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SGP maakt zich hard
voor goede zorg
Veel winkeliers wijzen
vrije koopzondagen af
Wenum en Zuidbroek
tegen komst crematorium
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In gesprek met

Frank van Putten

Apeldoorn boert iets beter
Het tij lijkt te keren. Apeldoorn
staat er financieel iets beter voor.
Voor het eerst sinds jaren hoeft
de gemeente niet te bezuinigen.
,,Reden voor dankbaarheid.” De
SGP-fractie blijft echter alert.
,,Apeldoorn heeft de neiging vrij
snel weer te veel geld uit te geven.”
Elke gemeente buigt zich tegen het
einde van het jaar over de begroting
voor volgend jaar. De begroting
moet sluitend zijn. Net als het huishoudboekje in een gezin, er mag
niet meer geld uit gaan dan er binnenkomt. Apeldoorn vat de begroting 2015 – 2018 samen in een dikke
map van 233 pagina’s. Raadsleden
moeten zich door een brij aan cijfers
zien heen te worstelen. Elke fractie
krijgt gelegenheid technische vragen
te stellen aan het college. De beantwoording leverde dit jaar nog eens
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Berge, Jan Kloosterman, Sander Kok
De raad maakt verder dankbaar
gebruik van de mogelijkheid om met
moties en amendementen het collegebeleid bij te sturen. De twaalf fracBoeiend proces.”
getijden. Net geen winst, net geen verlies.”
ties hebben samen ruim vijftig moties en
SGP-raadslid Jan Kloosterman: ,,Het is een Kloosterman: ,,De financiële risico’s van de
amendementen op tafel gelegd. Deze voortour de force, een krachttoer. Je moet congemeente zijn nog fors. Apeldoorn heeft
stellen moeten in de raad bediscussieerd
stant alert zijn. Saaie vergaderingen zijn
voor 600 miljoen euro geleend en moet
worden.
vermoeiend. Bij de begroting heb ik daar
veel rente betalen.”
Een hectische tijd. De laatste begrotingsgeen moment last van gehad.”
Van den Berge: ,,Apeldoorn moet financivergadering begon om 16.30 uur. Van zes
eel gezien meer spek op de botten krijgen.
tot zeven konden de politici een hapje
Hoe beoordelen jullie de financiële situaDe SGP pleit ervoor de leningen sneller af
eten en daarna moesten ze bijna aan één
tie van Apeldoorn?
te bouwen en de reserves aan te vullen.
stuk door tot half twee ’s nachts. Alleen
Van den Berge: ,,Financieel gaat het gelukOok om te voorkomen dat geld aan allerlei
om 21.00 en 24.00 uur schorste de burgekig iets beter. Het herstel verloopt ook
toeters en bellen wordt uitgegeven.”
meester tien minuten. Sommige raadslesneller dan verwacht. Dat stemt tot dankden zaten er aan het eind van de vergadebaarheid. Het herstel is echter broos. De
De begrotingsbehandeling is een
ring behoorlijk doorheen.
situatie kan vooral door de grote financiële
moment van algemene beschouwingen.
risico’s voor de gemeente bij de verandeWat vindt de SGP daarbij belangrijk?
Slopend, zo’n marathonzitting?
ringen in de zorg zomaar omslaan. Het is
Van den Berge: ,,We hebben erop geweSGP-fractievoorzitter Henk van den Berge:
net als bij eb en vloed. Deze begroting
zen dat we de Heere God dankbaar
,,Ik vind het juist interessant, mooi werk.
bevindt zich als het ware tussen beide
mogen zijn voor het voorzichtige herstel.

SGP wil beperkingen voor vuurwerk
De SGP wil het gebruik van vuurwerk
inperken. Daarom heeft de fractie gepleit
voor vuurwerkvrije zones.
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Bij de behandeling van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) twee weken
geleden in de PMA kwam de controle op
vuurwerk aan de orde. De SGP pleitte samen
met ChristenUnie, GroenLinks en de Partij
voor de Dieren voor vuurwerkvrije zones bij
bijvoorbeeld zorgcentra en kinderenboerderijen. Burgemeester Berends is hier geen
voorstander van, omdat er voor de handhaving van een dergelijke maatregel te weinig

agenten en controleurs van het team Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte
(THOR) zijn. De burgemeester wil ook geen
strakke handhaving van de tijd waarin vuurwerk mag worden afgestoken. Landelijk mag
dat nu pas vanaf 18.00 tot 02.00 uur tijdens
Oud en Nieuw, terwijl het tot afgelopen jaar
vanaf 10.00 tot 02.00 uur mocht. Berends
stelde dat de gemeente hierbij eigen afwegingen moet kunnen maken.
SGP’er Henk van den Berge vond dat de
burgemeester te veel bewegingsruimte
voor de gemeente wil. ,,Het doel moet zijn
het streven naar handhaving van de

landelijke regels, want deze worden ondermijnd als iedere gemeente haar eigen interpretatie gaat geven. Bovendien blijkt uit
onderzoek dat burgers zich steeds meer
storen aan vuurwerk. Om het probleem van
het gebrek aan toezichthouders aan te pakken, heeft de SGP al eerder gepleit voor
een uitbreiding van het team THOR.
De naleving van de regels is ook hard nodig
bij evenementenvergunningen. De fractie
hoort hierover regelmatig klachten. Voor het
in behandeling nemen hiervan is het echter
essentieel dat ze worden vastgelegd bij de
politie. Meld ze daarom!

ter kennisname
Tegelijk hebben we ook gewezen op de
grote verantwoordelijkheid van de
gemeente. Het richtsnoer voor het beleid
moeten de Bijbelse beginselen zijn. De
overheid is door God ingesteld om burgers
een gerust leven te laten leiden en als een
schild voor de zwakken op te treden.”
Kloosterman: ,,Henk heeft er ook de vinger
bij gelegd dat Apeldoorn een groot verlies
lijdt op immateriële zaken. Bijvoorbeeld de
aantasting van de zondagsrust door de
aanpassing van de winkeltijdenwet. Dat
raakt onze fractie in het hart.”
Wat is de grootste uitdaging voor
Apeldoorn?
Kloosterman: ,,De grootste uitdaging is
het overhevelen van zorgtaken van Rijk
naar gemeente, de zogenaamde drie
decentralisaties. We vinden dat het college deze zorgtaken goed oppakt.
Apeldoorn loopt hierin voorop.”
Van den Berge: ,, Er wordt hard gewerkt.”
Kloosterman: ,,Keihard. Tegelijk loopt de
gemeente voor ongeveer 22 miljoen euro
risico. Een reservering van 4 miljoen euro
hiervoor is echt onvoldoende.”
Van den Berge: ,,De SGP heeft een motie
ingediend om de zorg in Apeldoorn te monitoren. Als gemeenteraad willen we erbij

Begroting Apeldoorn
233 pagina’s
71 pagina´s antwoorden
36 moties
17 amendementen
betrokken blijven. De SGP vindt het belangrijk dat mensen de zorg krijgen die ze nodig
hebben. We krijgen nu signalen dat mensen
bijvoorbeeld hun huishoudelijk hulp kwijtraken. Dat kan schrijnende situaties opleveren. De SGP maakt zich sterk voor de zwakkeren in de samenleving.”
Wat zijn opvallende punten in deze
begroting?
Van den Berge: ,,Deze begroting kent
twee forse gaten. Merkwaardig.
Apeldoorn heeft van staatssecretaris
Klijnsma van Sociale Zaken 750.000 euro
gekregen als extra impuls voor armoedebestrijding. Dit bedrag is niet in de begroting opgenomen, terwijl dat wel zou moeten. De SGP heeft een motie ingediend
om ervoor te zorgen dat dit geld toch volgend jaar beschikbaar komt. Vreemd
genoeg heeft deze motie alleen steun
gekregen van PvdA, GroenLinks,
Gemeentebelangen en PSA.”
Kloosterman: ,,Het andere gat betreft de

forensenbelasting. De raad heeft zich nog
niet uitgesproken over deze omstreden
belastingmaatregel, maar het college
heeft het financieel effect al wel inboekt.
Erg merkwaardig. De gemeente verkoopt
de jas, terwijl de beer nog moet worden
geschoten.”
Merkwaardig punt in de begroting?
Van den Berge: ,,Het college trekt twee ton
uit voor topsportevenementen. Opvallend.
Na jaren van sterk bezuinigen gaat het eerste extraatje dat wordt uitgedeeld naar
topsport, terwijl er bovendien voor de helft
van het bedrag geen deugdelijke dekking
was. De SGP heeft een motie ingediend om
dit te voorkomen, maar helaas kregen we
alleen steun van Gemeentebelangen. De
andere partijen gaan gewoon door.”
Apeldoorn moet volgens het college een
levendige stad worden. Dat klinkt goed.
Van den Berge: ,,De vraag is wat die
levendigheid inhoudt. Het college zoekt
het in evenementen en sport. Wij maken
een andere keus.”
Kloosterman: ,,De paragraaf over de ambities van het college bestaat uit slechts één
alinea. Over topsport. Wij vinden dat een
gemiste kans. Daarom heeft de SGP een
pleidooi gevoerd om van Apeldoorn een
gezinsstad te maken. Belangrijk voor de
participatiemaatschappij. In het gezin wordt
samenleven geleerd. Dat is niet ouderwets,
maar nuttig en praktisch. Het college heeft
toegezegd het idee over het thema gezinsstad volgend jaar uit te werken.”
De SGP heeft vorig jaar tegen de begroting gestemd. Hoe is het eindoordeel dit
jaar?
Van den Berge: ,,Dit jaar hebben we voor
gestemd. Het is een kwestie van plussen
en minnen. De SGP waardeert de inzet en
koers van het college. Dat geldt ook voor
de aanpak van de drie decentralisaties.
Een fiks minpunt is de motie over de 7,5
ton voor armoedebestrijding die niet is
aangenomen.
Kloosterman: ,,Negatief beoordelen we
verder de twee ton voor topsport en
andere subsidies voor kunst en cultuur,
zoals Orpheus en Coda. SGP-vragen over
grootschalig onderhoud zijn onvoldoende
beantwoord.”
Van den Berge: ,,Het is een grote verantwoordelijkheid een begroting af te wijzen.
Eigenlijk is dat een motie van wantrouwen.
Dat gaat ons nu te ver. Daarom hebben we
uiteindelijk voorgestemd. Waarbij de SGP
college, raad en ambtenaren van harte Gods
zegen heeft toegewenst.”
Gerard ten Voorde
redacteur

Vanaf 1 januari wordt het spannend. Dan
wordt de gemeente verantwoordelijk voor
drie nieuwe grote taken. Het gaat om de
Jeugdzorg, de Participatiewet (werk en
inkomen) en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO). Bij de WMO kan
het gaan om gehandicapten, ouderen en
mensen met psychische problemen.
Voor de taakuitbreiding krijgen de
gemeenten extra budget. Dat gaat om
grote bedragen. Alleen Apeldoorn krijgt er
al 120 miljoen euro bij. Hierdoor stijgt
onze begroting met ongeveer een kwart
tot 570 miljoen euro. Het heeft dus grote
invloed.
Maar daar blijft het niet bij. De drie decentralisaties gaan gepaard met een bezuiniging van tientallen procenten. Hierdoor
moeten de kosten van de zorg aanzienlijk
worden verlaagd. Er zijn zeker voorbeelden dat het goedkoper kan, maar het zal
niet eenvoudig gaan.
De veranderingen zullen dan ook vaak consequenties hebben voor degenen die zorg
behoeven. En dat niet alleen omdat er minder geld beschikbaar is.
Bij de aanpassingen hoort ook dat de eigen
verantwoordelijkheid –voor zover dat
mogelijk is– wordt vergroot en tevens dat
de omgeving van de zorgvragers meer bijspringt. Dat is op zich zeker positief, maar
wel moet goed worden gekeken wat de
gevolgen in de praktijk zijn. De ene persoon kan terugvallen op een netwerk, maar
de ander niet. Krijgen mensen nog wel de
zorg die ze behoeven? Daar hecht de SGP
sterk aan.
Laten we als christenen op deze ontwikkelingen inspelen en nadenken hoe we naastenliefde in de praktijk kunnen brengen.
Een Bijbels voorbeeld is de barmhartige
Samaritaan. Zijn houding verdient navolging. Zijn wij ook met innerlijke ontferming
over onze naaste bewogen?
Maar Matthew Henry wijst nog verder: de
hulp die de barmhartige Samaritaan bood
is een beeld van de Heere Jezus Die naar
deze wereld kwam om verloren zondaren
op te zoeken. In deze tijd van Kerst mogen
we daarbij stilstaan. Een heilzame
Boodschap.
Namens de fractie
wensen wij u een
gezegende Kerst en
een voorspoedig
nieuwjaar.
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Christelijke hulp in de zorg
De verandering is ingrijpend. Gemeenten
moeten per 1 januari de zorgtaken van
het Rijk overnemen. Een zware klus voor
minder geld. Agathos zet hier graag de
schouders onder.
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Door de overgang naar de WMO verandert
er veel in zorgland. Alle begeleiding moet
korter en efficiënter. Bovendien wordt het
sociale netwerk van een zorgvrager meer
bij de hulpverlening betrokken.

Hiermee kan worden voorkomen dat
mensen die hulp nodig hebben, de zorg
mijden vanuit de gedachte: ze snappen
mij en mijn achtergrond toch niet. In
zo’n situatie wordt de
cliënt niet geholpen en
nemen zijn klachten
alleen maar toe. Met alle
gevolgen van dien. Het
spreken van dezelfde
‘taal’ in situaties waar
cliënten kwetsbaar zijn,
blijkt van groot belang
te zijn.”

Hoe beoordeelt u het
zorgbeleid in
Apeldoorn?
,,Wethouder Paul
Blokhuis (ChristenUnie)
van Zorg en Welzijn
geeft er niet alleen blijk
van dat hij ‘zijn’
gemeente wil bedienen
met goede zorg, ook
identiteitszorg is bij
hem in veilige handen.
Natuurlijk maken zorgorganisaties zich zorgen, zeker als het om
de tarieven gaat waarvoor zorg geleverd
moet worden vanaf 1
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Agathos, een landelijke, christelijke thuis,,Bij Agathos werken we al langere tijd op
aankunnen? En, krijgen we het qua tijd
zorgorganisatie op reformatorische gronddeze manier. Onze medewerkers hebben
voor elkaar die zorg te verlenen die zo
slag, is ook actief in Apeldoorn. ,,Wij biehiervoor een scholing gevolgd en zijn
hard nodig is?
den zorg aan iedereen die daarom vraagt,
gecertificeerd. Agathos richt zich niet
De doelstelling van de wet is om minder
ongeacht zijn of haar levensovertuiging”,
alleen op de cliënt, maar betrekt ook zijn
zorg te verlenen. Loopt die doelstelling in
vertelt Jacoline Roos, Intensief ambulant
of haar sociale omgeving erbij. Wij zijn
de pas met de zorg die op Apeldoorn
hulpverlener uit Apeldoorn.
slechts ‘passanten’ in het leven van de cliafkomt? Zijn we met elkaar in staat om
Agathos, onderdeel van de Lelie
ënt; het netwerk blijft bestaan. Onze taak
veel vrijwilligers op de been te brengen
Zorggroep, biedt diverse vormen van
is om te zorgen dat ze zonder ons weer
die een helpende hand bieden? Een opgathuiszorg. Van huishoudelijke hulp,
verder kunnen”, aldus Roos.
ve waar niet alleen Apeldoorn, maar elke
persoonlijke verzorging, verpleging en
gemeente voor staat.
palliatieve zorg tot begeleiding bij
Wat kan Agathos in de toekomst voor
Apeldoorn heeft zich snel en goed voorbepsychiatrische en psychosociale probleApeldoorn betekenen?
reid op de veranderingen in de zorg. Voor
men en opvoedproblemen. De zorg wordt
,,De meerwaarde van Agathos voor
zorgaanbieders was het fijn zaken te doen
nauw afgestemd op de behoeften van de
Apeldoorn heeft behalve met kwaliteit
met Apeldoorn. De gemeente nam met
cliënt.
vooral ook met identiteit te maken.
deskundige beleidsambtenaren het voorGelukkig is de keuzevrijheid voor
touw.”
Wat doet Agathos in Apeldoorn?
identiteitsgebonden zorg gewaarborgd in
,,In Apeldoorn biedt Agathos Intensief
Nederland. Dat is maar goed ook.
Spannend? Gaat het lukken?
ambulante hulpverlening. Dat is begeleiIn de praktijk maken we mee dat cliënten
,,Volgend jaar wordt cruciaal. De kernding in thuissituaties aan mensen (kindealleen geholpen willen worden door
vraag blijft: Kunnen we met elkaar die
ren, jongeren of volwassenen) met een
zorgverleners die snappen wat een gezin,
zorg blijven bieden die mensen nodig
psychische of psychiatrische problematiek dat God centraal wil stellen in het leven
hebben? Hierin is bijvoorbeeld de samenof een verstandelijke beperking. Je kunt
van alledag, belangrijk vindt. Dat schept
werking met de kerken als christelijke
hierbij denken aan ADHD, autisme, pereen band, geeft vertrouwen en biedt
zorgorganisatie van groot belang. Met
soonlijkheidsproblemen, opvoedprobledirect openingen in het verlenen van
elkaar vanuit naastenliefde omzien naar
matiek, depressies, schizofrenie.”
zorg.
de medemens.”

,,Handen vouwen en handen uit de mouwen”
Komt Merel ook na 1 januari helpen in het
huishouden? Wie is de vrouw van 3 miljoen? Wat zegt de Bijbel over de taak van
overheid? Het zijn onderwerpen die tijdens een SGP-bijeenkomst over de zorg
de revue passeren.
,,Hoe meer barmhartige Samaritanen de
samenleving telt, hoe minder de overheid
zich in hoeft te spannen om de zorg goed
te regelen”, zegt Paul Blokhuis,
CU-wethouder Zorg en Welzijn in
Apeldoorn. De gelijkenis uit het Evangelie
van Lukas waarmee SGP-fractievoorzitter
Henk van den Berge de SGP-bijeenkomst
van 8 december in de Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap opent, komt deze
avond verschillende keren aan de orde.
Centraal staan de veranderingen in de
zorg. De circa zeventig bezoekers –zowel
twintigers, als tachtigers– willen er meer
van weten.
In zijn inleiding citeert Blokhuis uit Psalm
72 en Spreuken 31. Daarin staat dat een
goede vorst oog heeft voor kwetsbare
onderdanen. ,,De Bijbel geeft niet aan waar
die zorg eindigt. Feit is dat de landelijke
overheid zich steeds verder terugtrekt. Er
worden taken naar gemeenten en burgers
overgeheveld én er wordt bezuinigd.”
Blokhuis schotelt de aanwezigen een scala
aan oude en nieuwe wetten over. Cijfers
vormen het toetje op de maaltijd.
,,Apeldoorn krijgt 43 miljoen voor de
jeugdzorg. We moeten 40 procent bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Maar
gelukkig hebben we gemeenteambtenaar
Francine Kruitbosch nog. Zij wist 3 miljoen
extra bij het Rijk los te peuteren en is daarmee de vrouw van 3 miljoen.” Mevrouw
Kruitbosch, aanwezig om vragen te beantwoorden, krijgt applaus.

Johan van der Ham, voorzitter van de raad
om iets op te zetten voor mensen met
van bestuur van Lelie Zorggroep (onder
dementie. ,,Kan de gemeente Apeldoorn of
andere Agathos), doet na Blokhuis zijn
een organisatie als Agathos geld of menzegje. In vogelvlucht schetst hij de
sen beschikbaar stellen voor deskundigopkomst van de verzorgingsstaat. ,,Dit
heidsbevordering?” Met zijn voorstel om er
leidde uiteindelijk tot de gepamperde bureen pilotproject van te maken, krijgt hij de
ger, die verontwaardigd reageerde toen hij
lachers op zijn hand.
zijn eigen rollator moest gaan betalen. BV
Bezoeker Faber vraagt zich bezorgd af of
Nederland geeft jaarlijks 250 miljard euro
de bezuinigingen bij thuiszorgorganisatie
uit. Daarvan gaat 80 miljard naar de zorg.
Vérian gevolgen hebben voor de huishouMet het geld dat we bijvoorbeeld in een
delijke hulp van een man bij wie hij over de
jaar aan de politie uitgeven, kunnen we
één maand zorg
leveren.”
Op alle fronten
moeten we volgens Van der Ham
hard aan de bak.
,,Er wordt meer
inzet van burgers
verwacht, maar nu
al dreigt overbelasting bij veel mantelzorgers. De overheid presenteert de
wijkzuster als redmiddel, maar er zijn
te weinig wijkverpleegkundigen. Veel
, v.l.n.r.: Johan van der Ham,
Forumleden tijdens de bijeenkomst
gemeenten hebben
Foto: SK
Jan Kloosterman.
Paul Blokhuis, Francine Kruitbosch en
hun zaakjes niet op
orde.”
Als mogelijkheid om de zorgkosten te
vloer komt. ,,Hij is gehecht aan Merel. Blijft
drukken, noemt de inleider minder profeszij komen?” Niemand van de forumleden
sionals en meer techniek. ,,Een robot die
kan dit beloven. Wel geven ze aan dat
mevrouw Jansen helpt met haar steunkouhuishoudelijke hulp niet zomaar gestopt
sen.” Reagerend op de hilariteit in de zaal:
mag worden.
,,In Japan wordt hij al gebruikt.”
Aan het eind van de avond wijst SGPraadslid Jan Kloosterman de aanwezigen op
Christenplicht
hun christenplicht: ,,Handen vouwen en
Bezoeker Hans Leune kreeg van de kerkenhanden uit de mouwen.”
Gert de Looze
raad van de Eben-Haëzerkerk het verzoek

Kernpunten SGP bij decentralisaties
De SGP-fractie steunt de drie decentralisaties (Jeugdzorg, WMO en
Participatiewet). Daarbij zijn voor ons
de volgende kernpunten belangrijk:
1.

2.

Oog voor sociaal zwakkeren. Daarom
wil de SGP een duidelijke waarborg
van een minimaal leef- en zorgniveau. Niemand mag tussen wal en
schip vallen. Dat is de verantwoordelijkheid van de samenleving (naastenliefde) en de overheid (schild voor
kwetsbare burgers).
Er wordt goed gekeken wat mensen
zelf kunnen (zelfredzaamheid), in
samenhang met hun directe omgeving zoals familie, vrienden en kerk.

3.
4.

5.
6.

7.

Aanvullend wordt via de gemeente
goede zorg en ondersteuning door
professionele organisaties gegeven.
Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen steun en waardering. Om de
nodige zorg te kunnen blijven geven,
zal er meer door niet-professionals
gedaan moeten worden.
De SGP is positief over de mogelijkheden om meer maatwerk in de zorg
te leveren.
In Apeldoorn kunnen mensen kiezen
voor identiteitsgebonden zorg.
Zorgvragers moeten daar goed over
worden geïnformeerd.
De zorg moet goedkoper, beter en
efficiënter. Mede daarom moeten

organisaties meer samenwerken.
Mensen moeten kunnen participeren
in de samenleving. Het verrichten van
werk, zo nodig onbetaald, is daarbij
belangrijk.
9. Er gaat veel veranderen in de zorg.
Om daarop te kunnen (bij)sturen,
moeten de gevolgen van de veranderingen duidelijk in beeld gebracht worden. Dat vereist goede monitoring.
10. Voor alle dingen blijft het gebed voor
hulpbehoevende
medeburgers en
onze overheid nodig.
8.

Jan Kloosterman
raadslid
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Winkeliers tegen vrije koopzondagen
Van het college van burgemeester en
wethouders mogen de winkels op bijna
alle zon- en feestdagen open. Een grote
meerderheid van de winkeliers in de binnenstad is echter tegen. De SGP hoopt
dat er naar het protest wordt geluisterd.
Nadat een flinke meerderheid van de
gemeenteraad op 5 juni besloot dat winkeliers zelf mogen bepalen of zij op zondag
opengaan, was er de mogelijkheid van
schriftelijke inspraak. Hiervan maakten
allerlei ondernemers gebruik. Gelukkig
brachten de kerken en verschillende inwoners een Bijbelse standpunt naar voren.
Een burger schreef: ,,De zondag is van
ouds een speciale dag, een rustdag
geweest. Naar mijn mening heeft juist
deze hectische tijd behoefte aan zo’n
‘ankerpunt’, een dag van rust, reflectie en
bezinning. Dat geldt voor de ‘gewone’
inwoners van de gemeente, maar zeker
ook voor de middenstanders in onze
mooie gemeente! De zondag is een
geschenk van onze Schepper.”
Actie
Er waren duidelijke signalen dat vooral
zelfstandige winkeliers tegen het vrijgeven van alle zondagen zijn. Daarom hebben de fracties van ChristenUnie en SGP
een actie opgezet om in het centrum van
Apeldoorn en in vele winkelcentra in de
wijken en dorpen te peilen wat de opvattingen zijn. De winkeliers kregen een brief

en de sticker ”Zes dagen open is voor mij
genoeg. 24/7?”
In de brief werden de overwegingen tegen
de koopzondagen genoemd en ook aangedrongen om protest aan te tekenen. Uit de
gesprekken met de winkeliers bleek dat een
flinke meerderheid van hen tegen het voorstel van volledig vrije koopzondagen is.
Op 28 september organiseerde de
gemeente een hoorzitting. Hier kon iedereen zijn standpunt toelichten (zie artikel
hieronder). Na de inspraak kwam het college met een voorstel. Daarin staat dat
winkels voortaan op alle zon- en feestdagen open mogen van 12.00 uur tot 18.00
uur, met uitzondering van Eerste Paasdag,
Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag. In de dorpen is de eindtijd
22.00 uur.
De openingstijd van 12.00 uur in plaats
van 10.00 uur is volgens het college een
tegemoetkoming aan onder meer de principiële bezwaren. Maar principieel gezien
maakt deze inperking niet uit: het blijft
een aantasting van de zondagsrust.
Overigens gaan de meeste winkels nu ook
al niet voor 12.00 uur open omdat er dan
geen klanten zijn.
Opvallend in het collegevoorstel is dat
ook de gemeentelijke parkeergarages op
zondag open gaan. Dit kan ruim 120.000
euro gaan kosten. De SGP is hier tegen.
Het leidt tot een extra aantasting van de
zondagsrust. In de achterliggende weken
lag het collegevoorstel ter inspraak. Er is

gelukkig bezwaar aangetekend door kerken, inwoners en winkeliers.
Gebed
Op 16 december werden we aangenaam
verrast door een onderzoek van de winkeliersvereniging van de binnenstad (BOA).
Daaruit blijkt dat een ruime meerderheid
van de winkeliers tegen vrije koopzondagen is. Nu doet 56 procent mee aan de huidige veertien koopzondagen, maar als de
gemeente alle zondagen vrijgeeft doet nog
maar 26 procent mee. Bijna alle zelfstandigen zijn tegen. Eigenlijk zijn alleen de horeca en de filialen van de landelijke ketens
voor vrije koopzondagen. De tegenstanders zeggen dat het niet leidt tot meer
omzet, maar alleen een verschuiving van
de aankopen naar de zondag.
De BOA vindt het collegevoorstel verkeerd.
Zij wil in goed overleg met de gemeente tot
een nieuw voorstel komen dat een groot
draagvlak heeft onder de winkeliers.
In januari zou de raad het collegevoorstel
bespreken. Dat zou in februari ingaan.
Hopelijk brengen de protesten de voorstanders van vrije koopzondagen in de
raad aan het twijfelen. Dat is niet eenvoudig, want tot nu toe werden alle bezwaren
terzijde geschoven.
De SGP roept op om de kwestie van de
koopzondagen in het gebed voor de Heere
neer te leggen.
Henk van den Berge
Jan Kloosterman

,,Vrijheid verandert door koopzondagen in dwang”
De opvattingen over de koopzondagen
in Apeldoorn zijn zeer verdeeld. Dat
bleek duidelijk op de hoorzitting van 25
september. Gelukkig waren er insprekers die het belang van de zondagsrust
benadrukten.
De voorstanders van vrije koopzondagen
roerden zich op de hoorzitting flink. Grote
winkels als Praxis, Intratuin, Groenrijk,
Media Markt en Dirk van den Broek benadrukten de voordelen. ,,De 24-uurseconomie is steeds meer gebaseerd op tweeverdieners die doordeweeks geen winkel kunnen bezoeken. Winkelen op zondag geeft
een extra impuls aan de werkgelegenheid.
Wij leven in Apeldoorn niet op een eiland.
Wij missen nu omzet. Door internet kan
men ook op zondagen winkelen.”
Maar er zijn ook winkeliers met andere
opvattingen. In winkelcentrum Oranjerie
ligt het heel erg verdeeld, zo gaf een
inspreker aan.

Tijdens de hoorzitting bleek duidelijk dat
vooral de kleine ondernemers tegen vrije
koopzondagen zijn. Als ze al open willen,
vinden de meesten één koopzondag in de
maand genoeg. De eigenaar van een speelgoedwinkel in de Eglantier zei: ,,Als ik elke
zondag moet werken, wanneer kan ik dan
met mijn kleinzoon spelen?”
Winkelier Mekelenkamp die zijn zaak in
Anklaar op zondag gesloten houdt, benadrukte het belang van zondagsrust. Hij gaf
ook aan dat bij ruimere openingstijden de
kosten voor personeel, gas en stroom stijgen, terwijl de consumenten over het
geheel van de week niet meer besteden.
Ook enkele burgers spraken in. Willem
van Klinken gaf aan dat vrije koopzondagen mooi klinkt, maar dat deze zogenaamde vrijheid wel ten koste gaat van
de vrijheid van de ander. ,,De druk op
winkeliers en personeel om mee te doen
neemt toe. Vrijheid verandert zo in
dwang.”

De kerken trokken ook aan de bel. Elf
kerken schreven een brief aan het college en de raad. Tijdens de hoorzitting
lichtten de diakenen Kraaijeveld van de
gereformeerde gemeente in Beekbergen
en Van der Schoor van de gereformeerde
gemeente in Apeldoorn de brief toe. Van
der Schoor wees op het belang van het
Vierde Gebod. Ook benadrukte hij dat de
zondag als rustdag vanuit sociale overwegingen goed is voor alle mensen, wel
of geen christen.
Diaken Kraaijeveld merkt dat er door de
koopzondagen mensen in het nauw
komen. Bijvoorbeeld een vader van vijf
opgroeiende kinderen die ontslag kreeg
omdat hij niet op zondag wil werken. Of
een bakker die niet open is op zondag en
daardoor klanten verliest aan een supermarkt die wel is geopend. ,,De gemeente
moet daarom haar verantwoordelijkheid
nemen en een grens trekken. De koopzondagen raken veel kerkleden in het hart.”
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in gespre Frank van Putten
Ruim vier jaar lang heeft Frank van Putten
(25) zich als fractie-assistent ingezet voor
de SGP. Ambitieus, gedreven, deskundig.
De jonge hond is nu ambtenaar. Op het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Een
terugblik bij een afscheid.
Sinds april 2010 woonde Frank van Putten
bijna elke donderdagavond de raadsvergadering bij. Rechtsachter het college. Op
één rij met collega-assistenten van GL,
VVD en D66. Zak snoep onder handbereik.
Frank zet een punt achter zijn taak.
Afscheid…? Vanwaar?
,,Ja, sinds september werk ik bij Binnenlandse Zaken als beleidsmedewerker
gemeenterecht. Ik vind het iets te veel van
het goede om vijf dagen per week op en
neer naar Den Haag te reizen. Daarom
ben ik verhuisd naar Den Haag.
Omdat ik niet meer in Apeldoorn woon,
moet ik me niet meer politiek-inhoudelijk
met de stad bemoeien, vind ik. Bovendien
moet je het fractiewerk de tijd geven die
het verdient. Dat lukt niet meer.”
De SGP zoekt een nieuwe assistent. Leuk
werk?
,,Ontzettend boeiend en leerzaam. Echt
waar. Gemeentepolitiek gaat over concrete zaken. Over subsidie aan een orkest,
over openingstijden in de horeca, over
verbouwingen van winkelcentra. Je bent
bezig met de samenleving, waar je zelf
deel van uitmaakt.”
Ga je het missen?
,,Absoluut. Het goede nieuws is dat ik me
met gemeentepolitiek mag blijven
bemoeien, maar dan vanuit staatsrechtelijk perspectief.”
Wat heb je toch met die SGP?
,,Van sommige dingen kom je gewoon
niet meer af...”
Mooiste moment uit je SGP-tijdperk?
,,Fractieleden krijgen op hun verjaardag een
taart. Ik wilde Sander Kok een taart van een
bakker uit Uddel geven. Op de bewuste dag
kreeg ik een whatsapp-berichtje van de fractiemedewerker van GroenLinks: ,,Bedankt
voor de taart!" Vol verbazing vroeg ik wat er
aan de hand was. Wat was er gebeurd? Ik
was vergeten het adres van Sander door te
geven. Vervolgens werd de taart vanuit
Uddel bij de fractiekamers in het Oude
Raadhuis bezorgd. Ik heb die arme taart ’s
avonds naar Uddel teruggebracht. Het was
nog net geen milkshake...”
Politiek dieptepunt in Apeldoorn?
,,De gretigheid waarmee een raadsmeerder-

heid het aantal koopzondagen
wilde verruimen. Maar ook de
val van het college in 2012.
Politiek gezien boeiend, maar
tegelijk ook een tragisch dieptepunt. Een wethouder en een college kregen er snoeihard van
langs, maar wilden zichzelf op de
been houden. We hebben
behoefte aan én recht op eerlijke
stadsbestuurders, die tijdig hun
verantwoordelijkheid nemen.
Gelukkig is het inmiddels geschiedenis. De financiële gevolgen zijn
echter nog steeds voelbaar.”
Wat ga je missen in Apeldoorn?
,,Nou, de politiek. En de contacten met mensen.”
Aardigste collega-fractieassistent?
,,Poeh… Als ik er één noem, zijn de anderen teleurgesteld. Maar de meeste contacten had ik toch met Margien de Vries van
GroenLinks en Pamela Wiering van de
VVD. En Marietta Buitenhuis van D66. Zou
een mooi college worden... En dan Peter
Buijserd van het CDA als voorzitter.”
Beste wethouder?
,,Het mooie van Paul Blokhuis vind ik dat
je merkt dat hij zijn taak echt met z'n hart
doet. Het aantal stemmen op hem bij de
laatste verkiezingen was niet niets.”

r Wal

Foto: Cees van de

Waarvoor mogen ze je wakker maken?
,,Een stevig debat over een politiekstaatsrechtelijk onderwerp. En gevulde
speculaas.”
Wat doe je aan sport?
,,Eh… Vanwaar deze vooronderstelling…?”
Welke maatschappelijke discussie houdt
je bezig?
,,Even los van werkgerelateerde vraagstukken… De inconsistentie van het extremistisch-liberalisme. Deze opvatting gunt
medeburgers pas vrijheid op het moment
dat zij hetzelfde vrijheidsbeeld hebben als

Een oliebol voor alle daklozen
Slimste minister?
,,De ministerraad is over het algemeen
niet gevuld met domme dames en heren.
Maar voor Asscher heb ik veel waardering. Een verbinder. Bescheiden. Die
wordt nog een keer premier.”
Aansprekendste staatshoofd?
,,Simon Peres, tot voor kort staatshoofd
van Israël. Bijzonder, als dik 90-jarige nog
geloven de vrede te zullen meemaken,
waar hij zich bijna z’n hele leven voor
heeft ingezet.”
Stel, je mag 1000 euro verdelen. Wie
krijgt wat?
,,Alle daklozen in Apeldoorn een zak oliebollen. Van de kraam op het raadhuisplein. Warm, met poedersuiker.”
Wat is het beste advies die je ooit hebt
gekregen?
,,Lees je Bijbel, bid elke dag.”

door hen wordt voorgeschreven. Op een
gegeven moment leidt dat tot een overheid
zonder moreel kompas, ieder het zijne.
Veel verder van huis kun je niet raken.”
Groot gevaar voor de geref. gezindte?
,,Vroomheid zonder inhoud. De belijdenis
wordt krachteloos, doordat de belijder het
belijden niet meer begrijpt.”
Waarmee zou je een meditatie in de
Banier vullen?
,,Ik denk met Psalm 101. Willem Teellinck
zag daarin, terecht denk ik, aanwijzingen
hoe de overheid moet handelen. Integriteitsschendingen, fraudes en corruptieschandalen staan in schril contrast met de
laatste verzen. Bijvoorbeeld vers 7: ”Wie
bedrog pleegt, zal in mijn huis niet blijven;
die leugens spreekt, zal voor mijn ogen niet
bevestigd worden.”
Gerard ten Voorde
redacteur
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Weinig duidelijkheid over
tweede crematorium

SGP kritisch over
invulling Zwitsallocatie

Tegen de mogelijke bouw van een
tweede crematorium in Apeldoorn zijn
petities en handtekeningen ingediend.
Zowel in Zuidbroek als in Wenum
vond en vindt men dit geen goed plan.
Inmiddels is de raad tijdens een politieke markt bijeenkomst bijgepraat
door initiatiefnemers, indieners van de
petities en ambtenaren. Veel meer
duidelijkheid heeft het echter nog niet
gebracht.

Op de locatie van Zwitsal aan de
Vlijtseweg zou op lange termijn woningbouw komen. Voor de korte termijn werd
gedacht aan een tijdelijke invulling, met
behoud van de gebouwen. Het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter visie wordt
gelegd, biedt ruimte aan bijna alles; met
name ook aan horeca en evenementen.
Daar is de SGP minder blij mee.

In de presentatie vanuit de gemeente
werd in algemene zin geconstateerd dat
het aantal begravingen minder wordt en
het aantal crematies toeneemt. Dit leidt
tot een niet meer sluitende exploitatie van
de begraafplaatsen. Verder komt er meer
belangstelling voor begraven op een
natuurbegraafplaats.
Uit de presentatie werd duidelijk dat de
gemeente niet zelf een onderzoek heeft
uitgevoerd naar nut en noodzaak van een
tweede crematorium. Het college ziet de
bouw hiervan als een zaak van de ‘markt’
en heeft daarom geen mening over de
wenselijkheid. Men heeft daarom alleen
gekeken naar locaties die mogelijk
geschikt zouden zijn, toen de initiatiefnemers daar om vroegen.
Omwonenden
De initiatiefnemers gaven aan dat er een
verhoogde vraag is naar crematies in hun
‘verzorgingsgebied’. Dat blijkt echter de
hele Noord-Veluwe te zijn; niet alleen de
gemeente Apeldoorn. Toch zien zij
Apeldoorn-Noord als de meest logische

plek voor de bouw van een nieuw crematorium.
Beide initiatienemers gingen uitgebreid in
op hun concrete plannen. Men wil niet op
een industriële locatie bouwen; men zoekt
naar een rustige omgeving. En daarmee
komt men uit op locaties waar mensen
wonen of willen wonen. Maar die willen
niet geconfronteerd worden met een
rokend crematorium in de buurt. Dat werd
door de indieners van de petities nog
eens duidelijk naar voren gebracht.
Men kwam bepaald niet dichterbij elkaar,
ondanks de aandrang van enkele politieke
partijen. De initiatiefnemers willen best in
gesprek met omwonenden, maar dan
alleen over de inpassing van hun plan;
niet (meer) over de keuze van de locatie.
Vanuit de politiek werden diverse vragen
gesteld, onder andere over extra verkeersbewegingen en over parkeren. Het CDA
had van crematorium Heidehof vernomen
dat er daar nog voldoende (over)capaciteit zou zijn. Volgens de wethouder geldt
dat alleen als ook vroeg in de ochtend en
aan het eind van de middag gecremeerd
zou worden.
Alle politieke partijen vroegen tenslotte om
een politiek debat over dit onderwerp. Het
zal duidelijk zijn dat wij, als SGP-fractie,
tegen een tweede crematorium zijn, met
name vanuit principieel oogpunt, maar ten
aanzien van beide locaties
die nu in beeld zijn ook
vanuit planologisch oogpunt.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

(advertentie)
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Omdat een bestemmingsplan tegenwoordig
nog maar een ‘houdbaarheid’ heeft van 10
jaar, wordt in het ontwerp-bestemmingsplan
helemaal niet meer gerept over woningbouw, behalve dan dat de activiteiten die er
de komende jaren ontplooid gaan worden
toekomstige woningbouw niet in de weg
mogen staan. Maar in plaats van woningbouw mag er veel, de komende jaren.
De huidige bedrijfsbestemming wordt vervangen door een gemengde bestemming,
waarbinnen niet alleen bedrijfsfuncties
mogelijk zijn, maar ook maatschappelijke
activiteiten, lichte horeca, sport, recreatieve functies en een tweedehandsmarkt.
In het bestemmingsplan wordt ruimte
geboden aan 1500 vierkante meter horeca. Weliswaar is nachthoreca uitgesloten,
maar veel horeca op de Zwitsallocatie
leidt tot concurrentie voor bestaande
zaken (bijvoorbeeld restaurants) in de binnenstad, en afhankelijk van wat er komt,
tot overlast voor de buurt.
Wij hebben daarom gepleit voor een
inperking van hetzij het aantal eenheden,
hetzij het aantal vierkante meters.
Daarnaast hebben we bezwaar aangetekend tegen het toegestane aantal evenementen, de daarbij toegestane geluidsbelasting en de eindtijd voor deze geluidsevenementen. Wat ons betreft is 75 decibel op de gevels van woonhuizen te veel
en is een eindtijd van twaalf uur ’s nachts
laat genoeg.
Op de Zwitsallocatie wordt ook Real-X,
een organisatie die activiteiten voor jongeren organiseert, gevestigd. Voor de
(verhuis)kosten geeft de gemeente een
eenmalig bedrag van 210.000 euro.
De SGP vond dit te veel, te meer daar de
financiële onderbouwing van het plan erg
zwak was en er voor de gemeente behoorlijke financiële risico’s aan zitten.
Bovendien is het niet evenwichtig dat Real
X extra geld krijgt, terwijl er op de subsidies voor andere organisaties en verenigingen fors is bezuinigd. Ook hadden wij
principiële bezwaren tegen bepaalde activiteiten zoals dans en popmuziek. Daarom
hebben wij dit plan niet gesteund. Van de
andere fracties stemde alleen Gemeentebelangen tegen.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

Minimabeleid staat onder druk
In Apeldoorn staat het minimabeleid
onder druk. Gelukkig willen wij een
sociale gemeente blijven, maar het had
beter gekund.
Het minimabeleid is met name bestemd
voor huishoudens met een inkomen of
uitkering tot maximaal 110 procent van
het minimumloon. In Apeldoorn betreft
dat ongeveer 9100 personen, onder wie
2600 kinderen (veelal behorend tot eenouder gezinnen).
De afgelopen jaren konden meer mensen
een beroep doen op het minimabeleid,
maar het Rijk heeft de regels aangescherpt. Zo zijn onder meer de
Compensatie Eigen Risico (CER) en de Wet
Tegemoetkoming Chronisch Zieken en
Gehandicapten (WTCG) afgeschaft, omdat
‘Den Haag’ vond dat deze regelingen te
breed werden toegepast.
Bezuiniging
Het met de afschaffing van de CER en
WTCG gemoeide budget is overgedragen
aan de gemeenten, maar wel met een
gelijktijdige bezuiniging van ongeveer 50
procent. De idee is dat de gemeente de
overheidsinstantie is die het dichtst bij
de burger staat en daardoor beter kan
beoordelen welke vergoeding reëel is
gezien de werkelijke kosten die de burger maakt. En volgens het Rijk kan het
veel zuiniger.
Als gevolg van de aangepaste regelingen

worden veel mensen, met name chronisch zieken en gehandicapten, met een
aanzienlijke inkomensachteruitgang
geconfronteerd. De gemeente komt daarom met een sociaal vangnet om mensen
deels te compenseren of op een andere
manier te ondersteunen.
Hierbij gaat het zeker niet alleen om subsidieregelingen, maar vooral om het
bevorderen van participatie. De nadruk
ligt daarbij op het hebben van een baan.
Dat geeft vaak het beste perspectief. Als
mensen in de bijstand zitten, wordt er
naar gestreefd hen weer aan werk te helpen door bijvoorbeeld het volgen van een
cursus of een opleiding. Maar participeren
kan ook op andere manieren zoals via het
lidmaatschap van een vereniging.
Armoede
Uiteindelijk heeft de gemeente de
komende jaren ongeveer 6,5 miljoen
euro beschikbaar voor het sociaal vangnet. Staatssecretaris Klijnsma van
Sociale Zaken had nog 750.000 euro
extra beschikbaar gesteld voor de
bestrijding van de armoede. Maar het
college wilde dit bedrag hier niet voor
reserveren.
De SGP heeft daarom vorige maand bij
de behandeling van het sociaal vangnet
in de raad een motie ingediend om dit
bedrag toch voor het minimabeleid te
bestemmen. Juist in deze economisch
moeilijke tijd is dat hard nodig. De motie

kreeg echter alleen de steun van PvdA,
GroenLinks, Gemeentebelangen en PSA.
Erg jammer. Zeker als je ziet hoeveel
geld extra er bijvoorbeeld weer naar het
Omnisportcentrum moet.
In het nieuwe beleid krijgen kinderen in
een armoedesituatie terecht extra aandacht. Voorkomen moet worden dat zij
vanwege financiële problemen van hun
ouders bijvoorbeeld niet mee kunnen met
een schoolreisje of geen lid kunnen worden van een vereniging.
Vangnet
Als SGP-fractie hebben we bij de behandeling van het minimabeleid ook aandacht gevraagd voor nieuwe groepen
waar soms grote problemen zijn. Dat
betreft zzp’ers, ouderen en werknemers
met een laag inkomen die door een stapeling van kosten grote moeite hebben om
rond te komen.
In het sociaal vangnet zitten goede punten. Zo komt er een nieuwe collectieve
zorgverzekering, waar nu zelfs meer mensen vrijwillig gebruik van kunnen maken
en die een paar tientjes per maand goedkoper is. Een ander voorbeeld is dat mensen met schulden strakker worden begeleid. Ook dat is belangrijk, want voorkomen moet worden dat zij steeds verder
wegzakken.
Henk van den Berge

fractievoorzitter

SGP wil steviger aanpak alcoholverkoop in Apeldoorn
Aan jongeren onder de 18 jaar mag
geen alcohol worden verkocht. De
gemeenten moeten dit controleren,
maar Apeldoorn is hier terughoudend
in. De SGP heeft gepleit voor een steviger aanpak.
Per 1 januari 2014 is de alcoholverkoop
aan jongeren onder de 18 jaar strafbaar
gesteld, vooral vanwege de negatieve
gevolgen voor de gezondheid. Als uitvloeisel hiervan moest elke gemeente
voor 1 juli dit jaar een preventie- en
handhavingsplan alcohol opstellen.
Daarin staat wat de gemeente op dit
gebied wil doen en welke financiële middelen daarbij nodig zijn. In de PMA van
20 november is het plan van Apeldoorn
besproken. Bijna vijf maanden te laat…
De gemeente citeert in het plan uit verschillende onderzoeken. Daaruit blijkt
dat het aantal jongeren onder de 16 jaar
dat weleens alcohol heeft gedronken,

afgenomen is. Dat is een positieve ontwikkeling. Er is echter ook een andere,
zeer zorgelijke ontwikkeling die niet
genoemd is in het gemeentelijk plan. Uit
onderzoek van het bureau Stap blijkt dat
het aantal jongeren dat fors drinkt (vijf
glazen of meer op één avond) tussen
2011 en 2013 flink is toegenomen: van
64,3 naar 72,1 procent.
Ontmoedigen
Bij deze cijfers past een stevige ambitie
van onze gemeente om het alcoholgebruik onder jongeren zoveel mogelijk
terug te dringen en te ontmoedigen. Dat
kan door preventie. Te denken valt aan
voorlichting op scholen, bijeenkomsten
voor ouders en reclamecampagnes.
Maar ook verkopers van drank zoals
supermarkten en de horeca moeten
goed worden gecontroleerd. Apeldoorn
scoort qua handhaving echter onder het
landelijk minimum. In het plan staat

daarom dat een uitbreiding van het aantal uren dat hieraan moet worden
besteed ,,zeer wenselijk” is. Tijdens de
PMA nam burgemeester Berends hier
echter afstand van. Zoals het nu gaat, is
het voldoende, vindt hij.
De SGP is het daar niet mee eens. Wij
vinden dat er meer moet worden
gedaan aan preventie en handhaving,
zodat we landelijk gezien op zijn minst
op het gemiddelde komen. Om dit te
bereiken, hebben we in de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend.
De meeste fracties wilden jammer
genoeg de lat niet hoger leggen. De
burgemeester zegde echter wel toe om
de inhoud van de motie te betrekken bij het thema
jeugdgezondheidszorg.
Sander Kok

fractievertegenwoordiger
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Raad laakt aanpak problemen Omnisport
Het oplossen van de problemen bij het
Omnisportcentrum kost 1,5 miljoen euro.
Beschamend, te meer daar de gemeente
grote steken heeft laten vallen.
De gemeenteraad heeft de afgelopen tijd
nogal wat informatie –openbaar en nietopenbaar– over het Omnisportcentrum
gehad. Er zijn twee soorten problemen.
Eind vorig jaar bleek dat er al bij de oplevering in 2008 technische mankementen
waren, zoals waterlekkages in het dak en
scheuren in de vloeren en wanden. Ook
waren er installatietechnische problemen.
Daarbij valt op dat de ontruimings- en
brandveiligheidsinstallatie nu nog steeds
niet aan de normen voldoen.
De totale kosten zijn 850.000 euro. Het is
moeilijk voor de gemeente om deze te verhalen. De hoofdaannemer zegt niet verantwoordelijk te zijn en twee betrokken installatiebedrijven zijn failliet, terwijl Libéma –de
exploitant van Omnisport– niet wil betalen.
Splinters
Het andere probleem is dat begin dit jaar de
houten wielerbaan is afgekeurd, omdat er
splinters vrijkwamen en dat was gevaarlijk
voor de wielrenners. Inmiddels is de baan
weer opgeknapt, maar het college stelt voor
om de toplaag van de wielerbaan te vervangen want dat zou het beste zijn. De kosten
daarvan bedragen 650.000 euro.
Ook hier is veel verkeerd gegaan. Zo is er
onvoldoende gelet op de luchtvochtigheid
in de ruimte waardoor het hout is gaan werken, terwijl het bedrijf dat de wielerbaan
heeft aangelegd daar wel voor had gewaarschuwd. Verder is er onder meer sprake van
een matige houtkwaliteit, verkeerd gelegde
latten en naden tussen de latten.
De bouwer van de wielerbaan vindt dat de

gemeente verantwoordelijk is voor de fouraad accepteerde dat gelukkig niet.
ten vanwege de luchtvochtigheid.
Het Omnisportcentrum gaat in ieder geval
Bovendien stelt het bedrijf dat als de
nog meer kosten. De gemeente heeft bij
gemeente een juridische procedure begint
de bouw al 45 miljoen euro in het comen deze wint, het bedrijf dan failliet gaat.
plex geïnvesteerd en draagt bovendien
Met andere woorden: er valt niets te
jaarlijks 800.000 euro bij in de exploitatie.
halen. Het bedrijf zet de gemeente dus
De problemen laten weer zien dat de
voor het blok, terwijl het zelf fouten bij
gemeente nogal eens zwak opereert bij
het leggen van de baan heeft gemaakt.
grote projecten. Ook bij Orpheus, Coda, de
De raad reageerde bij de behandeling van
Haere en het Omnizorgcentrum moest er
de voorstellen zeer geërgerd op de
gang van zaken.
De SGP heeft het
afgelopen jaar al
twee keer schriftelijke vragen
gesteld. De beantwoording bleef
toen al vaag en
ook nu waren er
nog veel onduidelijkheden.
Zo is het opvallend
dat de gemeente in
2008 geen garantie
op de baan heeft
gevraagd. En waarom laat de gemeente allerlei gebreken
enten. Het college wil snel over
Omnisport blijft kampen met mankem
zo lang voortduren,
accepteert dat niet. Foto: GtV
raad
de problemen heenstappen, maar de
voordat er wordt
ingegrepen? Het
verkeerd leggen van
latten is toch de fout van het bedrijf? Hoe
steeds flink geld bij. Een belangrijke ooris de (juridische) positie van de gemeente
zaak is het gebrek aan regie en toezicht
richting allerlei betrokken bedrijven en
van de gemeente. En bij het verhalen van
organisaties?
de kosten bij betrokken bedrijven heeft de
De raad besloot de behandeling van het
gemeente veelal weinig succes, omdat
collegevoorstel uit te stellen. Eerst moet er
afspraken niet helder zijn vastgelegd. Zeer
meer duidelijkheid komen over de gang van
schrijnend.
zaken. Het college wilde snel over de proHenk van den Berge
fractievoorzitter
blemen heen stappen en doorgaan, maar de

Cameratoezicht vergroot gevoel van veiligheid
”Waakzaam en dienstbaar”. Onder die
noemer maakt de Apeldoornse politie gebruik van camerabeelden in het uitgaansgebied en op risicoplekken in de stad,
zoals de Stationstunnel. De SGP vindt de
camera’s belangrijk voor de veiligheid.
Op de PMA van 11 december is het cameratoezicht geëvalueerd. De gemeente is positief: ,,Uit de evaluatie blijkt dat dit toezicht
heeft geleid tot minder incidenten en misdrijven in het desbetreffende gebied, sneller preventief ingrijpen door de politie, een
verhoging van het veiligheidsgevoel en tot
bekendheid met en acceptatie van inzet
van camera’s.”

De camerabeelden op vrijdag- en zaterdagavond worden live gevolgd. Wordt er dan
opgelet hoe iemand boodschappen doet of
hoe iemand een café bezoekt? ,,Nee”,
aldus de politie tijdens de PMA. ,,Iemand
die uitgaat vertoont een ander gedrag dan
een dief. Onze mensen zijn getraind om
opvallend gedrag te signaleren.” Als er incidenten zijn dan kunnen deze beelden worden teruggekeken. De beelden worden
maximaal vier weken bewaard en daarna
vernietigd.
De SGP is blij dat het cameratoezicht een
bij-drage lijkt te leveren aan een veiliger
gevoel in de stad. Op dit moment is er
geen reden het cameratoezicht verder uit

te breiden. In de Stationstunnel is enkele
jaren geleden een ingenieus veiligheidssysteem opgehangen. Door de tunnel mogen
geen voertuigen met de motor aan zoals
scooters. Als toch een dergelijk geluid
wordt gesignaleerd, schakelt de camera
automatisch in en wordt het kenteken geregistreerd. Dit systeem werkt ook bij overmatig geluid (bijvoorbeeld als iemand
schreeuwt om hulp). Naar nu blijkt werken
de camera’s al sinds april 2013 niet. Vreemd
dat dit niet eerder is gemeld. De bedoeling
is dat de camera’s voor 1 maart volgend
jaar weer functioneren.
Sander Kok

fractievertegenwoordiger
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sgppost
Gratis uitgave SGPost
Deze nieuwsbrief van de SGP-fractie in
Apeldoorn verschijnt drie keer per jaar. Als u
deze gratis uitgave ook wilt ontvangen, kunt u
contact opnemen met de fractieassistent.
Redactie
Gerard ten Voorde en anderen
Advertenties
Herman Bunt:

055 - 542 84 49

SGP-fractie Apeldoorn
Henk van den Berge, fractievoorzitter
055-542 7475, h.vandenberge@apeldoorn.nl
Jan Kloosterman, raadslid
j.kloosterman@apeldoorn.nl
Fractieleden: Sander Kok, Evert Mulder
Fractiesecretaresse
Lydia Hulsman:
sgp@apeldoorn.nl
twitter.com/sgpapeldoorn
Adresbeheer en bezorging SGPost
Lianne Hertgers
hertgers@solcon.nl
Bankrekening
NL09 INGB 0009 5975 23
tnv. SGP-fractie Apeldoorn

apeldoorn.sgp.nl

Veranderingen
in SGP-fractie
Door het vertrek van fractieassistent
Frank van Putten is de organisatie van
de SGP-fractie veranderd. Zijn taken zijn
verdeeld over Sander Kok en Lydia
Hulsman.
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Fractiemedewerker Sander Kok, die nu al
een keer in de twee weken op donderdagavond meedoet aan de Politieke Markt
Apeldoorn (PMA – een soort commissievergaderingen) gaat de meer ‘politieke
taken’ doen. Dat betreft onder meer de
ondersteuning tijdens de gemeenteraadsvergaderingen op donderdagavond (de
ene week is het PMA en de andere week
gemeenteraad). Verder bijvoorbeeld het
schrijven van artikelen over de PMA en
raad voor de site en SGPost.
Lydia Hulsman, werkzaam op het redactiesecretariaat van het RD, pakt de meer
secretariële taken op. Dat betreft onder
meer het agendabeheer, het bijhouden van
aan de fractie gerichte mails en het archief.
Ook zaken als de afstemming rond SGPost
en fractiebezoeken gaat zij regelen.

SGP Apeldoorn weer op reis
Op maandag 15 september is het weer
zover: ons jaarlijkse SGP-reisje van de
kiesvereniging Apeldoorn. De bus staat
al klaar en nadat onze reisleider Herman
de Jong een zegen heeft gevraagd over
de reis vertrekken we vanaf de EbenHaëzerkerk richting Straatsburg.
Na een paar keer een stop voor de verzorging van de inwendige mens arriveren we
tegen de avond bij het Europahotel net buiten Straatsburg, waar we drie nachten zullen verblijven. De volgende dag brengen we
een bezoek aan het Europees Parlement.
We worden eerst voorgelicht over het reilen
en zeilen van het parlement in het algemeen. Daarna geeft Bas Belder uitleg over
het conflict tussen Rusland en Oekraïne.
Zowel de politieke als de economische
situatie krijgt de aandacht. Ook over
Israël worden we bijgepraat. Er is in Israël
veel waardering voor het werk van Belder.
Hierna gaan we naar de plenaire zaal en
luisteren we mee via de hoofdtelefoon.
Het blijkt een historisch moment te zijn.
Er is een debat aan de gang over een met
de Oekraïne te sluiten handelsverdrag. Op
hetzelfde moment wordt dit verdrag in het
Oekraïense parlement besproken.
`s Middags gaat ieder zijns weegs. Het is

prachtig weer en er wordt gewinkeld en
gewandeld.
Woensdagmorgen gaan we naar Basel.
Daar is van alles te zien, zoals de Munster
Kathedraal en de winkelstraat. In de middag krijgen we een rondvaart op de Rijn.
We kunnen met z`n allen in het zonnetje op
de voorplecht zitten; erg leuk.
De volgende morgen vertrekken we via
Cochem langs de Moezel in Duitsland naar
het ons welbekende dorpje Zeeland, waar
we traditiegetrouw ons afscheidsdiner
gebruiken in "Het Witte Huis". Moe, maar
voldaan na deze zeer geslaagde reis
nemen we na aankomst bij de EbenHaëzerkerk weer afscheid van elkaar.
Mevr. G. Hollebrandse – Van der Zwan

Apeldoornse SGP’ers in het EP.

Nieuwe buurtcoöperatie
en Hoornbeeck helpen bewoners
Samen wandelen, winkelen, of gewoon
eens bij elkaar langs gaan om bij een
kopje thee bij te praten. De nieuwe
buurtcoöperatie ”Zuid doet samen” wil
mensen met elkaar in contact brengen.
De SGP vindt het een goed initiatief.
Recent was de SGP-fractie bij de presentatie van de buurtcoöperatie: ”Zuid Doet
Samen”. Met de inzet van buurtassistenten
moet het leven in de wijk voor bewoners
beter worden. Buurtassistenten zijn
Apeldoornse vrijwilligers die door de buurtcoöperatie speciaal opgeleid zijn om met
mensen het gesprek aan te gaan om hun
eventuele hulpvraag te signaleren. Ook
kunnen ze de weg wijzen naar instanties
die de benodigde hulp en zorg verlenen.
Als er meer hulp nodig is dan burgers
elkaar kunnen geven, worden professionele hulpverleners ingeschakeld.
Het belangrijkste doel van de buurtcoöperatie is burgers meer met elkaar in contact
brengen. Het gaat om burgers die elkaar
een helpende hand of een luisterend oor
kunnen bieden. De eerste geslaagde voor-

beelden waarin dit gelukt is, zijn er al.
”Zuid Doet Samen” gaat ook leerlingen
betrekken bij het werk. Er zijn stageplaatsen voor MBO-studenten van het
Hoornbeeck College. Tijdens de stage kunnen leerlingen leren om eenvoudige hulp
te geven aan burgers die dat nodig hebben.
De SGP vindt het werk van de buurtcoöperatie een goede poging om burgers en hun
omgeving actief te maken. Mensen moeten
meer zelfredzaam zijn en meer verantwoordelijkheid voor elkaar krijgen. Veel burgers
zijn daar nog niet op ingesteld. En daarom
is er werk aan de winkel. Het is een Bijbels
gegeven dat we het goede moeten zoeken
voor onze naaste. Wie dat ook is. En het is
zoals een van de buurtassistenten zei:
,,Eigenlijk hebben we dit concept al 2000
jaar, want het begon ooit met de eerste
christengemeenten in Jeruzalem.”
Zie voor meer informatie: zuiddoetsamen.nl

re-tweet
#Bijbel als Ikea-instructie
Er komen in Nederland nog
steeds nieuwe Bijbels uit.
Voor iedere doelgroep, lijkt
het wel.
Een Vrouwenbijbel, Mannenbijbel,
Bijbel in Gewone Taal, Jongerenbijbel,
Straatbijbel en zelfs een Homobijbel.
Aan hedendaagse versies per doelgroep
van het oudste boek ter wereld geen
gebrek. Bijbels op maat.
De vraag rijst waarom. Zouden mensen
die de Bijbel niet kennen een woord als
inkeer niet snappen? Daar zit ‘m niet in.
De meeste hedendaagse versies worden
verkocht aan bestaande bijbellezers.
Dat zijn mensen die de standaardbijbel
(alsof het een basisboekje is…) ‘kennen’, aldus een uitgever.
Of de Bijbel te begrijpen valt, laat ik aan
Augustinus die daarover zei: ,,Wat wonder, als gij het niet begrijpt. Want als ge
het begrijpt, is het God niet.”
U weet dat ‘maken’ iets anders is dan
‘scheppen’ en dat ‘meisjes’ wat anders
betekent dan ‘maagden’. Maar dat
nemen we voor lief. De Bijbel wordt verder ‘prima’ uitgelegd en de verhalen
worden mooier/begrijpelijker. Dat zal
best, maar geeft dat mystieke aan de
Bijbel niet wat de Bijbel is?
Theologische dogmatiek is toch niet
hetzelfde genre als roman?
Bijbels op maat, de Bijbel zo ‘vertalen’
dat er voor iedereen een versie te
lezen is. Het liefst op Ikeainstructieniveau. Dat willen we.
Echter, de mens verandert en nooit de
Bijbel, denk ik. Laten we het Woord
dan ook maar houden zoals we
gewend zijn. Ik ga geen lijn trekken,
maar jongeren: als je doordeweeks
zwoegt om studieboeken te begrijpen,
is het dan niet te veel gevraagd om
soms moeite te moeten doen om de
Bijbel te leren verstaan?
Stephan Wiegman
SGP-J Apeldoorn
e.o.

Jan Kloosterman
raadslid
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Bij ons kunt u terecht als
ondernemer, zelfstandige
of particulier voor:
• Verwerking van administratie
• Samenstellen van jaarrekeningen
• Fiscale aangiften
• Fiscaal advies
• Financieel advies

Noorder Hoogte 41
7325 SE Apeldoorn
Tel: 055 - 360 41 88
Fax: 055 - 360 38 87
info@buurenaa.nl
www.buurenaa.nl

