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Nadenken over een nieuwe 
bestuursstijl 
Jan Westert 

 
Wie na elk onderzoek een nieuw onderzoek wil 
om het vorige te bevestigen, zorgt voor beleid 
dat niet wordt gerealiseerd.” Deze regel is een 

variant op een tekst uit het Bijbelboek 
Prediker. In Prediker 11 staat ‘Durf risico’s te 
nemen, je kunt er later voordeel van 
hebben…Wie als maar op de wind let komt aan 
zaaien niet toe, wie naar de wolken blijft 
kijken, kan de oogst nooit binnenhalen. 
Het zijn wijze woorden van Prediker. Soms moet je 

doorpakken. Je moet verstandig om gaan met wat je 
hebt, maar bij de overheid of het nu landelijk, 

provinciaal of gemeentelijk is, heerst er een soort 
angst om risico’s te nemen. Want o wee, als er iets 
mis gaat, dan springt de politiek er boven op. Voor 
je het weet ben je weg als wethouder en getekend 
voor je loopbaan. Wethouderschap is bepaald geen 

erebaan meer, maar een zware klus. 
Onfeilbaar 
Ik merk dat de meeste tijd in het politieke debat 
gaat over de dingen die niet goed zijn gegaan. Of we 
willen bij een bepaald beleidsvoorstel nog meer 
onderzoek om maar te voorkomen, dat er iets mis 

kan gaan. Natuurlijk moet er met verstand worden 
gehandeld, maar dat er fouten worden gemaakt is 
ook inherent aan bestuur, net als bij elke baan. Ik 

heb liever een bestuurder die doorpakt, dan 
bestuurders die voor elk plan zich driedubbel 
indekken. Er mag immers niets misgaan. We 
verwachten tegenwoordig een onfeilbare overheid.  

Wijsheid 
Ten diepste is het een vorm van 
maakbaarheidsdenken: alle fouten zijn te 
voorkomen.  En zodra er een fout aan het licht 
komt, pakken we de wethouder, de gedeputeerde, 
de minister aan! Politiek wordt hij afgebrand. Zo 
ongeveer elk collegelid in Overijssel heeft op deze 

manier een motie van treurnis of wantrouwen van 
de PVV aan de broek gehad.  Ik heb met die manier 
van politiek bedrijven niks. De onfeilbare wethouder, 

de onfeilbare gedeputeerde of minister bestaat niet. 
In dat opzicht heeft christelijke politiek ook een 
eigen –ontspannen- visie op het bestuur van de 

overheid. Christenen hebben weten van de 
gebrokenheid van de samenleving. Die gebrokenheid 
doortrekt alles, dus ook het overheidsbestuur. 
Politici die pretenderen dat alles maakbaar 
onfeilbaar is, hebben steeds meer beleidsregels en 
onderzoeken nodig. Het openbaar bestuur wordt er 
echt niet beter van. De burger krijgt niet meer 

vertrouwen in overheid en politiek. Prediker 11 is 

een wijze tekst voor veel politici en bestuurders. Die 
wijsheid wens ik ook het nieuwe college van B&W en 

de nieuwe raad van Ommen toe.  
Bestuursstijl 
Voor de nieuwe raadsperiode is er geen uitvoerig 
akkoord geschreven tussen de partijen CDA, LPO en 
ChristenUnie. Er is ingezet op een nieuwe 
bestuursstijl. Meer doen met de burgers. Dat 
betekent ook loslaten en niet alles willen dicht 

regelen. Die nieuwe bestuursstijl is een brede 
beweging in onze samenleving, want de overheid 

merkt dat zij steeds vaker op de grenzen van haar 
eigen mogelijkheden stuit. We maken een grote 
transitie door naar duurzame energie, omdat het 
gas opraakt, of we niet ongegeneerd de bodem 
onder Groningen kunnen leegpompen en ook niet 

volstrekt afhankelijk willen zijn van Russisch gas.  
Die energietransitie is een buitengewoon zware 
opgave. De overheid kan die transitie stimuleren en 
begeleiden, maar de samenleving moet het zelf 
doen. Dan zie je ook de kracht van die samenleving. 
Allerwege worden energiecoöperaties gestart. 

Duurzaam Vilsteren is een van die vormen. Dat zijn 
mooie initiatieven, waar burgers zich samen sterk 
voor maken. Ook ondernemers pakken nieuwe 

kansen. Die lijn kunnen we in Ommen stimuleren. 
Daar past ook bij dat we op een andere manier 
kijken naar kernen en buurtschappen in onze 
gemeente. Geef een plaatselijk belang de ruimte om 

een eigen dorpsvisie te ontwikkelen. Politici en 
overheden die erkennen, dat niet alles van de 
overheid valt te verwachten, kunnen met een 
andere bestuursstijl meer met de inwoners en de 
samenleving bereiken.  
Kunst van loslaten 
Dat vraagt ook iets van politieke partijen.  Politici 

hebben overal een mening over, maar lang niet 
altijd het antwoord.  In de praktijk zorgt dat te vaak 
voor vermoeiende en roeptoeterende debatten, 

maar lang niet altijd zijn het bijdragen aan de 
oplossing van het vraagstuk. Loslaten en luisteren 
zal de kunst worden. Ik ben benieuwd of de Ommer 

raad die gewenste nieuwe bestuursstijl onder de 
knie krijgt. De opdracht die CDA, LPO en 
ChristenUnie aan het nieuwe college hebben 
gegeven, is hoopgevend. Het nieuwe college heeft 
veel ruimte om beleid vorm te geven. Niet alles is 
dicht- en doodgeregeld, het is nu ook aan de politiek 
om het college de kans te geven die nieuwe 

bestuurlijke lijn ook in te vullen. Politieke partijen 
moeten dus over hun eigen schaduw springen door 
niet zelf voortdurend wethouder te spelen of te dicht 
op de uitvoering te willen zitten.   
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Nieuws van de fractie 

Frans van der Mooren 

 
COALITIE 2018 – 2022 

 
Gemeenteraadsverkiezing 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing op 21 
maart van dit jaar pakte voor de ChristenUnie goed 
uit. Weliswaar minder stemmen dan gehoopt, maar 
een uitslag van 3 raadszetels om dankbaar voor te 
zijn. De ChristenUnie is daarmee na het CDA en de 

LPO, de derde partij in Ommen. De eerste stap is 
gezet. 
In de wandelgangen kon je de samenstelling van de 
verwachte coalitie al vernemen; CDA, LPO en 
ChristenUnie. 

Zelf vonden we het beter om de publieke start van 

de coalitieonderhandelingen af te wachten.  
 
Openbare startbijeenkomst 
In de raadsvergadering van 26 maart vond de 
openbare startbijeenkomst plaats. De raad besloot 
mevrouw Judith Compagner te vragen als 
informateur. Haar taak: nagaan welke partijen een 

stabiele coalitie kunnen vormen voor de nieuwe 
raadsperiode. 
 
Verslag informateur 
Na gesprekken met elke politieke partij, bracht 
Compagner in een openbare raadsvergadering op 17 

april advies uit op basis van de 

verkiezingsprogramma’s én de gevoerde 
gesprekken; een coalitie van CDA, LPO en de 
ChristenUnie was het meest voor de handliggend. 
Wel constateerde zij, dat een drietal onderwerpen 
verdere bespreking behoefde, te weten de 
verkeerssituatie bij de Hessel Mulertbrug, de 

forensen- en hondenbelasting en de 
zondagsopenstelling van winkels. 
Mevrouw Judith Compagner was desgevraagd bereid 
om als formateur ook de besprekingen tussen de 
mogelijke coalitiepartijen te begeleiden. 
 
Onderhandelingen 

In een aantal gesprekken zijn verschillende thema’s 
besproken. Het was belangrijke ontwikkeling om in 
plaats van de inhoudelijke beschrijving van 
onderwerpen, vooral aan te geven op welke manier 
onderwerpen worden opgepakt. Dit heeft weer te 
maken met het (raadsbrede) doel om de 
samenleving meer te betrekken bij de ontwikkeling 

van Ommen. Niet vooraf alles vastleggen. 
Het idee ontstond om als leidende coalitiepartijen 
een bestuursakkoord te sluiten en vervolgens aan te 
geven op welke manier en over welk soort 

onderwerpen de andere partijen en de samenleving 

van Ommen de komende 4 jaar kunnen meepraten, 
de Ommer Agenda. 
Het resultaat van de onderhandelingen is vastgelegd 
in het Bestuursakkoord “Samen Ommen”, met als 
ondertitel “Voor, door en met de samenleving”.  
Op 28 mei heeft de coalitie dit akkoord in bijzijn van 
de pers gepresenteerd. Op 31 mei is het 

Bestuursakkoord en de Ommer Agenda in de raad 
besproken en vastgesteld. 
 

 
 
Bestuursakkoord 
Waarom eigenlijk een Bestuursakkoord? De 
coalitiepartijen hebben hierin hun ambitie en 
afspraken vastgelegd. Over de hiervoor al genoemde 
thema’s is het volgende afgesproken.  
Hessel Mulertbrug: nog in 2018 starten we met 

maatregelen die een veilige overstreek voor fietsers 
van en naar de brug mogelijk maken. Later komen 
er maatregelen om de verkeerstroom aan te pakken. 
Openingstijden winkels en horeca: in 2019 start een 
gedegen onderzoek naar de bestaande regeling van 

winkeltijden. In dit onderzoek wordt in elk geval een 
evaluatie meegenomen over de koopzondagen. 

Lokale lasten: er komt een meerjarig belastingplan 
waarin alle belastingtarieven staan. In verband met 
verbetering van de recreatieparken wordt in overleg 
met de parken een voorstel tot verlaging van de 
forensenbelasting voorbereid. Ook worden andere 
belastingen, zoals hondenbelasting en de OZB voor 

maatschappelijke functies anders ingericht. 
Natuurlijk is het belangrijk om te kijken of er 
voldoende geld is voor de wensen. Er zijn immers al 
besluiten genomen die geld gaan kosten. Bovendien 
is ook nog onbekend hoeveel het gaat kosten om 
een eigen (bescheiden) ambtelijke organisatie op te 

zetten. De raad is er verantwoordelijkheid voor om 

bij de behandeling van de voorstellen (denk hierbij 
aan tussentijdse wijzigingsvoorstellen begroting 
2018, kaderbrief en begroting 2019) te bepalen wat 
mogelijk is. Globaal staat wel vast dat voor de 
komende jaren rekening wordt gehouden met 
uitwerking van de Ommer Agenda. 
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Ommer Agenda 

En wat houdt die Ommer Agenda eigenlijk in?  
Hiervoor kwam al ter sprake dat de coalitiepartijen 
met elkaar afspraken hebben gemaakt. Daarin komt 
de leidende rol van de coalitie naar voren. Tegelijk 
hechten de coalitiepartijen er belang aan dat de raad 
als geheel de samenleving betrekt bij onderwerpen. 
En dat zal niet bij alle onderwerpen op dezelfde 

manier kunnen. Vooraf zal duidelijk moeten zijn wat 

van elkaar wordt verwacht. Omdat deze manier van 
werken voor Ommen nieuw is, is het een leerproces. 
De raad laat zich daarbij door deskundigen 
begeleiden om zo recht te doen aan de rol van de 
inwoners.  
 

Kortom, wij willen een dynamische agenda voor de 
toekomst waar iedereen (raad en inwoners) 
voldoende inbreng in kan hebben. Een agenda die 
niet vooraf is dichtgetimmerd, maar flexibel is en 
meebeweegt met de maatschappelijke behoeftes en 
ontwikkelingen. 

 

 
 
College van b&w 
Hier volstaan we met de vermelding dat de 

ChristenUnie blij is met de komst van wethouder 
Bart Jaspers Faijer. In zijn portefeuille zitten o.a. 
duurzaamheid, welzijn, leefbaarheid, economie, 
plattelandsvernieuwing en leefbaarheid kleine 
kernen. Uit de reacties na zijn installatie als 
wethouder is wel gebleken welke bekendheid 

Jaspers Faijer nog geniet vanuit zijn functie als 

directeur bij Stimuland. Over de precieze verdeling 
van taken is meer te lezen op de website van de 
ChristenUnie Ommen:  
https://ommen.christenunie.nl/ of die van de 
gemeente Ommen: 
https://www.ommen.nl/gemeente/college-van-
bw/bestuursakkoord-2018-2022.html. 

Op genoemde websites is ook het Bestuursakkoord 
zelf te lezen en te downloaden. 
 

 
 
Natuurlijk kunt u ook met uw vragen terecht bij één 
van de fractieleden. 

 
Aangenaam kennis te maken! 

Bart Jaspers Faijer 
 

 
 
Zo kan ik de kennismaking met de fractie wel 

typeren: de tijd voorafgaand aan mijn benoeming en 
de eerste werkweken waren mij aangenaam. Ik 
dank de fractie en het bestuur voor het in mij 
gestelde vertrouwen en ik wil me graag namens de 
ChristenUnie inzetten voor de samenleving in de 

gemeente Ommen. 
Iets over mijzelf: ik ben 49 jaar, geboren en 
getogen in Hoge Hexel, gemeente Wierden. Onze 
familienaam komt uit Vriezenveen, zowel vaders 
kant als moederskant zijn ‘Vjenne-luie’. Sinds 
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november 1991 getrouwd met Jenny, zij komt uit 

Rouveen. Jenny is van opleiding Z-verpleegkundige 
en heeft gewerkt op ’s Heerenloo – Lozenoord 
(Ermelo). In de jaren ’90 hebben we bijna 6 jaar in 
Burkina Faso (West Afrika) gewoond toen we 
uitgezonden waren voor Woord & Daad. Destijds 
was W&D een kleine organisatie, inmiddels is het 
een grote, professionele ontwikkelingsorganisatie 

waar ik sinds 2014 in de Raad van Toezicht zit. We 
hebben 5 kinderen gekregen, 3 jongens en 2 
meisjes, waarvan de oudste hoopt te trouwen in 

oktober aanstaande. Jenny is druk met 
vrijwilligerswerk (vrouwenvereniging, hospice 
Zwolle, pastoraal-diaconaal centrum De Herberg in 
Oosterbeek) en mantelzorg.  

In de periode 1999 - 2014 heb ik op het gebied van 
plattelandsvernieuwing gewerkt bij Stimuland, 
waarvan de laatste 7 jaren als directeur. Uit die 
periode heb ik enigszins kennis gemaakt met 
Ommen en ik merk dat er veel herkenning is bij 
inwoners uit Ommen afkomstig uit die tijd. De 

afgelopen vier jaren ben ik wethouder in Staphorst 
geweest: daar heb ik me o.a. ingezet voor grotere 
zaken als een goede decentralisatie van de zorg, 
voor het opstellen van een gedragen omgevingsvisie 

en voor een nieuwe werkwijze op het gebied van 
Ruimtelijke Ordening. Dankzij goede samenwerking 
met ambtenaren en samenwerkingspartners is dit 

goed gelukt. Met de verkiezingen heeft de 
ChristenUnie het in Staphorst goed gedaan: we 
kregen er een zetel bij! 
De vraag of ik eventueel beschikbaar zou zijn als 
wethouderskandidaat in Ommen, heb ik met 
overtuiging positief beantwoord. Voor mijzelf ben ik 
hierin meermalen bevestigd en daar ben ik erg 

dankbaar voor.  In Staphorst is er een goede 
opvolger voor mij en draait de fractie goed: dat 
maakte het vertrek naar Ommen zoveel 
gemakkelijker. Van harte zet ik me namens de 

ChristenUnie in voor een sterk en goed openbaar 
bestuur, in alle afhankelijkheid van onze God. Ik zal 

nog veel moeten leren wat ‘typisch Ommen’ is, maar 
gezien de prettige contacten heb ik daar alle 
vertrouwen in. Met de portefeuille Wmo, 
duurzaamheid (inclusief energietransitie), wonen, 
plattelandsontwikkeling & landbouw, vitaliteit kleine 
kernen en economie krijgen we veel kansen om het 
ChristenUnie-geluid uit te dragen. Ik kijk uit naar 

een goede samenwerking met de fractie en de 
gehele gemeenteraad! 

 

Van het bestuur 

Hiemstra 
 
Na een drukke periode van de 

Gemeenteraadsverkiezingen, campagne voeren en 
daarna de onderhandelingen kunnen wij terug zien 
op een positieve ontwikkeling. Als bestuur hebben 
wij die verantwoordelijkheid ervaren en willen ons 
ook blijven inzetten om in de komende periode een 
bijdrage te kunnen leveren samen met de fractie. In 
deze nieuwsbrief kunt u ook uitgebreid kennis 

nemen van het bestuursakkoord en de installatie 

van onze nieuwe wethouder Bart Jaspers Faijer. 
 
Ledenvergadering 
 
De ledenvergadering hebben wij uitgesteld tot na de 
vakantie eind augustus ook al vanwege de drukke 
periode. Wij willen dan ook graag de leden en 

belangstellenden informeren over de ontwikkelingen 
en een terugblik over het jaar 2017. Wij proberen 
dit weer op een informatieve manier te doen en 

deze keer op het Landgoed Vilsteren. Wanneer de 
datum bekend is krijgt u daarvan bericht en zal ook 
op de website: https://ommen.christenunie.nl 
vermeld worden. 

 
Privacywet(AVG) 
 
Ook onze afdeling heeft sinds kort met de nieuwe 
Europese privacywetgeving te maken. De  Algemene 
Verordening Gegevensbescherming  (AVG) veplicht 

ons beter om te gaan met persoonsgegevens. De 
ChristenUnie organisatie maakt gebruik van veel 
persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid ligt 
daarbij het landelijk, provinciaal en lokale afdeling 

om de gegevens goed te beschermen. Vanuit het 
landelijk partijbureau wordt dit proces geleid en 
conformeren wij onze aan de richtlijnen. Als afdeling 

bestuur zullen wij ons plaatselijk inzetten om hier 
aan te voldoen. Wilt u meer weten dan kunt u 
binnenkort  de landelijke website raadplegen en 
anders kunt u informatie bij het bestuur opvragen.  

 

Overgang Nieuwbrief van papierenversie 

naar digitaal 
U kunt uw mailadres sturen naar:  
secretaris@ommen.christenunie.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ChristenUnie Ommen 
 
 

Bestuur 
Voorzitter  J. Westert  
Secretaris  H. Hiemstra 

Balkerweg 72a   
7739 PT Vinkenbuurt 
Tel. 0523 – 657 007 
secretaris@ommen.christenunie.nl  

Penningmeester G. Klarenbeek 
   

Fractie 
Fractievoorzitter F.C.T. van der Mooren 
 G.J.P. Marsman  
 M.H. Hemstede 

fractie@ommen.christenunie.nl 
 
J. Wind 
G.J. Ekkelkamp 
 

Wethouder 
B. Jaspers Faijer        

 
Giften 

IBAN: NL12INGB0009028273 
t.n.v. ChristenUnie Ommen 

 

 
Follow us on  

https://ommen.christenunie.nl/
mailto:secretaris@ommen.christenunie.nl
mailto:secretaris@ommen.christenunie.nl
mailto:fractie@ommen.christenunie.nl
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