
Met Ambitie door!

Voorzitter,

Dit is de laatste programmabegroting van dit College voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2022 en dit College heeft een sluitende begroting gepresenteerd.  Daar is het CDA content mee.

Het is voor het CDA  belangrijk  dat er  ambitie is en dat deze ook blijft. Wanneer we naar de 

Programmabegroting 2022-2025 kijken ziet het CDA ambitie  als we kijken naar de ingezette 

verandering van de brede welvaart  zijn we op de goede weg .  We moeten hier wel een ieder in 

meenemen anders schieten we ons doel voorbij en is het alleen een speeltje van de  happy few in 

plaatst  van voor de  gehele samenleving.  Er kan echter nog wat meer ambitie worden getoond  

Natuurlijk we hebben net een pandemie moeten verwerken en zijn hier nog niet helemaal van af 

maar de inwoners  hebben recht op een ambitieuze Raad en College. Er zijn namelijk een aantal 

zaken die echt niet kunnen wachten en waar het CDA  graag direct mee aan de slag wil. Dat is de 

woningbouw voorzitter. De woningmarkt bevind zich in een crisis en een crisis dien je met alles wat 

in je vermogen ligt te bestrijden  als we iets de afgelopen anderhalf jaar hebben geleerd is dat wel 

een van de grootste lessen geweest.

Het CDA wil zo snel mogelijk oplossingen voor deze crisis en vind dan ook, dat daar waar er direct  

gebouwd kan worden er ook direct gebouwd moet worden. En ja voorzitter ook onze fractie heeft 

vernomen dat er krapte is in  de organisatie met name Fte’s op de afdeling RO. Er zijn echter ook 

lokale ondernemers die zonder een beroep te doen op deze  kunnen bouwen en  ook de 

infrastructuur kunnen aanleggen. Is het College bereid om direct  deze plannen adequaat op te 

pakken  en deze maar ook andere ondernemers met een soortgelijk aanbod te faciliteren ? Dit zodat 

er  daardoor tussen nu en een half jaar koopwoningen kunnen worden  gerealiseerd voor starters 



van rond de twee ton? Wij zien het antwoord  van het College  met belangstelling tegemoet 

voorzitter!

En daar waar kernen zelf al een groot stuk hebben voorbereid en zelf ook al een woonwensen 

onderzoek hebben gedaan vind het CDA dat daar gehoor aangegeven moet  worden. Oftewel D’ran  

Burgerinitiatieven en creativiteit staat bij ons hoog in het vaandel en deze plannen voldoen hieraan. 

Tegelijkertijd  moeten er ook genoeg mogelijkheden zijn voor het middensegment  om door te 

stromen om zo een gezond woonklimaat te creëren

Wij hebben het hierboven al kort genoemd de pandemie. Deze heeft een behoorlijke impact gehad 

op ons verenigingsleven. We wachten dan ook met spanning de resultaten af van de uitgezette 

enquête en zijn benieuwd naar het een plan van aanpak voorzitter. 

Wij vinden een leefbare gemeente heel belangrijk en een gemeente waarin iedereen meedoet . Waar 

de inwoners gehoord worden en waar we een gezonde leefomgeving hebben daar waar  vertrouwen 

in elkaar de gewoonste zaak van de wereld is. De transformatie die is gestart op het Sociale Domein 

geven  hier al een inkijkje in.

De ambitie die op dit moment wordt uitgewerkt  in de WMO met betrekking tot positieve 

gezondheid is ons uit het hart gegrepen. Positieve gezondheid is niet het toverwoord maar wel een 

hele opgewekte vibe omdat Engelse woord maar eens te gebruiken. Voorzitter het CDA ziet hierin 

echt een mooie start naar de gezondste gemeente in de Regio. Natuurlijk hebben we wat 

aandachtspuntjes  we willen in goede en in slechte tijden op de hoogte worden gehouden van de 

voortgang .

De laatste opmerking  is wat sterk aangezet maar bij Stoer ging dat eigenlijk goed ,de laatste tijd wat 

minder, klopt het dat er wat minder successen zijn? Misschien kan het College daar in de 

beantwoording aandacht aan besteden

Wat betreft het IKC in Gendringen de kaders zijn geteld er kan met enthousiasme verder worden 

gegaan heel fijn!!!! Door de toekenning van de NPO gelden is o.a. integraal werken mogelijk 

geworden

Daarnaast zijn er een aantal aspecten waarvan het CDA vindt dat hier op dit moment ook andere 

gemeentes in de regio’s ook een stapje harder kunnen lopen neem bijvoorbeeld onze 

windmolenparken en de zonnevelden . Wij doen onze uiterste best om zo duurzaam mogelijk en 

energie neutraal te zijn in 2030 maar om hier  met nog meer ambitie vol in te gaan dat is niet 

hetgeen het CDA op dit moment voor ogen heeft., alhoewel we onze ogen ook niet sluiten voor de 

dringende klimaatproblematiek. Het is echter wel iets wat we gezamenlijk, regionaal ,provinciaal, 

landelijk en  mondiaal moeten doen. Wij hebben al een goed voorbeeld gegeven en we hopen nu dat 

anderen volgen zodat we samen verder kunnen. We moeten bij dit thema ook niet over elkaar 

praten maar met elkaar. Het burgerinitiatief is hier een mooi voorbeeld van.

 

Het CDA vind het ook belangrijk dat de gemeente altijd bereikbaar is voor onze inwoners . Naast de 

digitale bereikbaarheid moet de gemeente ook fysiek  goed bereikbaar blijven . In dat kader is het 



ook goed te benoemen dat wij het belangrijk vinden dat we  een gemeente moeten zijn die inclusie  

en toegankelijkheid belangrijk vindt. Ook daar mogen we nog wat meer ambitie in leggen.

 Voorzitter, Vitaal platteland is een thema dat wij graag actief op willen pakken en we zijn ook blij dat 

dit al gedaan is door het College door het opstellen van een toekomstvisie. 

Het landschap verandert. Belangrijke onderwerpen met betrekking tot ons buitengebied die we 

beschreven hebben in bovengenoemde visie zijn o.a. de landbouwsector, energietransitie, 

klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefomgeving (wonen) en het behoud en versterken van de natuur. 

In de uitvoeringsplannen zullen we hier invulling aan geven.

Het agrarisch buitengebied is een belangrijke pijler in onze gemeente. De landbouwsector is door de 

economische omvang en qua oppervlakte voor ons van groot belang.  

De landbouw moet in harmonie zijn met landschap, natuur, biodiversiteit, bodem, water en lucht, 

wonen, werken en recreëren

Het landelijk CDA heeft onlangs nieuw beleid geformuleerd getiteld: “Perspectief voor boeren” 

waarin nieuwe wegen beschreven worden op weg naar een toekomstbestendige agrarische sector.

Wij ondersteunen deze visie en zullen, daar waar mogelijk, ons uiterste best doen om de boeren te 

ondersteunen in de landbouwtransitie. Belangrijk daarbij is dat we goed naar de boeren luisteren en 

hen actief betrekken bij onze plannen.

De transitie die de agrarische sector ondergaat is alleen vol te houden als er perspectief is en als deze 

uitdaging in gezamenlijkheid wordt aangegaan.

De Nederlandse agrarische sector behoort tot de wereldtop, een positie die Nederland graag wil 

behouden. Onze boeren zijn ondernemers, rentmeesters en toptechnologen tegelijk. Wie zo 

toonaangevend is, heeft ook de verantwoordelijkheid om nieuwe toekomstperspectieven te 

ontwikkelen. Want de uitdagingen zijn niet gering.  Voorzitter In de eerste plaats staat de 

bestaanszekerheid van onze boeren onder druk. 

Bij een vitaal platteland denken we natuurlijk ook aan wonen. Het CDA ondersteunt het idee om in 

het buitengebied op een verantwoorde manier extra woonruimte te realiseren. We denken daarbij 

aan nieuwe woonvormen zoals (woon) erven en misschien ook tiny houses. We denken ook aan 

kleinere wooneenheden voor o.a. starters en senioren, b.v. Uuthuuskes op eigen erf: het 

zogenoemde Boerenflex. We hebben natuurlijk in de lokale kwaliteitscriteria woningbouw vastgelegd 

wat de kaders zijn maar we zijn bereid om daarover in gesprek te gaan om ze zo nodig te verruimen.

Klimaatadaptatie:

Het klimaat verandert, we hebben extreem droge zomers gehad en nu weer een natte. We krijgen 

steeds meer te maken met weersextremen daarom moeten we maatregelen nemen met betrekking 

tot de inrichting van de openbare ruimte. Het is noodzakelijk dat we ingrijpende maatregelen nemen 

om in te spelen op de klimaatsverandering, Door de juiste maatregelen kunnen we water langer 

vasthouden, de uitstoot en opname van CO2 bevorderen en de uitstoot van stikstof verminderen.



Ook liggen er in het buitengebied kansen op het gebied van recreatie en toerisme waar we op in 

moeten spelen. Projecten als het gebied rond Engbergen, de Vennebulten en de Oude IJsselzone zijn 

in onze ogen aansprekende voorbeelden.

Onze toekomstvisie geeft een overzicht van opgaven en ontwikkelingen in het buitengebied samen 

met de Omgevingswet kunnen gericht kijken naar de invullen en uitwerking  voor een vitaal 

platenland en mooi buitengebied.

Tot slot voorzitter

Het CDA zal zich blijven inzetten voor de inwoners van onze mooie gemeente om uiteindelijk voor 

een ieder een mooie gezonde leefomgeving te creëren waar een ieder zich prettig voelt.

En bedankt het College en de organisatie voor hun inzet  en onze coalitiepartner Lokaal Belang  en de 

Raad voor de  samenwerking

CDA Oude-IJsselstreek

Jeanette Elstak fractievoorzitter


