Nieuwsbrief april 2020

De Algemene ledenvergadering is vooralsnog verzet naar donderdag 25 juni,
20:00 uur, Hotel Taverne te Twello.

Van de voorzitter
Beste CDA leden,
Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we met zijn allen door een periode gaan
waar niet vertrouwd kan worden op ervaringen uit het verleden, en er met verstand naar bevind
van zaken moet worden gehandeld.
Er is een vreemde tweedeling in de maatschappij ontstaan. Enerzijds staan de mensen die direct
betrokken zijn bij de zorg of bij de maatregelen die overheid en bedrijven moeten nemen om alles
zo goed mogelijk op gang te houden onder hoogspanning. Anderzijds wordt van veel mensen
gevraagd om een bijdrage te leveren door zoveel mogelijk thuis te blijven.
Een andere schijnbare tegenstelling zit in de abstracte aantallen waarover wordt gerapporteerd en
op basis waarvan beleid wordt gemaakt; en dat is ook nodig. Achter die kille getallen zitten
mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen of overlijden. En met hen familie en vrienden die
zich zorgen maken.
Het CDA heeft en neemt beleidsverantwoordelijkheid op nationaal en lokaal niveau. Minister Hugo
de Jonge heeft de coördinatie op het Coronadossier op zich genomen. Veel van de genomen
maatregelen hebben impact op gemeentelijk niveau. Ook daar zijn we nauw betrokken, zoals uit
de bijdragen van Bert van de Zedde en Harjo Pinkster in deze nieuwsbrief naar voren komt.
Binnen CDA Voorst staan we voor veranderingen. Veronique Groothuis zal Bert van de Zedde op
11 mei in de gemeenteraad opvolgen. We zijn Bert erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en hopen
dat u Veronique alle vertrouwen geeft en waar nodig en mogelijk ondersteunt.
Tenslotte: we willen als CDA Voorst verbonden zijn met de lokale gemeenschap. Als we u op een
of andere manier kunnen helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen en uw vraag te stellen of
zorg te delen. We staan er samen voor om door deze moeilijke periode heen te komen en een
stevig fundament voor de toekomst te leggen.
Namens het bestuur wens ik u allen goede paasdagen,
Jaap Borst
Voorzitter

CDA Voorst volgen op social media
U kunt ons volgen via de website www.cdavoorst.nl, op Twitter @cdavoorst, op Facebook
@cdavoorst en op Instagram @cdavoorst.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juli 2020. Copy kunt u aanleveren tot 20 juni 2020.
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Van de fractie
De wereld om ons heen staat stil
Beste CDA leden,
De fractie voelt de wijze van ‘stilstand’ om ons heen en ook de gemeente Voorst wordt geraakt
door het coronavirus. Het aantal besmettingen blijft oplopen en wij voelen mee met de families die
worden geraakt. Een groot deel van ons bedrijfsleven staat stil of heeft aangepaste werktijden. Met
alle toekomstige gevolgen daarvan op ons bedrijfsleven en recreatievormen binnen de gemeente
Voorst. Onze vorm van vergaderen is gewijzigd en juist de openheid van Rondetafelgesprekken
(RtG) en raad zijn op moment van schrijven gewijzigd in eerst voldoende afstand houden tot op
afstand vergaderen. Een onwezenlijke gewaarwording.
Onze laatste openbare raadsvergadering, zonder publiek, maandagavond 23 maart jl. was kort.
Waarom? Alleen noodzakelijke punten te behandelen. Bestemmingsplannen, verordeningen en
verslagen eerdere vergaderingen. In uitvoering was dit fysiek een van de kortste, reguliere
raadsvergaderingen in jaren met raadsleden op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Ik licht zaken eruit waarover is gesproken in de raad dit jaar:
Voorster Energie Strategie (VES), een voorzet met uitkomsten opgehaald uit de gemeenschap als
voorportaal voor de Regionale Energie Strategie (RES) Cleantech regio. En maken hierbij gebruik
van de inbreng uit burgeravonden in de dorpen met de dorpsbelangen verenigingen als schakel.
Het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 in de regio is besproken. Hier hebben wij vragen gesteld
over ondermijning. Hebben we al gebruik gemaakt van BIBOB in onze gemeente? Waar grijpen we
in bij kwetsbare personen? Houden wij voldoende politie op straat? Maar ook, hoe betrekken wij
onze inwoners en de ondernemers bij dit proces.
Wij zijn door het college meegenomen via een raadsmededeling over het omgaan met een
gelimiteerde achtervang Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) versus IJsseldal
Wonen tot 31 december 2023 van maximaal €109 miljoen. Hier gaat het om een stevige garantstelling met een uiterst laag risico voor de gemeente Voorst.
Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen bij de Hoenderloo Groep en De
Beele Voorst in het bijzonder. Er zijn heldere antwoorden gegeven door het College en na vervolgvragen concluderen wij dat De Beele blijft functioneren in de huidige vorm. Het raadsdebat
hierover volgt nog.
Waar is nog meer over gesproken:
Omgevingswet en de veranderende rol in onze leefgemeenschap.
Vereenvoudigde regelgeving op veel terreinen, voorzien na 2021.
Woningbouw in de gemeente Voorst, zoals de Schaker Twello,
nieuwbouw Terwolde en ontwikkelingen Posterenk, Wilp en Voorst.
De lopende locatiestudie Twello+250, ontwikkelen postzegelplannen
Twello en terreinen rondom voormalig Veluws College.
Het (door)ontwikkelen van onze industrieterreinen als Engelenburg,
Nijverheid-’t Belt, Twello-Centrum en Voorst.
RES+ programma groen: de rol van groen in het ecosysteem en het
belang van evenwicht van de ecologisch kringloop.
De nationale zorg rondom alleenstaande vluchtelingenkinderen in
de Griekse opvangplaatsen lijkt wat te verdwijnen van ons netvlies
door de coronacrisis. Wij zijn voorstander om op nationaal niveau een ‘vuist’ te maken en zullen in
de komende raadsvergadering het college verzoeken een gerichte brief te zenden aan het kabinet.
Al met al voldoende punten voor stof tot nadenken of die inmiddels richting hebben gekregen.
Bert van de Zedde, Fractievoorzitter
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Een wethouder in Corona tijd
Tja, Nederland ging half maart bijna van de een op de andere dag “op slot”. En
van een college verwacht je dan dat ze, op gepaste afstand, bij elkaar komen om
die zaken te bespreken en regelen die moeten gebeuren. Een opkomende
verkoudheid bracht me direct in een dilemma. Enerzijds: ik moet er zijn en
anderzijds: ook ik heb te houden aan de RIVM maatregelen (niet in contact met anderen als je
verkouden bent). Een snelle beslissing volgde, gewoon thuis blijven en vanuit huis verder werken.
Een vreemde gewaarwording, want eigenlijk wil je met collega’s en medewerkers aanwezig zijn om
die zaken te doen die in deze tijd nodig zijn. Het is voor mij tegennatuurlijk, maar het went snel. En
al (video) bellend aan vergaderingen deelnemen en overleg voeren is inspannend, maar ook
efficiënt.
Ik voel me bevoorrecht met een ruime woning, waar ik een eigen werkplek heb. Dat zal in veel
gezinnen anders zijn. Ik voel me ook bevoorrecht dat ik samen met mijn vrouw in huis woon en
voor, tijdens en na het werk aanspraak heb. Veel mensen zijn alleen en dat alleen zijn is
verworden tot een isolement.
Onderdelen van mijn portefeuille zijn o.a. Kinderopvang, Onderwijs,
Jeugdzorg en Economie. Voor kinderopvang en buitenschoolse
opvang hebben we als gemeente in deze periode een
coördinerende taak. Waarbij de gemeente snel inzage moet hebben
welke instellingen opvang bieden en hoe ze dat organiseren. Vanuit
onze verbindende taak en het hebben van overzicht over de
gehele gemeente kunnen we overleggen en waar nodig sturen.
Onderwijs heeft nu een opvangtaak voor die kinderen uit de
gezinnen waar ouders werkzaam zijn in cruciale beroepen. En daar
is inmiddels bijgekomen dat ook voor kwetsbare kinderen een
noodopvang moet zijn. Dat leidt tot veel overleg en afstemming.
Daar waar aan de gemeente ook de vraag gesteld is om goed in
beeld te brengen of er voldoende digitale leermiddelen aanwezig zijn, zodat ieder kind thuis lessen
kan volgen, is gebleken dat de behoefte aan laptops gering is. Stichting Leergeld zal waar nodig
voorzien in een oplossing.
De eerste week stond ook volop in het kader van wat de gemeente kan doen voor ondernemers.
Dit betreft zowel het goed doorgeven van informatie over de landelijke regelingen, dan wel lokale
oplossingen bieden. Diverse uitstelregelingen op het gebied van lokale belastingen zijn getroffen
(OZB, Reclame- en toeristenbelasting) en we hebben het loket ingericht voor de aanvraag voor
ZZP-ers. Ook is nagedacht om tijdelijk activiteiten te gedogen die normaal gesproken niet bij een
bestemming passen, zodat ondernemers op een creatieve manier toch door kunnen gaan met
verkoop. Denk hierbij aan particuliere verkoop op een industrieterrein. De vraag om als gemeente
(nog) sneller onze facturen te betalen hebben we kunnen honoreren.
Voor dat u denkt dat ik dat als wethouder allemaal in mijn eentje moet beslissen of regelen, dan ik
u melden, dat bij al het bovenstaande heel veel hard werkende medewerkers van de gemeente bij
betrokken zijn. Van de een op de andere dag kregen velen een andere taakinvulling. Maar de
manier waarop dit met elkaar gebeurt, daar ben ik erg trots op.
Naast het regelen van zaken vind ik het ook een taak van de gemeente om aandacht te schenken
aan veel inwoners die het op dit moment moeilijk en lastig hebben. Mijn manier van invullen is dat
ik dagelijks wel met een aantal ondernemers, leidinggevenden van scholen en kinderopvangorganisaties bel om contact te onderhouden en weten wat er speelt. Dat kost veel, maar vooral
mooie tijd.
virus achter ons hebben liggen, dan is er ook nog veel werk te doen om het normale leven weer op
gang te krijgen. Vanuit mijn rol als wethouder zal ik namens de gemeente mij daar stevig voor
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inzetten. Vooralsnog vanuit mijn huis werkkamer, maar daarna weer volop vanuit het
Gemeentehuis.
Ik wens u, onder welke omstandigheid dan ook, vertrouwen in de toekomst toe.
Harjo Pinkster, Wethouder

In het kader van de overdracht van het raadslidmaatschap op 11 mei aanstaande is mij
gevraagd om een stuk voor de nieuwsbrief te schrijven.
Zoals ik tijdens de laatste ALV heb gezegd zal ik het coalitieakkoord respecteren en
volgen. Daarnaast bieden het CDA Voorst programma en de CDA-kernwaarden
belangrijke ankers om tot politieke stellingnames en keuzes te komen als het coalitieprogramma
daarin niet voorziet of de doelstellingen daarin achterhaald zijn.
Uiteraard wordt er ook nagedacht over de periode tot aan de volgende verkiezingen. Hier verwacht
ik een nauwe samenwerking met het bestuur.
Gezien de buitengewone omstandigheden waarin we ons nu bevinden vanwege Corona hebben er
de laatste 4 weken geen fysieke overleggen meer plaatsgevonden. Nu al wordt duidelijk dat de
Corona-crisis iedereen treft en de sociale, economische en financiële gevolgen ervan nog lange
tijd voelbaar zullen zijn in onze samenleving. Juist dan is het voor het CDA van belang om meer
dan normaal zichtbaar te zijn en midden in de samenleving te staan.
U heeft ongetwijfeld de actualiteiten gevolgd en meegekregen dat er vanuit de overheid
maatregelen zijn getroffen om ondernemers, zzp-ers en werknemers te ondersteunen. Toch is de
verwachting dat er veel mensen zullen zijn die in sociaal-economisch en/of financieel opzicht
getroffen zullen worden maar geen beroep kunnen doen op regelingen van de overheid.
Ik kan mij zo voorstellen dat hier op gemeentelijk niveau een taak ligt voor de politiek. Het Sociaal
domein staat financieel al onder druk en de kans is groot dat er meer uitgaven gedaan zullen
worden dan begroot. Wellicht komen we voor de keuze te staan dat we op bepaalde terreinen
moeten gaan bezuinigen. Het CDA staat voor goed rentmeesterschap en dat zal misschien gaan
wringen met de financiële uitdagingen waarvoor we zullen komen te staan na de Corona-periode.
Toch zien we in de afgelopen weken ook hoe mooi mensen elkaar tot steun kunnen zijn en mooie
initiatieven ontstaan. Het zou geweldig zijn als we het gevoel van naastenliefde ook na de crisis
kunnen vasthouden.
Het lijkt mij zinvol om af te wachten welke gevolgen er voortvloeien uit de Corona-crisis voor de
gemeente Voorst en van daaruit te bekijken wat we politiek gezien kunnen betekenen.
Ik spreek de hoop uit dat u en uw dierbaren gezond door deze crisis komen.
Hartelijke groet,
Veronique Groothuis-Beijer, Fractievertegenwoordiger

Campagne 2022
Steun onze campagne voor 2022 en doneer nu al. U kunt CDA Voorst ondersteunen door uw
storting t.n.v. CDA Voorst, bankrekeningnummer NL23RABO018045989
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