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In gesprek met

Pieter Versloot

SGP teleurgesteld over gemeente
De verwachtingen over de begroting
waren hooggespannen bij de SGP-fractie.
De teleurstelling was des te groter. ,,Het
college steekt opnieuw tonnen in topevenementen met franjes en slingers, topsport en cultuur. Terwijl er bij de zorg,
een kerntaak van de gemeente, grote
financiële risico’s zijn.”
Elke gemeente moet aan het eind van het
jaar een huishoudboekje opstellen. In

het Rijk. De begroting bestaat voor 85 procent uit vastgelegde uitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs en sociale voorzieningen.
Het gemeentebestuur kan slechts 10 tot 15
procent naar eigen inzicht besteden.
De MPB-behandeling is ,,een marathonzitting”, zeggen SGP-fractievoorzitter Henk
van den Berge en raadslid Jan
Kloosterman. Drie lange vergadersessies,
waarin de algemene beschouwingen, 24
amendementen en 34 moties de revue
passeerden.
Hiertoe
behoorden
ook een tiental voorstellen
van de SGP.
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Jan: ,,Apeldoorn moest de hand op de
voor het komende jaar.
knip houden. De wethouder van
Apeldoorn heeft een begroting van circa
Financiën wil geen geld uitgeven als het
600 miljoen euro, inclusief zo’n 150 miler niet is. De SGP steunt die nuchtere
joen voor de overgedragen zorgtaken van
aanpak.”

Wat vindt de SGP van de keuzes in de
begroting?
Henk: ,,Behoorlijk teleurstellend. Het college investeert vele tonnen in allerlei toeters
en bellen, in topsport, in topevenementen,
in cultuurpaleis Gigant. Terwijl er in de
zorg, voor de minima en bijvoorbeeld het
onderhoud van de openbare ruimte veel
geld nodig is. Bovendien zijn dát kerntaken
van de gemeente. Helaas zien we dat in de
MPB onvoldoende terug.”
Jan: ,,Apeldoorn heeft behoefte aan grotere financiële buffers. Als het even tegenzit, komen we geld te kort. Op hetzelfde
moment hangen we slingers op voor
Serious Request, de Giro en de atletiekbaan. Daar gaan vele honderdduizenden
euro’s naar toe.”
Henk: ,,Heel vreemd. Terwijl voor een
voorstel van ons voor meer geld voor
mantelzorg onvoldoende steun was. Door
de bezuinigingen in de zorg wordt steeds
meer een beroep gedaan op mantelzorgers, maar dan houdt men de hand op de
knip. Erg jammer.”
Is er ruimte voor andere keuzes?
Jan: ,,Iedere fractie kan met moties en
amendementen proberen het beleid om te
buigen door het geld anders te verdelen.”
Henk: ,,Opvallend is dat er nauwelijks voorstellen uit de raad zijn overgenomen. De
financiële manoeuvreerruimte is natuurlijk
beperkt, maar de coalitiefracties hebben de
ruimte vooraf ook dichtgetimmerd.”
Jan: ,,Daarom vraag je je na drie marathonsessies soms af: Wat is dit voor vertoning?”
Waar legt de SGP de nadruk op?
Henk: ,,De SGP maakt duidelijke keuzes,

Artikel 1 Grondwet komt niet op stadhuis
Artikel 1 van de Grondwet, het zogenaamde anti-discriminatiebeginsel, moet
een opvallende plek krijgen in het stadhuis. Dit voorstel van de PvdA kreeg na
een fikse discussie gelukkig geen raadsmeerderheid.
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In november kwam de PvdA met een
motie dat artikel 1 van de Grondwet bij de
komende ingrijpende verbouwing van het
stadhuis een prominente plaats moet krijgen, zodat iedereen dit belangrijke artikel
kan zien. In artikel 1 staat dat iedereen
gelijk is en dat er niet gediscrimineerd
mag worden op grond van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid,

ras, geslacht of op welke grond dan ook.
PvdA-raadslid Esref Öcal benadrukte dat
het voorstel gezien moet worden als een
handreiking voor ,,al die mensen die zich
niet thuis voelen of het gevoel hebben dat
ze niet gezien of gehoord worden.”
De motie leidde tot een stevige discussie.
Zo gaven de VVD en Lokaal Apeldoorn aan
de zin van het voorstel niet in te zien.
,,Het gaat ons te ver dat de raad gaat
bepalen wat aan de muur moet komen.”
Geen rangorde
De SGP stelde dat het buiten kijf staat dat
we niet moeten discrimineren, maar ook
dat we van artikel 1 geen superartikel

moeten maken. Daarom vond onze fractie
het net als de ChristenUnie onterecht dat
de motie één artikel er uitlichtte. Er is
geen rangorde en op deze manier wordt
artikel 1 een soort hoofdartikel, terwijl
andere artikelen zoals artikel 6 over de
geloofsvrijheid en artikel 23 over de vrijheid van onderwijs even belangrijk zijn.
Gelukkig werd de motie verworpen met
12 stemmen voor en 25 tegen.
Voorstanders waren de PvdA, GroenLinks
en de helft van de fracties van CDA en
ChristenUnie.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

begroting
kijkend naar de kerntaken van de
gemeente. Wij hechten aan goede zorg,
aan veiligheid, onderhoud van wegen,
groen en de openbare ruimte, duurzaamheid en vrijwilligerswerk.”
Jan: ,,De verhoudingen zijn scheef. Het
college trekt 25.000 euro uit voor vrijwilligerswerk, terwijl topsport 275.000 euro
krijgt. Bovendien haalt het college die
25.000 euro uit de reserve van het Sociaal
Domein. Dat is een sigaar uit eigen doos.
Daarom heeft de SGP voorgesteld dat
geld uit het budget voor topsport te
halen. Deze motie is verworpen.”

ter kennisname
zuiniger en schoner, maar een energieneutrale gemeente in 2030 is te ambitieus.”
Zonder ondertunneling van de Laan van
Osseveld blijven burgers met lange
wachttijden zitten.
Jan: ,,Geen enkele partij heeft hier een
punt van gemaakt. Maar de SGP heeft wel
een motie ingediend om, net als vorig
jaar, 6 ton voor ondertunneling te reserveren. Helaas is de motie niet aangenomen, terwijl er wel 8 ton voor een atletiekbaan wordt uitgetrokken.”

ns de begrotingsbehandeling,
SGP-fractieoverleg in een pauze tijde
ievertegenwoordiger Sander
v.l.n.r.: raadslid Jan Kloosterman, fract
Berge.
Kok en fractievoorzitter Henk van den

Het college wil de ozb met maar liefst
4,3 procent verhogen.
Henk: ,,De gemeente moet zeer terughoudend zijn in het verhogen van de lasten
voor burgers. Met de ozb-verhoging haalt
het college 1 miljoen euro weg bij inwoners. De SGP heeft met de VVD voorgesteld dit geld terug te geven.”
Jan: ,,Het leek erop dat de motie het zou
halen, maar uiteindelijk steunden de coalitiefracties ons niet. Helaas, en wat ons
betreft een fout signaal.”
Zijn er voorstellen die wel steun hebben
gekregen?
Henk: ,,Het college wilde het team
Toezicht en handhaving openbare ruimte
(Thor) met twee man uitbreiden. Omdat
de gemeente op verschillende locaties
kampt met overlast door hangjongeren en
alcohol, hebben CU en SGP voorgesteld
om drie extra toezichthouders aan te stellen. Dat is een van de weinige overgenomen voorstellen. Een succesje.”
De SGP zet in op duurzaamheid.
Waarom?
Jan: ,,Duurzaamheid heeft alles te maken
met Bijbels rentmeesterschap. Onze energiebronnen zijn eindig. Daarom moet het

Een MPB vergt veel
inzet. Hoe beoordelen
jullie de inzet van college en ambtenaren?
Henk: ,,De inzet is positief. Tegelijkertijd heeft
de gemeente de neiging
het aantal ambtenaren
vrij snel uit te breiden,
als er iets meer geld is.
De SGP heeft een motie
ingediend voor een
compacte overheid.
Elke uitbreiding moet
kritisch worden bekeken. Helaas steunde
alleen de VVD ons.”

Uiteindelijk heeft de
SGP tegen de begroting gestemd.
Henk: ,,De SGP heeft vooral gekeken
welke keuzes het college maakt met het
extra beschikbare geld. Daarmee wordt
immers aangegeven wat men belangrijk
vindt. Wij herkennen ons niet in die keuzes. Bovendien heeft de SGP geen steun
gekregen om de ozb niet te verhogen. Die
verhoging is trouwens in strijd met de
regels van de gemeente.”
Jan: ,,Het college kiest voor investeringen
in franje, terwijl de lasten voor de burger
stijgen. Dat willen wij niet omdat het een
verkeerd signaal is. De financiële risico’s
zijn nog steeds fors.”
In de Voorjaarsnota staat een passage
van het college over afhankelijkheid van
God. In de MPB ook?
Henk: ,,Helaas niet. We hebben erop
gewezen dat het voor ons essentieel is
dat het beleid gegrond is op Gods geboden en Bijbelse beginselen. Om God te
dienen door bijvoorbeeld de zondag te
eerbiedigen, maar ook door op te komen
voor onze hulpbehoevende medemens.”
Jan: ,,In de overtuiging dat God daar Zijn
zegen aan wil verbinden.”
Gerard ten Voorde
redacteur

Als SGP’er kun je aangesproken worden op je christelijke uitgangspunten.
En dat is prima. Onlangs gebeurde dat
bij de algemene beschouwingen twee
keer.
In onze bijdrage aan het debat gaven
we aan dat de gemeente een beleid
moet voeren dat gegrond is op de
Bijbelse beginselen. We zeiden dat
ieder mens en ook de overheid bij het
naleven daarvan een grote verantwoordelijkheid heeft. Daarbij geldt dat als
we ons houden aan Gods inzettingen
Hij Zijn zegen daaraan wil verbinden.
Een collega stond toen op en vroeg
,,als atheïst” geïnteresseerd wat Gods
zegen eigenlijk betekent. ,,Wordt dan
wat we willen sneller gerealiseerd? Of
houdt het in dat het vanzelfsprekend is
dat het dan goed komt?”
Dat zijn moeilijke vragen om ineens en
ook nog kort te beantwoorden. We
hebben erop gewezen dat Gods zegen
niet inhoudt dat ons verlanglijstje
zomaar wordt vervuld. Nee, de kern
van het geloof is dat het gaat om het
dienen van de Heere en om naastenliefde. Als een land dat doet, wil God
Zijn zegen daaraan verbinden in de
vorm van bijvoorbeeld vrede.
Daarop vroeg een andere collega of het
wel goed is om in de raad verantwoording aan ,,een hogere macht” af te leggen, gezien de scheiding tussen kerk
en staat. Wij hebben toen aangegeven
dat godsdienst niet alleen achter de
voordeur beleden hoeft te worden,
maar dat wij ons verantwoordelijkheid
weten om dat ook in de politiek te
doen.
Na afloop houden juist dit soort
gedachtewisselingen je bezig. We
leven in een land waar velen weinig
meer van de Bijbelse beginselen (willen) weten. Wat zou een nieuwe reformatie heilzaam zijn. Dat is onverdiend
en alleen op grond van Gods genade
mogelijk. Laten we bidden om een
ommekeer.
Nog een gezegende Kerst en een
goede jaarwisseling toegewenst.
Met vriendelijke
groet
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Veel weerstand tegen grote windmolens bij A1
Het verzet tegen de komst van grote
windmolens in Beekbergsebroek ten zuiden van de snelweg A1 is groot. Niet
alleen onder inwoners, maar ook onder
raadsleden rijzen er steeds meer vragen.
De SGP is kritisch over de plannen en
vindt ook dat goed naar de bezwaren
gekeken moet worden.
In 2013 besloot de gemeenteraad
een andere bestemming te gaan zoeken voor Beekbergsebroek, het
gebied dat tussen de A1, het Kanaal
en de A50 ligt. Door de economische crisis bleek een bedrijventerrein hier niet haalbaar. De bedoeling is dat er mogelijkheden komen
voor duurzame energieopwekking,
natuur en recreatie.
De SGP heeft hiermee ingestemd,
maar vanaf het begin al aangegeven grote vraagtekens te hebben
bij het plaatsen van windmolens.
Het Apeldoornse duurzame energiebedrijf deA wil namelijk drie
hoge windmolens met een tophoogte van 200 meter plaatsen
iets ten zuiden van de A1.

het gebied ook sterk tegen de komst van
de enorme molens is.
Het college van burgemeester en wethouders wilde eind 2016 een conceptgebiedsvisie van Beekbergsebroek aan de raad
ter besluitvorming voorleggen. Deze
gebiedsvisie moet onder meer duidelijk
maken of er wel of geen windmolens
geplaatst kunnen worden.
De Maten

Beekbergsebroek sluiten daar op zich bij
aan, want deze maken het opwekken van
duurzame energie mogelijk. Dat is hard
nodig. De ambitie van Apeldoorn om in
2030 energieneutraal te zijn, vraagt forse
investeringen.
Maar de plannen om een energieneutraal
Apeldoorn te realiseren moeten geen grote
ongewenste effecten hebben en belangrijk
is ook dat er draagvlak bij de bevolking is. Duurzaamheid is iets van
overheid én inwoners. Mede om die
redenen heeft de SGP forse reserves
tegen het windmolenplan.
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Alternatieven
Het is belangrijk dat goed wordt uitgezocht wat de mogelijkheden van
windenergie in Apeldoorn zijn. Zijn
Klarendie er en zo ja, op welke plaats? Zijn
KLEINSCHALIG
beek
er betere alternatieven zoals zonneAGRARISCH
LANDSCHAP
energie? Duidelijk moet ook zijn wat
de eventuele negatieve effecten
A50
voor de omwonenden zijn. Wij vinDe drie locaties voor windmolens in
den het bovendien belangrijk dat er
Beekbergsebroek.
agrarische en bedrijfsmatige activiteiten mogelijk moeten blijven in
Door de forse kritiek van de omwonenden
Beekbergsebroek. Maar kan dat met
heeft de gemeenteraad eind november
de windmolens?
Raadswerkgroep
een pas op de plaats gemaakt. Unaniem
Op dergelijke belangrijke vragen moet de
Uit een enquête van de wijkraad De
nam de raad een motie aan om een werkraadswerkgroep een antwoord geven. De
Maten blijkt dat ruim 80 procent van wijkgroep in te stellen die onderzoek gaat
resultaten van het onderzoek moeten worbewoners tegen de plaatsing van windmodoen naar de haalbaarheid en geschiktden besproken met de betrokkenen, zodat
lens is. Zij vrezen met name voor slagheid van windenergie in Apeldoorn. De
de fractie en de raad een
schaduw, geluidsoverlast en een waardewerkgroep van vijf raadsleden, waarin ook
weloverwogen beslisdaling van hun woning. Uit een handtekeSGP’er Henk van den Berge zit, moet volsing kunnen nemen.
ningenactie van het comité ”BBB
gend jaar juni met een rapport komen.
Jan Kloosterman
(Beekbergsebroek) Windmolens Nee”
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Steviger aanpak van hangjongeren nodig
Opnieuw veroorzaken hangjongeren problemen bij winkelcentrum De Maat in de
wijk De Maten. Een daadkrachtige handhaving is noodzakelijk. Tegelijk vindt de
SGP dat de oorzaken voor dit gedrag
helder moeten worden om ook preventief te kunnen optreden.
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Een deel van de bewoners komt ’s avonds
liever niet in het winkelcentrum. De lucht
van drugs, afval op straat en een dreigende
uitstraling van hangjongeren houden hen
tegen. Ook winkeleigenaren herkennen
deze problematiek. De beleving van veiligheid staat vooral ’s avonds onder druk.
In 2013 en 2015 waren er dezelfde signalen
van overlast door hangjongeren. Vorig jaar
is in de nabije omgeving het jongerencentrum ”OPMaat” geopend. Don Bosco,

Stimenz en de gemeente hebben de handen
daarbij ineen geslagen. Het doel was om de
overlast van hangjongeren, die met name in
de zomermaanden speelde, effectief aan te
pakken. Het idee daarbij was om hangjongeren een plek te bieden waar ze terecht
zouden kunnen, zodat de overlast zou afnemen.
Helaas werkte deze aanpak onvoldoende. In
antwoord op schriftelijke vragen van de VVD
geeft het college aan dat er dagelijks door
jongerenwerkers met hangjongeren gesproken wordt. Tegelijk zal er geen extra inzet
worden gedaan om de overlast tegen te
gaan. In februari 2017 wordt de huidige
aanpak geëvalueerd.
De SGP vindt dat de politie en het Team toezicht en handhaving openbare ruimte (Thor)
regelmatiger moeten gaan kijken en zo

nodig moeten optreden. Een krachtige aanpak is noodzakelijk om de overlast zoveel
mogelijk tegen te gaan.
Daarnaast is het sociale wijkteam aan zet.
In gesprekken met hangjongeren moeten de
oorzaken voor hun gedrag achterhaald worden. Als blijkt dat er extra hulp nodig is,
moet deze er komen.
De problemen met hangjongeren bij De
Maat en ook op andere plekken moeten
worden opgelost. De openbare ruimte is van
alle inwoners en die hoeven we niet te laten
afpakken vanwege intimiderend gedrag.
Belangrijk is ook dat de uitstraling van de
wijk verbetert. De Maten is verouderd en is
daardoor in sociaal opzicht kwetsbaar. Er
moet geld komen voor renovatie. De SGP
heeft bij het college aangedrongen op een
snelle concretisering van de plannen.

Apeldoorn moet sociale gemeente blijven
Een goed zorgbeleid is een speerpunt
van de SGP. Daarom wil de fractie een
flinke financiële reserve om mensen die
zorg behoeven goed te kunnen helpen.
De drie decentralisaties in de zorg (maatschappelijke ondersteuning (WMO),
jeugdhulp en participatie) die vorig jaar in
gang zijn gezet, hebben geleid tot grote
veranderingen. Een voordeel is dat de uitgaven fors zijn verlaagd en de eigen verantwoordelijkheid is vergroot. Bovendien
is de aanpak op verschillende terreinen
verbeterd door meer samenwerking tussen zorgverleners. Positief is verder dat er
meer mogelijkheden zijn om mensen in de
bijstand te stimuleren tot werk.
Nadelen
Maar er zijn ook nadelen. Zo komen er
signalen dat er bijvoorbeeld onvoldoende
tijd en geld is voor mensen die echt veel
zorg nodig hebben. Een ander voorbeeld
is de beperkte ondersteuning voor mantelzorgers, terwijl zij een belangrijke rol
hebben. Ook kunnen de kosten soms van
invloed zijn op de manier van behandelen.

Als een goedkopere behandeling tot eenzelfde resultaat leidt is dat goed, maar
anders kan achter zo’n keuze toch een
vraagteken worden gezet.
Van groot belang is dat er snel meer duidelijkheid komt over de effecten van de drie
decentralisaties. Dan zullen zaken die niet
goed lopen, bijgesteld moeten worden.
Vanwege de vele onduidelijkheden heeft
de gemeenteraad vorige maand besloten
tot het instellen van een reserve van ruim
14 miljoen euro voor het sociaal domein.
Dat geld is nodig om tekorten op te vangen en het beleid zo nodig bij te stellen.
De SGP had vorig jaar al om de reserve
gevraagd. Gelukkig is het nu zover. Het
bedrag van ruim 14 miljoen euro betreft
het overschot dat Apeldoorn vorig jaar
had in de zorg. Ook bij veel andere
gemeenten was sprake van aanzienlijke
overschotten.
Dat heeft in de samenleving en ook bij de
SGP tot vragen geleid.Hebben gemeenten
zoals Apeldoorn te veel bezuinigd bij de
drie decentralisaties? Zijn bijvoorbeeld de
criteria bij de indicatiestelling te streng
geweest, zodat er minder zorg wordt ver-

Jeugdzorg is onze zorg
De uitvoering van de decentralisatie
van de jeugdzorg verloopt grotendeels
naar tevredenheid, maar klaar zijn we
in Apeldoorn niet. De SGP vraagt aandacht en inzet voor verbeteringen in de
samenwerking met zorgaanbieders.
Begin 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor veel nieuwe taken
op het gebied van de jeugdhulp. Voor
iedereen die deze hulp nodig had stond
zorgcontinuïteit voorop en dat is gelukt.
Ook zijn we in 2015 binnen de financiële
kaders gebleven. De insteek blijft gericht
op meer preventie en lichte zorg en het
voorkomen van zware zorg. De SGP is
positief over deze ontwikkelingen.
Voornemens
Voor het vervolg is er een zogenaamde
transformatieagenda opgesteld. Hierin
staan de voornemens van het gemeentebestuur op het gebied van jeugdzorg. Zo
zijn er extra inspanningen nodig om bij
vechtscheidingen schade bij kinderen te
voorkomen.
Dat geldt ook voor de opvang van jongeren die niet thuis kunnen wonen. Het
gemeentebestuur onderschrijft dat ook
die jongeren zoveel mogelijk in een
gezinssituatie moeten opgroeien. Met

het programma ”InHuis” wordt gewerkt
aan gezinshuizen waar deze jongeren
kunnen wonen. Voor de SGP-fractie is
dit een belangrijk speerpunt.
Verbeterpunten
Verbeterpunten zijn er ook. De SGP
bepleit een intensievere samenwerking
tussen huisartsen en de Centra voor
Jeugd en Gezin (CJG’s). Dat kan door nog
meer spreekuren vanuit het CJG bij de
huisartsparktijken onder te brengen.
Verder vindt de SGP dat de relatie tussen zorgaanbieders en het onderwijsveld beter moet. Er is meer preventie
mogelijk als er beter en minder vrijblijvend samengewerkt wordt tussen onderwijs en jeugdhulpverlening.
Identiteit
De SGP deelt het doel om een eenvoudiger, efficiënt en effectief jeugdstelsel te
maken, zodat kinderen en jongeren in
Apeldoorn vanuit een veilige basis kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Daarbij is de basis van de identiteit
thuis en bij de ingeroepen jeugdhulp
voor onze fractie belangrijk.
Jan Kloosterman
raadslid

leend dan nodig is? Ook is het mogelijk
dat nog niet elke zorgvrager de weg weet.
Gezien dergelijke onzekerheden is het
belangrijk om de komende jaren een flinke reserve te hebben. Er is in Apeldoorn
nu al sprake van een financieel risico van
circa 4,5 miljoen euro. Op die manier
slinkt de reserve snel.
Naastenliefde
Goede zorg en hulp voor mensen met problemen vindt de SGP essentieel. Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente heeft
besloten dat zorgbehoevende mensen met
een minimuminkomen toch huishoudelijke
hulp kunnen krijgen tegen een lage eigen
bijdrage. Het gaat hierbij in onze gemeente
om ruim 2000 mensen.
De SGP staat achter een dergelijk besluit.
Voor de fractie is vanuit het oogpunt van
christelijke naastenliefde het uitgangspunt
dat Apeldoorn een sociale gemeente moet
blijven. Daarbij is het wel belangrijk dat het
geld zorgvuldig, effectief en eerlijk wordt
besteed.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

Apeldoorn weer op
weg naar gezonde
financiële situatie
Apeldoorn staat niet langer onder preventief toezicht van de provincie
Gelderland.
De afgelopen vijf jaar stond de gemeente onder preventief toezicht van de
provincie. Forse verliezen bij het grondbedrijf voor een bedrag van circa 200
miljoen euro zorgden ervoor dat
Apeldoorn flink in het rood kwam te
staan. Om het tij te keren, moest er stevig op onder meer de subsidies worden
bezuinigd.
De gemeentelijke plannen werden de
afgelopen jaren door de provincie extra
scherp gecontroleerd. De verwachting
was dat Apeldoorn tenminste tot 2020
onder het preventieve toezicht zou vallen. Maar het financieel herstel is zo
sterk dat het versneld kan worden opgeheven. Een volledig herstel wordt volgens planning in 2022 gerealiseerd, wanneer de reserves weer zover zijn gegroeid
dat alle risico’s ook financieel zijn afgedekt.
De SGP is blij met het herstel. Belangrijk
is echter wel om de vinger aan de pols te
houden. De praktijk leert dat de gemeente gemakkelijk geld uitgeeft.
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Uw onderneming
beter beheersen met
ﬂexibele randvoorwaarden?
Denk dan aan de
zelfstandig controller!

Nog niet
besteld?

Doe het nu!

Het is weer tijd
om iets te geven

(0577) 491 189 |
C.W.L. (Cornelis) van Kralingen MSc.
T: 06-553 48 982
E: Cornelis@Control4MKB.nl

Eerlijke
prijzen

eindejaarsgeschenk.nu

Uniek
assortiment

Prima
kwaliteit

Persoonlijk
contact

schotels
voor gourmet,
fondue en steengrill

Gildeslager Wilbrink
Dorpstraat 50, Beekbergen, telefoon: 055-5061250
info@slagerijwilbrink.nl www.slagerijwilbrink.nl
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Rik Visscher
Hendrik Willem Mesdagstraat 30
7312 LP Apeldoorn
06-11340565
info@visscherverbouw.nl
www.visscherverbouw.nl

Betere aanpak overlast verwarde personen
De overlast van verwarde personen
neemt ook in Apeldoorn ieder jaar toe.
De gemeente werkt aan een goede aanpak in het belang van de cliënten en hun
omgeving. De SGP vindt dit erg belangrijk en vroeg daarom om extra informatie.
In de veiligheidsbrief van de burgemeester
over de eerste helft van dit jaar sprong de
stijging van overlast door verwarde en overspannen personen er weer uit. Er was een
toename geregistreerd van 26 procent. Van
2012 tot 2015 steeg het aantal meldingen
van 744 naar 1044. De crisisdienst van de
organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGNet kreeg dit jaar al zo’n 3000 telefonische meldingen voor crisiscontact.
De feiten zijn verontrustend. Al begin dit
jaar had de SGP daarom het college om
een toelichting gevraagd. De problematiek wordt echter steeds groter en daarom
was er mede op verzoek van de fractie
begin deze maand een speciale bijeenkomst met allerlei betrokkenen, zoals
GGNet, politie, veiligheidskamer, Zilveren
Kruis en de sociale wijkteams.
Bij verwarde personen kan het om heel
verschillende mensen gaan. Zij kunnen
ernstige psychische, sociale of maatschappelijke problemen hebben.
Sommigen worden behandeld in een verslavingskliniek of een psychiatrisch zieken-

huis. Anderen hebben hulp nodig omdat zij
dakloos zijn, een ernstige vorm van autisme hebben of bijvoorbeeld dementerend
zijn. Meldingen van overlast door deze heel
verschillende groep mensen worden
samengevat onder de term ”E33”.

leiding. Ook is het belangrijk dat ze
ondersteuning van een sociaal netwerk
van bijvoorbeeld familie, buren en de
woningcorporatie hebben.
Voor een goede uitvoering is het van
groot belang dat de omwonenden informatie krijgen over de omgang met een
Familie en buren
verwarde buurman of buurvrouw. Ook
De aanpak van verwarde personen veranmoet er worden gezorgd dat de cliënten
dert sterk. Tot nu toe wonen zij meestal in
een vorm van werk of andere dagbestede beschermde omgeving van een instelding hebben en dat bijvoorbeeld hun
ling voor geestelijke gezondheidszorg
financiële situatie stabiel is.
(GGZ). Door de decentralisatie in de zorg
Het organiseren van goede maatschappeis het streven om de cliënten –indien
lijke opvang en beschermd wonen is verre
mogelijk– in de wijken te laten wonen.
van eenvoudig, mede omdat veel cliënten
last hebben van een ingewikkelde problematiek. In de praktijk
Overlast verwarde personen en zwervers
valt de verandering daarom niet
Aantal meldingen
2012 2013 2014 2015
mee. Het vergt goede afstemming
gemeente Apeldoorn
tussen de betrokken organisaOverlast verwarde/
473
564
708
825
ties. Er moet op dat vlak nog het
overspannen personen
nodige verbeteren, zo bleek op
Overlast zwervers
271
348
271
219
de bijeenkomst, maar er wordt
gelukkig stevig aan gewerkt.
Totaal
744
912
979
1044
Per 1 oktober 2018 dient er een
sluitende aanpak te zijn.
Het aantal GGZ-bedden, zoals dat wordt
Hopelijk gaat het lukken. Belangrijk is dat
uitgedrukt, dient met 30 procent te vercliënten mee kunnen doen in het maatminderen.
schappelijk leven en dat de overlast wordt
Als de verwarde personen zelfstandig in
beperkt.
Henk van den Berge
een flat of een andere woning gaan
fractievoorzitter
wonen, krijgen ze wel professionele bege-

Uitbreiding toezicht voor verbetering veiligheid
Bij het verbeteren van de veiligheid
krijgt de politie in Apeldoorn steun van
het Team toezicht en handhaving openbare ruimte (Thor). Dit team doet
belangrijk werk en daarom is het aantal
medewerkers op initiatief van de
ChristenUnie en de SGP extra uitgebreid.
Het aantal politieagenten in een
gemeente wordt door het Rijk vastgesteld. Om de politie te ontlasten van
bepaalde taken en om de veiligheid te
verbeteren, heeft Apeldoorn in 2008 het
team Thor opgericht. Deze organisatie
bestaat uit 23 buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Zij zijn bevoegd
voor het opsporen van strafbare feiten
ten aanzien van bijvoorbeeld milieu- en
parkeerregels, honden (poep, blaf- en
bijtincidenten), diftar en verkeerd gestalde fietsen.
In de achterliggende jaren is het aantal
taken uitgebreid. Zo gaat het nu ook om
de controle op de verkoop van drank aan
minderjarigen, heling, geluidsoverlast bij

evenementen, dierenwelzijn, flora en
fauna (onder meer afvaldumping) en bijvoorbeeld het tegengaan van overlast
door jongeren. Voor dit laatste zijn speciale jeugdboa’s aangesteld.
Melden geluidsoverlast
Om enig inzicht in het werk van het team
Thor te geven volgen hier enkele gegevens. Om inbraken tegen te gaan zijn
vanaf 2010 al 1678 woningen bezocht
voor preventief advies en 328 adviezen
naar aanleiding van een inbraak(poging).
Vorig jaar werden 160 controles uitgevoerd bij drank- en horecabedrijven wat
betreft sluitingstijden, alcoholverkoop
aan minderjarigen en illegaal gokken.
Belangrijk zijn ook controles bij evenementen op vooral brandbeveiliging,
EHBO, drankverstrekking, parkeren en
geluidsoverlast. In Apeldoorn vonden er
vorig jaar ongeveer 700 evenementen
plaats waar een vergunning voor nodig
was, maar er zijn er slechts 86 gecontroleerd door een te beperkte capaciteit bij
team Thor.

Omwonenden van een evenement benaderen onze fractie nogal eens met een
klacht omdat zij zich ergeren aan de
geluidsoverlast. Dat is begrijpelijk. Het is
erg belangrijk om de overlast ook te melden bij de politie en de gemeente. Deze
kunnen er dan ook werk van maken.
Minderjarigen
Op verschillende fronten wil de SGP de
veiligheid verbeteren, de overlast van
jongeren en geluid terugdringen en ook
bijvoorbeeld de nu beperkte controles
op de alcoholverkoop aan minderjarigen
in supermarkten en de horeca uitbreiden. Dat kan echter niet met de huidige
capaciteit van team Thor.
Het team vroeg om een uitbreiding met
drie medewerkers. Het college van B&W
wilde er twee geven. Maar de SGP heeft
samen met de ChristenUnie het voorstel
ingediend om de formatie van Thor toch
met drie personen uit te breiden. Gelukkig
ging een raadsmeerderheid daarmee
akkoord. Investeren in het terugdringen
van criminaliteit en overlast is belangrijk.
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Giro d’Italia kost belastingbetaler veel geld
Vrijwel alle fracties in de raad waren
lovend over de resultaten van de wielerwedstrijd Giro d’Italia die in mei in
Apeldoorn van start ging. De SGP plaatste echter kritische kanttekeningen.

toegezwaaid. Zij waren allemaal erg blij
met dit ,,fantastische” evenement.
Onze fractie wees echter op verschillende
zwakke plekken. De bedoeling was dat
bedrijven via sponsoring stevig zouden bijdragen, maar dat viel flink tegen.
Uiteindelijk namen het rijk, de provincie en

–lees vooral de belastingbetaler– opdraaide
voor de kosten.
In totaal heeft de gemeente Apeldoorn bijna
een miljoen euro besteed aan het evenement.
Het gaat hierbij om een financiële bijdrage
en ambtelijke kosten. Dat grote be-drag had
Begin deze maand besprak de raad het evaaan veel nuttiger zaken kunnen worden
luatierapport van de Giro die op 6 mei
besteed, vindt de SGP.
in Apeldoorn startte. In totaal was de
Een andere kanttekening betreft het
internationale wielerwedstrijd drie
feit dat de organisatie bij het opsteldagen in Gelderland, voordat deze
len van de begroting in een roze
richting Italië ging. Apeldoorn kleurde
wolk leefde De bestedingen bedroein die periode roze, de kleur van de
gen 8,4 miljoen euro. Dat lijkt een
Giro. Roze fietsen in lantaarnpalen,
mooi bedrag, maar het was wel 3
roze plantenbakken in de straat en wat
miljoen euro minder dan verwacht.
niet al. In de rapportage belicht het
Een interessante opmerking in het rapcollege in opgetogen bewoordingen
port is de constatering dat circa 20 tot
het succes van het evenement, dat
25 procent van de bevolking het onnocirca 150.000 bezoekers naar onze
dig vindt om evenementen als de Giro
gemeente trok. In heel de provincie
naar Gelderland te halen. De kritische
ging het om een half miljoen mensen.
houding ten aanzien van bijvoorbeeld
Italia in lantaarnpalen
De roze fietsen die tijdens de Giro ‘d
In de provincie is er voor bijna 8,4 milde hoge kosten, de overlast en de
schroothoop.		
hingen, liggen enige tijd later op de
joen euro besteed aan onder meer
sportverdwazing beperkt zich dus
eten, drinken, overnachtingen en derzeker niet alleen tot onze partij. Als
gelijke. Voor alleen Apeldoorn ging het
het gaat om evenementen als de
om een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro.
drie gemeenten, Apeldoorn, Arnhem en
Giro vormt de Apeldoornse raad dus geen
Ook wijst het college op de grote waarde
Nijmegen, 93 procent van de kosten voor
representatieve afspiegeling van de
van de vele media-aandacht.
hun rekening. Dat levert dus het wrange
bevolking.
Henk van den Berge
In de gemeenteraad kreeg het college van
beeld op dat veel bedrijven goed hebben
fractievoorzitter
vrijwel alle fracties, behalve de SGP, lof
verdiend aan de Giro, terwijl de overheid

herhaalde oproep

SGP-fractie zoekt
Nice vanaf € 5.950,- (o.b.v. 4000 x 2500 mm,
excl. stalen raam en haard)

STIJLVOL GENIETEN
Echt ontspannen doet u bijna nergens beter dan in een stijlvol buitenverblijf in uw eigen tuin. Zo kunt u van de vroege lente tot laat in de
herfst genieten van het buitenleven op z’n best. Kies voor ambachtelijke
kwaliteit van Bronkhorst. Wij vertalen uw wensen graag naar een
ontwerp op maat. Van de fundering tot en met de verlichting nemen
wij u alle zorg uit handen. Interesse? Kijk op bronkhorstbuitenleven.nl
of bel 0577 - 75 09 44 voor de gratis brochure.

fractieassistent
Heb je iets met politiek en wil je graag in
Apeldoorn actief worden? Dat kan! De fractie
zoekt een nieuwe fractieassistent.
Taken
• meedenken over inbreng in politieke kwesties
• op donderdag regelmatig bezoeken van de politieke
markt (commissievergaderingen) en gemeenteraad
• schrijven van artikelen over politieke kwesties
voor SGPost en de website
• fractiesecretariaat (o.a. bijhouden fractiemailbox
en agendabeheer voor vergaderingen en bijeenkomsten van o.a. wijk- en dorpsraden)
Kandidaten
• behoren tot de SGP-achterban
• hebben interesse in politiek
• zijn woonachtig in de gemeente Apeldoorn
• nemen graag initiatieven en zijn zelfstandig
De fractieassistent krijgt een vergoeding.
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Informatie
Meer informatie kan je
krijgen bij fractievoorzitter
Henk van den Berge
(055 – 5427475 of
h.vandenberge@apeldoorn.nl).
Reageren
Als je belangstelling hebt,
stuur dan uiterlijk D.V. 31
januari een mail met je
motivatie naar de fractievoorzitter.

.
.
.
t
e
m
k
in gespre Pieter Versloot
Pieter Versloot, 27 jaar, ondernemer en
secretaris van de SGP Afdeling Apeldoorn.
Op zaterdag eet hij graag een loempia op
de markt. Bij verkiezingen stemt hij vol
overtuiging. ,,De SGP staat voor Bijbelse
politiek met een helder, gezond geluid.”
Werk?
,,Ik heb een eigen bedrijf, Plate Websites,
waar we sites bouwen voor allerlei soorten ondernemingen. Daarnaast werk ik
parttime als marketing manager bij een
softwarebedrijf. Absoluut leuk werk.”
Uitdaging?
,,De uitdaging is om alle facetten van het
runnen van een eigen bedrijf onder de
knie te krijgen. Mijn uitdaging als marketeer is om onze software-tool zoveel
mogelijk bekendheid te geven onder de
juiste doelgroep.”
Ergernis?
,,Het verkeer. Ik probeer afspraken buiten
de spits te plannen, omdat autorijden dan
onnodig veel tijd kost.”
Eerste klus als burgemeester?
,,Ik zou onderzoek doen naar het algemene gevoelen onder burgers en raadsleden.
Hun mening is belangrijk. Een burgemeester moet zich niet verliezen in aansturing
op micro-niveau.”
SGP…?!
,,De SGP staat voor mij voor Bijbelse politiek. Dat uit zich in een helder en gezond
beleid.”
Advies voor de fractie?
,,De SGP is misschien een partij die traditioneel overkomt. De standpunten sluiten
echter over het algemeen aan bij de visie
van veel Apeldoorners. Als de fractie een
brug weet te slaan naar de belevingswereld van niet-direct SGP-stemmende Apeldoorners, kan de partij verder groeien.”
Gevaar voor de SGP?
,,Het traditionele imago en het feit dat de
SGP door menigeen wordt opgehangen aan
de bekende stokpaardjes: vrouwenstandpunt, zondagsrust, abortus. Terwijl er veel
meer redenen zijn om SGP te stemmen.”
Bedreiging voor de gereformeerde
gezindte?
,,We kunnen de kern van ons geloof en de
reden om te geloven vaak maar moeilijk,
of niet, onder woorden brengen. Als ik het
zelf al moeilijk vind om uit te leggen waarom ik geloof, hoe kan ik dan een licht in
deze wereld zijn en andere mensen
nieuwsgierig maken?”

Boeiende minister?
,,Jeroen Dijsselbloem van
Financiën, ik denk dat ik veel
kan leren van zijn visie op economie en op de consequenties
van beslissingen van vandaag
voor de lange termijn. Maar
ook op de vraag wat een
gezonde balans is in financiële
steun aan bedrijven.”
Bewondering voor?
,,Kees van der Staaij. Op social
media kom je veel mensen tegen
die de SGP een achterhaalde partij
vinden, maar over één ding zijn
velen het eens: Van der Staaij wekt
sympathie op, schuwt de confrontatie niet en kan z’n boodschap
helder en concreet uitleggen.”
dag om bij familie of in de natuur te zijn.”
Wereldleider?
,,Niet echt een wereldleider, maar ik vind
de Britse oud-premier David Cameron een
fascinerende man. Ik zou graag met hem
terugblikken op de veranderingen binnen
het Verenigd Koninkrijk en hoe hij met de
kennis van nu wellicht andere beslissingen zou nemen.”
Je mag 1000 euro verdelen. Wie krijgt wat?
,,Ik zou, samen met de fractie, kijken naar
schrijnende gevallen onder de inwoners
van Apeldoorn. Behalve hulp geven, zou

Boek?
,,Shoe Dog. Daarin vertelt de oprichter
van Nike het verhaal over het creëren van
zijn wereldberoemde sportmerk. Ik lees
veel marketingboeken.”
Maatschappelijke discussie?
,,Ik meng me nog wel eens in de discussie
rond discriminatie. Het jammere vind ik
dat de meningen steeds verder uit elkaar
komen te staan, in plaats dat er een gezamenlijke oplossing wordt gevonden.”

SGP-standpunten sluiten aan
bij visie van veel Apeldoorners
ik ook vragen hoe ze in zo’n situatie zijn
terechtgekomen. Om anderen hiervoor te
behoeden.”
Hobby?
,,Mijn werk is mijn hobby. Daarnaast drink
ik graag een biertje met vrienden, of ga er
een weekend op uit.”
Zaterdag?
,,De zaterdag bestaat voor mij uit een
combinatie van uitrusten, een loempia
eten op de markt, aan het werk zijn of met
vrienden of vriendin op pad zijn.”
Zondag?
,,Ik vind het heerlijk om op zondag naar
de kerk te gaan en daar te horen hoe wij
God beter mogen leren kennen en het
werk van Jezus mogen uitdragen.
Daarnaast vind ik de zondag een mooie

Kerkelijke discussie?
,,Op het moment volg ik geen enkele kerkelijke discussie, moet ik eerlijk toegeven.
Die gaan meestal aan mij voorbij.”
Meditatie in de Banier?
,,Haha, ik weet niet of ik de juiste persoon
ben om een meditatie in de Banier te
schrijven.”
Bijbelpassage?
,,De gelijkenis van de verloren zoon. Je
kunt dit verhaal op veel manieren lezen.
De vader, de verloren zoon én de perfecte
zoon in de gelijkenis zijn alle drie belangrijk. De perfecte zoon blijkt helemaal niet
zo perfect. Hij is helemaal niet blij als zijn
broer thuiskomt.”
Gerard ten Voorde
redacteur
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Uddel dertig dagen zonder alcohol
Geen wijn, geen bier. Dertig dagen droog
staan. Dat was de bedoeling van het project ”30 dagen zonder alcohol” dat in de
maand november in Uddel werd gehouden. Een persoonlijke terugblik.
Op 24 oktober klinkt de bekende ‘beep’
op m’n telefoon. Een appje van mijn
vrouw, met een foto. Ik zie het woord
”contract”. Waar gaat dit over?
Op die dag bezochten medewerkers van
JIP Apeldoorn (Jongeren Informatie Punt)
de Rehobothschool in Uddel. De volgende
dag werd de Prins Willem-Alexanderschool bezocht. De leerlingen van groep 8
kregen voorlichting over de gevaren van
overmatig alcoholgebruik. Zo mochten ze
met een promillagebril over een rechte lijn
lopen om het effect van alcohol te zien.
Dat bleek lastiger dan gedacht! Ook werd
er uitleg gegeven over het project ”30
dagen zonder alcohol”.
Het idee van de actie kwam van de werkgroep Jongeren in Uddel die al verschillende jaren bezig is om onder andere de
gevaren van (overmatig) alcoholgebruik
onder de aandacht te brengen.
De kinderen zijn aan het werk gezet en

iedereen mocht proberen om ouders over
te halen mee te doen aan het project. Met
een heus contract tussen kind en ouders.
Het contract belandde die middag dus al
in m’n app. Niet meedoen is dan geen
optie. Vandaar dat we de uitdaging zijn
aangegaan.

zijn
Sander Kok sloot een contract met geen
dochter Willemijn om dertig dagen
alcohol te drinken.

,,Wat wil je drinken? Wijntje, biertje?”
,,Nee, doe maar water.” ,,Huh, wat is er
met jou aan de hand?” Zo ging het de
afgelopen maand regelmatig. En iedere
keer mocht ik het verhaal vertellen. De
reacties waren verschillend. Er deden minder mensen mee dan gehoopt, maar de

Leegstaande noodopvang gaat dicht
De instroom van vluchtelingen in
Europa is flink gedaald. Dat heeft ook
gevolgen voor Apeldoorn. Daarom zal
de nieuwe noodopvang aan de
Christiaan Geurtsweg worden gesloten.
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Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) wilde in Apeldoorn een noodopvang voor maximaal 600 vluchtelingen.
Aan de Christiaan Geurtsweg werd hiervoor op kosten van het COA een kantoorpand omgebouwd. Vlak voor de zomervakantie ging het open.
Door de sterke daling van het aantal
vluchtelingen en de betere doorstroming
bij de asielzoekerscentra (AZC’s) is de
noodopvang niet gebruikt. Het COA
heeft aan de gemeente laten weten dat
het huurcontract dat 1 juni volgend jaar
afloopt, wordt beëindigd. Ook in andere
plaatsen in het land zijn opvangcentra
gesloten.
Het college heeft onderzocht of er mogelijkheden zijn om in het pand statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke
verblijfsvergunning) te huisvesten. De
gemeente is verplicht statushouders te
helpen aan woonruimte. Het afgelopen
jaar ging het in Apeldoorn om ruim 400
personen.

Na onderzoek ziet het college af van het
onderbrengen van statushouders in de
noodopvang. Er wordt onder meer gewezen op de hoge kosten voor noodzakelijke
aanpassingen van bijvoorbeeld de kamers
en de keukenvoorzieningen. Door de
ontoereikende vergoedingen van het COA
en de provincie zou de gemeente met een
exploitatietekort van circa 200.000 euro
komen te zitten. Overleg bood geen oplossing en omdat de gemeente de statushouders tot nu toe vrij goed weet te plaatsen,
ziet het college af van het idee.
AZC Deventerstraat
Wel is de gemeente bereid het pand als
overlooplocatie voor statushouders achter
de hand te houden voor omliggende
gemeenten die problemen hebben met de
plaatsing van deze mensen. Die gemeenten, de provincie en de eigenaar moeten
dat proces dan wel ondersteunen.
Inmiddels gaan de plannen voor een AZC
aan de Deventerstraat verder. Het COA
verwacht dat medio volgend jaar de vergunningen binnen zijn voor de noodzakelijke verbouwingen. Hier komen 400 asielzoekers.
Henk van den Berge
fractievoorzitter

winst is in ieder geval dat er volop over
het project is gesproken, al dan niet met
een biertje in de hand…
Ds. A. Goedvree
Mooi dat er zoveel aandacht is geweest.
Ook door kerken en verenigingen is er
aandacht besteed aan het project. In die
zin is het geslaagd. Bewustwording over
de gevaren van overmatig alcoholgebruik
is broodnodig in ons dorp.
Ds. A. Goedvree hield een preek over
Éfeze 5 : 18: ,,En wordt niet dronken in
wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest.” Zijn boodschap: als je
vol bent met de (overvloed van de)
wereld, is er geen plaats voor de Geest.
Daarom moet je vol worden met de Geest,
zodat er geen plaats is voor de overdaad
van de wereld.
Het is goed om te zien dat kerken, scholen, (sport-)verenigingen elkaar kunnen
vinden rondom dit thema. Het geeft aan
dat de zorg over de jongerenproblematiek
breed gedragen wordt. Dat is winst!
Sander Kok
fractievertegenwoordiger

Opnieuw aandacht
voor datalekken en
privacyschending
In oktober bleek dat er opnieuw datalekken vanuit het stadhuis waren, waarbij
privacygevoelige informatie op straat
kwam te liggen. Reden voor de SGPfractie om samen met D66 schriftelijke
vragen te stellen.
In de Apeldoornse raad is meerdere keren
aandacht gevraagd voor het goed beveiligen van digitale informatie. Het doel is om
te voorkomen dat gevoelige informatie in
verkeerde handen komt, of dat persoonlijke informatie ongevraagd gebruikt wordt.
Bescherming van privacy is voor de SGP
erg belangrijk en vraagt naast onderhoud
ook nieuwe doordenking in het huidige
informatietijdperk.
Een goede bescherming van digitale gegevens en een correct gebruik van persoonsgegevens hebben te maken met betrouwbaarheid van de overheid. Het gemeentebestuur heeft aangegeven dat datalekken
nooit helemaal te voorkomen zijn. Tegelijk
wordt er extra ingezet op verbetering.
Wat de SGP betreft is dit afdoende en zullen
we het vervolg scherp blijven volgen. Op het
punt van veiligheid en betrouwbaarheid
kunnen geen concessies gedaan worden.

Onvoldoende geld voor duurzame energie
In het voorjaar discussieerde de raad
over de ambitie om energieneutraal te
worden; in ieder geval in 2050, maar
liefst eerder. Het college kwam daarom
nu met een ”uitvoeringsagenda”, waarin
concrete voorstellen staan voor de
komende vier jaar. Ambities genoeg. Het
budget hiervoor in de Meerjarenbegroting is echter absoluut niet voldoende
om dit te kunnen realiseren.
Een jaar of tien geleden hadden we een
wethouder die de ambitie uitsprak om in
2020 energieneutraal te zijn in Apeldoorn.
Dat wil zeggen dat er binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie
wordt opgewekt als er in totaal aan energie wordt verbruikt.
Na het aftreden van deze wethouder werd
dat al snel 2030 en een half jaar geleden
was de raad realistisch genoeg om daar
2050 van te maken. We zitten momenteel
namelijk nog maar op 5 procent duurzame
energie. De raad vroeg echter wel aan het
college om snelheid te maken door meer
ambitie te tonen dan tot nog toe.
Het college heeft dit goed opgepakt en
heeft een zogenaamde ”Uitvoerings-

agenda energietransitie 2017–2020”
opgesteld. Daarin staan concrete voorstellen om aan de ene kant zelf het goede
voorbeeld te geven (eigen gebouwen isoleren en van zonnepanelen voorzien en de
eigen auto’s op groen gas of elektriciteit
te laten rijden) en aan de andere kant het
bedrijfsleven te stimuleren, voorlichting te
geven aan huiseigenaren en samenwerkingsprojecten op te zetten in de regio in
het kader van Cleantech.
Rentmeesterschap
Echter, tegelijkertijd gaf het college aan
dat er in de Meerjarenbegroting onvoldoende geld was gereserveerd om dit
hele programma uit te voeren. En daarmee werd de hete aardappel in feite weer
bij de raad teruggelegd vlak voor de
bespreking van de begroting. Meerdere
fracties, waaronder de SGP, kwamen met
voorstellen (amendementen) om extra
budget vrij te maken, maar hiervoor werd
helaas geen meerderheid gevonden.
Bij de bespreking van de uitvoeringsagenda hebben we als SGP benadrukt dat wij
energiebesparing en de opwekking van
duurzame energie vanuit het Bijbels rent-

Regels rond snippergroen versoepeld
Vóór de zomer vond de raad het voorstel voor de verkoop van snippergroen
nog niet besluitrijp. De termijnen waren
te kort en de tarieven te hoog. Nu het
college de raad op beide punten is
tegemoetgekomen, kan het beleid worden uitgevoerd.
Het college stelde voor om meer snippergroen te gaan verkopen; zowel groen
dat al jaren wordt gehuurd, als ook
groen dat (soms ook al jaren) illegaal in
gebruik is genomen. De raad, met name
ook de SGP, bleek voorstander te zijn
van verruiming van de uitgifte van snippergroen. Het onderhoud ervan is namelijk duur en veel snippergroen draagt
niet echt bij aan de groenstructuur van
de buurt of wijk.
Korting dankzij SGP
Maar de raad vond het collegevoorstel
niet goed. De voorgestelde verkoopprijzen waren te hoog, de voorgestelde huurverhoging voor degenen die geen snippergroen willen kopen was te fors en het
aantal jaren waarin deze verhoging zou
worden doorgevoerd was te kort.
In september kwam het college met een
gewijzigd voorstel. Hierin werd voor een

deel tegemoetgekomen aan de wensen
van de raad. De termijnen worden opgerekt (de koper krijgt drie jaar de tijd om
te betalen) en eenmalig worden kleine
stukjes groen tegen een lager tarief aangeboden.
Als SGP wilden we toch een extra
gebaar maken naar degenen die de
afgelopen jaren ‘netjes’ hebben
gehuurd, tegenover anderen die het
groen bij hun tuin hebben getrokken
zonder daarvoor te betalen. Op ons initiatief ging de raad akkoord met een korting voor huurders van 1 euro per vierkante meter per jaar, met een maximum
van 10 euro per vierkante meter.
Tevens werd op de vraag van de SGP
duidelijk dat de verkoopprijzen gestaffeld zijn. Dat wil zeggen dat de eerste 10
vierkante meter gratis is, de volgende 40
vierkante meter 50 euro per vierkante
meter kost en de daaropvolgende 50
vierkante meter 100 euro per vierkante
meter kost.
Na deze tweede serie aanpassingen ging
de raad, inclusief de SGP-fractie,
akkoord met het voorstel.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

meesterschap zien als noodzakelijk.
Vooral energiebesparing hebben we nog
weer eens voor het voetlicht gehaald.
Daar is in Apeldoorn, zeker in woonhuizen
van vóór de jaren ’80, nog veel winst te
halen door het aanbrengen van dubbele
beglazing en van isolatie en door vervanging van oude cv-ketels door hoogrendementsketels of warmtepompen.
Renteloze lening
Daarnaast is het nuttig om een aantal
zonnepanelen op het dak te leggen voor
de opwekking van duurzame energie.
Uiteraard vergt dit een investering.
Daarom hebben we het college opgeroepen om te zoeken naar financiële instrumenten om hier de helpende hand te bieden. Niet in de eerste plaats door middel
van subsidies, maar eerder door het verstrekken van (renteloze) leningen. Dan
komt het geld namelijk weer terug
en kan er weer iemand
anders mee geholpen
worden.
Evert Mulder
fractievertegenwoordiger

Apeldoorn investeert
in digitale
ontwikkelingen
Apeldoorn wil voluit meedoen in het digitale tijdperk. In de hiervoor opgestelde
I-visie geeft het college een richting aan.
De SGP mist daarin kritische kanttekeningen.
De gemeente wil zowel in het stadhuis als
op de smartphone bereikbaar zijn. Zo zal
bijvoorbeeld de vergunningverlening
steeds meer digitaal verwerkt worden.
Verder zal digitale informatieverwerking
een grote plaats hebben bij het thema
duurzaamheid en in de nieuwe
Omgevingswet.
De SGP heeft voor drie belangrijke items
aandacht gevraagd. In een tijdperk waarin
de landelijke overheid steeds meer digitaal gaat werken en data goud waard lijken te zijn, is het wel belangrijk dat de
beveiliging goed op orde is. Verder is onze
fractie beducht voor een participatiekloof
tussen burgers die digitaal makkelijk de
weg weten te vinden en zij die dat niet of
nauwelijks kunnen. Tot slot wil onze fractie de digitale informatieverwerking als
hulpmiddel blijven zien en niet als doel.
Het moet in het belang van de burgers
zijn.
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Weinig draagvlak voor ontsluiting Zuidbroek
De verkeersproblemen met betrekking
tot de ontsluiting van ZevenhuizenZuidbroek worden met een rigoureus
plan opgelost. Ondanks een breed gedragen alternatief vanuit de bewoners
kozen, op de SGP na, alle fracties voor de
technische oplossing van het college.
Erg jammer.
Bij het ontwerpen en bouwen van Zuidbroek
is verondersteld dat burgers meer gebruik
zouden gaan maken van andere en duurzamere vervoersmiddelen. Dat bleek niet zo te
zijn. Het gevolg is dat het verkeer op meerdere plaatsen in Zuidbroek niet goed doorstroomt en er files ontstaan.
In de afgelopen periode heeft het bureau
Royal Haskoning DHV onderzoek gedaan
naar de meest adequate oplossing voor de
verkeersaansluiting tussen Zevenhuizen en
Zuidbroek. Dit plan is door de politiek
omarmd als oplossing voor de verkeersproblemen.
Maatregelen
De hoofdlijn van de aanpak is om Zuidbroek
verschillende herkenbare entrees te geven.

Deze duidelijke toegangen moeten automobilisten via de juiste wegen door de
wijk gaan leiden. De Laan van de Leeuw
wordt een hoofdentree en wordt daarmee
een beter herkenbare voordeur naar
Zuidbroek. Een tweede hoofdentree is
toekomstgericht en wordt gerealiseerd als
deelgebied ”De Wellen” verder wordt ontwikkeld. Deze entree is gepland vanaf de
Deventerstraat.
De derde hoofdentree is de Sluisoordlaan
(ter hoogte van het winkelcentrum De
Anklaar) vanaf de Laan van Zevenhuizen.
Via een oversteek over de Anklaarseweg
gaat deze ontsluitingsweg via de busbaan
naar het Kristal. Dit betekent dat de busbaan zal veranderen in een belangrijke
route voor autoverkeer. Verkeer krijgt hier
voorrang en er komt een maximumsnelheid
van 50 kilometer per uur.
Ook zullen drie wegen van verkeersremmende maatregelen of blokkades worden
voorzien. Daarnaast wordt op de rondweg
een groene golf ingesteld.
Op het collegeplan kwam veel kritiek van
omwonenden. Zes deelcomités uit de wijken die elk hun eigen belangen behartig-

den, hebben hun directe belangen aan de
kant gezet om tot een gezamenlijk plan te
komen. Voor deze inzet heeft de SGP veel
waardering.
Kern van het consensusplan was om diverse
voorgestelde maatregelen ná elkaar uit te
voeren. Met tussenmetingen zouden de
effecten kunnen worden vastgesteld. Aan de
hand daarvan kan dan worden bepaald of
verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn.
Samenspraak met bewoners
De SGP heeft zich hard gemaakt om het
consensusplan als uitgangspunt te nemen.
Onze fractie vindt dat deeloplossingen op
hun effecten beoordeeld moeten worden,
zodat een plan eventueel bijgesteld kan
worden in samenspraak met de betrokken
bewoners. Dat realisme vergroot het
draagvlak voor ingrijpende oplossingen en
dat is erg belangrijk. Helaas was hier geen
politieke meerderheid voor te vinden. Wel
hebben veel bewoners hun waardering
voor deze insteek kenbaar gemaakt.
Jan Kloosterman
raadslid

Bedrijventerrein

Geen regenboogzebrapad in Apeldoorn in Uddel is
Er komt geen regenboogzebrapad in
Apeldoorn om de belangen van homoseksuelen onder de aandacht te brengen. Een raadsmeerderheid is hier
tegen. De SGP vindt dat een goede
zaak.
Een regenboogzebrapad is bedoeld om
het belang van diversiteit en solidariteit
met LHBT'ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) duidelijk te maken en de emancipatie van
LHBT'ers kracht bij te zetten. In
Nederland, maar ook in het buitenland,
komen steeds meer van deze regenboogzebrapaden voor.
Tijdens de behandeling van de
Apeldoornse meerjarenbegroting in
november dienden PvdA, D66 en
GroenLinks een motie in om op een prominente plek in onze stad een regenboogzebrapad te realiseren en deze feestelijk te openen. Volgens de indieners
krijgt Apeldoorn als gastvrije stad veel
landelijk bekende evenementen binnen.
Daarnaast willen de initiatiefnemers niet
onder doen voor Amersfoort en Deventer
waar al een dergelijk zebrapad is.
De SGP is om verschillende redenen
tegen het maken van zo’n statement.
Allereerst gaat het ons om de verkeers-

veiligheid. Een regenboogzebrapad is
geen officieel zebrapad, terwijl er voetgangers zijn die er wel als zodanig
gebruik van maken. In andere plaatsen
heeft dat helaas al tot ongelukken geleid.
Ook vinden we dat de openbare ruimte
niet bedoeld is om met statements discriminatie van groepen mensen te voorkomen. Er zijn nog veel meer minderheden die dan ook op een dergelijke
manier aandacht voor hun situatie zouden kunnen gaan vragen. Dat neemt niet
weg dat discriminatie van welke groepen
mensen dan ook krachtig bestreden
moet worden.
Tot slot hebben we in het debat aangegeven dat de regenboogkleuren voor
ons een heel andere betekenis hebben.
God gaf de regenboog als teken van Zijn
verbond en trouw. De regenboogkleuren
blijft voor ons die diepe betekenis houden.
Hoewel een meerderheid van de
gemeenteraad een regenboogzebrapad
van de hand wijst, gaf het college richting indieners wel aan dat een eventueel
initiatief vanuit de bevolking
welwillend bekeken zal worden.
Jan Kloosterman
raadslid

eindelijk een feit
Een bedrijventerrein in Uddel. Het heeft
even geduurd, maar inmiddels wordt de
infrastructuur aangelegd en begin volgend jaar zal de bouw beginnen. En dat
is goed voor de lokale economie.
Voor een gezond dorp is er, naast voldoende woningen voor alle leeftijdscategorieën,
ook bedrijvigheid nodig. Uddel is een ondernemend dorp, maar kon geen ruimte bieden
voor groeiende bedrijven.
Meer dan tien jaar geleden is er gestart met
de ontwikkeling van een bedrijventerrein
aan de Elspeterweg (tegenover Alpuro). In
2007 klaagt de Uddelse ondernemersvereniging: ,,De plannen moeten snel doorgaan, er
zijn inmiddels alweer drie bedrijven uit het
dorp vertrokken vanwege ruimtegebrek.” In
2008 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om over de plannen te praten.
Het dorp moest nog even wachten…
Na heel veel informatieavonden, gesprekken en zienswijzen, is het bestemmingsplan
eindelijk onherroepelijk geworden. Een aanwinst voor de bedrijvigheid van het dorp. De
kavels zijn inmiddels op één na verkocht.
Lokale ondernemers, zoals Bronkhorst
Buitenleven, Ehordo, Davelaar Installatietechniek gaan er een plekje vinden.
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Parkeren bij Apenheul blijft probleem
Opnieuw sprak de gemeenteraad over een
verkeers- en parkeeroplossing bij
Apenheul. Door het college is voorgesteld
om voor een periode van tien jaar gebruik
te maken van twee sportvelden van
AGOVV als overloopterrein. De SGP vindt
dat er nog teveel onzekerheden zijn.
De Politieke Markt vergaderde 17 november over de oplossingen voor de verkeersen parkeerproblemen in Apeldoorn-West
voor een lange periode. De tien insprekers vonden het geen goed plan.
Het aflopen jaar is er al een veld van AGOVV
gebruikt. De toegang tot het veld verloopt
via de wijk Brink & Orden. Een smalle toegangsweg (Harpweg) werd opgelapt met rijplaten. En op de hoogtijdagen was het een

chaos in de wijk. Ook op de kruising Laan
van Spitsbergen – Asselsestraat ontstonden
gevaarlijke verkeersituaties voor auto’s richting het parkeerterrein.
Het college heeft verschillende varianten
bekeken en kwam nu met het voorstel om
twee velden bij AGOVV voor de komende
tien jaar te gaan gebruiken als overloopparkeerterrein. Hiervoor moet het veld
worden gehuurd of aangekocht. Andere
oplossingen, zoals een extra parkeerdek
op de huidige parkeerplaats of een pendelvariant met bussen vanaf De Cantharel
en Nieuw Milligen, leken het college niet
haalbaar.
De SGP heeft het college huiswerk meegegeven. Er zijn teveel onzekerheden om nu
al voor tien jaar te besluiten. De financiën

moeten beter worden onderbouwd. Ook
moet de verkeersveiligheid nader worden
uitgewerkt. En dat moet duidelijk zijn voordat de raad een keuze voor tien jaar
maakt.
Ook hebben we aangegeven dat een periode van tien jaar voor onze partij niet in
beton gegoten is. Als er eerder een betere
oplossing komt dan moeten we daar op dat
moment serieus naar kijken, zeker gezien
de lopende discussie over de toekomst van
heel Apeldoorn-West.
Het college komt begin volgend jaar weer terug met
een verder uitgewerkt
voorstel.
Sander Kok
fractievertegenwoordiger
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Met de SGP naar Straatsburg

re-tweet

Het is weer zover: het traditionele SGPreisje in september gaat dit keer naar
Straatsburg.

geeft informatie over onder andere het
energiebeleid. In de plenaire zaal wonen
we een stemming bij. Na de lunch schepen we ons in voor een boottocht door de
We verzamelen ons bij de Eben-Haëzergrachten van Straatsburg, waarna we de
kerk. Hans Leune vraagt een zegen over
stad nog wat verder verkennen.
deze reis en dan zoeken we een plaatsje
Op donderdag vertrekken we naar Worms.
in de ”Happy Bus”. Daarna vertrekken we
De stad waar Luther de welbekende woorrichting Straatsburg.
den: ,,Hier sta ik, ik kan niet anders”
heeft gesproken. We bezoeken
de St. Peters Dom en de
Lutherplatz. Ook het joodse
begraafplaats werd door velen
bezocht. Indrukwekkend.
We vertrekken naar Koblenz
waar we overnachten. De volgende morgen begeven we
ons naar het vertrekpunt van
de Gondelbahn, die ons zwevend over de Rijn naar de
berg aan de overkant brengt
waar een fort is gebouwd en
we een prachtig uitzicht hebben over de Rijn en de stad
urg.
atsb
Stra
in
t
Apeldoorners in het Europees Parlemen
Koblenz. We kijken nog wat
rond in de stad. Vroeg in de
middag vertrekken we weer,
Na een paar tussenstops arriveren we aan
nu richting het dorpje ”Zeeland”, waar
het eind van de middag bij hotel ”Engel”
we traditiegetrouw het afscheidsdiner
in Vimbach in de buurt van Straatsburg,
nuttigen.
waar we twee nachten zullen verblijven.
Deze bijzonder reis is ten einde. We hebDe volgende dag bezoeken we het
ben onze Herman de Jong, die in het afgeEuropees Parlement. We worden verwellopen jaar is overleden, erg gemist. Met
komd door SGP’er Bas Belder. Hij licht
de nieuwe leiding hebben we het echter
ons voor over onder andere het vluchteook goed en gezellig gehad.
lingenbeleid en het Europees handelsbemevr. G. Hollebrandse-van der Zwan
leid. Leonard den Boef, assistent van Bas,

Sociaal Meldpunt goed gebruikt
In 2015 kwamen er 91 meldingen binnen
bij het Sociaal Meldpunt. De meeste meldingen betroffen de kwaliteit van kleine
zorgaanbieders. De SGP vindt het een
goede zaak dat de weg naar het meldpunt gevonden wordt.
Met de komst van de decentralisaties in de
zorg is sinds 2014 ook het Sociaal Meldpunt
ingesteld. Dit is opgericht om te zorgen dat
zaken die niet goed lopen bij een vast en
herkenbaar punt gemeld kunnen worden.
Naast de mogelijkheid om kleine problemen
direct via het meldpunt op te lossen, geeft
de coördinator de overige meldingen
door naar de juiste deskundigen.
Uit de 91 meldingen kunnen verschillende
lessen getrokken worden. Zo is een betere
voorlichting bij de WMO gewenst. Burgers
hebben vragen over welke regels gelden
en hoe deze toegepast worden. Daarnaast

is het nodig dat WMO-consulenten signaleren wat het systeem rond een hulpvrager nodig heeft.
Een deel van de meldingen inzake huishoudelijke hulp betrof een tekort aan toegezegde zorg of een lange wachttijd. Vaak
bleek dit terecht en kon het probleem na
de melding worden opgelost. Als regels te
strikt toegepast worden, schiet dat haar
doel soms voorbij. Ook daar waren een
aantal terechte meldingen over.
De SGP is content met het Sociaal
Meldpunt. Het geeft kansen om fouten te
herstellen en burgers alsnog de ondersteuning te geven die ze nodig hebben.
Daarnaast kunnen we als gemeente leren
om niet dezelfde fouten te maken en de
geboden zorg te verbeteren.
Jan Kloosterman
raadslid

#Historische nattigheid @
Apeldoorn
De gemeente heeft iets met nattigheid.
Steeds vaker herrijzen beken en sprengen
uit vervlogen tijden naar de oppervlakte.
De hoofdbeek is sinds mensenheugenis
de middeleeuwse Grift. U kunt dat letterlijk opvatten, want deze beek voedt
al ruim zeven eeuwen de Apeldoornse
beken en sprengen met water. Afgezien
dan van de periode na de Industriële
Revolutie toen de gemeente deze beek
dichtgegooid heeft met zand of er een
riool van maakte. Alhoewel de gemeente dat omschrijft als het ,,ondergronds
verdergaan van de Grift”.
Meer water volgt. Naast de 208 nieuwe
woningen aan Kanaal-Zuid haalt de
gemeente de Kayersbeek uit de grond.
Dit stroompje uit 1663 voorzag destijds
papiermolens van water, maar gaat nu
recreatieve doeleinden dienen. U ziet de
kano’s al gaan op dit halve meter brede
water richting het Zuiderpark.
Uit vrees dat Ugchelen onder water zou
komen te staan, ontgon de gemeente
vorig jaar de Eendrachtspreng. Dit
natuurlijke afwateringssysteem functioneerde sinds 1672. De gemeenteraad
besloot vorige eeuw om deze beek
,,ondergronds verder te doen laten
gaan”, maar nu blijkt dat het grondwater zo fors steeg dat het natuurlijke
systeem uit 1672 weer hersteld is.
Nederlands grootste waterval stond
onlangs droog. De 15 meter hoge
waterverval bij Loenen kreeg onvoldoende water uit de Vrijenbergse
Spreng. Om de waterval weer te laten
klateren, verbindt de gemeente nu de
spreng met de IJssel. De IJssel komt
voort uit de Rijn en de Rijn ontspringt in
de Zwitserse Alpen. Opmerkelijk dat
water uit de Alpen door de gemeente
kabbelt.
Zo genieten wij van onze nattigheid op de
Veluwe. Zolang de gemeenteraad bovengrondse nattigheid
bevordert, maakt u
kans op edelweiss
in de tuin.
Theoretisch gesproken, uiteraard.
Stephan Wiegman
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