gemeentehuis
regelt het voor u’ moet geen uitgangspunt zijn bij het aanvliegen van dergelijke vraagstukken
wat het CDA betreft.
VVD: tien puntenplan
De VVD benadrukte in haar bijdrage dat er actie gezet moet worden op het verbeteren van
de financiële huishouding van de gemeente. Daarom lanceerde fractievoorzitter Masselink
een tien puntenplan. Zo brak de partij een lans voor meer experimenteerruimte voor
ondernemers en het bundelen van voorzieningen om kosten te besparen. Net als het CDA
toonde de VVD zich kritisch als het ging om de investeringen, die voortvloeien uit de
samenlevingsagenda’s.
Naast de mogelijkheden om tot besparingen te komen, was het genereren van meer
inkomsten voor de gemeentekas ook onderdeel van het VVD-plan. Tegen het einde van de
vergadering diende de partij samen met de fracties van Duurzaam Sterk Westerveld,
Gemeentebelangen en de PvdA een amendement in om de toeristenbelasting te verhogen
tot 1,35 euro per persoon per nacht in 2021. Toen deze werd aangenomen, werd het
amendement van Progressief Westerveld en het CDA om vast te houden aan het
voorgenomen tarief van 1,25 euro niet meer in stemming gebracht.
Verder diende de partij een motie in om het college op te roepen alles in het werk te stellen
om te voorkomen dat de herverdeling van het Gemeentefonds nadelig uit zal pakken voor
plattelandsgemeenten. Deze werd door alle andere fracties ondersteund.
PvdA: ontzie het sociaal domein en stimuleer de bouw
De fractie van de PvdA begon haar bijdrage met de boodschap dat het college meer
leiderschap moet tonen en keuzes niet telkens bij de raad moet leggen. Kijkend naar de
financiële positie van Westerveld gaf fractievoorzitter Puper aan de voorkeur te hebben om
op onderdelen steviger te bezuinigen om bijvoorbeeld het sociaal domein te kunnen ontzien.
In het hanteren van de ‘kaasschaaf’ zag de PvdA weinig. Puper gaf aan open te staan voor
het bezuinigen op wegen. Ook de investeringen voor het opknappen van dorpskernen
zouden beperkt kunnen worden.
Verder benadrukte de fractie dat de bouw door de coronacrisis waarschijnlijk hard getroffen
zal worden en tegelijkertijd veel mensen in Westerveld werkzaam zijn in deze sector. Daarom
diende de PvdA een motie in om samen met de dorpen van alle kernen te inventariseren
welke plekken geschikt zouden zijn om te kunnen bouwen in de (nabije) toekomst. Daarbij

zou er vooral aandacht moeten zijn voor zowel huur- als koopwoningen in het lage segment
ter ondersteuning van starters, senioren en kleine gezinnen. De steun voor de motie was
unaniem. Aan het college is het nu de taak om van de kosten een berekening te presenteren
en de verdere ontwikkeling van de plannen te reserveren in de begroting.
Gemeentebelangen: verbeterslag fietspaden en storende waarschuwingslinten
Fractievoorzitter Mones van Gemeentebelangen vroeg in haar bijdrage aandacht voor het
fietspadennetwerk om de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Westerveld te
vergroten. Zo vroeg de partij om beter bermbeheer en het realiseren van meer rustplaatsen.
Over het laatstgenoemde overweegt de fractie een motie in te dienen tijdens de
begrotingsbehandeling komend najaar.
Verder gaf de partij aan zich te storen aan de wildgroei van rood-witte linten aan bomen om
mensen te kunnen waarschuwen voor de eikenprocessierups. Dit geeft volgens
Gemeentebelangen een weinig uitnodigend straatbeeld. Tegelijkertijd benadrukte Mones dat
de linten wél bij locaties waar zich veel mensen bevinden aangebracht moeten worden.
Ook vroeg Gemeentebelangen naar de status van het Sportakkoord. De partij vroeg dit mede
naar aanleiding van de recent aan de raad gepresenteerde plannen van de voetbal-, ijs- en
survivalvereniging in Havelte om te komen tot locatie-ontwikkeling.
Alle ingediende moties en amendementen evenals de Voorjaarsrapportage 2020 en de
Uitgangspunten voor de Begroting 2021 vindt u hier.

