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Van de voorzitter 

 
0000 Kerst toen . . . . .     En nu? 2008  

Lucas 2: 1 - 7  

1. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. 

2. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 
3. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 

kwam. 
4. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betle-

hem heet, aangezien hij van David afstamde, 
5. om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 
6. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 
7. en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en 

legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van 
de stad.  

Handelingen 2: 17 - 22 en 40 - 42  

17. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.  
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude 
mensen droomgezichten. 

18. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zul-
len profeteren. 

19. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde 
beneden, bloed en vuur en rook. 

20. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralen-
de dag van de Heer komt. 

21. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.

 

22. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg:  
Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en 
de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft ver-
richt. 

23. . . . . . t/m . . . . 39. 
40. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn 

toehoorders deed met de woorden: Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!

 

41. Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal 
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 

42. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeen-
schap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 

Het zijn voor u allen bekende woorden, misschien in een nieuw jasje vanwege 
de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar toch. U kent het vervolg, de eenvoudige her-
ders gingen naar de stal, bogen zich eerbiedig en aanbaden hun eeuwige Ko-
ning, de wijzen kwamen van verre en eerden Hem met geschenken.  
In Handelingen 2 kwamen duizenden mensen tot geloof en beleden en aan-
baden hun Heiland! 



 

4 december 2007 

De vraag is nu: Wat doet dit Kerstkind en Zijn boodschap vandaag met mij en 
met u? Wordt het in 2008 een vrolijk, gezellig of een Gezegend Kerstfeest? 

Zie ook onze Kerstkaart, die getuigt van het Licht dat het duister verbreekt. 

Arie Maat 
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6 december 2007 

 
Van de bestuurstafel 

 
Afscheid en welkom 
We nemen afscheid van Johan Wessels, die vanaf het begin onze website 
heeft beheerd. Hij heeft enige tijd geleden aangegeven, dat hij zijn werk-
zaamheden wilde neerleggen. Vanaf deze plaats hartelijk dank voor je inzet 
en de samenwerking in de afgelopen jaren. Inmiddels zijn we bij Johan langs 
geweest om hem een kleine attentie aan te bieden voor het vele werk dat hij 
verricht heeft. 
Gelukkig was Johan Noltes van de Grote Maatweg, niet onze oud-secretaris, 
bereid om de plaats van Johan Wessels in te nemen als webmaster en inmid-
dels is hij enthousiast met de website aan de gang. We wensen hem Gods 
zegen en veel succes bij dat werk en we hopen op een goede samenwerking 
met het bestuur en de fractie. 

Ledenvergadering en openbare vergadering 
Op DV maandag 3 maart 2008 hopen we van 19:45 

 

20:15 uur onze beslo-
ten ledenvergadering te houden, gevolgd door een openbare vergadering 
in zalencentrum Het Anker , Wilhelminastraat 28, 7642  CS te Wierden.  
Voor het openbare gedeelte van deze avond hopen we onder andere André 
Rouvoet of één van onze andere bewindslieden als spreker en forumlid in ons 
midden te hebben. U hoort daar begin 2008 meer over.  

Het bestuur heeft dit jaar uitgepuft

 

van de verkiezingscampagnes, die veel 
energie vergden. We hebben daarnaast wel zo goed mogelijk op de winkel 
gepast en veel dingen geregeld. 
De fractie is druk met diverse onderwerpen, soms in nauwe samenwerking 
met de Overijsselse provinciale statenleden van de ChristenUnie, hun gede-
gen bijdragen in dit nummer geven daarvan een uitstekende indruk. 

Arie Maat  

Plaatselijk 
In Memoriam Arend Wassink 

Op 25 februari 2007 is op de leeftijd van negenenzestig jaar, voor ons zeer 
plotseling, overleden ons oud-lid Arend Jan Wassink, Entersestraat 12 te Bor-
nerbroek. Arend was de (schoon)vader van Henriëtte en Dinand Nijzink 

 

Wassink. 
Op vrijdag 2 februari is er een rouwdienst gehouden in de Hervormde Kerk te 
Enter, waarna aansluitend de begrafenis plaats vond. 
Wij zijn ervan overtuigd dat Arend nu met de engelen juicht voor Gods troon. 
We wensen vanaf deze plaats - een eerdere gelegenheid was er helaas niet - 
zijn vrouw Betsie en de (klein)kinderen juist in deze dagen, Gods nabijheid toe 
om dit zware verlies te dragen. 
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Van de Fractie 

 
Alcohol matigingsbeleid, nota Happy fris

   
Vragen voor de commissie Zorg - 10 oktober 2007 

Geacht College,  

Onlangs heb ik u de nota Happy Fris toegestuurd.  
Het is een nota gericht op alcoholmatigingsbeleid voor de 
jeugd.  
Deze nota is intussen door de gemeenten Rijssen-Holten 
en Hellendoorn als beleidsstuk aangenomen.   

Het is u bekend dat onze fractie het alcoholgedrag onder 
jongeren als een groot gezondheidsrisico ziet.   

Het gaat veelal niet probleemjongeren en ze komen daarom ook niet onder de 
aandacht bij de hulpverleningsinstanties.  

Maar uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze jeugd door het te vroeg, 
te vaak en te veel (3 V s) gebruik van alcohol een groot gezondheidspro-
bleem riskeert, met alle gevolgen van dien op langere termijn.  

We kunnen ons daarbij van alles indenken, maar ik wil er in dit stadium niet 
verder over uitweiden, Er komt namelijk een voorlichtingsavond. Op verzoek 
van onze fractie, georganiseerd door de griffie van de gemeenteraad.  

Het onderwerp dient in de ogen van onze fractie ook in onze gemeente met 
spoed en zo breed mogelijk te worden opgepakt. We hoeven gelukkig niet zelf 
en alleen het wiel uit te vinden. Binnen de u aangereikte nota wordt het alco-
holbeleid breed onder de aandacht gebracht. In de nota wordt de problema-
tiek in de volle breedte besproken.  
Dit spreekt ons als fractie aan en werd ook door deskundigen tijdens de laats-
te VNG vergadering bepleit. 
Het aannemen van de nota binnen de buurgemeenten biedt een prachtkans 
om als gemeente Wierden zo spoedig mogelijk aan te sluiten, temeer omdat 
we als 3 gemeenten toch al verschillende zaken samen doen. Vervolgens kan 
het zelfs worden uitgerold over heel Twente, als daar belangstelling voor be-
staat.   

Vragen:  

1. Heeft het college kennis genomen van de nota? 

2. Bent u bereid de inhoud van de nota, in navolging van de buurgemeen-
ten, tot gemeentelijke beleid te verheffen? 

Ria Brinkman 

Ria Brinkman

 



 

8 december 2007 

Zenderink  commissie GGZ van 26-3-2007  

Hier volgt de ChristenUnie bijdrage in de commissie GGZ van 26-3-2007.  

Voorzitter, onze fractie heeft in de vorige commis-
sievergadering gevraagd om het verslag over de 
kaderstelling ontwikkeling woongebied Zenderink 

vandaag op de agenda als bespreekstuk te zetten. 
De reden is niet zozeer om de inhoud nog eens 
diepgaand met elkaar te bespreken, maar om met 
elkaar van gedachten te wisselen over de vraag of 
Zenderink nog wel moet doorgaan. En de vraag 
stellen, is haar in feite beantwoorden.  
Onze fractie  en dat heeft u ook in de pers kunnen 
lezen  is van mening dat Zenderink van tafel kan.  

En om dat toe te lichten neem ik een aantal onzer 
nog even weer mee naar die gedenkwaardige in-
formele bijeenkomst van de raad in de tweede helft 
van 2005. In de burgerzaal. Mevrouw Broeze was net wethouder. De burge-
meester deed het woord.   

Het ging over zorgen met betrekking tot de voortgang van Zuidbroek. De on-
derhandelingen met de projectontwikkelaars zaten op slot. De angst was dat 
er de komende jaren niet gebouwd zou worden. Schrik alom. Wat nu? Het 
antwoord was: Vooral de projectontwikkelaars laten merken dat de gemeente 
niet voor één gat te vangen is . Gewoon laten weten dat er nog meer bestaat 
dan Zuidbroek. En zo kwam plotsklaps Zenderink langszij. Een plek waar de 
raad in de vorige eeuw, te weten in 1994, een structuurvisie op had gelegd. 
Welnu, vooruit met de geit moet het college hebben gedacht. Zenderink bood 
een uitgelezen kans om als breekijzer voor Zuidbroek te dienen. De aanwezi-
ge raadsleden hadden het er maar moeilijk mee.  
Moet dat nu? Zo n mooi gebied. Zijn er geen alternatieven? Maar na veel vij-
ven en zessen en het uiten van tal van voorbehouden, stemde de aanwezige 
raadsleden schoorvoetend in. Om strategische redenen. Maar zo werd verze-
kerd, er is nog niks weg, alle mogelijkheden staan nog open. En bovendien, 
uiteraard zou er nog een keer over go or no go worden gesproken.   

Maar ja, als besloten wordt Zenderink in stelling te brengen, dan zul je daar 
wel werk van moeten maken, anders is het een papieren tijger. En zo stelden 
we als raad achtereenvolgens het voorbereidingsbesluit vast, verklaarden we 
de WVG van toepassing en gingen we aan de slag met de inrichtingsschets, 
zijn er onderhandelingen gaande over aankoop van grond en ligt het in de be-
doeling extra ambtenaren aan te stellen om dit allemaal mogelijk te maken. 

Wim Goosen
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10 december 2007 

Intussen zijn we anderhalf jaar verder. Er zijn verkiezingen geweest, er zit een 
nieuwe raad. En gelukkig zitten hier nog raadsleden die de informele bijeen-
komst hebben bijgewoond en het kunnen navertellen wat zich toen heeft af-
gespeeld.   

Op 2 januari jl. kwam de verlossende mededeling van de kant van de burge-
meester in zijn nieuwjaarstoespraak. Er was in Zuidbroek een belangrijk con-
tract getekend. En er zouden er meer volgen. Al vrij snel daarna kon wethou-
der Broeze dat bevestigen. Iedereen in z n sas. In Zuidbroek kan worden ge-
bouwd.  

En Zenderink? De voorbereidingen gaan gewoon door als was er niks ge-
beurd. 
Waarom gaan we in Wierden eigenlijk bouwen? Juist ja, om te voorzien in de 
woningbehoefte voor de eigen bevolking. In 2004 is door de toenmalige ge-
meenteraad een ontwikkelingsvisie vastgesteld waarin als doelstelling staat 
aangegeven dat we met z n allen willen toegroeien naar een gemeente van 
26.000 inwoners.   

Welnu, die doelstelling wordt met het volbouwen van Zuidbroek met groot 
gemak gehaald. En als je daar dan nog de bouwplannen voor De Berkhorst, 
De Beukhorst, Hoge Hexel en andere inbreidingsplannen bijtelt, komen we er 
ruimschoots overheen. Zónder dat de raad zich heeft uitgesproken over een 
nieuwe groeidoelstelling.  

Ofwel, Zenderink is helemaal niet nodig.  
Laten we asjeblieft zuinig zijn op ruimte en vooral op fraaie landschappelijke 
esgebieden zoals Zenderink er één is. Vroeger, voorzitter, zei menig stadsbe-
stuurder: Kijk daar ligt een prachtig natuurgebied, een es, een bos, laten we 
daar woningen bouwen, daar willen de mensen graag wonen . Zo moet dat in 
1994 ook nog in Wierden zijn gegaan. Tegenwoordig zeggen we: Handen af 
van onze fraaie en steeds schaarser wordende ruimte .   

Onze fractie wil daarover nú met de overige fracties van gedachten wisselen. 
Eér het te laat is. Want de tegengeluiden laten zich gauw bedenken. Ik noem 
ze al maar vast: we hebben al geïnvesteerd, we zijn al een eind op streek met 
de planontwikkelingen, dit leidt tot kapitaalvernietiging en meer van dat soort 
voor de hand liggende tegenwerpingen.  

En dat was de reden dat we het eerste beste stuk dat passeerde over Zende-
rink hebben aangegrepen om te stoppen met de plannen, nu het nog kan.   

Kortom, onze fractie is van mening dat we met onmiddellijke ingang de plan-
ontwikkeling met betrekking tot Zenderink moeten stoppen. 
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Voorts is onze fractie van mening dat er, alvorens met verdergaande woning-
bouwplannen te komen  en dan heb ik het niet over een woninkje hier en een 
woninkje daar -  er eerst een maatschappelijk debat zou moeten worden ge-
voerd over de vraag of, en zo ja, hoe Wierden wenst door te groeien na de 
doelstelling van 26.000 inwoners te hebben gehaald.   

Een robuuste gemeente? Prima, maar dat kan een gemeente met 26.000 in-
woners ook zijn. Dat hangt echt niet af van het inwonertal. Laten we vooral 
niet willen concurreren met de buren Almelo, Rijssen-Holten. Daar kun je toch 
niet tegen op. Dat moet je zelfs niet eens willen. 
Wierden heeft genoeg aan haar eigen aard en schaal.   

Maar, let wel daarover willen wij een maatschappelijk debat. Laat de bevol-
king van Wierden, Enter en de buurtschappen maar zeggen wat we moeten. 
En stel dat de uitkomst is dat we door moeten groeien dan zijn er best nog al-
ternatieven, bijvoorbeeld door daar oude industrieterreinen bij te betrekken. 
Zenderink hoeft niet en Zenderink mag niet.  

Voorzitter, ik ben uiteraard nieuwsgierig naar de reactie van de wethouder, 
maar zeker ook benieuwd van wat de andere fracties hiervan vinden.  



 

12 december 2007 

Wethouder Broeze  

Bijdrage van de ChristenUnie in de raadsvergadering van 11-12-2007.  

Voorzitter, voor de goede orde, het moet me van het hart, maar volgens mij 
hadden wij deze discussie vanavond niet hoeven te voeren wanneer mevrouw 
Broeze had geluisterd naar onze vriendelijke doch vermanende oproep in het 
voorjaar in het debat over de nevenfuncties.  
Toen al hebben wij ons als fractie hardop afgevraagd of ze haar functie als 
commissaris bij de Rabobank nog langer moet combineren met die van haar 
wethouderschap, gezien de grote projecten die in Wierden op stapel staan en 
waarin ook de naam van Rabo-vastgoed steeds vaker klinkt.  
Onze bijdrage van toen eindigde met Beste Ria, denk er nog s goed over 
na .  
En dan denk je, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar nee, ze was 
eerder ontstemd, heb ik wel gehoord.  
U ziet het, we zitten midden in het debat. Overigens vanuit de kant van de 
raad bezien volstrekt logisch, want wat we vanavond als raad doen is niks 
meer of minder dan het uitoefenen van onze controlerende taak.   

De kern van het debat is tweeërlei: 

1. Heeft de wethouder, gelet op haar brief van 23 oktober 2007, de raad 
toen of nadien correct geïnformeerd over de kwestie Pool; 

2. Wat is de werkelijke reden dat ze opstapt als commissaris van de plaat-
selijke Rabobank. Is dat omdat ze dat van de bank moet, of is dat om-
dat ze, zoals dat zelf in de krant aangeeft in een situatie is terechtge-
komen .  

Ofwel, stel dat de pers er niet over had geschreven en gesproken en stel dat 
er van de kant van de Rabobank geen druk was uitgeoefend, wat dan?  
En dan de hamvraag: vindt ze ook zelf niet dat de functies van wethouder én 
commissaris de schijn van belangenverstrengeling met zich meebrengen? Of 
erger nog, in de Wierdense situatie, gelet waar de naam van de bank opduikt, 
belangen al zijn verstrengeld? En dan heb je het over integriteit! En dan het 
lost het niks op wanneer je honderd keer roept van ik ben gewoon eerlijk .   

Onze fractie verwacht daarom op beide vragen een absoluut bevredigend 
antwoord. Voorwaarde is dat, als het gaat over de integriteit van handelen, we 
alle vertrouwen moeten kunnen blijven houden.  
Zoniet, dan moeten we ons afvragen of we verder met haar kunnen. Ze mag 
dan als wethouder daadkrachtig en ambitieus zijn, allemaal niks mis mee, in-
tegendeel, maar ze opereert wel in een publieke functie en  temidden van een 
politieke omgeving.  
En ik vraag me hardop af of ze zich dat bij tijd en wijle voldoende realiseert.  
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En dat er een interpellatie is aangevraagd heeft alles te maken met de manier 
waarop u met de raad communiceert. Het enige dat wij aanvankelijk van u 
hoorden was van: Maandag 3 december jl., heb ik zowel bij de directie als de 
andere leden van RVC van de Rabobank NW Twente aangegeven te willen 
stoppen als commissaris per 1 januari 2008 .  

En toen één onzer u ernaar vroeg volgde er een mailtje met als antwoord: 
Het stoppen als commissaris bij de Rabobank is mijn persoonlijke beslissing 

geweest.  
Dit tekent u. Kort door de bocht, geen enkele toelichting. Dat kan zo niet.  

Als raad moeten we uit krantenberichten proberen te halen wat u tot die stap 
heeft doen besluiten. 
Zo ga je toch niet met elkaar om? Het minste dat ik had verwacht is een ver-
helderende brief. U weet wat er leeft, althans kunt weten, maar u neemt niet 
de moeite daarover met de raad in contact te komen.  
Ja dan moet u, met een beetje kritische raad, niet raar opkijken dat er dan 
vragen gesteld gaan worden of zoals nu een interpellatiedebat wordt aange-
vraagd. Nogmaals u en niemand anders heeft dat over zichzelf afgeroepen.  

Bijdrage behandeling begroting Wierden 2008 van 13 november 2007 

Voorzitter in juni is de meerjarenbegroting voor de jaren 2008 

 

2011 door de 
raad vastgesteld na uitvoerige behandeling en beraadslaging. 
De nu voorliggende begroting 2008 is niet meer en niet minder de eerste 
jaarschijf uit die meerjarenbegroting. 
Er zijn gemeenten waar de behandeling van de begroting dan ook bijna een 
hamerstuk is geworden. En daar horen geen uitvoerige algemene beschou-
wingen bij. Want we moeten de dingen vooral niet dubbel gaan doen. Maar 
vooralsnog zijn we hier zover nog niet. 
Wij zullen ons beperken tot enkele hoofdpunten.  

1. Iets van algemene aard 

Volgend jaar gaat deze gemeente ongeveer 38 miljoen euro uitgeven aan 
jaarlijks doorlopende uitgaven en daarnaast zo´n 6 miljoen aan investeringen. 
Dat geld is er en wordt ingezet voor tal van prima doelen. Aan groenvoorzie-
ningen, aan wegonderhoud, aan quasi saaie, maar o zo belangrijke zaken als 
riolering, aan meer in het oogspringende uitgaven als die voor de sport, geld 
voor de medemens in de vorm van bijstands- en andere uitkeringen, voor tal 
van subsidies verenigingen, voor cultuur en ga zo nog maar een poosje door. 
Een heel breed scala van activiteiten en diensten.  
We doen als gemeente best wel heel veel. En dat we al die voorzieningen van 
jaar tot jaar in stand kunnen houden en daar met z´n allen het geld voor be-



 

14 december 2007 

schikbaar hebben stemt tot dankbaarheid. Dat realiseren wij ons als fractie 
maar al te goed.  
En vanuit die dankbaarheid is er is ook waardering. Dat wil ik vanuit deze plek 
nog eens graag onderstrepen. Geen misverstand daar over en complimenten 
aan al die harde werkers die zich daar dagelijks voor in zetten. Ambtenaren 
zowel als bestuurders. De mensen in de binnendienst én de zwoegers in de 
buitendienst. Dat mag gerust eens een keer hardop gezegd worden.   

Maar goed, als raad zitten we er niet om alleen maar zoete broodjes te bak-
ken en te applaudisseren. Laat ook dat helder zijn.  
We zullen met name inzoomen op die elementen in en rondom de begroting 
die althans onze fractie van de ChristenUnie niet aanstaan.   

2. OZB 

Deze begroting is sluitend gemaakt met een extra verhoging van de OZB met 
2% bóvenop de inflatieverhoging van 2,375%. Als het aan dit college ligt gaat 
de burger, maar ook het bedrijfsleven dus volgend jaar ruim 4,5 % meer OZB 
betalen.   
Daar vallen een paar saillante of zo u wil sappige kanttekeningen bij te plaat-
sen.   

2.1.  

Of u het leuk vindt of niet, ik kom terug op de behandeling van de nota Meer 
Jaren Beleid in juni jl. Daar heb ik toen voorspeld dat er een extra OZB-
verhoging aan zat te komen. Dat stond niet als zodanig in de stukken, maar je 
kon het tussen de regels door lezen. Ik heb toen nog een beetje speels gewe-
zen op een mailtje van de burgemeester aan alle raadsleden over de OZB-
tarieven en een link gelegd met de extra OZB-verhoging. Maar o nee dat zag 
ik allemaal héél verkeerd. Kunt u het zich nog herinneren?  
Amper 4 maanden later ligt er een voorstel om de OZB extra te verhogen.   

(Trouwens, een beetje jammer dat de burgemeester er deze middag niet was. 
Om deze reden en ook vanwege wat verder nog komt, namelijk De Passie).   

2.2. 

Uit verhalen in de pers kan worden opgemaakt dat het OZB voorstel niet 
doorgaat, omdat de meerderheid van de raad tegen is. De 3 oppositiepartijen 
plus het CDA.En misschien wordt het raadsbreed als ook de PPW zich aan-
sluit. We laten ons verrassen. 
Maar zover is het nog niet. De stemming moet nog plaatsvinden. Niet geheel 
onterecht zegt wethouder De Putter van financiën voor de microfoon van regio 
FM en in de krant dat de discussie hierover in de raad hoort plaats te vinden. 
Maar vervolgens stort hij zich zelf in de discussie door alvast te roepen dat, 
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wanneer de extra verhoging niet doorgaat, we een jaar later alsnog een extra 
verhoging moeten doorvoeren. En toen dacht ik van dank je de koekkoek .  
Want hoe kan het zijn dat de wethouder in juni jl. niet kon bevestigen dat er 
een OZB-verhoging zat aan te komen, toen ik hem er nadrukkelijk naar vroeg, 
terwijl hij nu, ruim een jaar van te voren al weet dat we per 2009 weer een ex-
tra verhoging tegemoet kunnen zien. Bovendien, we moeten de meerjarenbe-
groting 2009 -2011 volgend jaar juni nog gaan behandelen. Niemand weet de 
financiële uitkomst daarvan, maar de wethouder weet nu al te zeggen dat er 
een extra OZB-verhoging zit aan te komen.  

Mijn conclusie is wederom heel simpel. Lastenverzwaring 

 

lees extra OZB-
verhoging 

 

is daarmee doel op zich geworden. Dit college heeft geld nodig 
om haar ambities te realiseren.  
Dit college wil niet ombuigen, lees bezuinigen, wil geen lastige takendiscussie 
voeren, niet met een taakstellende efficiencyopdracht opgezadeld worden, 
maar zoekt de weg van de minste weerstand door de rekening neer te leggen 
bij de burger in de vorm van woonlastenverzwaring.  

2.3. 

En dan de aanleiding.  
Wat het college doet is de verhoging van de OZB koppelen aan extra geld dat 
de gemeente kwijt is voor nieuw beleid van de regio. Zo van de regio gaat 
ons meer geld kosten. Kunnen wij ook niks aan doen en dus doen we de OZB 
maar omhoog . Voorzitter, zo zijn wij niet getrouwd. De OZB is in z n aard een 
algemeen dekkingsmiddel. Niks anders dan de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds. Beide inkomstensoorten zijn er voor de algemene bekosti-
ging van gemeentelijke uitgaven.  
Er is geen enkele directe link met welke uitgaaf dan ook. Het leggen van zo n 
verband is beleidsmatig nog riskant ook. Want wat als de regio ons minder 
gaat kosten of wat als we bijvoorbeeld na verkoop van Twence, ik noem maar 
wat, geld vanuit die hoek krijgen. U zou dan consequent zijn door een belas-
tingverlaging voor te stellen, maar dat zie ik u nog niet doen.  
De echte oorzaak van uw OZB-voorstel is er maar één, namelijk dat u in 2008 
meer wilt uitgeven dan u aan inkomsten hebt. Zo simpel zit dat. En hoe komt 
dat? Omdat u de coalitie in juni jl. een amendement hebt laten aannemen 
voor allerhande op zich goede uitgaven, daar niet van, maar die niet betaald 
kunnen worden. En daar had u minimaal voor moeten waarschuwen. Of u had 
met bezuinigingsvoorstellen op andere posten moeten komen. Niks van dat 
al.  

2.4. 

Nog een laatste saillant punt. Je hoort wel eens dat de politiek niet meer leeft. 
Wie in de woonplaats interesseert zich nog voor het werk dat wij hier als raad 
doen. Denken we wel eens in een sombere bui.  
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Toen ik het voorstel van B&W over de extra verhoging las, dacht ik: Kat in t 
bakkie. De coalitie zal ongetwijfeld het collegevoorstel volgen. En ze hebben 
de meerderheid en daar mogen ze gebruik van maken. Allemaal niks mis 
mee. Maar ik heb buiten de waard gerekend. De ledenraad van het CDA. Uit 
de pers verneem ik dat die de fractie op andere gedachten hebben gebracht. 
Dat is heel mooi. Ofwel de plaatselijke politiek leeft wel degelijk. De ledenraad 
van het CDA op de lijn van de oppositie. Gaat absoluut de goeie kant op.  

2.5 

Voorzitter, samenvattend, even los van deze sappige aspecten: ik zag deze 
OZB-verhoging aankomen en ik zie dat Wierden de komende jaren, als het 
aan dit college ligt, rekening moet houden met een reeks van lastendrukver-
zwaringen. Ik heb enig recht van spreken.   

3. De Passie 

Er is toch redelijk veel te doen rondom De Passie in de laatste weken en da-
gen:  

De op handen zijnde aanwijzing van de provincie in opdracht van 
het rijk. 
De besloten vergadering van zaterdag 10 november, die wij heb-
ben geboycot. 
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De uitspraak van rechtbank Almelo van vrijdag 9 november.  
Het daarop gebaseerde persbericht van de gemeente met als kop 
Gemeente Wierden wint geding Passie .   

U allen is bekend hoe wij in dit dossier staan. Ik ga niet triomfantelijk doen, 
ook niet hoog van de toren blazen. Maar de ontwikkelingen gaan steeds ver-
der in de richting die wij consequent hebben bepleit. Of u het leuk vindt of niet, 
het doek valt.  
Jammer dat het zover moest komen en jammer dat de gemeente blijft tegen-
spartelen. Bruuskeren zoals dat op de kabelkrant werd genoemd. Ik weet 
niet wat er uit het besloten overleg van afgelopen zaterdag is gekomen, maar 
de daaraan voorafgaande stukken voorspelden weinig goeds. In Nederland 
kun je heel lang blijven procederen. Zelfs tegen beter weten in. Adviseurs en 
juristen te over die altijd wel weer mogelijkheden zien. En u daar maar achter 
aan hollen. Heeft tot dusver niks opgeleverd, behalve dikke nota s en hoge 
kosten, maar och wie ligt daar wakker van?   

U mag best weten, onze fractie is het zat. Hebben daar ook enige emotie bij. 
Distantiëren ons dan ook van besloten bijeenkomsten als die van afgelopen 
zaterdag die als enige inzet hebben van hoe kunnen wij ons onttrekken aan 
de wet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen?

 

En als ik dan het persbericht van gisteren lees, dan wordt het mij bang te 
moede. De kop alleen al: Gemeente wint geding Passie .  
Wie de moeite neemt de uitspraak van de Rechtbank te lezen, komt tot een 
geheel andere conclusie. Voor de zoveelste keer gaat de gemeente hard on-
deruit. Alleen de toegift die De Passie wilde door nu al geld te willen voor 
voorbereidingskosten en door een constructief overleg af te dwingen dat vond 
de rechter te ver gaan. De Passie is in die eisen niet-ontvankelijk verklaard. 
Dat is nog weer heel wat anders dan in het ongelijk gesteld .   

De gemeente is in alle rangen en standen voor de zoveelste keer veroordeeld 
in de proceskosten en het betalen van het griffierecht. En dat zegt toch echt 
wel iets. En dan roepen: Wij hebben het geding gewonnen! ? 
U begrijpt, ik hapte naar adem. (Ik dacht even aan Al Sahaf, destijds minister 
van propaganda in Irak).   

Voorzitter, ik blijf correct, dat ben ik aan mijn fractie en partij verschuldigd, 
maar in dit dossier heb ik toenemende moeite met de houding en gedrag van 
het college. Een vorm van populisme waar ik me niet gemakkelijk onder voel. 
Wij zijn vooreerst bestuurders en zijn er om professionele besluiten te nemen. 
Ik zal nog iets toevoegen. Ik heb al eens vaker gezegd dat hier de vrijheid van 
onderwijs in geding is. Iets waar onze voorouders in het begin van de vorige 
eeuw voor geknokt hebben. Iets dat gelukkig nog steeds opgesloten zit in on-
ze huidige wetgeving. En gelukkig is het ook dankzij die wetgeving dat De 
Passie aan het langste eind gaat trekken. Geen twijfel mogelijk. 
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Niet dat dat het vooropgezet doel is, maar die vrijheid wordt door dit gemeen-
tebestuur in de waagschaal gesteld. 
Ik ben ook reuze benieuwd of er vandaag nog beweging in het dossier komt. 
Wat de begroting betreft, die is wat onze fractie betreft niet rechtmatig, omdat 
er geen geld in is opgenomen voor De Passie.  
En zolang dat niet het geval is zullen wij tegen deze begroting stemmen.   

Wat er precies gaat gebeuren weet ik niet. We zullen afwachten welke stap-
pen de provincie gaat ondernemen. Gedeputeerde Klaasen was glashelder. 
Hij had het over taakverwaarlozing . Zogezegd staat de deurwaarder op de 
stoep. Het rijk, de provincie, de rechter, de raad van state, onze eigen com-
missie voor de bezwaar- en beroepschriften, kortom heel weldenkend be-
stuurlijk én rechterlijk Nederland tegenover Wierden. Wierden onder curatele. 
We stonden er bij en keken er naar. Maar laten we s.v.p. ophouden met het 
zoeken van nieuwe procesmogelijkheden of zoals ik ergens las de komst van 
De Passie met alle mogelijke middelen te weren . Want dat suggereert echt 
dat het om meer dan alleen de geldkwestie gaat.  

4. Tot slot Stationsomgeving/de tunnel 

Zit met een fors bedrag in deze begroting. Twee miljoen rechtstreeks en nog 
wat geschrapte vette posten die zijn betrokken bij het plan voor de stati-
onsomgeving, waar de tunnel deel van uitmaakt. 
Daarover heeft de raad onlangs in een besloten bijeenkomst kennis kunnen 
maken met de eerste contouren van het masterplan. In dat plan gaat het niet 
alleen over het spoor en de spoorwegovergangen of onderdoorgangen maar 
ook over de aangrenzende gebieden, waaronder de industrieterreinen. 
Het zag er allemaal zo op het eerste oog niet verkeerd uit. Vraag is alleen wat 
het de gemeente zelf gaat kosten. Maar we hebben als fractie nog nergens 
mee ingestemd en wat onze fractie betreft staat alles nog open. Ik zeg dat 
maar even heel expliciet. Want ik heb intussen enige ervaring met besloten 
bijeenkomsten. Ik noem alleen maar het begint met Z en het eindigt op ende-
rink .   

Er komt rondom het station nogal wat op ons af. Onze fractie is van mening 
dat er een procedure moet worden gevonden om breed over meerdere varian-
ten te discussiëren.  
Niet allen met ons, maar ook met de bevolking. Ik vind niet dat wij in zo n be-
langrijke zaak zo maar even een model kunnen kiezen.  
Wat je ook doet, het heeft nogal gevolgen. Voor het verkeer, voor het cen-
trum, voor de economie, voor de ondernemers, voor de bewoners aan beide 
zijden van het spoor, voor de winkeliers, kortom voor wie niet.   

En wij vinden dat er op interactieve wijze met direct belanghebbenden moet 
worden gecommuniceerd.  
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En dan niet in de zin van hier hebt u een plan, zeg maar wat u er van vindt . 
Nee, er moeten keuzemogelijkheden zijn.  
En ik begrijp best dat daar haken en ogen aan zitten, zoals vraagstukken op 
het gebied van de Wet voorkeursrecht Gemeenten, mogelijkheden om subsi-
die te krijgen uit Nanov-potten, uit de agenda van Twente en wellicht nog an-
dere, maar die mogen niet verhinderen dat er een open discussie plaatsvindt, 
die voorkomt, dat er overhaast koers wordt gezet op welke variant dan ook.  
Voorzitter, ik attendeer erop dat zo n plan draagvlak moet hebben. Bij de poli-
tiek én vooral bij de bevolking. Interactie staat hoog in het vaandel. Welnu een 
pracht van een kans. Het gaat om een miljoenenproject waar tal van aspecten 
aan zijn verbonden.   

Gezien wat we hebben gezien, wil onze fractie nu al nadrukkelijk een lans 
breken voor de aanleg van een verdiept spoor. Althans daar serieus onder-
zoek naar te doen. Desgevraagd werd er in de bijeenkomst geantwoord dat 
dat volgens de NS niet zou kunnen vanwege de helling vanaf de kanaalbrug, 
maar eerlijk gezegd, dat wil er bij mij nog niet in. Ik mag niet klappen uit de 
plaatjes die ons zijn vertoond, maar het idee laat ons als fractie niet los.  

Voorzitter ik kom nog even terug op De Passie. 
Willen we voor wat betreft het masterplan voor de stationsomgeving kans van 
slagen maken in de agenda van Twente dan moet het regionale of liefst zelfs 
bovenregionale uitstraling hebben. Het moet gaan om de versterking van de 
economie. Het moet werkgelegenheid opleveren. De Passie voorziet in die 
criteria. Het wordt een regionale, bovenregionale school. Veel leerlingen zul-
len per trein komen en gaan. Daarom ook hun voorkeur voor vestiging in de 
buurt van het station.  

Hoe je het ook wendt of keert, zo n school voor voortgezet onderwijs zal de 
realisering van het masterplan stationsomgeving alleen maar versterken.  
En als we daar op één of andere slimme manier ook nog het Multifunctioneel 
Centrum aan weten te koppelen, dan zijn we als gemeente spekkoper. 
Maar dat vraagt denkkracht en denken in termen van kansen in plaats van 
bedreigingen.   

Als we zo in de gezamenlijkheid doelen weten te creëren dan stijgen we bo-
ven ons zelf uit.  

Het woord is aan u en ons.  

Fractie ChristenUnie 

Wim Goosen 
Ria Brinkman 
Dinand Nijzink 
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Provinciaal 

 
De Passie en de statenfractie van de ChristenUnie  

 
S T A T E N F R A C T I E 

O V E R IJ S S E L  

Over de oprichting en vestiging van de Passie wordt al 
een groot aantal jaren gesproken.  

Op dit moment staat de aanvraag voor vestiging van de 
Passie in Wierden al 5 jaar op de planning. De aanvraag 
voldoet aan alle wettelijke eisen.   
Daarom is de gemeente Wierden verplicht om op de be-

groting voor 2008 budget te reserveren voor de vestiging van de Passie.  

Waarom zet Statenfractie van de ChristenUnie zich in voor de Passie? 

Provinciale Staten beslissen immers niet over de huisvesting van de Passie. 
Ook geeft de Provincie geen startsubsidie of iets dergelijks voor scholen. De 
Provincie heeft op dit terrein geen taak. De provincie heeft wel de bevoegd-
heid om financieel toezicht uit te oefenen op gemeentes. In 2005 heeft de 
Statenfractie van de ChristenUnie hierover al schriftelijke vragen gesteld.  
In de beantwoording liet het College van Gedeputeerde Staten toen weten dat 
dit toezicht alleen kan worden toegepast als het gemeentebestuur nalaat ver-
plichte uitgaven in de begroting op te nemen.  
Dat moment is nu, najaar 2007, aangebroken. Daarom heeft de Statenfractie 
aangedrongen op uitoefening van dit financieel toezicht. Dat hebben we eerst 
mondeling gedaan in de Commissie Economie, Mobiliteit en Bestuur eind 
oktober.  
De Gedeputeerde was duidelijk in zijn beantwoording en wil het financieel 
toezicht toepassen. Toen de begrotingsbehandeling in de gemeente Wierden 
geen wijziging opleverde, heeft de ChristenUnie de kwestie nogmaals via 
schriftelijke vragen aan de orde gesteld.  
Hiermee geven we aan dat we achter de Passie staan en dat is in het poli-
tieke proces van groot belang.  
Ons optreden moet gezien worden als steun voor de wettelijke vestiging van 
de Passie. 
Het gaat de Statenfractie van de ChristenUnie ten diepste om de vrijheid van 
onderwijs. Ook de vestiging van de Passie verdient een eerlijke bekostiging 
en behandeling zodat in augustus 2008 de school van start kan gaan.  

Marjan van der Bent  van den Hout,  4 december 2007 

fractievoorzitter ChristenUnie Overijssel 

Marjan van der Bent
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Dinand Nijzink

 
Even voorstellen  . . . . .  Dinand Nijzink 

Hallo, ik ben Dinand Nijzink, geboren en getogen aan de 
Bekkenhaarsweg 2 in Hoge Hexel. 

Na de lagere school heb ik een opleiding in de bouw geno-
ten aan de toenmalige LTS in Almelo, daarna ben ik van 
de bouw naar een opleiding in de landbouw gegaan aan de 
MAS in Hardenberg. 

Ik ben getrouwd met Henriëtte Wassink en wij hebben vier 
kinderen gekregen, twee dochters Eline en Miriam en twee 
zonen Joran en Joel.  

Wij wonen nu al ruim 16 jaar aan de Bekkenhaarsweg in Hoge Hexel.  
Kerkelijk leven we mee met de Hervormde Gemeente van Wierden - Hoge 
Hexel. 
Ik zie het Woord van God als richtsnoer in mijn leven.  
Daarom kies ik voor de ChristenUnie als mijn vertegenwoordiger in de politiek, 
in alle bestuurslagen. 

Mijn arbeidzame leven ben ik begonnen bij een loonbedrijf en daarna bij de 
agrarische bedrijfsverzorging waar ik in de loop der jaren weer in de bouw te-
recht ben gekomen. Na 19 jaar in dienstverband te hebben gewerkt ben ik in 
2004 een eigen onderneming gestart.  
Ons bedrijf Nijzink Bouwservice is hoofdzakelijk actief in de agrarische 
markt, waar wij bouwprojecten begeleiden en uitvoeren van ontwerp tot en 
met realisatie. 

In november 2006 ben ik, als vierde op de lijst, Klaas de Vries opgevolgd in 
de raadsfractie en heb zitting in alle drie de commissies.  

Wat betreft de actuele politiek zijn er onder andere de volgende zaken aan de 
orde:  

Woningbouw; wat mij betreft zo snel mogelijk beginnen te bouwen in 
plan Zuidbroek en geen woningbouw in plan Zenderink. 

Bestemmingsplan buitengebied; dit plan komt volgend voorjaar als 
voorontwerp ter inzage.  
Belangrijk onderdeel is het landbouwontwikkelingsgebied (LOG), de 
gemeente moet op korte termijn een visie ontwikkelen om de invulling 
van dit gebied voor agrariërs en ook burgers zo goed mogelijk te rege-
len.  
In de overige gebieden moet er aandacht zijn voor o.a. de vrijkomende 
agrarische gebouwen. Voor deze gebouwen zijn er de regeling vrijko-
mende agrarische bebouwing en de regeling rood voor rood . 
De uitvoering van deze regelingen moet meer gestimuleerd worden. 
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Masterplan stationomgeving; hierbij gaat het vooral om de tunnel onder 
het spoor. Ik ben er voor om een onderzoek te doen naar het verdiepen 
van het spoortracé in plaats van een tunnel. Op deze manier kunnen 
beide overwegen meegenomen worden.  

Zo zijn er meerdere zaken die de aandacht vragen. Kortom genoeg te doen. 

En voor leden die zich geroepen voelen om serieus mee te denken en mee te 
praten is er altijd plaats in de schaduwfractie. 

Dinand Nijzink  

Landelijk 

 

Het Unie- en ledencongres op 17 november 2007  

Zaterdag 17 november was er in de Buitensociëteit te Zwolle een Uniecon-
gres, waarvoor wij als bestuur van de ChristenUnie Wierden-Enter een uitno-
digen kregen.  
Gelijktijdig was er die dag een ledencongres voor alle leden van de Christen-
Unie in het land, waar ook Ria Brinkman uit Enter aan deelnam. 
Als secretaresse van de ChristenUnie Wierden-Enter nam ik deel aan het 
Uniecongres. Waar over verschillende bestuurszaken en reglementen moest 
worden gestemd. 
Heb je interesse in de onderwerpen van zo n vergadering, dan kun je de stuk-
ken voorafgaand aan het Uniecongres downloaden op www.christenunie.nl. 
Hierin staat precies beschreven wat er die dag wordt besproken en behan-
deld. Is men het niet eens met de voorgestelde wijzigingen, dan kan men een 
amendement indienen, maar dan moet je je wel aan de regels houden, dit 
staat vaak wel aangegeven of je kunt het reglement voor het Uniecongres 
raadplegen. Tijdens de vergadering worden deze dan behandeld (mits er vol-
doende ondersteuning voor bestaat) en wordt er over gestemd. 

Wat ik jammer vond, is dat het ledencongres gelijktijdig was, want daar kun je 
als lid meepraten over diverse onderwerpen in de verschillende deelsessie, 
enkele onderwerpen waren dit jaar:  

Jongeren en maatschappelijke verantwoordelijkheid;  
Onderwijs kwaliteit en identiteit.  

Bij deelname aan het Ledencongres geef je bij de opgave aan, aan welke 
deelsessie je wilt deelnemen. Tijden deze deelsessie wordt het gekozen on-
derwerp behandeld, dit is heel interessant en boeiend.  
Tijdens het middagprogramma komen de leden weer bijeen, samen met de 
deelnemers aan het Uniecongres.  

http://www.christenunie.nl
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De onderwerpen in de deelsessie worden nu in vogelvlucht behandeld. De 
wijzigingen worden doorgenomen en daar wordt over gestemd.  
Het komt voor dat een resolutie (resoluties zijn de uitkomsten van een deel-
sessie en een soort opdracht aan de politieke vertegenwoordigers) wordt in-
getrokken, omdat er nog verder over nagedacht moet worden. 

Het valt me op dat er vanuit de ChristenUnie Wierden-Enter weinig mensen 
deelnemen aan het ledencongres. Het is als je politiek betrokken bent zeker 
een aanrader om deel te nemen aan het ledencongres.  
Zelf ervaar ik het als zeer bindend om samen met leden uit het hele land be-
zig te zijn met de politiek vanuit ons geloof in Jezus Christus. Het is een plek 
van ontmoeting.  

Mocht je belangstelling hebben voor het ledencongres, dan kun je dit melden 
bij het bestuur. We kunnen dan altijd kijken of we samen kunnen reizen. Het is 
echt de moeite waard om hiervoor een zaterdag op te offeren. 

Fenny Jansen  Jurriëns  

ChristenUnie stelt adviescommissie over gedragscode in 

donderdag 08 november 2007 19:40   Het landelijk bestuur van de ChristenUnie 
houdt het voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici aan, dat was gea-
gendeerd voor het Uniecongres van 17 november. Het bestuur stelt eerst een 
commissie in om de partij te adviseren hoe en binnen welke kaders de be-
stuurders en politici van de partij aanspreekbaar zijn op hun leefwijze. De 
commissie komt vóór de zomer 2008 met een advies aan het Landelijk Be-
stuur. 
De geagendeerde gedragscode is geschreven naar aanleiding van vragen 
over declaratiegedrag van politici. De bestuurdersvereniging van de Christen-
Unie vroeg daarop om een handvest dat in zulke kwesties de weg wijst. 

Discussie 
De afgelopen week heeft het interne en publieke debat echter een wending 
genomen waardoor de discussie verengd wordt, nadat het Amsterdamse 
deelraadslid Yvette Lont een motie aankondigde waarmee zij het congres de 
uitspraak zou vragen dat praktiserende homoseksuelen geen bestuurder of 
vertegenwoordiger van de ChristenUnie kunnen zijn. 
Hoewel mevrouw Lont haar motie bij nader inzien niet indient, wil het bestuur 
uitsluiten dat er tijdens het congres een discussie ontstaat die zich toespitst 
op één bepaald onderwerp. Dat is flagrant in strijd met de intenties waarmee 
het onderwerp gedragscode was geagendeerd: een discussie over levensstijl 
gaat álle partijvertegenwoordigers aan. 

dinsdag 04 december 2007 11:00   Voorzitter adviescommissie Cnossen: 'Niet be-
spreken gedragscode op congres verstandig'. Zie verder www.christenunie.nl.  

We wensen de adviescommissie Gods zegen en wijsheid toe bij deze taak. 
Het bestuur volgt de publicaties en ziet uit naar het toegezegde rapport. 

http://www.christenunie.nl


         



 

26 december 2007 

 


