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Terwijl ik dit schrijf kan ik terugkijken op een plezierig 
verlopen begrotingsbehandeling. Er waren veel wijzi-
gingsvoorstellen en nog meer moties (verzoeken aan 
het college) ingediend en het werd dan ook erg laat. 
Dat behoort bij de folklore en vormt mee de charme 
van de avond. Elders in dit nummer kunt u meer lezen 
in de Algemene beschouwingen en over de avond 
waarop de stemmingen hebben plaatsgevonden.

Overlijden
Dit is het moment om ook in FractieNieuws het over-
lijden van Miep van der Zee te noemen. Ik leerde 
haar kennen als bestuurslid van de RPF, later van de 
ChristenUnie. Jarenlang heeft ze in de fractie mee-
gedaan, vanaf 2006 als raadslid. Heel enthousiast 

bezocht ze namens de fractie talloze bijeenkomsten. Iedereen kende haar. Enkelen van ons 
zijn naar de begrafenis in haar geboortestreek geweest (Nieuw-Amsterdam). Het was goed om 
ook in de dienst die aan de begrafenis voorafging bepaald te worden bij het evangelie dat het 
laatste woord niet aan de dood is, maar aan Hem die gezegd heeft dat Hij, behalve de Weg en 
de Waarheid, ook het Leven te zijn. 

Actueel
In Apeldoorn vangen we sinds enkele maanden zo’n vierhonderd vluchtelingen op. Mensen die 
gevlucht zijn voor de keiharde dictatuur of oorlogsgeweld. Daarmee bereiken wereldproblemen 
ook Apeldoorn. Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs is wel gemopperd dat Fransen blijk-
baar meer waard zijn dan Libanezen of Tunesiërs, omdat deze aanslagen meer reactie bij ons 
oproepen dan die eerdere verder weg. In mijn ogen heeft dat weinig met waarde te maken, maar 
alles met afstand. Waarschijnlijk zijn meerderen van u wel eens in Parijs geweest. Voor Libanon 
of Tunesië zal dat veel minder gelden. Dat geeft een band. Dat wil niet zeggen dat aanslagen 
in Beiroet of Tunesië minder erg zijn, want dat is zeker niet zo. De wereld staat in brand en het 
vuur komt zo heel dichtbij. Dan is het goed om te bedenken dat het binnenkort kerstfeest is.

Kerstfeest
Aan het begin van onze fractievergaderingen lezen we de laatste tijd de geschiedenis van Sa-
lomo. Zijn naam betekent: vrede, maar de echte vrede heeft hij niet kunnen brengen. Ook zijn 
optreden was een roep om de komst van de grote Zoon van David, onze Heer Jezus Christus. 
Opnieuw mogen we vieren hoe God zijn Zoon naar de aarde stuurde om vrede te brengen. Niet 
zozeer tussen de mensen onderling (Christus zei zelf ooit: ‘geen vrede, maar het zwaard’), maar 
wel tussen God en mensen. Het gegeven dat Hij op aarde geen vrede bracht, maar verdeeld-
heid en strijd, mag overigens nooit betekenen dat zijn volgelingen gemakkelijk geweld mogen 
toepassen. ‘Wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan’ zei Hij ooit. 

Vooruitblik
In de adventstijd kijkt de kerk vanouds verder vooruit dan naar het kerstfeest. Er is ook de ver-
wachting van Christus’ tweede komst wanneer Hij als Rechter zal komen en zijn rijk van vrede 
en gerechtigheid voltooid zal zijn. Dan zal blijken dat allen die Hem niet hebben erkend, zich 
ernstig hebben vergist. Vanuit de verwachting dat zijn Rijk zeker komt, mogen wij hier en nu ons 
politieke werk doen. Ik wens u alvast een gezegend kerstfeest. 

Roelof Veen, fractievoorzitter ChristenUnie Apeldoorn
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Miep van der Zee Trofee voor 
Apeldoorns Gidsen Collectief
De Miep van der Zee Trofee is een prijs die Christen-
Unie Apeldoorn uitreikt aan initiatieven die de stad ten 
goede komen. De ledenvergadering van ChristenUnie 
Apeldoorn op 8 december stond in het teken van het 
overlijden van Miep van der Zee op 30 september. 
Miep was gemeenteraadslid voor de ChristenUnie van 
2006-2010. Ook was zij zeer actief voor het Apeldoorns 
Gidsen Collectief, dat tijdens deze ledenvergadering 
de Miep van der Zee Trofee heeft ontvangen.
Voorpagina: Leo van Klaveren, voorzitter Apeldoorns-
Gidsen Collectief met de Miep van der Zee Trofee.



Kinderen veilig over straat
Motie ChristenUnie aanvaard
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Wie tussen 8 en 9 uur ’s morgens en 15 en 16 uur ’s middags op straat komt, weet het: dit 
is de tijd dat basisschoolkinderen en scholieren massaal op weg zijn. “Op weg” betekent 
naast “op de fiets” ook steeds vaker: in de auto, op de achterbank. Dat heeft consequenties. 
Lang ging men in het stadhuis uit van de gedachte dat dat alleen maar voordelen heeft: dan 
kan er immers alleen maar langzaam gereden worden. Echter, voor fietsende kinderen tot 
10 jaar is het overzicht door volgeparkeerde straten rond hun school zo slecht, dat zij soms 
alleen op de stoep veilig zijn. Daarnaast leveren steeds drukkere, onduidelijke kruispunten 
voor scholieren nogal eens onveilige situaties op. Door clustering van scholen door krimp en 
sluitingen leggen kinderen steeds vaker een grotere afstand af. 
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Ruimte voor fietsers
In ons verkiezingsprogramma hebben wij la-
ten weten de fiets alle ruimte te gunnen. Wij 
vinden dat ouders door de gemeente gesti-
muleerd moeten worden in hun voorbeeldrol 
om de fiets te pakken. Dat gebeurt gelukkig 
volop door diverse leuke acties. De rol van 
de gemeente is echter ook, om te zorgen 
voor afdoende fysieke veiligheid rond scho-
len. In wijken waar de schoolomgeving nog 
is ontworpen in de tijd dat de auto minder het 
straatbeeld beheerste, is dat nu niet overal 
meer het geval. Soms is een oplossing rela-
tief eenvoudig en goedkoop (zie foto).

Te weinig aandacht knelpunten
In september vroegen daarom wij de wet-
houder of hij in beeld heeft welke kruispunten 
en directe schoolomgevingen in Apeldoorn 
voor kinderen die naar school fietsen onvei-
lig of onvriendelijk zijn. De antwoorden van 
de wethouder overtuigden ons nog niet dat 
er momenteel voldoende aandacht is voor 
knelpunten voor fietsende schoolkinderen. 

Dat moet anders
Daarom zijn we in de weken erna samen met 

GroenLinks en D66 het gesprek aangegaan 
met de Fietsersbond en ambtenaren in het 
stadhuis. Dit heeft geleid tot een gezamenlij-
ke motie Veilig Fietsverkeer bij de behande-
ling van de begroting. In de motie hebben wij 
drie dingen opgedragen: (1) met die scholen 
in gesprek te gaan waar de directe verkeers-
veiligheid in het geding is en door middel van 
maatregelen zoals parkeerverboden en aan-
passingen de veiligheid te verbeteren.  (2) 
Aan de hand van het ongevallenbeeld duide-
lijk te maken welke punten in de gemeente 
uit het oogpunt van verkeersveiligheid in het 
algemeen, maar voor fietsers en voetgan-
gers tot ongeveer 18 jaar in het bijzonder, 
aanpassingen behoeven. (3) Een voorstel 
aan de gemeenteraad te doen naar aanlei-
ding van bovenstaande en de uitkomst daar-
van te betrekken bij de Voorjaarsnota 2016.

Deze motie is met instemming van de voltal-
lige gemeenteraad aangenomen. 

Hanna Riezebos, raadslid

Digitalisering
Gemeentelijke bekendmakingen
Vanaf 1-1-2016 worden alle gemeentelijke kennisgevingen en bekendmakingen alleen 
nog gedaan via  www.officielebekendmakingen.nl. Mededelingen van algemene aard 
blijven wel gepubliceerd worden in het Apeldoorns Stadsblad.

Sinds 1 januari 2014 vinden de bekendmakingen al plaats via het GVOP (een te googelen 
term), naast publicatie in het Stadsblad. Langer doorgaan met deze publicaties in het Apel-
doorns Stadsblad zou jaarlijks 65000 euro kosten. Landelijk is het wettelijk verplicht per 
2017 alle gemeentelijke mededelingen digitaal te doen. Er is voor gekozen om de overstap 
in één keer te laten plaatsvinden. Er wordt in december in het Apeldoorns Stadsblad aange-
kondigd hoe de informatie te vinden zal zijn en voorlichting gegeven over het instellen van 
een digitaal email-abonnement. 

Voor de mensen zonder internet geldt de toezegging van wethouder Kruithof dat het moge-
lijk blijft om de papieren dienstverlening en de papieren bekendmaking op het stadhuis en 
bij dorps- en wijkcentra en bibliotheken in te zien. Deze berichten kunnen op het mededelin-
genbord worden aangebracht. Onder die voorwaarde en vanwege de hoge jaarlijks terugke-
rende kosten is de raad, inclusief onze fractie,  akkoord gegaan met de nieuwe werkwijze.

Jeannet Huizing, fractievertegenwoordiger ChristenUnie Apeldoorn
Verordening: https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/2493895/3 



Begrotingsbehandeling
Steun voor moties ChristenUnie
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Twee weken voor de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad mocht ik namens de 
fractie de Algemene beschouwingen uitspreken (zie pagina 10). Dat is meteen het juiste 
moment om amendementen en moties aan te kondigen. In onze bijdrage heb ik verwoord 
dat wij heel tevreden zijn met het tempo waartin ons financiële probleem wordt opgelost. 
Voor het eerst in mijn herinnering hebben alle vier jaren die nu worden begroot een over-
schot op de begroting. Ook zien we de schulden afnemen. Het gaat duidelijk de goede 
kant op. We zijn er nog niet, want, al ligt er een begroting, veel is nog onduidelijk, vooral 
omdat nog steeds niet bekend is hoeveel geld we voor onze nieuwe taken krijgen. Toch 
wordt er ook al geld uitgetrokken voor nieuwe dingen. Er komt meer geld voor evenemen-
ten en ook voor sport. Bij sport was het voor ons heel duidelijk: de verenigingen doen het 
meest, wij betalen een beetje mee en het stadhuis ondersteunt. Natuurlijk kost dat geld, 
maar dat vonden we verantwoord. Bij evenementen gold het argument dat de gemeente 
er zo enorm van profiteert. Daarvan hebben wij een en andermaal gezegd dat dat voor-
deel dan ook onderbouwd moet worden. Daar ligt voor ons een belangrijk criterium. Op die 
manier konden wij daarmee instemmen.

Motie en amendementen
Wij hebben uiteindelijk drie moties inge-
diend. Een ging over de positie van kinderen 
bij vechtscheidingen. De tweede handelde 
over verkeersveiligheid rond scholen. Beide 
werden behartigd door Hanna Riezebos, die 
voor beide unanieme steun van de Raad 
kreeg. Voor de derde heb ik iets meer aan-
loop nodig.

Decentralisaties
U hebt vast al vaker gelezen, ook in Frac-
tienieuws, dat de gemeente er vanaf 2015 
een paar grote nieuwe taken heeft bijgekre-
gen. Bij het overdragen van die taken heeft 
de Rijksoverheid meteen een forse bezui-
niging doorgevoerd. Dat betekent voor de 
gemeenten, ook voor Apeldoorn, dat allerlei 
regelingen soberder worden. Het kan niet 
anders, want meer kunnen we niet betalen. 
Wij hadden als fractie het vermoeden dat er 
groepen mensen (we hadden geen idee hoe 
groot) hierdoor in de knoei zouden kunnen 
komen, vooral wanneer ze met verschillende 
maatregelen te maken zouden krijgen. Op 
verzoek van onze fractie heeft Willeke Ja-
ger (die sinds enige tijd met ons meedoet) 
daarnaar onderzoek gedaan. Dat voorstel 
kon niet compleet zijn, maar het was wel 
duidelijk. Onze vermoedens waren gegrond. 

Tijdens de Algemene beschouwingen heb ik 
het onderzoek aan het College aangeboden 
en in een motie hebben wij gevraagd om 
maatregelen voor te stellen en die aan ons 
voor te leggen, dit alles met het doel de ge-
volgen voor mensen die het financieel moei-
lijk hebben zoveel mogelijk weg te nemen. 
Het antwoord van de wethouder was, dat hij 
blij was met het onderzoek, graag met voor-
stellen bij ons te zullen komen, maar niet al-
les te kunnen beloven wat we vroegen. Om-
dat hij komend voorjaar bij ons hierop terug 
wil komen, heeft Erik Jan Aalbers namens 
onze fractie (en de mede-indieners) deze 
motie weer ingetrokken. Al met al een mooie 
uitslag.

Andere voorstellen
Het gaat echt te ver om alle 60 voorstellen 
langs te lopen. Enkele daarvan wil ik noe-
men. Net als vorig jaar hebben we die on-
derwerpen over ons vijven verdeeld, zodat 
iedere op zijn of haar beurt actief kon op-
treden. Het is nog steeds een feest om met 
zoveel enthousiaste mensen zo’n avond  te 
mogen werken. Een voorstel om meer geld 
uit te trekken voor duurzaamheid, konden we 
van harte steunen. Een stapje harder leek 
ons een goede zaak. Verschillende voorstel-
len om belastingen te verlagen hebben we 
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kritisch bekeken. Met een lagere afvalstof-
fenheffing konden we het wel eens zijn (de 
reserve is groot genoeg), maar verder vin-
den we dat we beter voorzichtig kunnen zijn. 
Voorstellen om vooral geen geld aan meer 
ambtenaren uit te geven, kregen onze steun 
niet: als je meer werk wilt doen, heb je daar-
voor extra mensen nodig. Aan het einde van 
de avond (eigenlijk in de vroege vrijdagoch-
tend) konden we instemmen met de begro-
ting en daarna voldaan naar huis. Al met al 
een avond om dankbaar op terug te kijken.

Roelof Veen, fractievoorzitter

Lees de blogs van de Apeldoornse 
ChristenUniepolitici op 

www.apeldoorn.christenunie.nl

De sportagenda
‘Andere overheid’? Zelf betalen
Een ‘andere overheid’ zijn is helemaal 2015. Als raadsleden zijn we inmiddels helemaal 
ingeburgerd met bobotaal als ‘Niet top down maar bottom up!’ en ‘De samenleving als re-
gisseur!’. Ik zal direct bekennen dat ook ik schuldig ben in het gebruik van dit soort kreten. 
Een slechte ontwikkeling is het niet. Het actief betrekken van onze burgers is een must, en 
verkleint ook de kloof tussen samenleving en politiek. Dat moet overigens niet betekenen 
dat we alles maar over de schutting gooien en op de plaat van de burger laten liggen. Als 
overheid houden we onze taak om te zorgen voor goede infrastructuur, zodat initiatieven 
uit de samenleving kunnen bloeien, maar ook voor het faciliteren, zodat iedereen de kans 
krijgt om mee te doen.

De sportagenda is een lijst met initiatieven en kansen die verschillende sportclubs, scho-
len en verenigingen willen realiseren in Apeldoorn. Groepssport in het park, ouderen in 
beweging en een gymdiploma voor kleuters zijn enkele voorbeelden. Initiatieven die ge-
faciliteerd worden door de gemeente, en waar onze fractie zich altijd positief over heeft 
uitgelaten. Tot het moment dat de wethouder bij de behandeling van de begroting met een 
verzoek kwam om eenmalig en structureel een aantal tonnen te investeren. Hoewel de 
sportagenda een mooi plan is, was deze investering nooit onderdeel van de afspraak, en 
past dat wat ons betreft ook niet in de rol van ‘andere overheid’. Mede op initiatief van de 
ChristenUnie fractie heeft de wethouder daarom toegezegd de besteding van deze gelden 
te concretiseren, en continue te evalueren. 

Jarin van der Zande, fractievertegenwoordiger

Bestuur ChristenUnie 
Apeldoorn

voorzitter: Bart den Dekker, 
dendekkerchristenunie@gmail.com 

055-5346331

secretaris: Thea Buurman, 
Nieuwe Voorweg 5, 

7364 AD Lieren, 
bestuur@apeldoorn.christenunie.nl

055-5062860

leden: Mark Wallet en 
Pieter van Helden

aspirandlid: Martin van Bruggen 



College B&W
Citymarketing en evenementenbeleid
Met de voorzichtig positieve berichtgeving 
over de financiële staat van Apeldoorn kon het 
haast niet uitblijven: er komt ook weer ruimte 
om te investeren in “Apeldoorn”. Niet alleen in 
de stenen, de wegen of het groen, maar ook in 
het “merk Apeldoorn”. En zo is na Amsterdam 
Leeft en Groningen Beeft ook Apeldoorn aan 
de beurt om op zoek te gaan naar een eigen 
stadsmerk. Want citymarketing is hip en het 
werd tijd dat ook Apeldoorn zich nadrukkelijker 
zou profileren naar de buitenwereld als een 
stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, 
werken en ondernemen. 

Natuurlijk scoort Apeldoorn al met het Konink-
lijke karakter van Paleis Het Loo, het toeristisch 
toplandschap Veluwe en toplocaties voor eve-
nementen en congressen als Orpheus en Om-
nisport. Lokale evenementen als het Draken-
bootfestival en de Midwintermarathon groeien 
uit tot regionale en zelfs nationale publieks-
trekkers. Daarnaast profileert Apeldoorn zich 
duidelijk als gezinsstad, met een gunstig vesti-
gingsklimaat voor jonge starters. Internationale 
evenementen als het beachvolleybal en de Giro 
d’Italia zetten Apeldoorn op de kaart in binnen- 
en buitenland, maar geven ook de Apeldoorner 
iets om trots op te zijn. Met Serious Request 
krijgt Apeldoorn een feest van vrijgevigheid en 
de mogelijkheid heel dicht bij huis handen en 
voeten te geven aan naastenliefde en omzien 
naar hen die in nood verkeren. Omdat welvaart 
geen doel op zich is, maar ons in staat stelt an-
deren tot zegen te zijn. 

De bedoeling is dat nu samen met de relevante 
stakeholders uit ondernemers, toeristische sec-
tor, enzovoort, een kwartiermaker aan de gang 
gaat om het “merk Apeldoorn” aan te scherpen, 
de reeds bestaande kwaliteiten van Apeldoorn 
verder uit te werken, waar nodig uit te breiden 
met nieuwe USPs (marketingstaal voor Unique 
Selling Point - specifieke, onderscheidende ver-
koopargumenten) en het merk vervolgens van 
regionaal tot internationaal aan de man te bren-
gen. 

Als ChristenUnie fractie staan wij positief kritisch 
tegen deze ontwikkeling. Wij willen Apeldoorn 
tot zegen zijn en gunnen dan ook alle Apeldoor-

ners een krachtig merk, mooie evenementen 
en een gevoel van trots Apeldoorner te zijn. Wij 
gunnen ook Apeldoorn als geheel een economi-
sche impuls, met groei in werkgelegenheid, toe-
risme en groeiende huizenmarkt. Daarvoor is 
een investering vooraf in “een goede brochure” 
soms nodig. Maar dat hoeft wat ons betreft niet 
tegen elke prijs. Want hoewel de financiele situ-
atie van Apeldoorn de goede kant op gaat, zijn 
er meer zorgen dan alleen (top)evenementen 
en feestjes. We zijn wat betreft het grondbedrijf 
weliswaar op de goede weg, maar het is nog 
veel te vroeg om te roepen dat we “er” al zijn. En 
ook op het gebied van wmo, participatiewet en 
jeugdhulp is nog veel onduidelijk en zijn er nog 
veel zorgen. Enige voorzichtigheid bij de uitga-
ven lijkt ons daarom wijs en gepast. 

Daarnaast zijn er veel zorgen geuit door on-
dernemers en organisatoren van evenementen 
over de beoogde locaties waar evenementen 
zouden worden gehouden. De lijst met locaties 
en de uitkomst van locatiestudies komt in het 
voorjaar. Bij het goedkeuren van het evenemen-
tenbeleid hebben wij dan ook nadrukkelijk aan-
gegeven dat wij daarmee niet op voorhand ak-
koord gaan met de beoogde locaties. Die zullen 
wij te zijner op hun eigen merites beoordelen.

Desalniettemin is de stemming gunstig. Er is 
ook echt wel reden voor een klein maar be-
scheiden feestje. Het harde werk van college en 
ambtenaren hebben ervoor gezorgd dat Apel-
doorn er als gemeente weer positief voor staat. 
Daar zijn wij dankbaar voor en blij dat dit col-
lege op de ingeslagen weg door mag gaan en 
ook voor het komende jaar de begroting weer is 
goedgekeurd door onze raad en wij wensen het 
college dan ook wijsheid en Gods zegen toe bij 
de uitvoering.

Ben Bloem, gemeenteraadslid
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Wielerbaan Omnisport
Gebruik op eigen risico
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mandaat voor ingrijpende veranderingen bij 
de Raad. Wat doe je dan als fractie?

U mag best weten dat ik binnen dit dossier 
vaak heb geworsteld met de rol als contro-
leur van het collegebeleid. Niet omdat we 
onze wethouders niet vertrouwen, maar wel 
omdat beleid, beslissingen en contractvor-
ming met aannemers en derden –begrijpe-
lijk- achter gesloten deuren plaatsvindt. De 
genomen risico’s en onze eigen juridische 
positie bleken achteraf vanuit het oogpunt 
van de gemeente niet transparant en al he-
lemaal niet sterk te zijn. Bent Flyvbjerg, een 
Deense professor in ‘Major Programme Ma-
nagement’ op de universiteit in Oxford heeft 
over dit bekende fenomeen al verschillende 
onderzoeken geschreven. ‘Een democra-
tisch tekort’ noemt hij het. Hoe gaan we dan 
nu verder? We hebben besloten de wieler-
baan in zijn volledigheid te vervangen. Dat 
is, financieel gezien, op zijn zachts gezegd 
niet prettig, maar wel noodzakelijk. Het col-
lege heeft de hint van transparantie inmid-
dels  wel begrepen. Bij dit nieuwe voorstel, 
en voor de toekomst bij andere grote pro-
jecten, zit in het vervolg een nog uitgebrei-
dere risicoanalyse.

Jarin van der Zande
fractievertegenwoordiger

Met het fenomeen bent u waarschijnlijk wel 
bekend. Megaprojecten die in de loop van 
jaren door allerlei kleine foutjes, onzichtbare 
problemen en onzorgvuldige geuite grote 
dromen uiteindelijk als een wankel kaarten-
huis nog maar nauwelijks te redden zijn van 
instorting. De Fyra, die minister Mansveld 
de kop koste. De Noord/Zuidlijn in Amster-
dam, die al verschillende panden aan de 
Vijzelgracht deed zakken. En de spoortun-
nel in Delft, die de gemeente in zwaar, en in 
economisch opzicht, Grieks weer deed ko-
men zijn enkele voorbeelden. Ook in Apel-
doorn zijn we niet helemaal onbekend met 
het fenomeen. Denkt u bijvoorbeeld aan het 
gronddebacle. Maar we hebben er nog een. 
Eentje die gelukkig niet dezelfde financiële 
consequenties met zich zal meebrengen 
als bovenstaande voorbeelden, maar die 
wel alle bekende kenmerken heeft. Grote 
dromen, weinig controle, slechte juridische 
positie. Ik heb het over het Omnisportcen-
trum in Apeldoorn.

Het Omnisport was een van mijn eerste 
dossiers, en nog steeds is de politieke 
discussie volop gaande. De problemen aan 
de wielerbaan –liniaallange splinters raken 
los en boren zich in benen en armen van 
renners- zijn uiteraard bekend. En met de 
gemeente Apeldoorn als eigenaar, ligt het 



Algemene Beschouwingen2016-2019 
Doorzetten

Andere overheid
Vanaf 2010 heeft Apeldoorn steeds weer bezui-
nigd. In dat kader is ook telkens gesproken over 
de ‘andere overheid’. Die term bewerkte vaak 
geen vreugde, maar wantrouwen vanwege de 
meekomende bezuinigingen. Dat is heel begrijpe-
lijk. De bezuinigingen waren nodig en de andere 
overheid wilden we graag als toekomstbesten-
dige oplossing zien die onze samenleving verder 
zou helpen. Daarom moeten we nu, nu we finan-
cieel iets ruimer lijken te zitten en nieuwe uitga-
ven kunnen doen, nadruk blijven leggen op ‘die 
andere overheid’. Dat betekent niet: geen geld 
uitgeven, maar wel dat wij niet als enige betalen. 
In de Sportagenda en het evenementenbeleid 
zien we hiervoor aanzetten, maar dit punt moet 
aandacht blijven houden. Mooie voorbeelden zijn 
de beursvloer en de energieke dorpen, waar we 
zien dat de samenleving zaken oppakt. We moe-
ten de andere overheid niet bouwen op onze lege 
portemonnee, zodat we van anderen meer ver-
wachten naarmate wij minder geld hebben. Dan 
zouden we de kritische reacties van onze burgers 
op ‘die andere overheid’ alleen maar stimuleren. 
Bij het al jaren op stapel staande ondernemers-
fonds zien we die nieuwe verhouding nog steeds 
niet ontstaan, maar misschien lukt het volgend 
jaar wel. De verduurzaming van ons eigen vast-
goed is een mooi voorbeeld om te laten zien hoe 
het kan. Bij alle bezuinigingen van de afgelopen 
jaren, was de visie op ‘de andere overheid’ voor 
ons de belangrijkste en positieve verandering. 
Wanneer wij die gedachte nu, nu het beter gaat, 
zouden loslaten, hebben we de laatste crisis ver-
spild. 

Omgeving
Voor de gemeenten is 2015 vooral het jaar ge-
worden waarin de drie grote decentralisaties tot 
uitvoering komen. Ons college en wel speciaal 
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de wethouders Blokhuis en Kruithof hebben hier 
een groot werk verricht. Laten we overigens hun 
ambtenaren niet vergeten, want zonder hen was 
het niet gelukt. Hoewel het overzicht beslist nog 
niet volledig is (en een slag om de arm dus nodig 
blijft) bestaat de indruk dat de overgang in Apel-
doorn op een goede manier gerealiseerd is. Dat 
neemt niet weg dat sommige van onze inwoners 
het echt wel gemerkt hebben. De overgang gaat 
gepaard met stevige bezuinigingen en dat doet 
soms pijn bij mensen. Pijn wordt niet aangena-
mer door zorgvuldigheid. Bij de Tussenrappor-
tage over de eerste helft van 2015 is vorige week 
gesproken over de ict. Computers zijn tijdelijk ver-
vangen door handwerk. Dit leidt bij de gemeente 
tot een hogere overhead. Het lijkt ons goed om in 
beeld te houden wat die extra kosten zijn. Wellicht 
kunnen ze in gesprekken in Den Haag nog een 
rol spelen. 

Bij de decentralisaties was de gedachte dat ge-
meenten de overgehevelde taken met minder 
geld even goed zouden kunnen uitvoeren dan het 
Rijk het tot nu toe deed. Vanaf het begin moet 
het goed gaan. In Denemarken duurde het zeven 
jaar. Het Rijk neemt zelf voor de reorganisatie van 
de politie meerdere jaren. We mogen niet aanne-
men dat voor 1 januari 2015 het geld over de balk 
werd gegooid. De bezuinigingen kunnen daarom 
niet zomaar worden doorgevoerd. We moeten 
creatief zijn en nieuwe oplossingen verzinnen. De 
post van 500.000 voor innovatie zorg en werk, is 
daarom in onze ogen een logische keuze. Ook 
hier gaan de kosten vooraf aan de opbrengsten. 
Wij vinden het minder logisch deze post slechts 
voor één jaar op te nemen. Wanneer wij (bijvoor-
beeld) vinden dat citymarketing niet na één jaar 
beoordeeld kan worden, moeten we ook de vraag 
durven stellen of dat met innovatie bij zorg en 
werk wel het geval zal kunnen zijn. 

Inleiding
De uitdrukking dat de wereld een dorp is geworden, is in Apeldoorn concreet geworden in de AZC-
discussie en de noodopvang op de Voorwaarts. Daarmee heeft de Syrische burgeroorlog Apeldoorn 
bereikt. Terwijl we tot nu toe nog konden doen alsof de gang van zaken in het Midden-Oosten ons niet 
raakte, is dat stadium definitief voorbij. Het recente Russische ingrijpen in Syrië zal de vluchtelingen-
stroom vergroten, zeker niet stoppen. Dat confronteert ons opnieuw en nog indringender met de vraag 
naar onze houding tegenover de mensen die hun eigen omgeving verlaten, om bij ons veiligheid te 
vinden. Voor de ChristenUnie geldt hierbij dat wij ons door God geroepen weten tot gastvrijheid. De 
vraag is daarbij niet of onze samenleving er economisch beter van wordt, want dat zal waarschijnlijk 
niet zo zijn. Niet ons belang, maar onze gastvrijheid moet voorop staan. In dat opzicht is de reactie van 
de Apeldoorners op de komst van de vluchtelingen hartverwarmend, bijvoorbeeld de vele gastgezin-
nen. Dank aan al die vrijwilligers.
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Minima en schulden
Toen de drie decentralisaties op ons zouden afko-
men, bestond er angst dat deze veranderingen, 
juist in combinatie, tot vergroting van schuldpro-
blemen zouden leiden. Onze fractie heeft een ver-
kennend onderzoek uitgevoerd en is daarbij tot 
de conclusie gekomen dat het totaal van alle ver-
anderingen leidt tot meer problemen bij mensen. 
Het heeft te maken met de kostendelersnorm, 
met kennisgebrek omtrent regelingen, met eigen 
bijdragen. Wij zijn van oordeel dat we dit niet mo-
gen laten gebeuren. Wij willen dat de gemeente 
hier actief optreedt. Het moet dan vooral gaan om 
preventie in de breedste betekenis, maar ook om 
laagdrempelige hulp bij het oplossen van financi-
ele problemen. Dat wil niet zeggen dat het beleid 
verkeerd is geweest, maar wel dat er meer aan-
dacht moet komen voor de bijverschijnselen, voor 
mensen die tussen wal en schip raken. Een bij-
komend argument is dat, als we aan de voorkant 
niets doen de Stadsbank er extra werk aan heeft. 
Dat kost ook geld.
 
Begrotingsposten
In mijn inleiding sprak ik over de opvang van 
vluchtelingen. Dat brengt ons meteen op de voor-
gestelde 150.000 voor die kosten die niet door het 
COA worden gedragen. Op zich begrijpen wij het 
opnemen van deze post, maar voordat het geld 
wordt uitgegeven, willen wij de toegezegde in-
vulling graag hebben gezien. Op zich kan onze 
fractie meegaan met de voorstellen voor nieuw 
beleid bijvoorbeeld waar het betreft sportagenda, 
evenementen en citymarketing. Terecht wordt ge-
steld dat deze voorstellen voortvloeien uit het co-
alitieakkoord. De goede afspraken die we maak-
ten, ontslaan het College niet van de plicht de 
argumenten bij de voorstellen te geven. Wij ge-
ven geld uit, omdat deze uitgaven goed zijn voor 
de gemeente. Wij verwachten bij elk voorstel de 
argumenten waarom deze uitgaven zo goed zijn: 
wie betaalt, wat is onze rol en waarom, wat zijn de 
voordelen (ook financieel), waar komen de voor-
delen terecht enz. Dat is de onderbouwing die 
wij graag zien. Dan kunnen we ook onze burgers 
overtuigen dat het goed is dat wij nu extra geld 
gaan uitgeven, ondanks het feit dat onze financi-
ele problemen niet voorbij zijn. Dat geld ook voor 
de twee ton voor de binnenstad. Het College mag 
van de ChristenUnie verder gaan, maar wanneer 
definitieve plannen aan ons worden voorgelegd, 
zullen we beoordelen op bijvoorbeeld draagvlak, 
voorgestelde instrumenten en zeggenschap. Dat 
waren bij het Ondernemersfonds tot nu toe pijn-
punten. Spreken over een andere overheid in ma-
gere jaren, is niet zo moeilijk, al klonk het de afge-

lopen jaren soms wat zuinig. Vasthouden nu het 
financieel beter lijkt te gaan, is lastiger, maar wel 
nodig. Nu kunnen we tonen dat het ons de afge-
lopen jaren menens was en dat ‘de andere over-
heid’ niet enkel synoniem was voor bezuinigen. 
We zijn blij met de eerste aanzet voor de tunnel 
in de Laan van Osseveld. We zijn er met deze 6 
ton nog lang niet, maar je moet ergens beginnen.

Financieel
De doorrekening van de Algemene Reserve  toont 
in alle vier jaarschijven een overschot. Volgens mij 
heb ik dat nog niet eerder meegemaakt. Dit is een 
grote prestatie, vooral omdat we met elkaar heel 
veel hebben moeten bezuinigen en zelfs aan las-
tenverhoging niet ontkomen zijn in de afgelopen 
periode. Het is wel zaak om hiervan een gewoon-
te te maken: alle jaarschijven sluitend. De Turap 
die wij vorige week met elkaar bespraken toonde 
een evenwichtig financieel beeld. De mee- en te-
genvallers over 2015 houden elkaar in evenwicht. 
Dat betekent dat de begroting 2015 een goed 
evenwicht heeft gevonden tussen voorzichtigheid 
en nauwkeurigheid. Blijkbaar is onze huishou-
ding de afgelopen jaren inzichtelijker geworden. 
Dat is een goede ontwikkeling, waarmee wij ons 
College graag complimenteren. Toen we in 2012 
met elkaar een nieuwe start maakten, hebben we 
uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van de 
schuldquote. Die vonden we allemaal te hoog. 
We zien dat de schuldpositie is verbeterd.

Verkeersveiligheid
Gesprekken, onder andere met scholen, hebben 
ons geleerd dat er aan de veiligheid rondom veel 
scholen nog wel iets te verbeteren is. Het lastige 
is dat we met elkaar door ons gedrag (altijd en 
overal heen de auto gebruiken bijvoorbeeld) de 
onveiligheid bevorderen en zo anderen in de-
zelfde richting dringen. Wij willen graag dat, in 
overleg met de scholen, maatregelen per school 
worden genomen om die veiligheid te verbeteren. 

Tot slot
Hoewel het beter gaat dan de afgelopen jaren, is 
onze financiële positie nog niet voldoende. Daar-
bij komt dat geld geen doel op zich mag zijn, maar 
altijd een middel is om te dienen. Hoewel de wer-
kelijkheid van de drie D’s tot nu toe positief lijkt, is 
een periode van minder dan een jaar te kort om 
daarover definitief tevreden te zijn. Te veel is ook 
nog niet duidelijk. Met elkaar zullen we scherp 
moeten blijven. Daarvoor wensen wij u allen, col-
lega’s, college en ambtenaren Gods zegen toe op 
al uw werk.

Roelof Veen, fractievoorzitter
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