
Dank u wel voorzitter, 

 

Een beleidsarme PPN ligt nu voor, met in het najaar een concreet uitvoeringsprogramma, waar de 

VVD dan ook op zal reageren. Maar welk politiek perspectief wordt er nu dan besproken? Wat mag u 

als inwoner of ondernemer het komende jaar van de lokale politiek verwachten? Wat mag u van de 

VVD Steenwijkerland verwachten? 

Een vraag die mij de laatste maanden vaker dan ooit gesteld wordt in Steenwijkerland.  

We leven op dit moment in moeilijke tijden in de wereld en ook in ons land. We hebben grote 

opgaven voor ons, in een land met veel mensen en wensen. 

Klimaat, corona, mobiliteit, woningbouw, belastingstelsel, stikstof, om er maar een paar te noemen. 

Opgaven die vragen om moeilijke keuzes door -vaak vooral- onze landelijke politiek en opgaven die 

de afgelopen jaren ook niet altijd foutloos zijn uitgewerkt. Hierdoor is er in toenemende kritiek op de 

overheid, daalt het vertrouwen in de politiek en –als ik dan voor mijzelf spreek- maak ik mij in 

toenemende mate zorgen over de verharding en polarisatie in onze samenleving, waarbij groepen 

tegenover elkaar komen te staan.  

Als lokale politiek hebben wij ook te maken met deze problemen in ons land en uitvoering van 

besluiten van de landelijke overheid. Als lokale politiek ervaren we ook dat dit soms moeilijke keuzes 

zijn en als lokale politiek ervaren we ook in toenemende mate dat het vertrouwen in ons niet altijd 

groot is en landelijke besluiten of wantrouwen ook logischerwijs op ons gelegd worden.  

Vandaar de vraag die wij de afgelopen maanden regelmatig krijgen: wat kunnen we nu van jullie als 

lokale politiek nog verwachten?  

Onze VVD-fractie gedijt niet goed bij alleen vergaderen onder systeemplafonds en zal net als altijd 

met u als inwoner en ondernemer in gesprek blijven gaan. U vindt ons in de hele gemeente verspreid 

en wij komen graag bij u langs. Wij verdiepen ons inhoudelijk in de gemeentelijke vraagstukken. Wat 

mij betreft een hele belangrijke verantwoordelijkheid ook in de lokale politiek: zorgen dat wat wij 

zeggen feitelijk juist is en niet voor electoraal gewin ten koste van de problematiek tegenstellingen 

creëren. Soms lijkt media-aandacht belangrijker dan effectieve aandacht voor het probleem.  

Beetje saai misschien, maar wel belangrijk dat wij als volksvertegenwoordigers niet bijdragen aan 

polarisatie, waarbij we uiteraard wel onze eigen standpunten moeten en kunnen uitdragen. Ons 

belang is het belang van onze gemeente en als er landelijke besluiten genomen worden die tegen 

onze liberale waarden in gaan en tegen het belang van onze gemeente dan zullen we onze politieke 

middelen en netwerken, zowel provinciaal als landelijk inzetten om te proberen dit te verbeteren en 

desnoods andere oplossingen proberen te bedenken, zoals we nu met het stikstofdossier ook mede-

indiener zijn van de motie voor een andere gebiedsgerichte aanpak met andere doelstellingen.  

Kortom u mag van de VVD-fractie verwachten dat we ons zullen blijven inzetten voor een sterk en 

liberaal Steenwijkerland, waarbij we een groot vertrouwen hebben in onze inwoners en 

ondernemers die met hart voor de mensen en de gemeente bijvoorbeeld als vrijwilliger bijdragen 

aan evenementen,  mantelzorgen, Oekrainers opnemen, duurzaamheidsprojecten doen, boeren, 



innoveren, zorgen, onderwijzen, werkgever zijn, ondernemen, investeren. Steenwijkerland heeft 

inwoners en ondernemers met een Hart voor Steenwijkerland, net als onze fractie een Hart heeft 

voor Steenwijkerland en samen laten we dat hart kloppen! Daar blijven we ons als VVD 

Steenwijkerland voor inzetten. 

Voor nu zullen we het concrete uitvoeringsprogramma van het college afwachten,  stemmen in met 

de PPN enwaarbij we vanuit de PPN de volgende punten nog willen meegeven: 

1. De VVD-fractie dringt aan op het opnemen van zo concreet mogelijke gerealiseerde impact in 

het uitvoeringsprogramma, zodat bij voortgangsrapportages goed de stand van zaken 

duidelijk wordt 

2. Houdt in de begroting ruimte voor herberekeningen door hogere inflatie 

3. Kom snel met een aanpast beleid Zon op Land 

4. Denk bij mobiliteit specifiek voor oplossingen voor gevaarlijke kruispunten en 

verkeerssituaties 

5. De VVD-fractie maakt zich zorgen over veilig uitgaan, na signalen dat door corona een deel 

van de jeugd onervaren is met uitgaan en hierdoor problemen oplevert, wij vragen aandacht 

hiervoor 

6. Zorg dat we als gemeente op tijd en volledig betrokken zijn bij de OV-concessie, zodat onze 

kernen goed bereikbaar blijven 

7. Als laatste punt: zet bij het personeelsbeleid specifiek in op de krapte op de arbeidsmarkt en 

behoud en continuiteit van personeel, zodat er ook uitgevoerd kan worden, wat er politiek 

bedacht wordt 

Voorzitter, tot slot willen we de ambtenaren bedanken voor het opstellen van de 

perspectiefnota, zodat de politiek goed inzicht heeft in de keuzes die voorliggen. Dat is altijd een 

heel werk, dank hiervoor. 

Verder dienen we als VVD nog 1motie in, CPB had soortgelijke motie, maar om geen twee 

soortgelijke moties in te dienen hebben zij die niet ingediend, dus evenveel credits voor de CPB. 


