
Van de fractievoorzitter
Voorjaarsnota
Sinds een aantal jaren schrijft 
het College van Burgemeester 
en Wethouders een voorjaars-
nota. Die verschijnt ergens in het 
voorjaar en beschrijft de situatie 
van de gemeente met het oog 
op de komende begroting die in 
november moet worden vastge-
steld. 

Dit jaar kwam de voorjaarsnota 
laat, pas in mei en was ze bo-
vendien veel dikker dan anders. 
Dat was goed te begrijpen. Apel-
doorn moet 30 miljoen bezuinigen. 
Daarvan was in het vorig najaar 17 
miljoen vastgelegd en de andere 13 
miljoen moest na een kerntakendis-
cussie, die we tussen oktober 2010 
en januari 2011 hebben gevoerd 
worden vastgesteld. In de raadsop-
dracht heeft de Raad eind januari 
de koers uitgezet en het College 
moest dit vertalen in de voorjaars-
nota.

Contrast
Elders in dit nummer vindt u 
verschillende bijdragen van onze 
fractieleden. Alles overziende kan 
worden gesteld dat het een hard 
pakket is geworden. Het doet aan 
veel kanten pijn. Mooie en goede 
dingen die door de gemeente 
werden betaald, gaan verdwijnen 
als de financiering niet op een 
andere manier kan worden gere-
geld. Het voelt soms of je vanuit 
het aangename bubbelbad aan een 
nieuwjaarsduik op Bussloo gaat 
meedoen. Het is goed te begrijpen 
dat instellingen die hun subsidie 
zien verminderen of verdwijnen 
nogmaals de Raad het belang 
van hun werk onder de aandacht 
komen brengen. zaken) zowel juist 
als noodzakelijk is.

Juist, omdat de afhankelijkheid van 
de overheid te groot geworden is. 
Noodzakelijk, omdat we het niet 
meer kunnen betalen.

Andere overheid
Bij de algemene beschouwingen 
van afgelopen donderdag werd 
er door de raadsfracties her en 
der kritiek uitgeoefend op de 
voorstellen die zijn neergelegd in 
de voorjaarsnota. Er werd echter 
slechts beperkt gewezen op de mo-
gelijkheid van belastingverhoging, 
maar vooral op mogelijke alterna-
tieve bezuinigingen. Dat is winst in 
vergelijking met andere jaren. Bij 
de formatie van 2010 is gesproken 
over een ‘andere overheid’, een 
overheid die kleiner, doelmatiger en 
dienstbaarder naar de samenleving 
is. 

Dat vraagt behalve om een veran-
dering van cultuur (dienstbaarder) 
ook om een verandering van struc-
tuur (kleiner en doelmatiger). Een 
aantal fracties (ook de Christen-
Unie) vinden dat we op dat punt het 
afgelopen jaar te weinig resultaten 
hebben gezien. Dat is donderdag 
luid en duidelijk naar voren ge-
bracht. De Stentor omschreef dat 
vandaag (18 juni) als een verbaal 
pak slaag voor College en gemeen-
tesecretaris. Via amendementen 
(voorstellen tot wijziging) zal ge-
probeerd worden de voorjaarsnota 
scherper te maken. 

Volksvertegenwoordiging
Een van de oudste taken van de 
volksvertegenwoordiging is ervoor 
te zorgen dat de vorst, de rege-
ring, het bestuur, niet te veel geld 
uitgeeft. Vandaar de klachten van 
verschillende vorsten uit de 15e en 
16e eeuw dat de Staten (volksver-
tegenwoordiging) zo zuinig waren.

CristenUnie Apeldoorn pagina 1

In de afgelopen jaren hebben we 
juist vaak gezien dat regeringen 
wilden bezuinigen en dat het parle-
ment tegenwerkte. Bij deze voor-
jaarsnota grijpt de Raad terug op 
zijn traditionele rol: zorgen dat er 
wel genoeg bezuinigd gaat worden. 
Los van politieke opvattingen is dat 
een interessant verschijnsel.

Na de verkiezingen van maart 
vorig jaar hebben we een druk jaar 
gehad. We hebben mogen werken 
met een fijne club, die niet altijd op 
voorhand op één lijn zit. Wel zijn 
we er altijd op meen goede manier 
uitgekomen. Ik heb elke discussie 
over onze politieke lijn als plezie-
rig ervaren. We hebben ook elke 
fractievergadering onze afhankelijk-
heid van onze Vader in de hemel 
mogen belijden. Op deze manier 
wil ik na het reces graag met elkaar 
verdergaan.

Roelof Veen
raadslid
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“Met veel plezier de CristenUnie op de kaart gezet”

Zo heb ik aan de afdeling Groen 
gevraagd of het mogelijk was om 
het gras deels door schapen te 
laten begrazen in plaats van het te 
maaien. De ambtenaren vonden 
het een goed plan en ze hebben 
het uitgewerkt. Nu grazen er elk 
jaar schapen in Apeldoorn!” Miep 
geniet van de resultaten van haar 
werk voor de Apeldoornse raad 
en de ChristenUnie. Een ander 
voorbeeld is de Kwartjesfontein, 
die in 2009 officieel weer in gebruik 
is genomen, na jarenlang onder-
gestoft te hebben gestaan op de 
gemeentewerf. “Dat was mijn idee, 
en ik ben er trots op dat dit waarde-
volle stukje historie weer in ere is 
hersteld.”

Toekomst
Miep van der Zee kijkt terug op 
een geweldig leuke tijd. “Natuurlijk 
zijn er altijd minder leuke kanten. 
Ik had nog wel een periode door 
willen gaan als raadslid. Dat zat er 
niet in, want men koos voor ver-
jonging. Ik begrijp deze keuze en 
sluit mijn actieve politieke loop-
baan uiterst positief af.” Ze heeft 
nog allerlei projecten lopen waar 
ze gewoon mee doorgaat: “Ik ben 
altijd een betrokken inwoner van 
de stad geweest en dat blijf ik. Als 
stadsgids leid ik toeristen rond en ik 
neem deel aan het Gidsnetwerk dat 
in Apeldoorn het Prinsjesdagontbijt 
organiseert. Verder ben ik regio-
consulente voor Israel.” Naast deze 
activiteiten hoopt Miep tijd over te 
houden om alle boeken te lezen die 
nog ongelezen liggen te wachten. 
“Ik kijk uit naar meer rust in mijn 
leven. In mijn herinnering staat een 
geweldige tijd gegrift, waarin ik heb 
kunnen werken in een schitterend 
team.”

Janneke Slingerland
fractiesssistent

Mijn zus heeft thuis veel opgevan-
gen en ik heb met heel mijn hart het 
raadswerk kunnen doen, met veel 
dank aan mijn Schepper die mij de 
kracht hiervoor heeft gegeven. Ik 
ben altijd overal naartoe geweest. 
Ik was continu bezig met het werk 
voor de gemeenteraad. Het werk 
was niet altijd gemakkelijk. Vooral 
in het begin miste ik begeleiding en 
voelde ik mij in het diepe gegooid. 
Het raadswerk deed ik met heel 
veel plezier. Ik vind het goed om te 
laten zien dat je als raadslid een 
gewoon mens bent met wie je kunt 
praten.”

Schapen in de stad
Het ‘herderinnetje’ wordt Miep 
soms gekscherend genoemd in het 
stadhuis. “Ik merk bij veel raadsle-
den wantrouwen ten opzichte van 
de ambtelijke organisatie. Dat heb 
ik nooit gehad. Mijn vragen heb 
ik altijd open voor kunnen leggen 
en de mensen van de gemeente 
nemen de tijd om ze te beantwoor-
den, is mijn ervaring. 
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Interview met oud-raadslid 
Miep van der Zee

Enthousiasme voor de lokale po-
litiek spat nog steeds van Miep 
af wanneer je met haar spreekt. 
“Ik heb het altijd prachtig gevon-
den om volksvertegenwoordiger 
te zijn en om het imago van de 
ChristenUnie te verbeteren.” 
Miep van der Zee is 66 jaar. Na 
afloop van haar raadslidmaat-
schap in 2010 is ze nog een jaar 
betrokken geweest als fractieme-
dewerker. Nu neemt ze afscheid 
en gaat ze echt met pensioen. 

Vóór de fusie van RPF en GPV 
was ze al lid van de kiesvereniging 
en fractiemedewerker bij de RPF. 
Nadat ze in 2006 met voorkeurs-
stemmen voor de ChristenUnie 
in de raad was gekozen, is ze 
alvast wat minder gaan werken als 
directiesecretaresse bij Openbaar 
Voortgezet Onderwijs. “Zo was het 
raadslidmaatschap goed te combi-
neren.



Bestuursmededelingen

Afscheid Miep van der Zee

Het vergaderseizoen is bijna 
afgelopen. We mogen terugzien 
op een druk seizoen waarin veel 
werk is verzet. Door de fractie, 
door de wethouder, door bestuur 
en leden. 

We willen ieder hartelijk danken 
voor de inbreng de afgelopen 
periode. Bovenal gaat onze dank 
uit naar onze God. Hij gaf kracht en 
wijsheid voor alles wat we te doen 
kregen. We mochten ons gedragen 
weten door Hem! 

In april hadden we onze ledenver-
gadering. Aansluitend een thema-
avond over de relatie tussen kerk 
en staat. Een boeiende avond 
met een enthousiast en deskundig 
forum. Dat zet aan het denken… en 
dat was de bedoeling.

Deze dagen nemen we afscheid 
van Miep van der Zee. In de loop 
der jaren is zij ‘een bekende Apel-
doornse’ geworden: een visite-
kaartje voor de ChristenUnie! Ze 
vroeg aandacht voor ons culturele 
erfgoed, ze was alert op de relatie 
tussen de politiek, de kerken en de 
samenleving, en ze was er bovenal 
voor ‘de ander’. 

Als blijk van waardering voor de 
manier waarop zij haar rol haar 
eigen kleur heeft gegeven, hebben 
fractie en bestuur op 27 juni 2011 
Miep onderscheiden met de eerste 
echte ‘Miep-van-der-Zee-trofee’. 
Een prijs die we in de toekomst 
vaker hopen uit te reiken aan per-
sonen die zich op deze terreinen 
bijzonder onderscheiden. 
Miep, om met je eigen woorden te 
spreken: Shalom! Het ga je goed!

We wensen u allen een goede 
vakantie. 

Erik Jan Aalbers
voorzitter bestuur 

Bestuur ChristenUnie 
Apeldoorn

voorzitter:  Erik Jan Aalbers
EJ.Aalbers@tschrijvertje.nl

 06 - 14598643

secretaris:  Thea Buurman
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 7364 AD Lieren
 055 - 506 28 60

penningm.  Otto Ronner
 Balustrade 21
 7325 GP Apeldoorn 
 055 - 360 40 99

leden: Mieke van Arkel
 055 360 40 49

mieke.van.arkel@planet.nl

 Bart den Dekker
 055 534 63 31
 bartencorrie@filternet.nl

 Fredy Meel
 055 3602806

maar het komt ook uit in het ingaan 
op allerlei uitnodigingen. Naar 
buiten heeft zij de ChristenUnie 
zichtbaar gemaakt. Juist in dat 
overal aanwezig zijn zullen wij haar 
gaan missen. 

Daarin heeft zij datgene, waaraan 
wij zullen moeten werken. Natuur-
lijk had zij in onderwerpen haar 
eigen voorkeuren. Dat hebben we 
allemaal. Bij haar zijn dat de positie 
van vrouwen, onderwijs en jeugd. 
Zij is het geweest die aandacht 
vroeg voor het probleem van de zo-
genaamde loverboys, de uitbuiters 
van kwetsbare meisjes.
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Toen ik Miep van der Zee leerde 
kennen, was zij bestuurslid van 
de RPF.

Vanuit haar grote betrokkenheid 
bij de christelijke politiek, kwam 
ze op de kandidatenlijst terecht en 
zodoende ook in de fractie. Binnen 
onze fractie heeft ze inmiddels zo 
lang meegedaan, dat ik me niet 
meer precies voor de geest kan ha-
len hoe lang dan wel. Volgens mij 
is het in elk geval tien jaar geweest, 
waarvan vier jaar als raadslid. 
Haar sterke kant is de aandacht 
voor mensen. Dat geldt binnen de 
fractie, 

Ze vroeg die aandacht op het mo-
ment dat de instanties nog dachten 
dat het wel meeviel. Mee door 
haar aandringen is die aandacht er 
inmiddels wel. 

Toen ze dit voorjaar haar vertrek 
aankondigde, kwam dat toch 
onverwacht. Uiteraard respecteren 
we haar beslissing om nu met het 
(intensieve) politieke werk te stop-
pen. Graag wensen we haar en 
haar familie Gods zegen toe.

Roelof Veen
raadslid

Gezonder grondbedrijf

totaalbeeld per complex te kun-
nen volgen. Ook is PwC uitermate 
kritisch over het ontbreken van 
enige buffer voor het complex Zuid-
broek waardoor de gemeente grote 
risico’s loopt. 

De ChristenUnie is bezorgd of het 
geplande woningbouwprogramma 
realistisch is en ook over de te lage 
buffer van het Grondbedrijf tegen 
verdere verliezen. Graag zouden 
we zien dat complexen die nu zijn 
vastgelopen op geheel nieuwe 
wijze worden ontwikkeld, waarbij 
de gemeente alleen maar een 
faciliterende rol speelt en waarbij 
de nieuwe wetgeving WRO wordt 
gebruikt om de openbare ruimte 
met geld van de ontwikkelaars in te 
richten. Profijt en risico maar ook 
meer invloed bij de projectontwik-
kelaars, binnen de kaders van een 
aanbestedingsplan. Dat aanbe-
stedingsplan bevat dan alle ambi-
ties, zoals de hoeveelheid sociale 
woningbouw, de ruimtelijke en 
financiële kaders en de eisen aan 
duurzaamheid, maar is veel minder 
concreet in het definiëren van de 
bouwblokken. 

Zou dat slechtere plannen geven?

Jeannet Huizing
raadslid

We doen het nog met een set aan 
werkwijzen en regels uit het ver-
leden die nogal creatief worden 
toegepast. Aanpassing van de 
rente naar 4,0% in plaats van 4,5% 
scheelde weer enkele miljoenen, 
maar hiertoe werd een gemaakte 
afspraak doorbroken. Het geeft 
mij het gevoel van onontkoombare 
beslissingen, niet dat er keuzes aan 
de raad worden voorgelegd. 

Kritiek van de accountant
Het rapport van accountant 
PricewaterhouseCoopers(PwC) 
over de jaarrekening van 2010 
was kritisch. Zij konden alleen 
beschikken over het concept van 
dit verslag over het Grondbeleid, 
terwijl het een belangrijk document 
is, zonder welke de jaarrekening 
niet vastgesteld mag worden. Wel 
duidelijk was dat het resultaat van 
de jaarrekening van 2010 sterk 
negatief is beïnvloed door de 
grondexploitaties. En ondanks dat 
PwC de jaarrekening op de para-
graaf Grondbeleid beoordeelt als 
‘voldoende’ staan er hierover veel 
aanbevelingen in het accountants-
verslag. Vorig jaar zijn de aanbe-
velingen van PwC niet opgevolgd. 
Kritiek was er verder op de informa-
tiewaarde van teksten bij de cijfers. 
De oproep werd gedaan om per 
project de werkelijke resultaten, 
inclusief reeds afgeboekte kosten, 
te geven om beter het financiële
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In het voorwoord van het Meer-
jaren Perspectief Grondexploi-
taties staat dat de dienst Ruim-
telijke Ontwikkeling zich inspant 
om het Grondbedrijf bedrijfseco-
nomisch verantwoord te leiden 
en daarover jaarlijks aan de 
gemeenteraad volledig en trans-
parant verslag uit te brengen. Dat 
gebeurt uitvoeriger nu er forse 
financiële tegenvallers zijn.

Dit jaar is de verwachting van 
toekomstige grondverkopen voor 
bedrijventerreinen neerwaarts 
bijgesteld. Voor een deel is de 
grond in gemeentebezit (met rente) 
afgewaardeerd tot de huidige 
marktwaarde, omdat hier geen 
bedrijven gaan komen. De contante 
waarde van de nog wel te ontwik-
kelen gronden valt nu ook lager uit. 
Ook bij verwachte lagere winsten 
moet wettelijk het verlies direct 
boekhoudkundig worden ingeboekt. 
Eindelijk gebeurt nu wat al langer 
moest gebeuren: bijstellen van 
verwachtingen tot realistischere 
proporties. Vorig jaar mei was de 
nota niet zo volledig als nu en zeker 
minder transparant, maar ook toen 
kon je de bui zien aankomen.

Op de rand van de afgrond
Dit jaar is bij de bespreking duidelijk 
het gevoel benoemd -en niet door 
de wethouder ontkend - dat er mo-
gelijk meer negatieve cijfers gaan 
volgen, namelijk in de woningbouw, 
terwijl de gemeentelijke reserves 
nu al op zijn. Zoals sommigen 
verwoorden: ‘we balanceren op de 
rand van de afgrond’. Doordat dit 
besef breed aanwezig is en er al 
een raadsonderzoek plaatsvindt 
naar hoe we in deze situatie zijn 
beland, wil de ChristenUnie niet na-
kaarten, maar constructief meeden-
ken om de financiën weer gezond 
te maken.

Ononrkoombaar?
Wel erg jammer dat de kadernota 
Grondbeleid nog steeds niet door 
de raad is vastgesteld.

bron foto: www.apaldoorndirect.nl



Interview met Janneke Slingerland, fractieassistent

Ze woonde door heel het land 
heen, zelfs een paar jaar in Hon-
garije. De laatste acht jaar vindt 
ze haar thuis  in het landelijke 
Oosterhuizen. En wat haar betreft 
blijft dat nog lang zo. Vooraf-
gaand aan een fractievergadering  
spreek ik met Janneke Slinger-
land (50), sinds enige  tijd  de 
fractieassistent van de Christen-
Unie Apeldoorn. “Een heel profes-
sionele fractie.”

We beginnen met een opwarmertje: 
Ik leg  Janneke wat prikkelende stel-
lingen voor. 
Over de politiek. Deze regering is 
de slechtst mogelijke. Ze denkt na. 
“Misschien wel. Soms is het goed 
om de bezem erdoor te halen,  maar 
het gaat wel  heel ver en ik vind het 
niet goed dat de PVV zich hiermee 
zo in de kijker kan spelen.”  
Dan  over de stad. Apeldoorn moet 
zich nationaal en internationaal op 
de kaart zetten.
“Nee, Apeldoorn  is een mooie stad, 
maar moet niet de ambitie hebben 
om wereldstad te worden.” 
En tenslotte heel persoonlijk: Bij de 
verkiezingen in 2014 sta ik in de top-
5 van de kandidatenlijst.
“Nee, ik heb geen ambitie om raads-
lid of zoiets te worden.”

Wie is Janneke Slingerland? 
“Ik ben getrouwd met Kees en heb  
twee zoons en een dochter. In het 
dagelijks leven ben ik freelance 
tekstschrijver en werk veel voor 
gemeenten en provincies. Daardoor 
raakte ik ook geïnteresseerd toen 
deze functie bij de ChristenUnie be-
schikbaar kwam.” Naast haar werk 
en het fractiesecretariaat zet Janne-
ke zich  nog  actief in als vrijwilliger 
voor lokale en internationale belan-
gen en schrijft ze af en toe artikelen 
in het Apeldoorns Stadsblad. 

Was je al eerder politiek actief? 
“Voordat we naar Hongarije verhuis-
den, was ik lid van het GPV
in Gouda. 

Daar bezocht ik ook wel de leden-
vergaderingen.
De landelijke en regionale politiek 
volg ik nauwgezet. Toen ik fractie-
assistent werd, ben ik lid geworden 
van de ChristenUnie.”

Wat is je vooral opgevallen toen 
je bij de ChristenUnie Apeldoorn 
kwam? 
“Ik was positief verrast door de pro-
fessionaliteit van de fractie. Ik woon 
voor mijn werk vaak raadsverga-
deringen bij in andere gemeenten 
en maak het wel anders mee. Vaak 
spreken raadsleden vooral voor de 
publieke tribune, of berijden steeds 
hun stokpaardjes. Maar de Chris-
tenUnie Apeldoorn houdt zich bij 
alle onderwerpen serieus bezig met 
het afwegen van haar standpunt.”

Wat moet er veranderen in Apel-
doorn? 
“Dat weet ik eigenlijk niet zo direct. 
Ik woon met veel plezier in de 
gemeente Apeldoorn en het dorp 
Oosterhuizen. Ik hoop wel dat er 
aandacht blijft voor de eigenheid 
van de dorpen.”

Doet de ChristenUnie genoeg voor 
de dorpen, of is het teveel een 
stadspartij?
“Nou, sinds kort ben ik lid van de 
Dorpsraad Oosterhuizen.
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Mij is opgevallen dat in de openba-
re vergaderingen van onze dorps-
raad altijd raadsleden aanwezig 
zijn, maar die van de ChristenUnie 
heb ik daar nog niet ontmoet.”

Bart den Dekker
bestuur 

In mei zijn heeft het college aan 
de raad advies gevraagd over de 
eerste plannen voor het woning-
bouwprogramma voor 2011-2015. 
Dit gaat over zowel koop- als 
huurwoningen. In dit artikel infor-
meer ik u over de belangrijkste 
ontwikkelingen en plannen. De 
volledige presentatie kunt u vin-
den op www.apeldoorn.nl in de 
verslagen van de Politieke Markt 
(PMA) van 9 juni. 

Vergeleken met 2005 is de verkoop 
van bestaande woningen gehal-
veerd, van 2170 naar 1017. Om te 
weten of de ontwikkelingen verbe-
teren of verslechteren, wil het stad-
huis snel een meetinstrument, een 
zogenaamde monitor, ontwikkelen. 
Zo wordt voorkomen dat onnodige 
bouwplannen worden gemaakt of 
te laat wordt gereageerd op een 
aantrekkende vraag. Wij hebben 
gepleit voor regelmatige ijkmomen-
ten in de periode 2011-2015. 
De prijzen voor met name starters-
woningen dalen. Starters die willen 
huren zijn slechter af, de slaagkans 
voor een huurwoning neemt af in 
Apeldoorn. Het college stelt de 
volgende maatregelen voor om de 
situatie voor starters te verbeteren: 

• een beter systeem voor de 
woonruimteverdeling van huurwo-
ningen ontwikkelen, en zo de slaag-
kans van spoedzoekers vergroten
• zorgen voor voldoende 
studentenhuisvesting
• experimenteren met goed-
kope woningen voor starters
• handhaven van de star-
terslening voor de nieuwbouw en 
herstellen de lening voor bestaande 
woningen.
• voldoende woningen 
bouwen in het goedkope/sociale en 
middeldure koopsegment

Ook voor ouderen is ook een beter 
beleid nodig. In het recente verle-
den werder teveel vanuit gegaan 
dat vrijwel alle ouderen bij 65+ 
wel naar een appartement zouden 
verhuizen. 

Een verkeerde veronderstelling. 
De behoeften van ouderen zijn 
onvoldoende bekend. De mate van 
geschiktheid voor ouderenwonin-
gen zal in 2011 worden onderzocht. 
In wijken waar veel ouderen wonen 
zijn woonservicezones nodig. Een 
woonservicezone is een buurt waar 
een gezondheidscentrum, een 
buurthuis, een brievenbus, geldau-
tomaat, bushalte en bibliotheek op 
redelijke loopafstand zijn.

Woningen voor gezinnen krijgen 
in de plannen extra aandacht. 
Vooral de onderkant van het mid-
densegment, koop en huur, is voor 
deze groep niet zo ruim bedeeld in 
Apeldoorn. Wat de beschikbaarheid 
van woningen ook beïnvloedt, is 
dat een aantal mensen blijft wonen 
in een sociale huurwoning, ook als 
ze een duurdere woning kunnen 
betalen. Daarom moeten er meer 
kansen komen voor deze huurders 
om door te stromen. 
Samen met de corporaties onder-
zoekt het stadhuis de mogelijk-
heden van de invoering van inko-
mensafhankelijke huren. 

Onze fractie volgt dit met belang-
stelling, maar vraagt zich ook af 
hoe dit vorm wordt gegeven. Er zal 
een goed voorstel op tafel moeten 
komen. Beter is het meer en aan-
trekkelijke huurwoningen te bouwen 
voor doorstromers (huren van € 
700 -. € 800). 
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Eerder in het voorjaar zijn de wo-
ningbouwresultaten van 2010 in de 
raad geëvalueerd. Voor 2010 zijn 
de geplande bouwresultaten ruim 
gehaald. Dat was ook wel nodig, 
want in de jaren ervoor was er veel 
gesloopt en was de vraag naar 
zowel koop als huur groter dan het 
aanbod. In 2011 is de prognose de 
oplevering van 600 nieuwe wonin-
gen. In het nieuwbouwprogramma 
wordt rekening gehouden met 
de toevoeging van 30% sociale 
huur- of koopwoningen. U kunt op 
de website van de gemeente de 
precieze bouwplannen lezen voor 
hoog- en laagbouw, en per seg-
ment (goedkoop, duur midden), 
inclusief de locaties. Gezien de 
stagnerende situatie op de woning-
markt heeft de ChristenUnie het 
aantal van 600 optimistisch ge-
noemd. Met kleinschalige bouwpro-
jecten die flexibel en klantvriendelijk 
werken moet er beter dan in het 
verleden worden ingespeeld op de 
veranderende woningmarkt.

Hanna Riezebos
fractievertegenwoordiger

Tip: Webwinkel 

Kent u de webwinkel op de lan-
delijke website van de CU? kijk 

voor publicaties over duurzaam-
heid, crisistijd, islam, rechts/

links en andere actuele onder-
werpen op http://wi.christenunie.

nl/webwinkel.

ChristenUnie Apeldoorn

Oude Raadhuis  kamer RH 204
055 - 580 12 46    

Wethouder
Paul Blokhuis 
055 - 366 25 81
p.blokhuis@apeldoorn.nl

Raadsleden
Roelof Veen (fractievoorzitter)
055 - 542 57 74
r.veen@apeldoorn.nl

Jeannet Huizing-Hekert
055 - 522 12 34
j.huizing@apeldoorn.nl

Arjen Tamsma
055 - 576 82 04
a.tamsma@apeldoorn.nl   

Overige fractieleden
Miep van der Zee
055 - 355 72 94
m.vanderzee@apeldoorn.nl

Hanna Riezebos
055 - 5410531  
h.riezebos@apeldoorn.nl

Alex van Wijhe
a.vanwijhe@apeldoorn.nl

Fractieassistent
Janneke Slingerland
christenunie.fractieass@apel-
doorn.nl

Huren en kopen in Apeldoorn



Wenkend perspectief of noodoplossing?

heeft, staat zij niettemin vanouds 
wantrouwend tegenover een over-
heid die blijft groeien en taken blijft 
uitvoeren die in feite bij anderen 
thuishoren. ‘Vanwege haar mono-
poliepositie is de overheid niet in 
staat haar taken doelmatig uit te 
voeren’, werd mij enige tijd geleden 
verzekerd. Ik wil daaraan toevoe-
gen dat juist haar monopoliepositie 
de overheid vatbaar maakt voor 
machtsmisbruik. Hoe opener een 
samenleving, hoe kleiner dat ge-
vaar, maar een sterke samenleving 
schuift niet alle verantwoordelijkhe-
den op de overheid. 
Deze achtergrond heeft vorig jaar 
de fractie van de ChristenUnie 
ertoe gebracht dit coalitieakkoord 
te ondertekenen. Dat hebben we 
niet gedaan om (opnieuw) mee te 
mogen doen (al waren we blij dat 
we de gelegenheid kregen opnieuw 
aan het bestuur deel te nemen), 
maar uit volle overtuiging. Daarbij 
realiseren we ons dat burgers, 
bedrijven en instellingen tijd nodig 
hebben voor omschakeling, net als 
trouwens wijzelf.
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Voorjaarsnota, het geval zou zijn. 
Tegelijk wordt geconstateerd, soms 
met verbazing of zelfs ergernis, 
dat Nederlanders zonder veel 
gemor hun belasting betalen. Dit 
in tegenstelling tot de Verenigde 
Staten waar de Tea Party aandringt 
op vergaande versobering van de 
overheidsuitgaven om de belastin-
gen verder te kunnen verlagen. 

Deze laatste constatering (geen 
belastingoproer in ons land) lijkt 
erop te wijzen dat er wellicht 
draagvlak zou kunnen zijn voor 
gedeeltelijk oplossen van onze 
financiële problemen met belasting-
verhoging. U weet dat daarvoor in 
het coalitieakkoord van 2010 niet 
is gekozen. Los van de vraag of de 
burgers dat uiteindelijk echt op prijs 
zouden stellen (om de 13 miljoen 
euro van de kerntakendiscussie te 
vervangen door belastingverhoging, 
betekent een verhoging van de 
OZB met zo’n 35%), moet nadruk-
kelijk de vraag aan de orde komen 
of deze oplossing gewenst is. 
Hoewel de ChristenUnie positief 
staat tegenover de overheid en 
erkent dat zij ook in het maatschap-
pelijk leven verantwoordelijkheden
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In de westerse wereld is er 
sprake van een paradox in de 
verhouding tussen overheid en 
samenleving. Waar in de late 
Oudheid de overheidsdwang 
ook in economisch opzicht 
tot dictatoriale proporties was 
opgelopen, bleek in de vroege 
Middeleeuwen deze staatsstruc-
tuur onbetaalbaar. De vroege 
Germaanse staten waren veel 
eenvoudiger ingericht, waardoor 
de samenleving in staat was de 
overheidslast weer te dragen. 

In veel opzichten lijkt onze samen-
leving op die van de late Oudheid. 
Morele en godsdienstige waarden 
zijn sterk aan erosie onderhevig, 
grote groepen mensen uit andere 
delen van de wereld kijken met 
verlangen naar onze samenleving 
en zouden daarvan graag deel uit-
maken en wijzelf kijken kritisch naar 
plaats, taken en omvang van de 
overheid in het licht van de vraag 
of wij de overheid in deze omvang 
nog wel kunnen betalen. 
De overheid doet wanhopig zijn 
best de grenzen zo dicht mogelijk 
te houden, omdat de inrichting van 
onze samenleving massale toe-
stroom van buiten niet verdraagt. 
Tegelijk zijn de verwachtingen die 
burgers van de overheid hebben 
bijna onbegrensd. Dat is ook weer 
gebleken uit wat gezegd is tijdens 
de verschillende inspraakbijeen-
komsten van de afgelopen weken. 
Wij hebben als overheid door de 
jaren heen blijkbaar verwachtingen 
gewekt, die wij nu niet meer kunnen 
en willen waarmaken. 

Dat burgers daar moeite mee 
hebben, begrijpen wij, maar wij 
wíllen een andere overheid en we 
móeten bezuinigen.  Hoewel in die 
inspraakbijeenkomsten iedereen 
met de mond beleed dat bezuini-
gen inderdaad nodig is, kon bijna 
elke inspreker haarscherp verwoor-
den waarom het door hem of haar 
bepleite belang niet of in elk geval 
veel minder zou moeten worden 
getroffen dan in de voorstellen van 
het college, neergelegd in de 

Vliegveld Teuge in de lucht door gemeenten

waarmee naast betaling van een 
aantal schuldeisers de bank afge-
lost zou kunnen worden en een 
deel van de uitbreiding zou kun-
nen Dit ging onze fractie net als de 
rest van de gemeenteraad, en ook 
de gemeenteraden van de andere 
gemeenten trouwens, te ver. 

Met de nu te verstrekken 1,4 
miljoen euro kunnen de nood-
zakelijke betalingen door Teuge 
gedaan worden, waarbij een van de 
schuldeisers overigens onze eigen 
gemeente is. Dus eigenlijk zorgen

U kent misschien de fabel van die 
belangrijke haan: hij was onmis-
baar, want zonder zijn gekraai zou 
de zon niet opgaan. Zoals echter 
de zon niet opgaat omdat de haan 
gaat kraaien, bestaat de samen-
leving niet bij de gratie van de over-
heid. Dat wil niet zeggen dat de 
overheid alles maar kan loslaten. 
Over bijvoorbeeld minimabeleid 
en Wmo heeft onze fractie in het 
verleden al nadrukkelijk stellingge-
nomen. In de raadsopdracht heeft 
deze raad ook iets over duur-
zaamheid gezegd. Parallel aan de 
gedachte dat de overheid voor veel 
zaken onmisbaar is, moet worden 
geconstateerd dat sinds eind april 
2010, ondanksde vacaturestop, 
de bezetting met slechts 29 fte is 
afgenomen. De relatief geringe
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we er ook voor dat we zelf worden 
terugbetaald. Met betaling van de 
schuldeisers bereiken we dat een 
faillissement van Teuge wordt voor-
komen. Om invloed op het vliegveld 
te kunnen blijven uitoefenen is dit 
belangrijk. 
Bij een faillissement zouden we de 
zeggenschap verliezen, en bijvoor-
beeld ook geen of maar beperkt 
eisen meer kunnen stellen om 
overlast te voorkomen.

Rest de vraag hoe verder. In het 
najaar moet een toekomstplan 
klaar zijn, waaruit moet blijken 
wat de toekomstmogelijkheden 
van het vliegveld zijn. Pas dan 
wordt een besluit genomen over 
verdere financiering. Als Christen-
Unie hebben we al aangegeven 
het toekomstplan kritisch te zullen 
bekijken. Bij onvoldoende toe-
komstperspectief, waarbij overlast 
ook een mee te wegen aspect is, 
zal wat ons betreft zo nodig een 
krimpscenario van het vliegveld 
een mogelijke optie zijn. 

Arjen Tamsma
raadslid

Op 16 juni heeft de gemeente-
raad een besluit genomen om 
een lening van ruim 1,4 miljoen 
euro aan vliegveld Teuge te ver-
strekken. Hiervoor staan dan wel 
de vier gemeenten die aandeel-
houder zijn, Apeldoorn, Voorst, 
Zutphen en Deventer, garant. Als 
ChristenUnie hebben we voor 
het verstrekken van deze le-
ning gestemd. Iets wat u met de 
kritische houding richting Teuge 
vanuit onze fractie in het verle-
den wellicht verbazing oproept. 

In het verleden heeft zelfs in ons 
verkiezingsprogramma expliciet 
gestaan dat Teuge niet verder 
uitgebreid mocht worden. In 2006 
is echter een besluit genomen, 
en inmiddels deels uitgevoerd, 
om de start- en landingsbaan te 
verlengen.Hier hoorde ook een 
uitbreiding van de bedrijvigheid op 
Teuge bij. Dit laatste is wat minder 
snel gegaan dan gedacht, met als 
gevolg financiële problemen. 

In eerste instantie was het voorstel 
van het college van Burgemeester 
en Wethouders om een lening van 
4,4 miljoen euro te verstrekken, 
plaatsvinden. 

Wenkend perspectief of noodop-
lossing? -vervolg van pagina 4.

Andere overheid
Op het onderdeel ‘Andere Over-
heid’ is het beeld van de voorjaars-
nota gemengd. In de paragraaf 
over de organisatie wordt uitdruk-
kelijk gemeld dat het college hier-
aan invulling wil geven. Tegelijk 
blijkt dat nog sterk op de oude 
manier wordt gedacht. Op dit punt 
maakt onze fractie zich zorgen over 
de uitvoering van het bestuurs-
akkoord. Wij hebben daarin de 
ambitie vastgelegd om de overheid 
te doen terugtreden op een aantal 
terreinen. Wij wilden en willen dat 
de samenleving (burgers, instellin-
gen, bedrijven) meer taken oppakt 
en dat de overheid daarbij zaken 
echt loslaat.

krimp van de organisatie baart ons 
zorgen. 

Tot slot
U hebt gehoord dat de Christen-
Unie-fractie de voorjaarsnota kri-
tisch heeft gelezen. Daarbij stond 
voor ons vast dat de 30 miljoen 
euro moet worden gehaald en dat 
naar de andere overheid moet wor-
den toegewerkt. Op beide punten 
is er nog verbetering mogelijk. 
Apeldoorn en de organisatie 
verdienen leiderschap, inspiratie, 
een vooruitziende blik, bestuurlijke 
moed en elan verdienen.
Onze fractie wenst college en or-
ganisatie bij hun werk Gods zegen 
toe.

Roelof Veen
raadslid


