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,,Er is een dorp nodig om een kind  op te voeden”
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Uddel bestaat uit een hechte 
gemeenschap, waarin kerken en 
verenigingen een grote rol spe-
len. Het fraaie Veluwse dorp kent 
echter ook een keerzijde. 
Onderzoek wijst op problemen bij 
jongeren rond alcoholgebruik, 
vandalisme en seksualiteit. 
,,Uddel moet zijn verantwoorde-
lijkheid nemen.”

De gemeente Apeldoorn heeft 
opdracht gegeven onderzoek te 
doen naar knelpunten in Uddel. Het 
onderzoek is uitgevoerd door peda-
goge Henrike Hofstede. Zij heeft in 
,,het prachtige dorpje” op de Veluwe 
gesproken met ouders, ambtsdra-
gers, een jeugdarts, directeuren van 
scholen en leden van verenigingen. 
Verder heeft ze 520 jongeren in 
Uddel een vragenlijst gestuurd, waar-
van 163 jongeren hebben gerea-
geerd. Het onderzoek heeft geresul-
teerd in het boeiende rapport ”De 
bult over, jong in Uddel”. 
Aanleiding voor het onderzoek vor-
men negatieve signalen uit het dorp, 
aldus Henk van den Berge, voorzitter 
van het Platform Jongeren Uddel en 
SGP-fractievoorzitter in Apeldoorn. 
,,Verschillende mensen maakten zich in 
2009 zorgen over negatieve ontwikkelin-
gen in het dorp en trokken onder andere 
bij mij aan de bel. Dat ging toen met name 
over alcohol en overlast rond cafetaria De 
Viersprong.”

Welke thematiek speelt er in Uddel? 
,,De zorg varieert van jongerenoverlast en 
seksuele omgang van jongeren, tot van-
dalisme en overmatig alcoholgebruik. 
Bovendien geven ouderen aan een 
verlegenheid in de opvoeding te erva-
ren.
Daarom is in Uddel een platform opge-
richt om zich te bezinnen op deze the-
matiek. Kerken, scholen, Uddels 
Belang en sportverenigingen hebben 
zich hierbij aangesloten. Ook de 
gemeente en welzijnsorganisatie 
Stimenz nemen aan het overleg deel.”

Hoe ernstig is de problematiek?
,,We moeten niet doen alsof het sche-
ring en inslag is met problemen in 
Uddel. Tegelijkertijd moeten we zo 
eerlijk zijn om vast te stellen dat er op 
verschillende terreinen wel degelijk 
dingen mis zijn. Dat staat duidelijk in 
het rapport.
Er wordt door jongeren veel alcohol 
gedronken, ook op jonge leeftijd. 
Jongens en meisjes hebben moeite 
met seksuele grenzen. In het rapport 

staat dat jongens vaak de grens overgaan 
en weinig respectvol over meisjes praten, 
terwijl meisjes zich niet altijd weerbaar 
genoeg voelen en vergeten de grens aan 
te geven. Bovendien vindt er vooral rond
de voetbalkooi het nodige vandalisme
plaats.”

Maar is de situatie in Uddel ernstiger 
dan elders?
,,Het antwoord hangt voor een deel af 

van de vraag wat je ijkpunt is. Vind je 
alcoholgebruik op jonge leeftijd of seksu-
ele gemeenschap voor het huwelijk nor-
maal, dan beoordeel je de situatie 
anders dan wanneer je hier wel moeite 
mee hebt. 
Ik krijg genoeg rapporten onder ogen 
over andere delen van Apeldoorn die er 
niet om liegen. Maar in Uddel doen zich 
de nodige dingen voor die er niet thuis-
horen.” 

Bij de voetbalkooi achter de Jacobus Fruytierscholengemeenschap in Uddel is regelmatig sprake  

van overlast door jongeren.                                 Foto: SK

Uddel doet er goed aan de resultaten van het 
onderzoek onder jongeren ter harte te 
nemen, stelt Diederik Geuze, diaken van de 
plaatselijke Gereformeerde Gemeente in 
Nederland en lid van het Platform 
Jongeren. ,,Ik hoop dat dit Uddel 
verder wakker schudt.”
De onderzoeksresultaten over drank, 
drugs en seksualiteit zijn op zich 
,,niet erg verrassend” voor Geuze. 
,,Dit bevestigt het beeld. Deze lan-
delijke problemen doen zich óók 
voor in ons mooie Uddel, over 
muren van kerken en verenigingen heen.”
Geuze spreekt daarom van ,,een gedeelde 
zorg” over jongeren. ,,We moeten de proble-
men zeker niet bagatelliseren, maar de 
onderzoeksresulaten serieus nemen. 
De ambtsdrager vraagt zich af of betrokkenen 

de gevolgen van een onverantwoorde levens-
wijze doorzien. ,,Bij dit onderwerp spelen 
lichamelijke én geestelijke aspecten. Deze 
levensstijl is desastreus voor het geestelijk 

welzijn van onze jongeren.”
Uddel heeft er volgens Geuze goed aan 
gedaan deze problematiek al vanaf 
2009 bespreekbaar te maken en dient 
deze pro-actief te blijven oppakken. 
Bijvoorbeeld via het Platform Jongeren. 
Elke kerk of vereniging kan dat vervol-
gens op zijn eigen manier uitwerken. 
Geuze wijst erop dat Uddel onder een 

vergrootglas ligt. ,,Onze christelijke achter-
grond vergroot de verantwoordelijkheid. ,,Het 
is lastig het tij te keren, maar het is onze 
christenplicht onverantwoord gedrag aan te 
pakken. We moeten een zoutend zout in deze 
wereld zijn.”

Wakker schudden

Geuze



 

ter kennisname 
Apeldoorn heeft eigenlijk iets merk-
waardigs. Het gemeentebestuur is zeker 
de afgelopen vijftig jaar heel ambitieus. 
Het doet steeds verwoede pogingen om 
de stad op te stuwen in de vaart der vol-
keren. 
Eind jaren zestig wilde Apeldoorn na 
Den Haag de tweede schrijftafel van 
Nederland worden door de vestiging 
van allerlei rijksdiensten. Dat mislukte 
grotendeels en leidde tot enorme verlie-
zen.
Een volgend college had ambitieuze 
plannen voor de bouw van een prestigi-
eus stadhuis. Ondanks felle protesten 
ging het door, met alle politiek conflic-
ten van dien.
Andere megaprojecten volgden: 
Orpheus, het Omnisportcentrum en 
Coda. Enorme financiële tegenvallers 
werden voor lief genomen, want 
Apeldoorn moest op de kaart worden 
gezet.
Om de gemeente flink te laten groeien, 
moesten ook vele duizenden huizen 
worden gebouwd. Daarin kwam mede 
door de economische crisis de klad, 
met als gevolg dat het grondbedrijf 
voor 200 miljoen euro het schip in 
ging.
Hoewel die klap nog niet is verwerkt, 
heeft de gemeente stevige ambities. 
Apeldoorn moet geen suf stadje zijn, 
maar de hoofdstad van de Veluwe. 
Dat wil het gemeentebestuur ook uit-
stralen: niet alleen lokaal of provinci-
aal, maar met nationale en zelfs inter-
nationale allure. Apeldoorn wil zich 
laten gelden met onder meer een 
wereldkampioenschap beachvolleybal 
op het Marktplein en volgend jaar de 
profwielerwedstrijd De Giro.
Maar laten we wel nuchter zijn. De wil om 
mee te tellen kan blind maken voor de 
risico’s: niet alleen financieel, maar 
bovendien principieel. Hoezo koopzonda-
gen en luidruchtige evenementen? Gods 
Woord geeft ook waardevolle richtlijnen 
voor (het handelen van) de overheid. De 
Bijbel gaat aardse ambities te boven. 

Wij wensen u een goede vakantie.

Met vriendelijke 
groet,

Henk van den Berge
fractievoorzitter
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,,Er is een dorp nodig om een kind  op te voeden”
Kan het platform iets betekenen?
,,Het platform bespreekt een paar keer 
per jaar de gang van zaken. Als er iets 
speelt, moet het worden opgepakt. Ook 
heeft het platform een aantal bijeenkom-
sten georganiseerd over alcohol- en 
drugsgebruik en over het stellen van 
grenzen. Doel hiervan is om de problemen 
in Uddel bespreekbaar te maken. Mede 
hierdoor is de openheid gegroeid. 
Aanvankelijk leefde vooral de gedachte: 
het valt allemaal wel mee. Nu is er meer 
besef dat er terdege iets aan de hand is. 
Verder heeft het platform bijvoorbeeld 
een bijeenkomst voor kerkenraden geor-
ganiseerd met deskundigen om moeilijk-
heden in gezinsverband te herkennen.”

Wat hebben jongeren nodig?
,,Het rapport wijst op het belang van 
oprechte aandacht binnenshuis. Ouders 
hebben in de opvoeding een grote verant-
woordelijkheid. Er wordt echter geconsta-
teerd dat er sprake is van opvoedingsver-
legenheid. Ouders vinden het lastig om 
grenzen te stellen, omdat zij niet goed 
weten hoe ze onderwerpen bij hun kinde-
ren moeten aansnijden. 
Ook buitenshuis is er oprechte aandacht 
voor jongeren nodig. Het aanspreken van 
andermans kinderen wordt erg lastig gevon-
den, maar toch is het nodig. In het rapport 
staat een mooi Afrikaans gezegde: Er is een 
dorp voor nodig om een kind op te voeden.”

Kan Uddel concreet iets met zo’n onder-
zoek?
,,Het rapport biedt aanknopingspunten 
om op te pakken. Voor de kerken, de 
scholen, de verenigingen. Zij kunnen de 
problemen op een gemeente- of vereni-

gingsavond of op catechisatie aan de orde 
stellen. Praat er met elkaar over.
Uddel heeft de neiging om z’n zaakjes zelf 
op te lossen. Dat is een positieve eigen-
schap. Tegelijk hebben we elkaar ook 
hard nodig. Bijvoorbeeld in de opvoeding. 
Om in alle openheid problemen met 
elkaar te bespreken en van elkaar te 
leren. Dat is ook binnen het gezin nodig.”

Kan de gemeente Apeldoorn iets doen?
,,Ja, ik vind het belangrijk dat Apeldoorn 
voor een bepaalde periode geld beschik-
baar stelt. Er wordt bijvoorbeeld aange-
drongen op professionele ondersteuning 
van onder meer een jongerenwerker. Deze 
moet de jeugd begeleiden, maar ook de 
christelijke achtergrond van veel inwoners 
aanvoelen. 
Bovendien moet de gemeente samen met 
Uddel kijken naar meer ontspanningsmo-
gelijkheden. De meeste jongeren vinden 
het fijn om in Uddel te wonen, maar er 
moet meer te doen zijn.” 

Hoe belangrijk is het dat Uddel de pro-
blemen oppakt?
,,Erg belangrijk. De jeugd is het waard. 
Ouders, inwoners en natuurlijk ook de jon-
geren zelf moeten de problemen oppakken. 
Maar er is nog een reden. De meeste inwo-
ners zijn christelijk. Dat schept verplichtin-
gen. Het is onze opdracht ons leven in te 
richten volgens de richtlijnen die de Heere 
in de Bijbel geeft. Om op die manier te 
leven en die overtuiging uit te dragen.”

Gerard ten Voorde
redacteur

Zie voor het hele rapport apeldoorn.sgp.nl

,,De jongerenproblematiek in Uddel is zorge-
lijk”, zegt jeugdouderling Aart Bronkhorst 
van de PKN-gemeente in Uddel en lid van 
het Platform Jongeren. ,,Niet erger dan in 
andere dorpen, maar ernstig genoeg 
om met z’n allen aan te pakken.” 
Volgens Bronkhorst houden veel jon-
geren in het dorp er een ongezonde 
levensstijl op na. Hij wijst op buiten-
sporig alcoholgebruik, de seksuele 
omgang tussen jongeren, maar bij-
voorbeeld ook roken.
,,Achter het dorpshuis vinden din-
gen plaats die echt niet door de beugel 
kunnen. Jongeren zitten soms al heel jong 
aan de drank. In de eerste plaats mag het 
niet, in de tweede plaats is het slecht voor 
de hersenen.”
Ook op seksueel gebied vinden er misstan-

den plaats. ,,Een buurtbewoner van buiten 
het dorp zei dat hij er zich er over verbaas-
de wat jongeren hier uitspoken. Met onge-
wenste, niet-vrijwillige intimiteiten en gil-

lende meisjes.”
Bronkhorst verbaast zich er ver-
der over dat zoveel jongeren in 
het dorp roken. ,,Het lijkt wel of 
roken op zeer jonge leeftijd 
wordt getolereerd. Ik snap dat 
echt niet.”
De deelnemers aan het 
Platform Jongeren pakken de 

handschoen op. ,,Je kunt in de stoel blijven 
zitten, maar dat is niet verstandig. 
Achteroverleunen is nooit goed.” Via het 
platform stemmen de kerken hun activitei-
ten af. ,,Er moet wat gebeuren. Het plat-
form doet daarbij goed werk.”

Zorgelijk

Bronkhorst
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Het aantal Apeldoorners met een bij-
stands- en WW-uitkering ging vorig jaar 
opnieuw omhoog. Belangrijk is dat zij 
worden geholpen met het zoeken naar 
werk.

Vorig jaar steeg in Apeldoorn het aantal 
mensen met een bijstandsuitkering met 
6,1 procent naar 3500, terwijl er in soort-
gelijke andere gemeenten een toename 
was met 4,4 procent. Medio 2015 hebben 
in onze gemeente zo’n 3600 personen een 
dergelijke uitkering. De voornaamste 
reden voor de stijging is het na enige 
jaren wegvallen van andere uitkeringen 
zoals de WW en Ziektewet, zodat mensen 
uiteindelijk in de bijstand komen.
Apeldoorn gaf vorig jaar zo’n 40 miljoen 
euro aan de bijstand uit (gemiddeld ruim 
11.000 euro per bijstandsgerechtigde). 
Een groot probleem is dat onze gemeente 
te maken heeft met een flink tekort. Het 
Rijk past een verdeelsleutel toe, maar die 
pakt voor Apeldoorn ongunstig uit. Dat 
komt onder andere omdat wij in vergelij-
king met veel andere gemeenten meer 
instellingen hebben voor verslaafden en 
psychiatrische patiënten die vaak een bij-
standsuitkering hebben. 
Hierdoor kampt onze gemeente dit jaar 
met een tekort van circa 2,4 miljoen euro. 
De komende jaren kan dat fors oplopen. 
Het college probeert via een lobby in Den 

Haag meer geld te krijgen. Dat is belangrijk. 
De SGP heeft vorige maand in de politieke 
markt benadrukt dat het college en de 
raad tijdig moeten nadenken over maat-
regelen, zodat er geen problemen ont-
staan. Er moeten keuzes worden gemaakt 
om een goed sociaal beleid in stand te 
houden.
Belangrijk is ook dat wordt gecontroleerd 
dat er geen misbruik van de bijstand 
wordt gemaakt. Het is daarom goed dat er 
stevig wordt ingezet op fraudebestrijding. 
Vorig jaar is bijna 600.000 euro aan ten 
onrechte verstrekte bijstand opgespoord. 
Sommige mensen met een uitkering ble-
ken bijvoorbeeld toch een inkomen te 
hebben, of stiekem samen te wonen met 
een partner met inkomen.

Werkervaring
Het aantal Apeldoorners met een 
WW-uitkering steeg in 2014 met 6,9 pro-
cent naar 4401. Het totaal aantal werk-
zoekenden –hiertoe behoort bijvoorbeeld 
ook een deel van de bijstandsgerechtig-
den– nam vorig jaar met 10,7 procent toe 
tot 7290. Dat is fors.
Bij het bieden van hulp aan werklozen 
staat participatie centraal. De nadruk ligt 
hierbij op het vinden van een baan. Ook 
de SGP vindt dat erg belangrijk, maar het 
vinden van werk is in deze tijd nog steeds 
niet gemakkelijk. 

Daarom heeft de gemeente samen met 
verschillende instanties zoals de sociale 
werkvoorziening Felua programma’s 
opgezet om mensen een grotere kans te 
geven op de arbeidsmarkt. Het gaat daar-
bij om zaken als het leren schrijven van 
een sollicitatiebrief, het voeren van een 
sollicitatiegesprek en het opdoen van 
werkervaring. Een dergelijke aanpak heeft 
resultaat. Vorig jaar kwamen er op deze 
manier 657 mensen aan de slag.
Van personen met een uitkering wordt 
een tegenprestatie gevraagd. Dat houdt 
niet in dat zo iemand van alles en nog wat 
moet doen. De tegenprestatie moet zich 
vooral richten op vergroting van het 
arbeidsritme en het leren van vaardighe-
den om op die manier een grotere kans 
op een reguliere baan te krijgen.
We moeten echter realistisch zijn en erken-
nen dat het zeker voor sommige groepen 
zoals mensen met een beperking of men-
sen boven de 55 jaar vaak erg moeilijk is 
om een baan te vinden. Een reden te meer 
om in onze nabije omgeving te kijken of wij 
hen ergens mee kunnen helpen. Gelukkig 
zijn er ook andere mogelijkheden om zin-
vol bezig te zijn. Zo vragen vrijwilligerswerk 
en mantelzorg steeds meer te aandacht in 
onze jachtige samenleving.

Henk van den Berge
fractievoorzitter

Meer aandacht nodig voor bijstand en WW 

Apeldoorn zet voor minima sociaal vangnet op
Door de bezuinigingen staat het mini-
mabeleid onder druk. De SGP vindt dat 
Apeldoorn een sociale gemeente moet 
blijven.

Speciaal voor mensen met een laag inko-
men (100 tot 120 procent van het bij-
standsniveau) is er een sociaal vangnet 
opgezet om hen zo nodig een steuntje in 
de rug te geven. De SGP heeft hier vanuit 
het oogpunt van naastenliefde voor de 
kwetsbaren krachtig voor gepleit. De 
nadruk ligt vooral op langdurig zieken, 
gehandicapten en kinderen uit armere 
gezinnen.
Voor het sociaal vangnet heeft Apeldoorn 
7,3 miljoen euro uitgetrokken. Dat is 
inclusief het bedrag van 750.000 euro dat 
dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale 
Zaken extra ter beschikking had gesteld.
In eerste instantie wilde het college en 
een raadsmeerderheid dat geld niet 
reserveren voor het minimabeleid. 
Samen met enkele andere fracties was 
de SGP daar wel voorstander van, omdat 
dit geld door Klijnsma echt was bedoeld 

voor de minima. Nu blijkt het geld geluk-
kig toch deze bestemming te krijgen.
Bij het minimabeleid kunnen mensen een 
beroep doen op verschillende steun-
maatregelen. Zo is er een financieel aan-
trekkelijke collectieve aanvullende zorg-
verzekering waar bijna 4000 mensen bij 
zijn aangesloten. 

Verder hebben er vorig jaar ruim 11.000 
mensen gebruikgemaakt van de strip-
penkaart van Regelrecht, waarbij iemand 
korting kan krijgen bij bijvoorbeeld 
zwembaden, verenigingen of op het 
abonnementsgeld van de Stentor of het 
Reformatorisch Dagblad. De strippen-
kaart heeft afhankelijk van het inkomen 
een waarde van 46 of 69 euro. 
Bovendien is er een Kidskaart om kinde-
ren uit gezinnen met lage inkomens een 

extraatje te geven (afhankelijk van het 
inkomen 50 of 75 euro per kind). Ook de 
onafhankelijke Stichting Leergeld doet 
op dit vlak goed werk.
De SGP hecht aan een goed minima- 
beleid. Door alle Rijksbezuinigingen op 
het sociaal beleid kan dat extra moeilijk 
worden. 

Het bieden van hulp is echter niet alleen 
een taak van de overheid, maar voor 
heel de samenleving. Een goed voor-
beeld is de Voedselbank die in 
Apeldoorn wekelijks tussen de 250 en 
300 pakketten verstrekt aan arme 
huishoudens. Laat voor christenen en 
kerken het Bijbelse gebod van naasten-
liefde een belangrijk richtsnoer zijn om 
ook goed te kijken wie er ondersteuning 
nodig heeft.

Voor christenen en kerken 
is naastenliefde belangrijk 

richtsnoer voor bieden van hulp



De start van de drie grote decentralisa-
ties lijkt in Apeldoorn redelijk goed te 
zijn verlopen. Tegelijk is nog steeds niet 
bekend om hoeveel mensen en euro’s het 
gaat. De SGP is blij, maar blijft bezorgd 
over de grote risico’s.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente 
Apeldoorn verantwoordelijk voor jeugd-
zorg, werk en inkomen en zorg aan lang-
durig zieken en ouderen. Met spanning is 
uitgekeken naar de eerste resultaten van 
alle voorbereidingen op de nieuwe zorgta-
ken. Hoewel nog lang niet alles duidelijk 
is, zijn de eerste gevolgen in het sociale 
domein zichtbaar.  

Klachten
De gemeenteraad was benieuwd naar het 
aantal klachten. Het is positief dat er een 
beperkt aantal meldingen bij het 
Meldpunt Sociaal binnen zijn gekomen. 
Ook zijn er tot nu toe niet veel bezwaar-
schriften en beroepszaken ten aanzien 
van de uitvoering van de nieuwe taken en 
veranderingen. 
De praktijk leert dat persoonlijk contact 
vanuit het stadhuis de zaak vaak oplost, 
zodat een bezwaarschrift wordt ingetrok-
ken. Een deel van de Apeldoornse bevol-
king dat hulp en ondersteuning nodig 
heeft, is echter nog steeds niet bekend bij 
de gemeente. En ook bij zorgvragers is 
niet alles bekend.
Ongeveer 50 procent van de door-
verwijzingen naar hulp gaat via de huis-
artsen. Ook het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) mag doorverwijzen. Toch lijkt 
het er op dat zorgvragers de weg naar 

hun huisarts eerder weten te vinden. 

Financieel
De drie decentralisaties gaan gepaard met 
kortingen van miljarden euro’s. Volgens 
premier Rutte en zijn ministersploeg moet 
dat kunnen omdat gemeenten efficiënter 
en doelgerichter kunnen werken. De vraag 

is of dit niet te optimistisch is. Versobering 
en meer inzet van vrijwilligers gaan niet 
vanzelf.
Uit de eerste Apeldoornse rapportage 
blijkt dat de balans van inkomsten en uit-
gaven voor Apeldoorn negatief is. Het 
voorlopige nadeel wordt ingeschat op 3,7 
miljoen euro. De verwachting is dat dit 
tekort in Apeldoorn nog groter wordt.  
Naast de bekende jaarlijkse 5 procent 
kortingen van het Rijk, krijgt de gemeen-
te ook minder geld door de manier waar-
op de euro’s verdeeld worden. En die 
verdeling van het landelijk budget pakt 

aan alle kanten nadelig uit voor 
Apeldoorn. Een voorbeeld is het budget 
voor de Participatiewet. Het tekort door 
het verdeelmodel dat hierbij gebruikt 
wordt loopt op tot bijna 15 miljoen euro 
in 2019. 
De SGP waardeert de goede voorbereidin-
gen die gedaan zijn. Wel zijn we bezorgd 

over de enorme financiële risico’s van de 
drie decentralisaties. In 2014 werden deze 
op 19,5 miljoen euro geschat. De reserves 
die hier tegen over staan zijn te klein. 
Daarom vinden wij dat Apeldoorn hard moet 
blijven werken aan gezonde financiën. Nog 
belangrijker is dat er geen zorgvragers tus-
sen wal en schip raken. Wat de SGP betreft 
blijft er maximale aandacht 
voor kwetsbare inwoners 
van Apeldoorn.

Jan Kloosterman
raadslid

Eerste indruk drie decentralisaties positief

Apeldoorn heeft nieuwe financiële problemen
De financiële situatie van Apeldoorn is 
erg ongewis. Vooral door de lagere 
bedragen die de gemeente krijgt voor 
de drie decentralisaties dreigt er een 
nieuw tekort. De SGP pleit voor een ste-
vige aanpak. 

Eind april presenteerde het college van 
burgemeester en wethouders de 
Voorjaarsnota. Daarin staan de nieuwe 
plannen voor het komende jaar. Deze 
keer had de notitie een voorzichtige aan-
pak, omdat de gemeente kampt met 
grote onzekerheden rond de bijdrage die 
zij van het Rijk kan verwachten. 
Apeldoorn kan zich niet veel veroorloven. 
Sinds 2010 is de broekriem fors aange-
haald. In eerste instantie als gevolg van 
Rijksbezuinigingen en in 2012 door het 
debacle bij het grondbedrijf. Sindsdien 

wordt er vrij strak aangekoerst op een 
herstel van de broze financiële positie. 
De verwachting is dat we de moeilijkhe-
den pas in 2022 te boven zijn.
Gezien de problemen werd er met span-
ning uitgezien naar de bijdrage van het 
Rijk. Duidelijk was dat er bezuinigingen 
zouden komen, maar hoeveel was de 
vraag. De onzekerheid werd vergroot 
omdat bij de drie decentralisaties (jeugd-
zorg, WMO en werk en bijstand) ook flin-
ke kortingen werden verwacht.
Begin juni kwam er iets meer duidelijk-
heid over de Rijksbijdragen. De voorlopi-
ge indruk is niet positief. Apeldoorn moet 
rekening houden met een onverwacht 
grote korting die leidt tot structureel 
minder inkomsten van 3 miljoen euro, 
terwijl de uitgaven waarschijnlijk 3,7 mil-
joen hoger zijn. Een fiks gat dus.

Volgens het college kan het tekort wor-
den gedekt door onder meer een buffer, 
maar de SGP vroeg zich evenals een paar 
andere partijen af of dat voldoende was. 
Het ontbreekt aan een duidelijke visie.
Onze fractie benadrukte dat het college 
moet nadenken over aanvullende bezui-
nigingen op grond van de kerntaken die 
de raad vier jaar geleden heeft benoemd. 
Wij willen zo min mogelijk bezuinigen op 
onder andere veiligheid, sociaal beleid 
en onderhoud openbare ruimte. 
Bij de behandeling van de 
Meerjarenbegroting dit najaar krijgen de 
financiële perikelen ongetwijfeld een ver-
volg. De SGP zal er daarbij op letten dat 
er een solide beleid wordt gevoerd.

Henk van den Berge
fractievoorzitter

555

Drie decentralisaties

De nieuwe taken die gemeenten van de Rijksoverheid hebben gekregen, zijn:

Zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen:
•	

  

begeleiding en persoonlijke verzorging gaan naar de WMO.

Hulp bij het vinden van werk (of het verstrekken van een uitkering):  
•	

bijvoorbeeld arbeidsgehandicapte jongeren kunnen niet meer bij het UWV terecht, 

omdat ze onderdeel worden van de Participatiewet (waar ook WWB en WSW in zitten).

Jeugdzorg•	 :  
voor alle vormen van jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk; zowel het deel 

dat tot en met 2014 door de provincie verzorgd werd, als ook de gesloten jeugd-

zorg en hulp aan verstandelijk beperkte jongeren (jeugd-LVB) en jongeren met een 

psychische stoornis (jeugd-GGZ).
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Dat was een mooie uitslag voor de SGP bij 
de statenverkiezingen in maart. In het hele 
land en ook in onze provincie. De derde 
Gelderse statenzetel werd royaal behaald. 
Daardoor is ook Evert Mulder gekozen.

Er zijn op 18 maart in Gelderland om pre-
cies te zijn 46.395 stemmen op de SGP 
uitgebracht. Dat zijn bijna 6000 stemmen 
meer dan vier jaar geleden, terwijl de 
opkomst van de kiezers duidelijk lager 
was. Vandaar dat ons stemmenpercenta-
ge aanzienlijk steeg. In 2011 kregen we 
4,5 procent van de stemmen, nu 6,0 pro-
cent. Zo’n hoog stemmenpercentage heb-
ben we nooit eerder behaald!
Evert Mulder werd dan ook royaal geko-
zen. De omvangrijke politieke ervaring die 
hij twaalf jaar lang in het Apeldoornse 
raad heeft opgedaan, kan hij nu op pro-
vinciaal niveau inzetten. We wensen hem 
daarbij wijsheid en kracht van Boven toe.
De constructieve opstelling van de SGP in 
Den Haag, waar de fracties in de Eerste en 
de Tweede Kamer het kabinet waar moge-
lijk steunen (en daar dan ook wat voor 
terug krijgen) maar voor het overige hun 
handen vrijhouden, wordt door de kiezers 
gewaardeerd. Dat werkt ook door bij de 
statenverkiezingen. 
We zaten zelfs niet eens zo heel ver van 
een vierde statenzetel af. De lijstcombina-
tie van ChristenUnie en SGP, met in totaal 
93.839 stemmen, verwierf zeven zetels, 
waarvan de laatste een restzetel was. Met 
1050 stemmen meer voor de SGP was die 
restzetel bij ons terecht gekomen. Als de 
ChristenUnie 1050 stemmen minder had 
gekregen, was overigens hetzelfde 
gebeurd. Ook in dat geval had de combi-
natie zeven statenzetels verworven, waar-

van er dan vier naar de SGP zouden zijn 
gegaan en drie naar de ChristenUnie.

Goede naam
Kijken we naar de stemmen die in de 
gemeente Apeldoorn op de SGP zijn uitge-
bracht, dan waren dat er ruim 400 meer 
dan bij de vorige statenverkiezingen. We 
stegen van 2588 naar precies 3000. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar 
kwamen we echter een stuk hoger uit. 

Toen behaalden we niet minder dan 3458 
stemmen. Ons stemmenpercentage was 
toen 5,2 procent. Nu 5,0 procent. Iets 
minder dus.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen gingen 
meer mensen stemmen. Dat is één verkla-
ring voor het verschil. Verder geldt dat de 
SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen 
veelal goed uit de bus komt. SGP-
raadsleden hebben meestal ook buiten de 
eigen kring een goede naam. 
Voor de ChristenUnie was het gat tussen 
de stemmen voor de gemeenteraad en de 

staten nog aanzienlijk groter. Van de 8000 
stemmen van vorig jaar, verloren ze bijna 
de helft (van 8069 naar 4212). Maar de 
verkiezingsuitslag voor de Apeldoornse 
raad was voor de ChristenUnie toen ook 
wel heel gunstig.
De provincie Gelderland is verdeeld in 
twee kieskringen: de kieskring Arnhem 
(Veluwe en Achterhoek) en de kieskring 
Nijmegen (Betuwe en het Rijk van 
Nijmegen). Bijna driekwart van de 

Gelderse stemmen wordt in de kieskring 
Arnhem uitgebracht. 
Bij de SGP komt de verdeling van de stem-
men daar bijna mee overeen. De Christen-
Unie is in de kieskring Nijmegen duidelijk 
ondervertegenwoordigd. Zij is in hoge mate 
een Veluwse partij. Daarentegen is een par-
tij als GroenLinks juist beter vertegenwoor-
digd in de kieskring Nijmegen. De studen-
tenstad Nijmegen vormt een bolwerk van 
deze partij. 

C. S. L. Janse
Voorzitter Gemeentelijke Kiesvereniging

Bijna vier zetels in Gelderland

Eerste indrukken uit Provinciale Staten
Nu ik zitting heb in Provinciale Staten, 
is mij gevraagd om in het kort de 
belangrijkste ontwikkelingen te melden 
in SGPost. Veel zaken zijn er echter nog 
niet. Daarom hierbij de eerste indruk-
ken.

De procedures en de vergadercultuur in 
de provincie lijken redelijk veel op die in 
de gemeente. Hoewel me nu wel opvalt 
dat we sinds de invoering van de politie-
ke markt in Apeldoorn wel efficiënter ver-
gaderen. In Arnhem kost het nog meer 
tijd. Maar misschien was dit ook een 
gevolg van het feit dat de agenda’s nog 
niet al te vol waren. 
De besluitvorming in Provinciale Staten 
wordt voorbereid in een viertal commis-

sies. Als SGP-fractie (drie statenleden en 
twee commissieleden) mogen we twee 
leden afvaardigen naar elke commissie. 
We hebben afgesproken dat de statenle-
den in twee commissies zitting nemen en 
de commissieleden in een. Zelf heb ik zit-
ting in de commissies Economie, Energie 
en Milieu en in de commissie 
Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en 
Cultuur. 
Mijn eerste ervaringen zijn positief, 
zowel binnen de fractie als in de commis-
sie- en statenvergaderingen. Wel voel ik 
me als een leerling die vanuit groep 8 
van de basisschool naar de brugklas gaat 
van de middelbare school. Van oudste 
naar jongste. In de gemeenteraad had ik 
jarenlange ervaring en hoorde ik bij de 

oudgedienden. Nu zijn veel dingen nieuw 
en kijk ik op tegen de oudgedienden die 
de dossiers van haver tot gort kennen. 
De afgelopen twee maanden stonden 
vooral in het teken van de behandeling 
van de jaarrekening over 2014, de begro-
ting voor dit jaar en een vooruitblik naar 
de komende jaren. Gemiddeld geeft de 
provincie Gelderland per jaar ongeveer 
evenveel geld uit als de gemeente 
Apeldoorn (ongeveer een half miljard). 
Het grote voordeel van de provincie is 
echter dat daar de reserves aanzienlijk 
groter zijn en er dus af en toe wat extra’s 
gedaan kan worden.

Evert Mulder
Statenlid

SGP-stemmen in Apeldoorn
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 in gesprek met...
Ze mogen hem wakker maken voor een 
fikse brand. Frank van de Kolk (40), lid 
van de vrijwillige brandweer in Uddel. 

Sinds drie jaar is Van de Kolk –vader van 
Fabiënne (15), Anne (14), Wouter (11) en 
Phéline (7)– secretaris van Uddels Belang.

Wat doe je in het dagelijks leven? 
,,Ik werk als accountmanager voor 
Noordwest-Europa bij Twilmij, een produ-
cent van premixen. Wij verkopen deze 
mengsels van vitaminen, mineralen en 
veevoederadditieven aan mengvoer- en 
petfoodproducenten. Samen met een col-
lega doe ik de verkoop in België, 
Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. En 
bij een aantal Nederlandse klanten.”

Wat is je manier van aanpakken? 
,,Redelijk direct en open. Mensen weten 
in de regel goed wat ze aan mij hebben, 
maar dat verlang ik ook van anderen. Ik 
hou van mensen die zelf initiatief nemen.”

Waarom zet je je in voor Uddels Belang? 
,,Uddels Belang is de spreekbuis van 
Uddel richting gemeente en provincie. 
Maar tegelijk ook aanspreekpunt voor 
deze overheden. Uddel is een prachtig 
dorp dat volle aandacht verdient. Om de 
buitengebieden leefbaar te houden moet 
er continu geïnvesteerd worden in voor-
zieningen, woningen en ondernemers- 
klimaat.”

Wat is het belang van Uddels Belang? 
,,Wij behartigen op een neutrale manier 
de belangen van de bevolking. Verder ont-
wikkelt Uddels Belang een integrale visie 
op het dorp. Dit hoeft niet voor ieder indi-
vidu hetzelfde te zijn, maar Uddel als 
geheel moet er beter van worden.”

Wapenfeiten? 
,,Wapenfeiten is een groot woord, maar 
Uddels Belang is betrokken geweest bij 
sporthal De Schier, woningbouw 
Zandsteeg, De Veluwte, het Aardhuus en 
het trapveldje achter Het Blanke Schot. 
Verder hebben we ons ingezet om ruimte 
in het bestemmingsplan te creëren voor 
ondernemers. Nu zijn we bezig met ver-
groening in de kom, een klompenpad en 
ontwikkelingen rond het Uddelermeer. In 
nauw overleg met betrokkenen.”

Zijn de kerken voldoende betrokken bij 
Uddels Belang? 
,,Ja, de betrokkenheid van kerken is goed, 
althans als ik kijk naar bestuurssamen-
stelling en opkomst op vergaderingen. 
Gelukkig weten we elkaar goed te vinden. 
Er zijn geen drempels.”

Drie positieve punten van 
Uddel? 
,,Sociale betrokkenheid, onder-
nemerschap, rust en onafhan-
kelijkheid. Een Veluwse menta-
liteit van aanpakken. Niet bij de 
pakken neerzitten.”

Drie negatieve?
,,Ook rust. Je maakt Uddel niet 
snel enthousiast. Een 
Uddelenaar laat alles eerst eens 
rustig over zich heen komen. 
Verder kan ik me kwaad maken 
over reparaties die regelmatig 
nodig zijn bij het trapveld door 
vandalisme. En ‘hokjesdenken’. 
Ik vind het jammer dat mensen 
nog te vaak om afkomst, uiterlijk, 
gedrag in een hokje worden 
geplaatst. Ga het gesprek met elkaar aan 
en wees oprecht geïnteresseerd.”

Heeft Uddel een jongerenprobleem? 
,,Niet groter dan andere Veluwse dorpen. 
De jeugd is veel vrijer en mondiger dan 
20 jaar terug. Het is een uitdaging voor 
ouderen om hiermee om te gaan. Laat 
jongeren niet aan hun lot over, maar 
toon interesse in hun leefwereld. Van 
daaruit kunnen we het gesprek aan-
gaan.”

Het Platform jeugd – nodig of overbodig? 
,,Nodig. Deze werkgroep heeft nuttige 
dingen gedaan. Ze hebben een aantal 
informatieavonden georganiseerd om 
bewustwording te creëren. Tegelijk blijkt het 
moeilijk om diverse groepen bij elkaar te 
brengen.”

Heeft Apeldoorn voldoende oog voor 
Uddel? 
,,Zeker. Uddel staat goed op de kaart in 
Apeldoorn. Er is goed contact met het col-
lege en diverse ambtenaren. Uddels 
Belang trekt er hard aan om dit zo te hou-
den.”

Wat ergert je in Apeldoorn? 
,,Ergeren is een te groot woord, maar de 
gemeente verwacht van burgers en van 
Uddels Belang een actieve inzet. 
Vervolgens krijgen we minder subsidie. 
Gezien de inspanningen, zou er juist méér 
geld bij moeten. Apeldoorn is daar op lan-
gere termijn beter mee af. Uddel kan het 
goedkoper en beter.”

Stel, je mag 1000 euro verdelen. 
Waar geef je die aan uit?
,,Deze zou ik graag investeren in de 
Uddelse samenleving.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt 
gekregen? 
,,Gelijk hebben en gelijk krijgen is twee.”

Waarvoor mogen ze je wakker maken?
,,Als echte brandweerman zeg ik: voor 
een grote brand.”

Sport? 
,,Ik doe regelmatig aan hardlopen om fit te 
blijven. Mijn werk gebeurt veel zittend.”

Welk maatschappelijk debat houd je 
bezig? 
,,Een aantal zaken. De toestroom van vluch-
telingen is niet mis. Hier moeten we een 
goede oplossing voor bedenken. Verder het 
Nederlandse belastingstelsel met onevenre-
dig hoge belastingen voor gezinnen en 
waarbij werken wordt bestraft.”

Wat is een groot gevaar voor de gerefor-
meerde gezindte? 
,,Zelfgenoegzaamheid. Als je kijkt naar 
vervolgde christenen, dan hebben wij het 
hier heel goed. Maar geestelijk ook?”

Waarmee zou je een meditatie in de 
Banier vullen?
,,Poeh, lastig. Ik ben niet zo theologisch 
onderlegd.”

Gerard ten Voorde
redacteur

In vuur en vlam voor een brandje

9

   

Frank van de Kolk



Het afsteken van vuurwerk met de jaar-
wisseling is een diepgewortelde traditie. 
Pogingen om het terug te dringen vallen 
niet mee. Toch vindt de SGP het nodig.

In april boog de gemeenteraad zich over 
de evaluatie van de jaarwisseling 2014-
2015. De notitie van het college was posi-
tief getoonzet. Deze jaarwisseling ,,is in 
alle opzichten rustig, zonder grote inci-
denten en met een redelijk schadebedrag 
verlopen.”
Op zich een mooie conclusie, maar er valt 
meer over te zeggen. Het totale bedrag 
aan schades aan gemeentelijke eigen-
dommen is dit jaar weliswaar met 32 pro-
cent gedaald tot 34.164 euro, maar wie 
dieper op de cijfers inzoomt constateert 
dat de totale schade in Apeldoorn aan-
zienlijk hoger ligt. 
De gemeente telt bijvoorbeeld alleen de 
schade aan schoolgebouwen mee die van 
de gemeente zelf zijn. Het ging daarbij 
afgelopen jaarwisseling om 8700 euro. 
Maar de schade aan de school voor speci-
aal onderwijs de Ambelt aan de 
Gentiaanstraat van meer dan 20.000 euro 
is niet meegerekend en dat geldt ook voor 
de beschadigingen aan woningen, bedrij-
ven en andere particuliere bezittingen. 
Dus de totale kosten liggen veel hoger. 
Bij de schade wordt een fors deel veroor-
zaakt door vandalisme. Het ging daarbij 
dit jaar om onder meer 26 prullenbakken 
van 350 euro per stuk, 102 verkeersbor-
den van 67,40 euro per stuk, 9 lichtmas-
ten (totaal 7500 euro) en 6 armaturen van 
lichtmasten (3500 euro).
Het college stelt terecht: ,,Het lijkt erop 

dat met name jongeren geen flauw idee 
hebben wat de gevolgen zijn van het vast-
maken van vuurwerk aan een verkeers-
bord of een lantaarnpaal. En al helemaal 
niet beseffen zij dat de gemeenschap, dus 
ook de eigen ouders, voor de kosten moet 
opdraaien. Op dat punt is een grotere rol 
van die ouders nodig.” De SGP is het hier 
helemaal mee eens.
In de evaluatie gaf het college aan erg 
tevreden te zijn over het zogenaamde 
Aftelfeest op het Marktplein, waar ruim 
4000 mensen naar toe kwamen. De 

gemeente had hier 15.000 euro subsidie 
aan gegeven.
Ook over het eindejaarsvuur in Uddel 
toonde het college zich positief. De afge-
lopen jaren waren er nogal eens proble-
men, maar deze keer had de gemeente 
het initiatief genomen voor een vreugde-
vuur (kosten circa 1200 euro). Voor de 
komende jaarwisseling wordt geprobeerd 
of jongeren of de dorpsraad Uddels 
Belang zo’n vuur willen organiseren.
Tijdens de behandeling van de evaluatie 
in de politieke markt werd stevig gedis-

cussieerd over strengere regels. Als 
gevolg van een verscherping van het lan-
delijke beleid is het aantal uren waarin 
vuurwerk tijdens de jaarwisseling mag 
worden afgestoken aanzienlijk vermin-
derd. De SGP vindt dit een goede maatre-
gel. 
In Apeldoorn heeft onze fractie samen 
met enkele andere partijen gepleit voor 
het instellen van vuurwerkvrije zones bij 
bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, het zie-
kenhuis of locaties waar veel dieren zijn. 
Uit onderzoek van Apeldoorn Direct onder 
821 inwoners blijkt dat inmiddels een 
kleine meerderheid hier voorstander van 
is. In de gemeenteraad wilden de meeste 
fracties en ook de burgemeester daar ech-
ter niet van weten. 
Rond carbid schieten komen gelukkig wel 
regels. Dat gebeurt op verzoek van de 
politie die een toename ziet in Apeldoorn 
van dit stevige knalwerk met melkbussen. 
De SGP heeft ook gevraagd om meer te 
gaan controleren op ander zwaar (illegaal) 
knalwerk, want dat geeft veel overlast. 
Onze fractie blijft samen met een aantal 
andere partijen voor aanscherping van het 
beleid. Wie let op de vele ongelukken, het 
gevoel van onveiligheid, de milieuvervui-
ling, de overlast voor mensen en dieren 
moet constateren dat vuurwerk geen 
onschuldige traditie is. Bovendien zijn er 
enorme bedragen mee gemoeid. En: is 
vuurwerk wel een waardige manier om 
het oude jaar af te sluiten en het nieuwe 
jaar te beginnen? Ook principieel gezien? 

Henk van den Berge
fractievoorzitter

Geen scherpere regels voor vuurwerk

SGP tegen plan voor uitbreiding Casino Caterplein
De exploitant van casino’s Fair Play 
Centers heeft de gemeente gevraagd zijn 
vestiging aan het Caterplein stevig te 
mogen uitbreiden. Daarmee gokken ze 
op extra bezoekers die ook een impuls 
geven aan de binnenstad. De SGP is 
tegen de plannen vanwege de grote risi-
co’s op verslaving. Ook passen deze niet 
binnen de bestaande richtlijnen. 

De voorstellen betreffen een uitbreiding 
door het pand naast het huidige casino 
op het Caterplein ook te gaan gebrui-
ken. Daardoor wordt het mogelijk het 
aantal speelautomaten te verhogen van 
35 naar 200. De eigenaar wil toe naar 
een totaalconcept van het hoogste 
niveau. Hierbij moet gaming en enter-
tainment samengaan in combinatie met 
een hapje en een drankje. Volgens Fair 

Play Centers past dat in de Apeldoornse 
plannen voor een toeristisch topland-
schap. Het uitgaansaanbod wordt er 
mee vergroot en dat is volgens de initia-
tiefnemers een mooie kans om de bin-
nenstad te versterken. 

Gokverslaving
In reactie op de plannen heeft de SGP 
verschillende bezwaren aangevoerd. 
De belangrijkste is het gevaar op meer 
gokverslaving. Met de uitbreiding van 
het aantal speelautomaten neemt die 
kans aanzienlijk toe. En dat heeft 
maatschappelijke en persoonlijke 
gevolgen. Het risicoprofiel van gok-
activiteiten is wat de SGP betreft te 
groot om er aan mee te willen werken. 
We voorkomen verslavingsproblematiek 
het liefst zoveel mogelijk, voor zover 

we daar al invloed op kunnen hebben. 
Een bezwaar tegen casino’s is ook geld-
verkwisting. Bovendien vermoedt de 
SGP dat er onder omwonenden bredere 
bezwaren tegen de plannen leven dan in 
de stukken gepresenteerd wordt. 
Daarbij komt dat we als gemeente 
regels hebben voor het aantal casino's. 
Die regels zijn er niet voor niets. 
De SGP wil daaraan vasthouden en deze 
regels niet verruimen. Veel andere fracties 
lijken wel bereid te zijn om over een ver-
ruiming van de regels na te denken. We 
zijn benieuwd wat dat oplevert. Een groter 
casino is wat de SGP betreft eerder anti-
reclame voor Apeldoorn dan een verster-
king van het toeristisch toplandschap.

Jan Kloosterman
raadslid

101010

Vuurwerk zorgt voor overlast



Begin dit jaar ging de gemeenteraad 
akkoord met de vestiging van een super-
markt op de plaats van het gebouw 
Westpoint. Kort daarna maakte de 
Dekamarkt aan de Vlijtseweg bekend fors 
uit te gaan breiden. Daarmee komen er te 
veel vierkante meters supermarkt in 
Apeldoorn. De SGP is heel kritisch over de 
onvolledige informatievoorziening hierover 
van het college. 

Via zogenaamd ‘maatwerk’ werd begin 
maart besloten om het oude stadskantoor 
aan de Vosselmanstraat, gebouw 
Westpoint, te vervangen door een aantal 
winkels. Het plan voorziet in sloop van het 
gebouw. Daarvoor in de plaats komt er 
een supermarkt van Albert Heijn (circa 
1700 vierkante meter). Daarnaast komt er 
een aantal dagwinkels. 
De SGP vindt het een goede zaak dat 
daardoor de verloedering bij Westpoint 
aangepakt wordt. Met deze plannen wordt 
de openbare ruimte beter ingericht en dat 
gaf voor onze fractie de doorslag om voor 
te stemmen. Ook bewoners reageerden 
positief. 
De ondernemersverenigingen daarente-
gen niet. Door te kiezen voor maatwerk 
wordt er volgens hen afgeweken van de 
hoofdlijn uit de detailhandelsvisie. 
Daarmee komt voor een aantal onderne-
mers de betrouwbaarheid van de 

Apeldoornse overheid onder druk te staan. 
In de week na de besluitvorming over 
Westpoint werd bekend dat de Dekamarkt 
aan de Vlijtseweg met 1500 vierkante 
meter ging uitbreiden naar ongeveer 4000 
vierkante meter. De vergunning hier-
voor was al in 
2011 afgegeven. 
De gemeente was 
dit vergeten zodat 
deze informatie in 
de berekening en 
afweging rondom 
Westpoint niet 
meegenomen was. 
Het gevolg is dat 
er te veel vierkante 
meters supermarkt 
komen. En dat  
geeft een te grote 
concurrentiedruk 
voor andere super-
marktondernemers 
in Apeldoorn. 

Grove fout
De SGP heeft zich gestoord aan de grove 
fout dat de vergunning voor de Dekamarkt 
buiten beeld was bij het college van B&W. 
In het toepassen van maatwerk is zorgvul-
digheid en betrouwbaarheid van groot 
belang. Door de onvolledige informatie 
heeft de gemeenteraad geen goede en 

passende besluiten kunnen nemen. 
Het college van B&W heeft aangegeven 
de gang van zaken te betreuren en dit niet 
passend te vinden bij de actieve informa-
tieplicht richting de gemeenteraad. Dit 

excuus in combinatie met de toezegging 
dat alles wordt geprobeerd om herhaling 
te voorkomen, was voor de SGP en bijna 
alle andere fracties afdoende. 

Jan Kloosterman
raadslid

Te veel vierkante meters supermarkt

Gemeente blijft fors in het ‘rood’ staan
De jaarcijfers van de gemeente over 
2014 kleuren rood. Opnieuw komt het 
grondbedrijf miljoenen te kort. En de 
algemene reserve zit fors in de min. Het 
is duidelijk: Apeldoorn is financieel 
verre van gezond… 

Zoals iedere organisatie presenteert ook 
de gemeente een jaarverslag. Daarin 
wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. 
Welke doelen zijn bereikt? Hoe is de 
financiële situatie van de gemeente? 
Welke verschillen zijn er ontstaan in ver-
gelijking met de begroting over het ver-
slagjaar? Welke uitdagingen en risico’s 
heeft de gemeente?
Apeldoorn komt uit een diep financieel 
dal. De reserves van de gemeente zijn 
negatief. Er zijn in het verleden (fors) 
meer kosten en afwaarderingen dan 
baten geweest. 
Het grondbedrijf, waarbij de gemeente 
enorm heeft moeten afwaarderen op de 
waarde van de gemeentelijke gronden, is 
hier een bekend voorbeeld van. Er is bij 
het grondbedrijf een tekort van 6,9 mil-

joen euro. Het weerstandsvermogen (de 
‘buffer’) van het grondbedrijf bedraagt 
7,2 miljoen euro. Dit zou 29,7 miljoen 
euro moeten zijn.
De jaarrekening kenmerkt zich door veel 
onzekerheden. Het is de verwachting dat 
de stand van de Algemene Reserve (die 
nu al bijna 19 miljoen euro negatief is) in 
2015 nog verder zal dalen. Vanwege de 
decentralisaties, waarbij allerlei zorgta-
ken vanuit de landelijke overheid naar de 
gemeenten zijn overgeheveld, is er veel 
ongewis. Het geschatte risico op dit 
onderdeel loopt in de vele miljoenen. De 
lobby die wordt gevoerd om in Den Haag 
fors meer geld los te krijgen, heeft nog 
niet het gewenste resultaat.

Meevallers
Apeldoorn houdt haar lievelingsprojec-
ten. Zo heeft Omnisport vorig jaar 
542.000 euro méér gekost dan begroot. 
Er waren problemen rond de wielerbaan 
en er zijn al veel aanloopkosten gemaakt 
voor topsportevenementen zoals het WK 
Beachvolleybal in 2015 en de komst van 

de profwielerwedstrijd Giro naar 
Apeldoorn in 2016. 
Er zijn echter ook meevallers. Zo blijkt 
het project waarbij hoogspanningsleidin-
gen onder de grond zijn gebracht in 
Apeldoorn-Zuid, uiteindelijk 50 procent 
minder te kosten dan oorspronkelijk 
begroot. 
De afgelopen jaren heeft de gemeente 
fors moeten bezuinigen. Er moesten veel 
ambtenaren afvloeien. Maar in het jaar-
verslag blijkt dat er in 2014 een forse toe-
name is van externe inhuur van medewer-
kers. Deze staan dus niet op de loonlijst 
van de gemeente, maar worden per uur 
ingehuurd. In veel gevallen is dat goedko-
per dan dat zij op de loonlijst van de 
gemeente komen. Op het aantal arbeids-
plaatsen binnen de gemeente heeft de 
raad invloed, op het aantal ingehuurde 
medewerkers niet. Het is 
aan de raad om hierin 
de juiste kaders te stel-
len.

Sander Kok
fractievertegenwoordiger 1111

Het gebouw Westpoint, het voormalige stadskantoor, wordt afge-

broken. Er komt een Albert Heijn-supermarkt.          Foto: GtV
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In Apeldoorn ontwikkelt de veiligheid 
zich positief. Gelukkig dalen de misdaad-
cijfers. Toch is er geen reden om tevre-
den achterover te leunen. 

Al een aantal jaren ontwikkelen de veilig-
heidscijfers zich in de goede richting. Het 
aantal incidenten daalde vorig jaar met 1,6 
procent tot 31.776, terwijl het aantal mis-
drijven zelfs met 5,5 procent afnam tot 
9798.
Zo daalt het aantal woninginbraken 
gestaag. Daarentegen stijgt diefstal uit 
schuren, tuinhuisjes en dergelijke sterk, 
terwijl er in andere steden in Oost-
Nederland juist sprake is van een afname.
Veel problemen zijn er nog steeds rond 
het uitgaan in met name het centrum 
van de stad, al is er wel sprake van een 
daling. Zorgwekkend blijven de meldin-
gen van slachtoffers van loverboys en 
jeugdprostitutie. Het aantal bedroeg in 
2014 weer ruim twintig.
Het aantal incidenten rond overlast van 
gestoorde of overspannen personen nam 
de afgelopen drie jaar sterk toe. Dat geldt 
ook voor drugsoverlast en overlast van 
buren of problemen in relaties. Dat vraagt 
de komende jaren extra aandacht van de 

gemeente, de politie en andere betrokken 
partijen zoals de welzijnsorganisatie 
Stimenz en woningcorporaties.
Als de politiecijfers van Apeldoorn worden 
vergeleken met andere grote steden in 
het oosten van het land dan scoort onze 
gemeente vrij goed. Een voorbeeld is de 
vergelijking ten aanzien van misdrijven 

die veel impact hebben op slachtoffers. 
Het gaat daarbij om overvallen, mishan-
delingen en bedreigingen. Uit de boven-
staande tabel blijkt dat deze in de eerste 
helft van vorig jaar in Apeldoorn gemid-
deld genomen minder vaak voorkomen. 
Een belangrijk onderdeel van het veilig-

heidsbeleid is de brandweer. Onze 
gemeente telt tien kazernes. De beroeps-
brandweer zit op het hoofdkantoor aan de 
Vosselmanstraat en post Zuid (Aruba bij 
de Kaijersdijk). Verder zijn er acht kazer-
nes voor de vrijwillige brandweer in ver-
schillende wijken en dorpen.
In 2014 rukte de Apeldoornse brandweer 

1183 keer uit. Het ging om 788 
brandmeldingen, 31 dienstverlenin-
gen en 353 hulpverleningen, terwijl 
de brandweer 11 keer werd ingezet 
bij een melding van het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen. De kosten voor de 
brandweer bedragen ruim 11 miljoen 
euro per jaar. Op het eerste gezicht 
een flink bedrag, maar een goede 
brandweer is erg belangrijk. In de 
achterliggende jaren is er bezuinigd. 
Onze fractie is hier voorzichtig mee. 
Veiligheid heeft een hoge prioriteit.  
Een zorgpunt betreft het op peil hou-

den van het aantal vrijwilligers, want anders 
kan het voortbestaan van kazernes in het 
geding komen. Voor de korpsleiding en de 
gemeente moet dat een belangrijk actiepunt 
zijn.

Henk van den Berge
fractievoorzitter

Positieve ontwikkeling bij veiligheidscijfers

Vergelijking zwaardere misdrijven

aantal 
misdrijven

per 1000 
inwoners

tov. landelijk 
gemiddelde

Apeldoorn   729 46   8 % beter

Zwolle   640 52   3 % slechter

Enschede   902 57 13 % slechter

Nijmegen 1021 61 20 % slechter

Arnhem 1081 72 42 % slechter

Amsterdam 7764 96 90 % slechter



Jarenlang hebben we er als SGP op aan-
gedrongen om ook een helder overzicht 
te krijgen van de ”niet in exploitatie 
genomen gronden” (NIEGG). Dit jaar voor 
het eerst bevatte het Meerjaren 
Perspectief van het Grondbedrijf (MPG) 
een dergelijk overzicht. Het Grondbedrijf 
lijkt daarmee administratief min of meer 
op orde. Dat wil echter niet zeggen dat 
het goed gaat.

In algemene zin is de SGP positief over 
de MPG 2015. De transparantie over de 
huidige situatie van het grondbedrijf is 
verder verbeterd. Niettemin heeft de 
SGP wel zorgen op een paar punten Die 
zorgen hebben we gedeeld met de rest 
van de raad en het college.
We hebben als SGP al een aantal jaren 
gevraagd om een helder inzicht in de 
NIEGG, in de waarde ervan en in de risi-
co’s die het bezit ervan met zich mee-
brengt. We zijn blij dat we dat inzicht nu 
eindelijk hebben. 
Daarmee is echter tevens duidelijk 
geworden dat we zo snel mogelijk een 

groot deel daarvan moeten zien te ver-
kopen. De grond levert ons niets op, 
maar kost ons wel veel rente (1,2 mil-
joen euro per jaar). Wij steunden vorig 
jaar de oproep om dat bedrag niet ten 
laste te laten komen van de Algemene 
Reserve van het Grondbedrijf (ARG), 
maar van de reguliere begroting. Op 
mijn vraag bevestigde de wethouder dat 
dit vanaf 2016 inderdaad gaat gebeu-
ren.

Rijk rekenen
Deze keer maakt de SGP zich vooral zor-
gen over het planoptimisme dat nu al 
weer uit de MPG naar voren lijkt te 
komen. Voor de in exploitatie genomen 
gronden moest dit jaar, als gevolg van 
dalende grondprijzen, een afboeking 
worden gedaan van 12 miljoen euro. 
Netto blijkt er echter slechts 1,2 miljoen 
euro te zijn afgeboekt. 
Een groot aantal exploitaties is namelijk 
in positieve zin bijgesteld. Soms onder-
bouwd door het schrappen van bepaalde 
voorzieningen, in andere gevallen door 

een wijziging in de fasering van de ver-
koop in de komende jaren, oftewel een 
optimistischer planning. En dat lijkt voor-
al gebaseerd te zijn op het feit dat we dit 
jaar iets meer hebben verkocht dan we 
verwacht hadden. 
Daarom is aan de wethouder gevraagd 
hoe realistisch dit is, of dat we ons nu 
meteen alweer rijk rekenen? Volgens de 
wethouder is dit niet het geval; volgens 
hem zijn de bijstellingen grotendeels 
het gevolg van een verlaging van het 
rentepercentage, waarmee wordt gere-
kend.
Zo vlak voor de zomervakantie lukte het 
de gemeente nog om een flink stuk 
grond van 4 hectare te verkopen. Het 
bedrijf Wasco uit Twello, een gespeciali-
seerde groothandel in verwarming, sani-
tair en onderdelen, bouwt een groot 
nieuw distributiecentrum 
op de Ecofactorij. Een 
mooie opsteker.

Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

Grondbedrijf administratief op orde

Apeldoorn kiest voor fietsstad
In het herziene verkeersbeleid kiest het 
college van B&W voor Apeldoorn als 
fietsstad. Tegelijk moet er efficiënt en 
flexibel openbaar vervoer zijn. Vervoer 
in Apeldoorn moet beter en ook veiliger. 
De SGP is positief over deze insteek, 
maar bepleit een goed evenwicht tussen 
het gebruik van de fiets en auto. 

Het nadenken over de toekomst van ver-
voer is lastig, want het is onzeker. De 
verkeersvisie moet richting geven aan 
het denken over wat er nodig is voor het 
Apeldoornse verkeer en vervoer. 
De vorige verkeersvisie dateert van 2009 
en voldoet niet meer. Bezuinigingen, 
nieuwe denkbeelden, ontwikkelingen 
zowel binnen de gemeente als ook bij de 
provincie en het rijk en technologische 
vooruitgang zorgen ervoor dat er nieuw 
verkeersbeleid nodig is.

E-bikes
Behalve veranderingen in het openbaar 
vervoer zorgt de techniek ook voor nieu-
we ontwikkelingen. Er worden steeds 
meer E-bike’s verkocht. Bijna 18 procent 
van de Apeldoorners heeft op dit 
moment een elektrische fiets. De ver-
wachting is dat dit aantal alleen maar 
door zal groeien. Verder komen er steeds 

meer elektrische auto’s. Dat vraagt ook 
om aanpassingen in de stad. 
In 2030 wil Apeldoorn een buitenstad 
zijn met voldoende ruimte en groen om 
te wonen en leven. Verkeer en vervoer 
zijn hierin erg belangrijk. Daarom is het 
nieuwe verkeersbeleid hier ook op 
gericht. Veilig en comfortabel verplaat-
sen zijn daarin belangrijke speerpunten. 
En de fiets is volgens het college van 
B&W daarin de belangrijkste sleutel voor 
zowel kinderen als ouderen. 
Op een gemiddelde werkdag maakt 38 
procent van de Apeldoornse inwoners 
gebruik van de fiets, 32 procent kiest 
voor de auto en slechts 4 procent voor 
het openbaar vervoer. Meer fietsbewe-
gingen zijn gewenst en gezond. 

Fietsdoorstroomassen
Daarom kiest Apeldoorn voor de zoge-
naamde ”fietsdoorstroomassen”. Dit zijn 
aantrekkelijke fietsroutes waar je als fiet-
ser snel, comfortabel en veilig kunt fiet-
sen. Vijf van de tien geplande fietsdoor-
stroomassen zijn inmiddels aangelegd. 
De vijf anderen zijn echter minder mak-
kelijk te realiseren. Een belangrijk verbe-
terpunt is het duidelijk aangeven van de 
fietsroutes. Hierdoor zal het gebruik wel-
licht ook toenemen. De SGP is altijd een 

warm voorstander van deze voorzienin-
gen geweest.

Tunnel
De SGP-fractie vindt veiligheid en mobi-
liteit belangrijke punten. Daarbij gaat 
het om rentmeesterschap waarbij de 
kosten en de voordelen tegen elkaar 
afgewogen moeten worden. Behalve 
financiële kosten gaat het vooral ook 
om de belasting van het milieu. Daarom 
is de inzet op de Apeldoorn als fietsstad 
een goede zaak. Tegelijk blijft het 
belangrijk om met een vergrijzende 
bevolking en met het oog op gezinnen 
er op te letten dat autovervoer ook goed 
mogelijk is.
Voor de SGP zijn verduurzaming en flexi-
bilisering twee belangrijke punten. Een 
belangrijk concreet knelpunt voor onze 
fractie is de overgang over het spoor bij 
de Laan van Osseveld. Hoe eerder daar 
voor zowel auto, fietsers als voetgangers 
een tunnel komt, hoe beter het is. 
Gesprekken met de provincie zijn daar-
voor nodig. En dat zou toch moeten luk-
ken met zoveel Apeldoornse leden van 
Provinciale Staten.

Jan Kloosterman
raadslid
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Na aanvankelijke grote problemen lijkt 
het project voor starterswoningen in 
Lieren aan de Beekvallei door te gaan.

Woningcorporatie Sprengenland Wonen 
besloot begin dit jaar zich als ontwikkelaar 
terug te trekken. Daardoor dreigde het 
project van enkele tientallen woningen 
niet van de grond te komen. Inmiddels zijn 
andere ontwikkelaars en lokale onderne-
mers in het project gestapt.
Een ander probleem was dat een stimu-
leringssubsidie van de provincie van 
37.500 euro dreigde te vervallen als er 
voor 1 juli dit jaar geen akkoord was tus-
sen de betrokkenen. Dat is nu zo goed 
als rond.
De initiatiefnemer, de vereniging 
Betaalbaar Wonen in Beekbergen en 
Lieren, wil over een jaar gaan bouwen.

Woningproject voor
jongeren in Lieren
lijkt door te gaan



U kent het wel: twee palen in het zand, 
netje ertussen en een schuimende zee 
op de achtergrond. Twee teams vormen 
en dan kunnen we met een gezellig 
potje strandvolleybal beginnen. 
Zand is er op de Veluwe genoeg, zee 
beduidend minder. Des te verwonderlij-
ker dat het Wereldkampioenschap 
Beachvolleybal op het Markplein in 
hartje Apeldoorn werd gehouden. Qua 
sfeerlocatie zou Rio de Janeiro of de 
Canarische Eilanden toch eerder bij de 
Internationale Volleybalfederatie naar 
boven kunnen komen. Het WK Beach-
volleybal en Apeldoorn zijn nu niet direct 
elkaars sterkste synoniemen. De jaarlijk-
se zeepkistenrace in het Orderbos 
typeert de stad toch meer dan strandvol-
leybal. Enfin, eind juni was het Markplein 
omgebouwd tot beachvolleybalarena. 
De 25 spelletjes die worden gespeeld, 
kosten de gemeente 100.000 euro. 
Daarvoor krijgen de spelers speciaal 
zand (korrels van Het Leesten volstaan 
niet) en een flinke tribune waarop twee-
duizend toeschouwers kunnen genieten 
van een spectaculair uitzicht op zee en 
hun potje strandvolleybal. Ware het niet 
dat Apeldoorn in Nederlands grootste 
zandbak ligt. 
De potjes strandvolleybal voor gevorder-
den leveren de gemeente naar haar 
eigen verwachting ook weer honderddui-
zenden euro’s op. De binnenstad krijgt 
een boost en ondernemers profiteren 
van dit festijn. Al is op het moment van 
schrijven het enige hotel dat volgeboekt 
is in Apeldoorn voor dit feestje het hotel 
waar de organisatie verblijft. 
De stad blijft ons verrassen: een strand-
volleybaltoernooi op het Markplein. 
Apeldoorn aan Zee bestaat voor twee 
weken. 
Maar wat mij 
betreft hoort bij 
Apeldoorn gewoon 
een zeepkistenrace.

Stephan Wiegman
SGP-J Apeldoorn e.o.

re-tweet
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#Apeldoorn aan Zee
Verzamelen bij #strand-
volleybal Marktplein  
@ApeldoornAanZee

Een straatnaam vernoemen naar een 
Apeldoorns verzetsheld? Dat blijkt in 
Apeldoorn niet mogelijk. De gemeente-
raad heeft het college van B & W, mede 
op aandringen van de SGP, opgeroepen 
om dit beleid te wijzigen. 

Zaterdag 27 juni was het Veteranendag. 
Ieder jaar eren wij diegenen die voor of 
namens ons land actief zijn geweest in 
oorlogsgebieden. In de Tweede 
Wereldoorlog hebben er ook veel burgers 

actief verzet gepleegd. Deze helden ver-
dienen eveneens een plaats in onze her-
innering. 
Op verschillende plaatsen in het land 
worden verzetsstrijders herdacht met 
een straatnaam. De gemeente heeft er in 
het verleden voor gekozen om dit niet te 
doen, maar de Apeldoornse helden te 
eren in het Verzetsstrijderspark in 
Apeldoorn (bij villa Marialust). In dat 
park liggen diverse gedenkstenen waar-
op de namen van de verzetshelden 
staan.

Reuring
Aan vermelding op een gedenksteen is 
een opmerkelijke voorwaarde verbonden. 
Verzetshelden komen hier alleen voor in 
aanmerking indien zij tijdens de oorlog 
zijn omgekomen. Dit betekent concreet 
dat er voor het vernoemen van verzets-
helden die de oorlog hebben overleefd, 
geen plaats is. 
Onlangs overleed de Apeldoornse ver-
zetsheld Joop Abbink. Zijn familie heeft 
bij de gemeente gevraagd om Abbink te 
eren door middel van een straatnaam. 
Vanuit de gemeente is toen gemeld dat 

dit niet in het gemeentelijke beleid past. 
Naar aanleiding van het verzoek van de 
familie is er politieke ‘reuring’ ontstaan. 
De gemeenteraad heeft het college 
gevraagd om het straatnamenbeleid nog 
eens grondig te herzien. De SGP heeft tij-
dens een consultatie over dit onderwerp 
aangegeven dat het waardevol is dat wij 
onze verzetshelden eren. Dat zou wat 
ons betreft ook door een straatnaam 
kunnen. Daar komt bij: de ‘voorwaarde’ 
voor vermelding op de gedenksteen dat 

iemand in de oorlog overleden moet zijn, 
is een erg bijzondere en kan wat de SGP 
betreft direct geschrapt worden. Dat 
standpunt wordt gedeeld door een forse 
meerderheid in de raad.

Nabestaanden
Het college heeft de opdracht meegekre-
gen om het vernoemen van straatnamen 
naar Apeldoornse verzetshelden mogelijk 
te maken. Het gaat immers om ‘onze hel-
den’, zoals een raadslid terecht opmerkte. 
Moet er nu een Verzetsstrijderswijk komen 
waarin verschillende straatnamen naar ver-
zetshelden worden vernoemd? Praktisch is 
dit lastig. Er komen niet zoveel straten bij 
in de gemeente. Ook is het wijzigen van 
bestaande straatnamen geen gewenste 
optie. 
De SGP heeft er bij de behandeling op aan-
gedrongen dat er vooral niet te veel eisen 
moeten worden gesteld. Het kan voor 
nabestaanden juist wenselijk zijn als een 
verzetsstrijder in de wijk of het dorp wordt 
vernoemd waarin hij heeft geleefd.

Sander Kok
fractievertegenwoordiger

Verzet tegen straatnaam 
voor verzetsheld
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Bij villa Marialust is het Verzetsstrijderspark. In het park liggen 

diverse gedenkstenen met namen van verzetshelden.            Foto: GtV
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