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Van de voorzitter
Pijnlijke, maar evenwichtige begroting
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Donderdagavond 15 november (of beter: 
vrijdagmorgen vroeg) hebben wij als 
gemeenteraad de Zomernota en de begroting 
2013 vastgesteld. Het was een lange avond, 
maar we hebben de hele behandeling op een 
goede manier en in een goede sfeer kunnen 
doen. Daar ben ik blij om. Tijdens de politieke 
crisis van begin dit jaar heb ik mij over die 
politieke verhoudingen zorgen gemaakt. Op 
dat punt had het gemakkelijk verkeerd kunnen 
gaan, maar dat valt tot nu toe gelukkig mee.

Zomernota
Naar de Zomernota is maandenlang uitgeke-
ken. Niet dat het stuk zoveel later kwam dan 
was gepland (het was keurig op tijd), maar het 
zou het belangrijkste financiële document in 
jaren zijn. 

Vanaf de formatie 2010 zijn we al stevig gaan bezuinigen en nu moest daar nog een schepje 
bovenop. Dan weet je al meteen dat het om harde ingrepen zal gaan. Om in de vaker gebruikte 
beeldspraak te blijven: de franje is al weg, het vet ook. We snijden nu in het vlees en soms in het 
bot. Het bezuinigen was bepaald geen luxe. Vanwege de problemen bij het Grondbedrijf moest 
er een tekort van 120 miljoen euro. Worden goedgemaakt. Op een of andere manier moest dat 
in de begroting worden geregeld, zodat er vanaf 2013 aan de oplossing zou worden gewerkt. 
Eerlijk is eerlijk: het college heeft in het afgelopen halfjaar veel gedaan. Er is zorgvuldig naar 
het tekort gekeken, maar ook naar alle reserves. Zo kon het tekort worden teruggebracht naar 
ruim 50 miljoen euro. Dat betekent nog steeds een extra bezuiniging van 6 miljoen euro per jaar.

Bezuinigen
Wat houden de verschillende bezuinigingen zoal in? Letterlijk overal is naar gekeken. Bij de 
belastingen is na vorig jaar niets veranderd. Alle potjes zijn omgekeerd en waar mogelijk leeg-
gehaald. Renovatie van scholen wordt vijf jaar opgeschort, minder geld voor de gemeenteraad, 
het college van burgemeester en wethouders, de dorps- en wijkraden. Bezuinigen op leerlin-
genvervoer naar scholen voor speciaal onderwijs, korten op vrijwilligerswerk, het toezicht in 
de openbare ruimte, huishoudelijke zorg binnen de Wmo kan goedkoper, het groenonderhoud 
wordt minder, opnieuw korting op sportsubsidies en culturele verenigingen en zelfs korting op 
het minimabeleid. U ziet: werkelijk niets wordt ontzien. Daarnaast is er extra geld uitgetrokken 
voor Orpheus en voor wegenonderhoud.

Politiek oordeel
Een aantal bezuinigingen vonden wij erg pijnlijk: dat betrof het minimabeleid en de bezuinigin-
gen op de onderwijshuisvesting. Met de andere konden wij redelijk leven, al waren we niet met 
alle even blij. Probleem was wel dat het totaalbedrag gehandhaafd moest blijven. Het zou on-
verantwoord zijn om bezuinigingen zonder meer naar de toekomst te verschuiven. 
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Die afspraak hadden we als fractie staan, die was 
gemaakt met de andere coalitiepartijen, maar in feite 
wilden alle fracties binnen die hoofdregel werken. Dat 
maakte het debat ontspannen: we konden verschil van 
mening hebben over de invulling, maar over het 
eindplaatje waren we het wel eens. In die geest hebben 
we tussen 19.00 uur en 1.00 uur ’s nachts 15 amende-
menten en 17 moties behandeld. Resultaat daarvan is dat 
op enkele punten de begroting gewijzigd is: geen korting 
op de minima, minder op het groen en op het zwem- 
water ten behoeve van de zwemverenigingen. Verder zijn 
uitspraken gedaan over luchtkwaliteit in schoollokalen, 
energiebesparende maatregelen in scholen, voorzienin-
gen voor kinderen (Stichting Leergeld), waarmee enkele 
scherpe kanten zijn gecorrigeerd. Van het extra geld voor 
Orpheus is een deel afgehaald. 

Conclusie
Al met al is er een evenwichtig geheel ontstaan, waar 
onze fractie uit overtuiging voor gestemd heeft. 
Niet (nogmaals) omdat we met alle maatregelen zo blij 
zijn (met veel ervan overigens wel), maar wel omdat de 
noodzaak zo groot is. 

Roelof Veen, fractievoorzitter ChristenUnie
in de gemeenteraad van Apeldoorn
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ChristenUnie in begrotingsdebat 
Pijnlijk herstel

Algemene beschouwingen van de Apel-
doornse ChristenUniefractie:

Deze begroting is de pijnlijkste sinds jaren. De 
oorzaken zijn de problemen van het Grondbe-
drijf en Haagse maatregelen. Met betrekking 
tot het eerste zagen wij dit voorjaar een tekort 
van 122 miljoen euro. Het tweede levert een 
vervolgverhaal op, want er komen alweer nieu-
we plannen uit Den Haag. 

Financiën
De discussies dit voorjaar over de ‘Agenda 
voor Herstel’ maakten al duidelijk dat iedereen 
de bezuinigingen zou voelen. Het blijkt nu uit 
de binnengekomen reacties. Onze fractie heeft 
vaak gesteld dat de overheid niet overal voor 
verantwoordelijk kan of moet zijn. Daarom is 
het goed dat de overheid zich op een aantal 
punten terugtrekt. De Zomernota is echter 
vooral geschreven uit noodzaak, minder van-
uit ons ideaal. Ronduit gezegd: als gemeente 
staan we met de rug tegen de muur.
Daarom grijpen we hard in en dat gaat soms 
verder dan wij graag zouden zien. 

Overheidstaken
Soms lijkt het of er in de samenleving niets kan 
gebeuren zonder dat de overheid betaalt. Als 
zij uitstraalt alles wel te zullen betalen, maakt 
de samenleving daarvan gebruik. De samen-
leving wordt echter niet kapotgemaakt door 
de terugtrekkende overheid, maar is kapot-
gemaakt toen de overheid alles ging overne-
men van de samenleving. Ook in deze zin is er 
sprake van herstel. We maken nu van de nood 
een deugd. Niet met elke bezuiniging is de 
ChristenUnie even blij. We begrijpen ook dat 
wij soms de indruk wekken onze problemen bij 
de burger over de schutting te gooien. Herstel 
is een pijnlijke zaak. Toch is, naar onze vaste 
overtuiging, herstel van de samenleving enkel 
mogelijk door als overheid zaken los te laten. 
Het samengaan van MOA (Maatschappelijk 
Ondernemen Apeldoorn) en Present, nu zon-
der subsidie, is een mooi voorbeeld van wat 
wij graag zien. Niet alles wat nuttig, goed of 

mooi is, kan en moet door de overheid worden 
betaald. Dat doen we ook niet met bruin brood, 
fruit, groente of een schilderij aan de wand.

Beeldvorming
Ons probleem is niet enkel, zelfs niet in de eer-
ste plaats, financieel. Ons probleem is primair 
een van legitimatie en moraal. Ons beeld bij de 
burger is niet beter dan dat van de provincie 
Noord-Holland of de gemeente Roermond.
In dit huis kunnen wij wel vinden dat we zorg-
vuldig met gemeenschapsgeld omgaan, maar 
de burger beleeft dit anders. Daarmee heeft 
de burger nog geen gelijk, maar dit beeld is 
wel een probleem voor ons. Wij belijden dat de 
overheid uiteindelijk haar gezag niet krijgt van 
de mensen die zij moet besturen, maar van 
God die daarmee de wereld leefbaar houdt. 
Daarom is de overheid dienstbaar aan de sa-
menleving. Tegelijk is het nodig dat er in onze 
vrije samenleving krachten werkzaam zijn die 
met kwaliteit van optreden machtsmisbruik 
corrigeren. Overheidspersonen zijn zondige 
mensen die niet immuun zijn voor het kwaad, 
maar daaraan soms toegeven, al of niet met 
goede bedoelingen. Te vaak denken mensen 
dat onze bestuurders het geld over de balk 
gooien.

Bij onderhoud aan wegen moet duidelijk
zijn dat er geen sprake is van verspilling

Dat beeld moeten wij veranderen. De wisse-
lende tentoonstelling op onze rotondes dat 
Apeldoorn gaat fietsen of tennissen, geeft de 
indruk dat wij nog te veel geld hebben. 
Bij wegenonderhoud moet volstrekt helder zijn 
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dat er geen sprake is van verspilling, maar van 
noodzakelijk ingrijpen. Dat moet blijken uit een 
regelmatig geactualiseerd onderhoudsplan. 
We moeten veel beter tonen dat we zuinig zijn. 
Toen we twee jaar geleden tot een vacature-
stop besloten, is ook gezegd dat de externe 
inhuur niet zou toenemen, omdat we ook ta-
ken schrapten. Nog steeds zien we die hogere 
inhuur. 

Tekort
Het eenmalige tekort van het Grondbedrijf is 
teruggebracht van 123 miljoen euro naar 54 
miljoen euro. Compliment voor het college. 
Ook dat gaat niet zonder pijn. De nu geschrap-
te projecten waren geen hobby, maar bedoeld 
voor verbetering van stad en dorpen. De be-
zuiniging op de onderwijshuisvesting is pijn-
lijk. Dit gaat echt verder dan ons ideaal. Het 
mag zo zijn dat een aantal schoolgebouwen er 
piekfijn bij staat, een aantal andere moet no-
dig verbeterd worden. Het gaat vooral om bin-
nenklimaat en energieverbruik. Met betrekking 
tot het eerste willen wij het college oproepen 
om in samenspraak met de besturen, met de 
bestaande middelen een maximale inspanning 
te leveren voor zoveel mogelijk resultaat. Wat 
betreft het tweede zou er in goed overleg tus-
sen gemeente en besturen toch een oplossing 
te vinden moeten zijn.

Minimabeleid
Dit voorjaar was al duidelijk dat pijnlijke maat-
regelen onvermijdelijk zouden zijn. Al vaker 
heeft de gemeenteraad uitgesproken dat het 
minimabeleid op peil moet blijven. Omdat de 
raad ook heeft uitgesproken dat niets onaan-
raakbaar is, is het schrappen van de tege-
moetkoming voor chronisch zieken en gehan-
dicapten wel begrijpelijk. Toch vinden wij deze 
tegemoetkoming geen luxe. Daarom willen wij 
deze bezuiniging terugdraaien. 

Toeristenbelasting en VBT
Na vorig jaar, is de discussie over de subsidie 
voor het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT)
en de hoogte van de toeristenbelasting niet ge-
stopt. Door de toeristenbelasting met 500.000 
euro te verhogen, werd de sector hard geraakt. 
De klachten daarover zijn daarom zeer begrij-
pelijk. Dit wordt nu gerepareerd. Voor komend 
jaar kan mijn fractie daarmee wel leven. Wel 
zouden wij hierbij de oproep aan het college 

willen doen nog eens te kijken naar andere 
inkomsten dan de toeristenbelasting, bijvoor-
beeld vermakelijkhedenbelasting. Het feit dat 
de sector niet de solidariteit kan organiseren 
om het VBT in de lucht te houden, is onvol-
doende reden om de extra lasten dan maar 
structureel over alle burgers te verdelen. 

Orpheus: wel geld, maar minder dan gevraagd

Orpheus
Al enkele jaren geeft de gemeente fors ex-
tra geld aan Orpheus. Indertijd heeft de raad 
uitgesproken het theater als een kerntaak te 
zien. Daarmee is deze steun onvermijdelijk 
geworden. Op zich geven de plannen die Or-
pheus ontwikkelt meer vertrouwen. Dat neemt 
niet weg dat het extra geld juist in deze tijd erg 
pijnlijk is, omdat opnieuw de indruk wordt ge-
wekt dat het overal minder moet, behalve in 
Orpheus. Het is nu aan de organisatie zelf om 
dat beeld de komende jaren te verbeteren. 

Tot slot
In deze bijdrage hebben wij diverse kritische 
opmerkingen gemaakt. Daaruit zou de indruk 
kunnen ontstaan dat wij niet zo tevreden zijn 
met het voorliggende stuk. Ik moet heel eer-
lijk zeggen dat wij grote bewondering hebben 
voor wat er het afgelopen half jaar is gepres-
teerd door dit college. Dat de gemaakte keu-
zes pijnlijk zijn, is duidelijk. Daar waar wij lie-
ver een andere keus maken, leggen we dit als 
amendement in uw midden neer of steunen wij 
een amendement waarmee collega’s komen. 
Bij de uitvoering van het beleid dat wij vandaag 
en volgende week willen vaststellen, wensen 
wij college en organisatie graag Gods zegen 
toe.

Roelof Veen
fractievoorzitter
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Uit het college
Drie vragen aan wethouder Blokhuis

2.       Het nieuwe kabinet heeft een regeerakkoord gesloten waar enorm veel om te doen is. 
Heeft dit akkoord specifiek gevolgen voor de inwoners Apeldoorn? Worden de verwachte 
effecten van de Zomernota nog weer versterkt?

Het regeerakkoord heeft enorme gevolgen voor Apeldoorn. Eerlijk gezegd ben ik geschrokken 
van de kabinetsplannen. Den Haag gooit wel heel veel over de schutting van de gemeente 
met een forse bezuiniging. Bijvoorbeeld de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast bezuinigt het kabinet ook op het 
gemeentefonds. Ik maak me hier best wel zorgen over. We zijn bezig de gevolgen in beeld te 
brengen, voor zover dat nu kan. Nu al staat vast dat we opnieuw verder moeten ombuigen. Ik 
wil me ervoor inspannen hierbij opnieuw oog te hebben voor de kwetsbare Apeldoorners.

3.       Hoe is het in het college? Hebben jullie als wethouders je draai gevonden met 
burgemeester John Berends – vormen jullie een team?
Dit college is een echt team. Mensen zien dat en waarderen het. Dat is belangrijk, want we 
worden betaald om de stad goed te besturen in plaats van elkaar in de weg te lopen. Mijn 
collega's zijn bijna allemaal nieuwkomers. Drie wethouders en de burgemeester zijn hier in 
2012 begonnen, één wethouder in 2011 en één in 2010. Ik ben nog de enige die in 2006 is 
begonnen. De wethouders hebben een erg goede band en de nieuwe burgemeester, John 
Berends, geeft uitstekend leiding aan ons team. Hij is toegankelijk, deskundig en hij heeft 
humor. Dit werk kost veel energie, maar verveelt me geen dag.

Paul Blokhuis
wethouder
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1.       De Zomernota met de plannen van 
het college voor 2013 is aangenomen door 
de gemeenteraad.  Vanuit de stad is op 
veel aangekondigde maatregelen heftig 
gereageerd. Wat vind jij als wethouder Sa-
menleving/Zorg van de plannen? Wordt het 
sociale gezicht van Apeldoorn aangetast?

Het college van B&W wil doen waarvoor 
het is benoemd: financieel schoon schip 
maken. In de Zomernota en daarmee de 
begroting van Apeldoorn is geprobeerd de 
lasten zo goed mogelijk te verdelen. 
Mensen in een kwetsbare positie hebben 
we zoveel mogelijk ontzien, ondanks het 
feit dat er enorm veel moet worden 
bezuinigd. We zijn nu "rotzooi" aan het 
opruimen, die de politiek voor een 
belangrijk deel zelf heeft veroorzaakt. Ik 
ben ervan overtuigd dat we met deze 
begroting een sociale gemeente blijven.
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin, kortweg 
CJG is door de ChristenUnie voorgesteld als 
een oplossing tegen versnippering en voor 
een preventieve, sluitende aanpak van 
opvoedingsproblematiek. Volgends een recent 
rappport van de raad slagen de vier CJG’s in 
Apeldoorn daar in en wordt er door praktische 
samenwerking snel en passend maatwerk 
geleverd. Een prachtig resultaat waar we als 
ChristenUnie Apeldoorn heel blij mee zijn! 
Goede opvoedsteun kan immers kinderleed 
voorkomen. 

Het rapport noemt echter ook verbeterpunten. 
Ik licht er drie uit die wij belangrijk vinden. 

Gezinsnetwerk
De omslag naar meer uitgaan van de eigen 
kracht van het gezinsnetwerk is nog niet zo 
heel lang geleden gemaakt. Wij vinden die om-
slag wel heel belangrijk. Inzetten van eigen fa-
milie en vriendennetwerk bij opvoedproblemen 
gaat voor het opentrekken van een regiment 
hulpverleners. Mocht deze kracht onvoldoen-
de aanwezig zijn, dan wordt er doorgepakt en 
gekeken naar goede professionele hulp op 
maat. Maar wel in die volgorde!

Aarzeling Verwijsindex 
De Verwijsindex is een instrument om hulp-
verleners bij een niet-pluisgevoel met elkaar 
te laten communiceren. Onduidelijkheid over 
het gebruik van de Verwijsindex is belang-
rijke oorzaak van gebrek aan draagvlak voor 
het gebruik ervan. Ik heb in de raad gewaar-
schuwd voor te veel systeemdenken. De Ver-
wijsindex is bedoeld als hulpmiddel. Het is een 
handige tool voor een hulpverlener om te zien 
of andere hulpverleners zich al eerder zorgen 
hebben gemaakt over de hulpvrager. Zo wordt 
een completer beeld verkregen en sneller in-
gegrepen. Over informatie over personen in de 
Verwijsindex plaatsen wordt vaak geaarzeld in 
verband met de privacy. Die aarzeling is goed, 
maar het mag noodzakelijkactie niet vertra-
gen. De hulpverlener blijft verantwoordelijk 
voor goede hulp of doorverwijzing! Als de Ver-

wijsindex in de praktijk na jaren proberen nog 
steeds geen goed hulpmiddel blijkt moet er 
niet teveel energie in worden gestoken maar 
gezocht worden naar alternatieven. 

Jeugdzorg verandert
Tenslotte: de komende jaren maakt de jeugd-
zorg een ingrijpende verandering door. De 
gemeente wordt ook verantwoordelijk voor 
zwaardere vormen van jeugdzorg. Eerder was 
dat de verantwoordelijkheid van de provincie. 
De laagdrempeligheid van het CJG kan aan-
getast worden door deze door het Rijk opge-
drongen groei naar  een entreefunctie voor 
zwaardere vormen van zorg. Dat mogen we 
niet laten gebeuren. 

Rapportcijfer ouders bepaalt succes
Het college stelde ons de vraag: waneer is het 
CJG een succes? Het meten van een daling in 
zwaardere vormen van hulp lijkt me een hele 
lastige; groei van zware hulpvragen door ex-
terne factoren is immers niet uit te sluiten. Een 
onbetrouwbare statistische opgave dus. Een 
uitgebreid onderzoek naar de sociale effecten 
waar diverse politieke partijen om vroegen kan 
wel eens heel prijzig zijn. Voor de fractie van 
de ChristenUnie geldt daarom: als het bereik 
(fysiek en virtueel) voldoende groeit in de ko-
mende  vier jaar en de vragende ouders een 
goed rapportcijfer geven aan de aangeboden 
opvoedhulp is het CJG volgens ons een blij-
vend succes. Uw ervaringen met het CJG zijn 
welkom bij onze fractie.

Hanna Riezebos
fractivertegenwoordiger

CJG Apeldoorn:
Goed, beter best

meer weten over het cjg?
www.cjgapeldoorn.nl



Opmaat campagne 2014
ChristenUnieleden zijn hard nodig!

Wat wil je doen voor je partij?

Waar staan we voor als ChristenUnie?
We zijn een uitgangspartij, verenigd rond een 
levensovertuiging, bondig samen te vatten 
als ‘What Would Jesus Do?’ (WWJD). In onze 
doelen staan we voor gerechtigheid en op-
komen voor de zwakkeren in de maatschap-
pij en ook zijn we een gezinspartij, want we 
willen onze kinderen, kwetsbaar en kostbaar, 
een veilige start geven. Alles wat met on-
dersteuning van het gezinsleven van doen 
heeft zoals Centra voor Jeugd en Gezin, de 
Opvoedweek, Transitie Jeugdzorg naar de 
gemeenten, moet onze maximale aandacht 
hebben. 
Daarnaast zijn onderwerpen zoals goed rent-
meesterschap van deze aarde, zorgen voor 
wat aan ons is toevertrouwd, de Voedselbank, 
Stop the Traffik en daklozenopvang thema’s 
waar we altijd en overal de aandacht voor 
moeten vragen. Want uiteindelijk betekent po-
litiek actief zijn dat je wordt bezield vanuit je 
geloof om op te komen voor rechtvaardigheid 
en betekenis wilt geven aan je uitgangspun-
ten in dit leven voor de mensen om je heen in 
deze samenleving.
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Zowel de permanente campagne, als de 
komende gemeenteraadsverkiezingen, geven 
onze fractie opnieuw een impuls om uw steun 
te vragen voor christelijke politiek. Waarbij 
we, met de Bijbel als kompas, in deze maat-
schappij willen streven naar rechtvaardigheid 
en gerechtigheid.

SP als vergelijkend warenonderzoek
Tijdens de presentatie van bovengenoemde 
campagneleider werd de werkwijze bij de SP, 
waarvoor hij eerder actief was, als spiegel 
gebruikt. Ongebruikelijk, maar wel een kans 
om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Zo noemde 
hij voorbeelden hoe iedereen in die partij 
persoonlijk werd betrokken bij de activiteiten. 
Ook onze plaatselijke partij beschikt over de 
adresgegevens van haar leden. Wij hebben 
voor de landelijke verkiezingen de leden 
telefonisch benaderd. 

Zijn we actievoerders?
Wat is het profiel van onze leden: geen ac-
tievoerders, maar  middenklassers? Hoe 
kunnen we dan onze leden activeren? De 
eerste stap is elkaar te kennen. Omzien naar 
elkaar is ook een belangrijk uitgangspunt van 
christenen. In een actieve partij kan niemand 
anoniem verblijven. In de SP zijn de maande-
lijkse regiovergaderingen niet vrijblijvend. Bij 
verhindering moet voor waarneming worden 
gezorgd. Aldaar worden hun acties voorbereid 
en vrijwilligers gerekruteerd.  

Goede voornemens
Volgens de visie van mijn campagneleider 
uit Friesland is het belangrijk te weten wat je 
uitgangspunten zijn als partij.
Bij de voorbereidingen voor de komende ver-
kiezingen is het dus nodig te bezinnen op ons 
ChristenUnie profiel: Waar wil je aandacht 
aan besteden en voor gaan? 

U heeft misschien niet bedacht dat lidmaatschap van een politieke partij meer inhoudt dat een 
sympathie- of steunbetuiging. U bent een ‘vriend’, zoals u merkt als u wel eens op een leden-
bijeenkomst bent geweest.  Op 3 november jongstleden mocht ik een gepassioneerd Christen-
Unie campagneleider uit de provincie Friesland  toehoren, die al bezig is met de voorbereidin-
gen voor de gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2014. 
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Uit het bestuur
Wijzigingen

vervolg van pagina 8: ChristenUnieleden zijn hard nodig!

U hoeft niet te wachten op nogmaals een telefoontje van ons, een mail sturen aan het bestuur 
met uw aanbod is ons heel welkom! Wij zoeken naar alle vormen van betrokkenheid, zowel 
voor ons verkiezingsprogramma als voor bestuur, verenigingszaken, projecten en thema’s.

Wat wilt u doen voor uw partij? 

 1. Wilt u er eens serieus over denken of u in de komende tijd wat kunt 
     betekenen voor de ChristenUnie?
 2. Dat kan ook thematisch of projectmatig zijn, wellicht input voor ons 
     verkiezingsprogramma?
 3. Hebt u namen van potentiële kandidaten voor bestuur, fractie of wethouder?
 4. Hebt u ideeën voor zaken, waarmee de ChristenUnie zich plaatselijk of 
     regionaal kan onderscheiden? 

Jeannet Huizing, raadslid 
in samenwerking met 

Thea Buuman, secretaris bestuur

Uw reactie is hartelijk welkom bij:
Thea Buurman-Sonneveld, secretaris bestuur Apeldoorn, 055-5062860

info@apeldoorn.christenunie.nl Nieuwe Voorweg 5, 7364 AD Lieren
of

Jeannet Huizing-Hekert, raadslid, j.huizing@apeldoorn.nl

Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

voorzitter: Bart den Dekker, bartencor-
rie@filternet.nl,055-5346331

secretaris: Thea Buurman, Nieuwe Voor-
weg 5, 7364 AD Lieren, 055-5062860

penningmeester: Otto Ronner, Balustra-
de 21, 7325 GP Apeldoorn, 055-3604099

lid: Mieke van Arkel, mieke.van.arkel@
planet.nl, 055-3604049

lid: EJ.Aalbers@tschrijvertje.nl,
06-14598643

Er hebben zich in het bestuur enkele 
wijzigingen voorgedaan. Omdat onze 
voorzitter, Erik Jan Aalbers, toegetreden is 
tot de fractie, heeft hij zijn voorzitterschap 
beëindigd. Op de ledenvergadering in het 
voorjaar zullen we D.V. een nieuwe voor-
zitter kiezen. Tot die tijd wordt de taak van 
voorzitter waargenomen door Bart den 
Dekker. 
We zijn blij dat een tweetal leden 
momenteel de bestuursvergaderingen 
bijwoont om kennis te maken met het be-
stuurswerk. We hopen dat zij zoveel plezier 
aan dit werk beleven, dat zij straks ook aan 
de leden voorgesteld kunnen worden. 



Afscheid fractievertegenwoordigers
Alex van Wijhe, Anneloes van Beesten
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Alex mailt vanuit Dublin: 
' Dag ChristenUnie vrienden! Niet geheel verwacht heb ik 
helaas twee maanden geleden moeten stoppen met het 
ChristenUnie fractiewerk in Apeldoorn. De reden hiervoor is 
dat ik een super baan aanbieding had gekregen van Google. 
Inmiddels ben ik al volop aan de slag als account strategist bij 
Google in Dublin, Ierland en het bevalt erg goed! Het is erg 
druk qua werk, maar er zijn ook meer dan genoeg ontspan-
ningsmogelijkheden hier op kantoor. Hoe vaak zie je nu een 
kantoor met pooltafel, golfbaan, dakterras en binnenkort ook 
een zwembad?! Ook heb ik al veel (internationale) vrienden 
kunnen maken en inmiddels al enkele kerken bezocht in 
Dublin. Dublin zelf is een levendige stad met een leuke, 
karakteristieke Ierse sfeer. Op het moment ben ik nog niet 
politiek actief in Dublin, maar wie weet gaat dat nog komen! In 
ieder geval wens ik jullie het beste toe in Apeldoorn (ook alvast 
fijne feestdagen) en wie weet tot later! ' 

In de afgelopen maanden heeft de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie afscheid geno-
men van twee fractievertegenwoordigers. 
Alex van Wijhe is deze zomer vertrokken om in de Ierse hoofdstad Dublin te gaan werken voor 
Google. Anneloes van Beesten is op 16 oktober 2012 verblijd met zoon Pepijn. 
Alex en Anneloes: heel hartelijk dan voor jullie inzet voor de Apeldoornse ChristenUnie-fractie. 

Anneloes mailt vanuit Apeldoorn:
‘Ik mag terugkijken op een korte maar fijne periode van samenwerken binnen de fractie. Vooral 
leuk was het om thema's als jeugd, onderwijs en wonen je eigen te maken en hierover Bijbelse 
standpunten te vormen en laten horen. Zo ben je met elkaar bezig om de Apeldoornse 
samenleving nog mooier en beter te maken. Op dit moment geniet ik van de nieuwste 
aanwinst in ons gezin. Wie weet volgt er in de toekomst opnieuw een periode dat ik fractie 
mag vertegenwoordigen!’
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Beeldvorming en keuzes maken
Veel of weinig bezuinigen?

Laat er geen misverstand over bestaand: als 
gemeente hebben we veel (moeten) bezuini-
gen. En dat dwingt tot het maken van pijnlijke 
keuzes. Voor groepen, maar ook voor indivi-
duele mensen kan dit grote gevolgen hebben, 
ook dat is duidelijk. Zeker voor wie de pech 
heeft door meerdere maatregelen getroffen te 
worden.
 
Wie de media volgt kan de indruk hebben 
gekregen dat hele groepen zonder uitzonde-
ring zwaar getroffen worden. Zo stond er een 
voorbeeld in de krant over een mevrouw die 
zelf wel met minder huishoudelijke hulp toe 
kon, maar zich zorgen maakte over haar buur-
vrouw. Over speciale regelingen voor mensen 
die echt meer hulp nodig hebben, repte het 
artikel geen woord. Al weten we natuurlijk pas 
achteraf of een dergelijke regeling het effect 
heeft wat we verwachten, of dat er toch nog 
mensen tussen wal en schip vallen. 

Wie het hardst roept...
Bij een omvangrijk bezuinigingspakket kan 
niet elk detail in de krant beschreven worden. 
Toch bepalen kranten en andere media wel 
het beeld van de omvang en de impact van 
de bezuinigingen. Sommige verenigingen zijn 
ten dode opgeschreven, als we de verhalen in 
de media mogen geloven. Anderen werken in 
stilte of met bescheiden media-aandacht aan 
een oplossing. Ook in dit geval krijg je weleens 
de indruk dat degenen die het hardst 
schreeuwen, het meest gehoord worden. Hier 
zie je enige gelijkenis met de behandeling 
van bestemmingsplannen. Ook daar geldt dat 
mensen alleen reageren en inspreken tijdens 
de PMA wanneer ze voor hen niet acceptabele 
gevolgen ervaren. 

Voeding nodig om keuzes te maken
En dan moet we als politici de juiste keuzes 
maken. Aan ons is de taak om die besluiten uit 
te leggen, maar ook om waar nodig te 
repareren. Daarvoor is wel objectieve informa-
tie nodig. Aan de beeldvorming in de media 
heb je niet altijd veel, als wel wordt aangege-

ven waar het fout zal gaan, maar geen reële 
oplossing voor het financiële probleem van de 
gemeente Apeldoorn wordt gegeven. Terzijde: 
om de vinger aan de pols te houden, hopen we 
als fractie in dit opzicht ook op voeding vanuit 
onze leden.

Nog meer grond aankopen
Een lastig punt is en blijft het uitleggen van in-
vesteringen voor de toekomst als ergens geld 
in gestoken wordt dat pas in de toekomst 
rendement oplevert. En helemaal als het gaat 
om de aankoop van grond, terwijl je nu al grond 
te veel hebt. Maar als je zonder die extra grond 
aan te kopen met de rest die je al hebt ook 
niets meer kunt, wat zou u dan doen? 
Dergelijke aankopen zullen pijnlijk blijven 
overkomen, als je tegelijk bezuinigt op dingen 
die de minima en andere kwetsbare groepen 
raakt. Dat zelfde geldt als je dit afzet tegen 
extra uitgaven waar je praktisch gezien eigen-
lijk niet onderuit kunt, zoals wegenonderhoud 
en Orpheus. Dan is het heel gemakkelijk om te 
roepen dat er in het verleden fouten zijn 
gemaakt, maar op dit moment zijn er weinig 
alternatieven. Als politici zullen we verder 
moeten kijken dan komend jaar en gevolgen 
voor de langere termijn moeten overzien. Wil-
len we dan Orpheus failliet laten gaan, waarbij 
de kosten van het leegstaande gebouw voor 
rekening van de gemeente blijven komen? 
Een echte oplossing is ook dat niet. 

Uitleg is noodzaak
De komende tijd zullen we de handen vol 
hebben. Enerzijds om de gevolgen van alle 
bezuinigingen te volgen en waar nodig te 
repareren, anderzijds om ze domweg uit te 
leggen. Waren we daar in het verleden al 
verplicht toe, dan nu zeker.

Arjen Tamsma,
raadslid

Lees de blogs van de Apeldoornse 
ChristenUniepolitici op 

www.apeldoorn.christenunie.nl
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FractieNieuws Apeldoorn

Neem regelmatig een kijkje op de 
website van ChristenUnie 

www.christenunie.nl

Een geweldig initiatief, het nieuwe Lumido! 
Fractie en bestuur van ChristenUnie 
Apeldoorn waren blij verrast dat Bernard ’t 
Jong en Joshua van de Vlag deze zomer Lu-
mido nieuw leven hebben ingeblazen. Mooi dat 
dit met veel medewerkers en vrijwilligers tot 
stand kwam. Al meerdere raadsperioden heeft 
ChristenUnie Apeldoorn in haar 
verkiezingsprogramma als wens staan dat “Lu-
mido in oude glorie hersteld zou moeten wor-
den”. Een goede reden om de intiatiefnemers 
te honoreren met de Miep van der Zee-trofee!

Miep van der Zee-trofee
uitgereikt aan het nieuwe Lumido

Voorstellen nieuwe fractievertegenwoordiger

Erik Jan Aalbers maakt de overstap van bestuursvoorzitter van 
ChristenUnie Apeldoorn naar de gemeenteraadsfractie. ‘In het hele 
proces rond het grondbedrijf: het rapport, de conclusies, de reacties 
erop, en de gevolgen voor het college en de formatie die volgde, was 
ik als voorzitter nauw betrokken. Elke week in de fractie aanschuiven, 
tussendoor contact met de fractievoorzitter en de wethouder. Dat was 
een boeiende periode, dat smaakte naar meer. Na het vertrek van An-
neloes van Beesten heb ik me beschikbaar gesteld voor de fractie als 
fractievertegenwoordiger. In de Politieke Markt mag ik namens de frac-
tie meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen. 

Sinds 2009 draaide Erik Jan mee in het bestuur. Ook in deze positie onderhield hij nauw contact 
met de fractie. ‘Je rol als bestuur is een heel andere dan die binnen de fractie. De fractieleden 
gaan echt over de inhoud, en hebben veel dossiers door te werken. Het gevaar is wel dat je 
bijna alleen met korte termijnacties bezig bent: als je niet uitkijkt ga je van PMA naar PMA. Als 
bestuur heb je dan de rol om de fractieleden zo nu en dan een spiegel voor te houden: houd je 
ook aandacht voor zaken die met ons profiel te maken hebben als ze niet in de actualiteit zijn? 
Wat dat betreft is er een mooie wisselwerking tussen bestuur en fractie. 
Ook als kleine fractie kun je bijdragen in de lokale politiek, vooral door open te staan voor sa-
menwerken en door te luisteren naar wat er speelt en hoe mensen dat ervaren. Als je dat op het 
juiste moment inbrengt, kun je zeker wat bereiken. En als je daarbij een wethouder hebt en in 
een college samenwerkt, geldt dat alleen maar sterker, ook al is vanwege de financiële 
middelen de speelruimte beperkt.


