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Het gaat niet goed met de Apeldoornse

jongeren. Velen eten ongezond, bewe-

gen te weinig, hebben psychische pro-

blemen en worden agressiever. Een

zorgelijk onderzoek van de GGD Gelre

IJssel vraagt om bezinning.

De bovenverdieping

van de vestiging van

Kentucky Fried Chic-

ken op de Woon-

boulevard in Apeldoorn

is eigenlijk gesloten. 

Wegens schoonmaak, staat er op velletje

dat aan een stoel hangt.

Toch zitten er mensen, voornamelijk 

jongeren. Te kluiven aan een kippenpoot

of een Twister weg te werken. Jacolien,

Johanna, Mark en Lambert genieten van

het menu van hun keuze. Frietjes, een

broodje met kip of heet vlees en een forse

beker met cola of sinas. Gratis refill, dat

wil zeggen: je kunt drinken zo lang en zo

veel als je wilt.

De vier (14 en 15 jaar) zijn leerlingen van

de Jacobus Fruytierscholengemeenschap

in Apeldoorn en deden vorig jaar mee aan

het gezondheidsonderzoek van de GGD

onder 2265 jongeren uit onze gemeente.

De resultaten zijn erg verontrustend. Veel

Apeldoornse jongeren eten te weinig groen-

te en fruit, krijgen te weinig beweging en

kampen veelvuldig met overgewicht.

De Fruytier-leerlingen zitten, naar eigen

zeggen, niet vaak bij Kentucky of de Mac.

Wel eten ze vrijwel

iedere week patat.

,,Uit de frituurpan

thuis. Dat is veel

gezelliger."

Of ze gezond leven?

Jacolien vindt van wel.

,,Mijn moeder probeert me iedere dag een

fruitje te geven." De vwo-scholiere lust

ook wel graag iets uit de automaat op

school. ,,Een gevulde koek of zo. Niet vier

keer per week, dat wordt te duur. Dan

neem ik liever boterhammen."

Mark eet wel iedere dag groente, maar

bijna nooit fruit. ,,Een appel ligt er tot-ie

rot is." Lambert vindt dat hij goed eet

maar te weinig beweegt. ,,Ik sport niet

zoveel, zit meer achter de computer. Wel

maximaal een uur per dag."

De dames uit het kwartet Fruytiergangers

vinden zichzelf nu niet te dik. Johanna

durft wel vraagtekens bij haar gedrag te

plaatsen. Ze lust graag 
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Zorg over
levensstijl van

jongeren

De GGD heeft onderzoek gedaan naar de levensstijl van jongeren. Een gesprek 

hierover met (v.l.n.r.) Mark, Jacolien, Johanna en Lambert. Foto GtV

9Arjan Klein
Aan de tand gevoeld



wat (stroopwafel, marsje), gaat laat

naar bed (,,pas kwart voor twaalf slapen"),

rookt ,,heel soms" een sigaretje en drinkt

,,heel af en toe" een biertje. Mark: ,,Roken

is toch veel te duur?" Johanna: ,,Maar je

moet het ook niet van je eigen geld doen."

'Heb je een probleem dat je dag en nacht

bezighoudt?', vroegen de GGD-onderzoe-

kers aan de scholieren. Ja, zei 17 procent.

De problemen die daarbij het hoogst

scoorden zijn: de situatie thuis (33 pro-

cent), verkering of relaties (25), school-

prestaties (25), mezelf (24) en uiterlijk (23

procent).

Van haar uiterlijk ligt Johanna ,,niet wak-

ker." Jacolien zit de laatste week voor de

zomervakantie ,,wel even in de zenuwen"

over haal schoolprestaties. Problemen

deelt Mark meestal met vrienden. Op

school durft hij gevoelige zaken niet aan

te kaarten. ,,Die drempel is te hoog."

Lambert heeft uitsluitend vrienden van

school of via de kerk. ,,Je zit in die omge-

ving. Dat gaat vanzelf."

Het geloof is voor alle vier belangrijk, zeg-

gen ze. Als er vragen van anderen komen

over zaken als haardracht, rokken en tele-

visie kunnen ze dat goed uitleggen.

Waar Johanna wel eens over tobt, is een

bijbaantje. ,,Je mag pas in een winkel

werken als je zestien bent. Dat ben ik nog

niet. Het geld zou ik goed kunnen gebrui-

ken. Ik krijg 20 euro zakgeld per maand

maar dat is zo op."

Ze is daarmee wel de meestverdiener van

het kwartet jongeren. Mark krijgt per

maand 16 euro zakgeld, Jacolien 10 en

Lambert 9. Hij besteedt het onder andere

aan de aankoop van orgelboeken.

Mark is als oudste van zijn broertjes en

zusjes de eerste puber in huis. Volgens

eigen zeggen is hij niet lastig. ,,Je wordt

wel gevat om dingen terug te zeggen."

Het eten is op, de bekers zijn leeg. Het is

stil geworden op de bovenverdieping van

de Kentucky Fried Chicken. Door de grote

ramen is het drukke kruispunt richting

Woudhuis te zien.

Als Jacolien, Johanna, Mark en Lambert

iets zouden kunnen veranderen aan de

Apeldoornse samenleving, wat zou dat

dan zijn? Lambert wil ,,meer betekenen"

voor de maatschappij. ,,Als jongere mag

je daar best over nadenken. Beteken je

iets?" Jacolien zou graag vooroordelen

die mensen over elkaar hebben willen

wegnemen. ,,Meer respect hebben voor

elkaar."

Riekelt Pasterkamp
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SGP wil plan voor jongerenproblemen

Het GGD-onderzoek werd eind januari in

de gemeenteraad gepresenteerd. De

gemeente moet de komende tijd beslis-

sen welke onderwerpen extra aandacht

krijgen. Voor de SGP-fractie staat het in

ieder geval vast dat er een betere aan-

pak nodig is. 

,,Apeldoorn doet al het nodige aan de

jongerenproblematiek, maar het is onvol-

doende zo blijkt ook nu weer uit dit

onderzoek", aldus fractievoorzitter Henk

van den Berge. ,,Het aanpakken van de

vaak complexe problemen is niet gemak-

kelijk, maar juist daarom zijn er op ver-

schillende terreinen meer initiatieven

nodig. Daarbij valt te denken aan extra

inspanningen op het gebied van waarden

en normen en criminaliteitsbestrijding en

verder bijvoorbeeld aan betere voorlich-

ting over eten en drinken, meer -maar

wel verantwoorde- ontspanningsmogelijk-

heden in de wijken en extra geld voor

meer jongerenwerkers in de probleem-

buurten."

Het aanpakken van de problemen is vol-

gens Van den Berge zeker niet alleen

een taak van de gemeente. ,,Ook de

ouders, scholen en bijvoorbeeld de poli-

tie en verschillende jongerenorganisaties

moeten daarbij worden betrokken. Er is

een duidelijk actieplan nodig."

Maar wat bij alle noodzakelijke en terech-

te aandacht voor de jeugd zeker ook niet

mag ontbreken, is dat ze worden gewezen

op het grote belang van een christelijke

levensstijl, aldus de SGP'er. ,,Ook jonge-

ren dienen te handelen naar de inzetting-

en zoals de Heere die in de Bijbel heeft

gegeven. Die gelden overigens niet

alleen voor hen, maar voor iedereen."

GGD Gelre IJssel hield vorig jaar een

onderzoek onder alle leerlingen van de

klassen 2 en 4 van het voortgezet onder-

wijs in Oost-Nederland. In Apeldoorn

deden hier 2265 jongeren aan mee.

Onder hen waren 162 Apeldoornse leer-

lingen van de Jacobus Fruytierscholen-

gemeenschap. Hier volgen enkele resul-

taten van het onderzoek.

Van de Apeldoornse jongeren geeft 47

procent aan dat ze een religieuze

achtergrond hebben. Protestants-

christelijk wordt het meest genoemd (22

procent), gevolgd door rooms-katholiek

(11 procent) en islamitisch (8 procent).

Van de Apeldoornse jongeren met een

religieuze achtergrond geeft 32 procent

aan dat het geloof veel voor hen bete-

kent, terwijl 40 procent zegt dat het voor

hen weinig tot geen betekenis heeft. Er

is dus helaas sprake van een enorme

secularisatie, want van alle Apeldoorn-

se jongeren zegt 72 procent dat het

geloof voor hen geen of weinig waarde

heeft.

Een op de tien jongeren in Apeldoorn

komt uit een eenoudergezin. Ongeveer

een op de vijf jongeren is van niet-

Nederlandse afkomst.

De meerderheid van de Apeldoornse

jongeren (61 procent) mist een bepaal-

de plek voor jongeren in de buurt, 

meestal een hangplek, een voetbalveld

of een skatebaan. Ruim de helft van de

jongeren heeft het op school naar de

zin. Ongeveer eenzesde van hen spij-

belt wel eens.

Van de jeugd rookt 13 procent dagelijks,

67 procent drinkt wel eens alcohol en

36 procent drinkt geregeld teveel drank.

Behoorlijk wat jongeren kampen met

psychische klachten. Het gaat om 

psychische problemen (14 procent),

wekelijks gepest worden (11 procent),

suïcidegedachten (15 procent) en 

suïcidepoging (5 procent).

Ook opvallend zijn de cijfers over crimi-

naliteit. Van de jongeren zegt 43 pro-

cent (!) dat ze in de afgelopen twaalf

maanden één of meer strafbare feiten

hebben gepleegd. Het betreft dan veelal

diefstal (26 procent), vandalisme (24),

betrokkenheid bij gevecht (20) of een

ernstig geweldsmisdrijf (5 procent).

Verder zegt 16 procent dat ze een

wapen hebben gedragen. Eenderde

geeft aan dat ze in die twaalf maan-

den het slachtoffer waren van crimina-

liteit.

Weinig geloof en

veel criminaliteit

De SGP houdt samen met de Jacobus

Fruytierscholengemeenschap een spe-

ciale bijeenkomst over het GGD-onder-

zoek op D.V. vrijdagavond 4 maart. Het

onderzoek wordt dan toegelicht, waarna

er een forumdiscussie zal zijn met onder

andere wethouder mevr. M. Walma van

jeugdbeleid, Fruytier-directeur E. Klein

en SGP-fractievoorzitter H. van den

Berge. Iedereen is van harte welkom. 

Zie ook de achterpagina van dit nummer.

D.V. 4 maart 
bijeenkomst over
GGD-onderzoek
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Apeldoorn verloedert. Deze opvallende

conclusie uit een eigen rapport van de

gemeente was best even slikken voor het

gemeentebestuur van Apeldoorn. In de

vorige maand gepresenteerde Apeldoorn

Monitor 2003/2004 staan allerlei ontwikke-

lingen op het gebied van onder andere

wonen, werken en veiligheid in de ge-

meente. De gegevens werden mede 

verzamelt op basis van enquêtes onder

de bevolking. Op sommige punten scoort

Apeldoorn redelijk goed. Daarbij valt te wij-

zen op de toename van het vrijwilligers-

werk en de hoge waardering van winkel-

voorzieningen. Ook de afname van het

aantal verkeersslachtoffers is positief.

Maar zoals meestal bij rapporten zijn de

lage cijfers het meest opvallend. En daar

is nu ook wel reden toe. Apeldoorn wordt

namelijk steeds smeriger. In 2001 gaven

de inwoners nog gemiddeld een 7,8 op de

vraag of ze in een schone gemeente wo-

nen, maar in 2003 is dit cijfer fors gedaald

tot een 5,9. Burgers ergeren zich -terecht-

erg aan de vernieling van bushokjes en

de rommel en hondenpoep op straat.

Ook qua ontspanningsmogelijkheden voor

jongeren doet Apeldoorn het slecht. Het-

zelfde geldt voor de jeugdcriminaliteit. Na

Dordrecht, Rotterdam en Den Haag staat

Apeldoorn landelijk op de vierde plaats.

Dat deze punten verbetering behoeven,

staat buiten kijf. De SGP heeft daar al

veel eerder om gevraagd. Bij de voorjaars-

nota die de komende maanden wordt be-

handeld, willen wij de probleempunten dan

ook zeker aan de orde stellen. 

Hopelijk leidt dat ertoe dat het college bij

het opstellen van de meerjarenbegroting

dit najaar hier extra geld voor uittrekt.

Actie uit de fractie

Verloedering in Apeldoorn 

Woonwagencentrum De Haere aan de Zwolseweg. Foto GtV

We moeten in onze

samenleving -ondanks

de soms grote ver-

schillen qua opvattin-

gen en levensstijl- 

respectvol met elkaar

blijven omgaan.

Helaas gebeurt dat lang niet altijd.

Respectvol met iemand omgaan houdt

in dat een ander in zijn waarde wordt

gelaten, dus dat een ander niet wordt

gekwetst.

Wie dan terugkijkt op de felle discussies

over de vrijheid van meningsuiting als

gevolg van de brute moord op Theo van

Gogh, moet constateren dat deze soms

weinig respectvol waren. Niet alleen

richting de vele moslims die totaal geen

band met de moordenaar hadden, maar

ook richting andere gelovigen zoals 'die'

SGP'ers. Wij worden door sommige 

opiniemakers in de verdachtenbank

geplaatst, omdat zij zich ergeren aan

bepaalde bijbelse opvattingen, die in

hun ogen te radicaal zijn.

Een dergelijke benadering is jammer.

Voor de SGP is Gods Woord het richt-

snoer. De bijbelse beginselen moeten in

de politiek -zowel landelijk als plaatse-

lijk- centraal staan.

Het is een opdracht om er in liefde op te

wijzen dat gerechtigheid een volk ver-

hoogt, maar ook dat de zonde een

schandvlek der natie is. Als de SGP om

principiële redenen tegen een voorstel

is, is dat niet om anderen iets te mis-

gunnen of te kwetsen, maar alleen

omdat Gods Woord aangeeft dat er een

andere houding nodig is. 

Natuurlijk biedt de Bijbel niet voor alle

vraagstukken en problemen een kant-

en-klare oplossing. Als het gaat om

principiële vragen zoals de winkelope-

ning op zondag, dan zijn er duidelijke

beginselen, maar bij bijvoorbeeld de

sociale woningbouw gaat het meer om

bijbelse noties zoals onder andere de

zorgplicht van de overheid voor haar

onderdanen.

Vanuit de Bijbel probeert de SGP -ook

in Apeldoorn- een principiële en prak-

tische bijdrage te leveren aan het poli-

tieke debat. We trachten dat -ondanks

onze tekortkomingen- op een eerlijke,

integere manier te doen. En ook daarbij

is Gods leiding zo onmisbaar. 

Met vriendelijke groeten,

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

Ter kennisname

De dure renovatie van het woonwagen-

centrum De Haere zorgde voor veel

ophef. Eind vorig jaar stemde een meer-

derheid van de raad in met het hoge 

krediet van 11,9 miljoen euro.

De Haere telt 66 standplaatsen, maar in

de praktijk stonden er lange tijd veel meer.

De gemeente greep echter jarenlang niet

in. Pas sinds 2002 wordt door het college

beter gelet op handhaving van de regels.

Dit tot grote ergernis van de bewoners. 

Bovenop deze problematiek komt de ingrij-

pende renovatie van het woonwagencen-

trum. Aanvankelijk was er een krediet van

3,9 miljoen euro uitgetrokken, maar nu

worden de kosten begroot op 11,9 miljoen

euro vanwege extra uitgaven voor onder

meer milieusanering en verplaatsing. De

gang van zaken leidde tot grote politieke

commotie. In feite speelden er twee dingen,

namelijk de gebrekkige bestuurlijke aanpak

en de flinke stijging van de kosten.

De SGP had ook grote kritiek op het jaren-

lang slecht handhaven van de regels en op

het flink uit de hand gelopen krediet.

Sommige partijen dienden zelfs een motie

van wantrouwen in tegen verantwoordelijk

wethouder Gutteling (PvdA). 

De SGP steunde deze niet, aangezien de

aanpak sinds 2002 duidelijk is verbeterd.

Bovendien hebben we qua financiën geen

keus, want de renovatie is noodzakelijk.

Flinke ophef rond De Haere
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Ieder najaar buigt de gemeenteraad

zich over de begroting voor de komen-

de jaren. Het was verheugend dat de

raad ook verschillende SGP-voorstel-

len overnam.

In de toelichting op de begrotingsbehande-

ling wees onze fractie eerst op het grote

belang van de bijbelse beginselen. Deze

staan steeds meer onder druk, zo bleek

ook vorig jaar twee keer heel duidelijk. Wij

doelen daarbij op de naaktfietstocht in juni

en de uitbreiding van het aantal koop-

zondagen van twaalf naar veertien. Beide

zaken hebben onze fractie erg teleurge-

steld. Ze zijn er symptonen van dat de 

bijbelse beginselen ook in Apeldoorn 

steeds minder weerklank vinden.

Bevrijding

Dat blijkt bijvoorbeeld ook bij de 60e

Herdenking van de bevrijding in mei van

dit jaar. Apeldoorn wil hier een groot eve-

nement van maken. Het herdenken van

de bevrijding vindt de SGP zonder meer

positief, maar het Nationaal defilé wordt

helaas op D.V. zondag 8 mei gehouden.

Onze fractie heeft al veel eerder aan het

college gevraagd of dit niet kon verande-

ren, maar volgens het college was dat

niet mogelijk. Erg jammer! 

Dat er voor bijbelse beginselen als zon-

dagsheiliging steeds minder steun is, 

valt maatschappelijk gezien wel te ver-

klaren, maar onze fractie heeft erop

gewezen dat het om inzettingen gaat 

die de Heere als Schepper van hemel en

aarde heeft gegeven. In Prediker 12 staat:

Vrees God en houd Zijn geboden, want dit

betaamt alle mensen. In de Bijbel wordt

keer op keer opgeroepen om niet te zon-

digen, maar om God lief te hebben boven

alles en om onze naaste lief te hebben

als onszelf. Laten we dat ter harte nemen,

want ook de overheid heeft daarbij een

duidelijke taak, zo stelde de fractie in haar

bijdrage.

Op grond van de bijbelse beginselen is

het volgens de SGP belangrijk dat er veel

rekening wordt gehouden met de zwakke-

ren in de samenleving. Tijdens de bezuini-

gingsdiscussie vorig voorjaar is volgens

de SGP ten onrechte sterk geschrapt in

de uitgaven voor het armoedebestrijdings-

beleid. Gelukkig wilde de raad nu bij de

behandeling van de meerjarenbegroting

extra geld voor de minima uittrekken.

Waarden en normen

De SGP vroeg in het debat wederom om

meer aandacht voor waarden en normen.

Ook in Apeldoorn is sprake van overlast

en criminaliteit. Er moet meer begrip en

respect voor elkaar komen. Hierbij spelen

waarden en normen een belangrijke rol.

De aandacht hiervoor komt in Apeldoorn

niet gemakkelijk van de grond. Daarom

riep onze fractie via een motie op om dit

thema een duidelijker plaats te geven.

Helaas was er geen meerderheid voor dit

voorstel.

Een punt waar de SGP zich grote zorgen

om maakt betreft de financiën en het rom-

melige gemeentelijke belastingbeleid. De

lasten voor de burger stijgen gemiddeld

zo'n 10 procent. Vooral voor de lagere

inkomensgroepen, maar ook voor veel

gezinnen met opgroeiende kinderen is dat

weer een tegenvaller.

Onze fractie heeft grote kritiek op extra

geld voor het Omnisportcentrum. In dit

megaproject gaat zo sluipenderwijs

helaas nog meer overheidsgeld zitten.

Speelvoorzieningen

De SGP vindt het van groot belang dat we

op een duurzame manier omgaan met

water, energie en de natuur. Het gaat om

rentmeesterschap in bijbels perspectief.

Daarom heeft onze fractie aangedrongen

dat er voldoende aandacht voor duur-

zaamheid moet blijven. Hetzelfde geldt

voor de fietsdoorstroomas op de

Asselsestraat en de bloembakken in de

binnenstad. Dankzij een motie van de

vorige SGP-fractievoorzitter, Hans Leune,

wordt onze binnenstad iedere zomer

opgesierd met bakken vol kleurrijke bloe-

men. Het leek erop dat het college hierop

wilde bezuinigen, maar dat gaat gelukkig

niet door.

De SGP vroeg ook om extra aandacht

voor speelvoorzieningen voor kinderen.

Voor het onderhoud van de circa 1400

speelplaatsen in Apeldoorn is meer geld

nodig. Onze fractie kreeg bij dit verzoek

de steun van alle partijen.

Wensen

Ook de andere fracties hadden natuurlijk

hun wensen. In totaal dienden de negen

fracties 32 amendementen (concrete wijzi-

gingen op de collegevoorstellen) en 25

moties (verzoeken aan het college om het

beleid aan te passen) in. Hiervan werden

twaalf amendementen en negen moties

aangenomen.

De SGP diende -in verschillende gevallen

in samenwerking met andere partijen- zes

amendementen en vijf moties in. Hiervan

werden vier amendementen en drie moties

aangenomen. Zij hadden betrekking op

verbeteringen ten aanzien van het sociaal

beleid, het belastingbeleid, kinderspeel-

plaatsen, fietspaden en het milieubeleid.

Het is verheugend dat het beleid iets is

bijgesteld in de richting zoals de SGP zou

willen, maar daarnaast blijft het wel erg

teleurstellend dat er voor bijbelse princi-

pes zoals de zondagsheiliging zo weinig

steun is. Is dit ook uw zorg?

Henk van den Berge

Evert Mulder

Raad positief over verschillende SGP-voorstellen

Voor het onderhoud van speelplaatsen is meer geld nodig. Foto GtV
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De affaire-Reesink dreigt Apeldoorn

vele miljoenen euro's te gaan kosten.

Stevent de gemeente hiermee af op weer

een bestuurlijk en financieel debacle?

Medio jaren negentig gaf Reesink (han-

delshuis in landbouwmachines, doe-het-

zelfartikelen en tuingereedschap) uit

Zutphen aan dat het wilde verhuizen naar

de Ecofactorij, het bedrijventerrein aan de

oostkant van Apeldoorn. Aanvankelijk was

de gemeente blij met de komst, maar al

snel ontstonden er allerlei problemen en

weigerde het college de grond aan Reesink

te leveren. Hierdoor liep de nieuwbouw

van het bedrijf drie jaar vertraging op.

Dwangsom

Reesink spande rechtszaken tegen de

gemeente aan en won die meestal. Eind

december 2004 werd Apeldoorn door de

Raad van State wederom in het ongelijk

gesteld en veroordeeld tot het betalen van

een forse dwangsom. Het bedrijf dreigt

met een claim van een paar tientallen 

miljoenen euro's. Waarschijnlijk wordt het

de komende maanden duidelijk om welk

bedrag het gaat.

Tijdens de rechtszaken moest de gemeen-

teraad tandenknarsend toekijken. Zolang

een zaak onder de rechter is, is het niet

verstandig in het openbaar met het 

college in discussie te gaan over de 

vervelende gang van zaken.

Maar nu het eind van de affaire hopelijk

snel in zicht komt, geven gelukkig alle

politieke partijen op voorhand aan dat ze

volledige openheid eisen. Als de gemeen-

te bovendien zal worden veroordeeld tot

het betalen van vele miljoenen euro's dan

kan dat wel eens tot de val van het college

leiden. Zover is het nog niet, maar na de

grote bestuurlijke en financiële problemen

rond bijvoorbeeld diftar en het woonwagen-

centrum De Haere begint het geduld ook

bij de SGP duidelijk op te raken. Door

dergelijke kwesties wordt het vertrouwen

in het college behoorlijk ondermijnd.

Henk van den Berge

Affaire-Reesink kost nu al veel geld

Het gebouw van Reesink op de Ecofactorij Foto GtV

Nog voor de zomer zal profvoetbalclub

AGOVV bekendmaken waar het nieuwe

stadion moet komen. De gemeente zal

zich dan over het voorstel buigen.

Hopelijk houdt de raad voet bij stuk en

wordt er geen geld gestoken in dit 

miljoenenproject.

Toen AGOVV in 2003 profvoetbal ging

spelen werd afgesproken dat de club tot

2008 op Berg en Bos mocht blijven.

Vanwege vooral het bestemmingsplan en

de parkeerproblemen moet naar een

andere locatie worden gezocht.

Eind januari werden door het college vier

potentiële locaties aangewezen waar

AGOVV in principe een nieuw voetbalsta-

dion kan bouwen. Het gaat daarbij om:

- Kuipersdijk (aan de zuidzijde van de A1,

ten zuiden van de Maten);

- TNO locatie (hoek Laan van Westenenk-

Arnhemseweg);

- Europaweg (Laan van Spitsbergen-

Dijkgraafweg, het terrein van Goudkuil, 

Kwantum en BCC);

- Philipsbosje (hoek Arnhemseweg-Laan

van Malkenschoten, tegenover Centraal

Beheer).

Het is nu even afwachten met welke loca-

tie AGOVV komt. Voor de zomer moet de

club zijn voorkeur uitspreken, waarna de

gemeente zich over de keuze zal buigen. 

De SGP zal de plannen kritisch bekijken.

Principieel gezien zijn wij tegen profvoet-

bal vanwege onder meer wedstrijden op

zondag en de sportverdwazing. Er zijn nu

al verhalen met citaten als: ,,Waar gaat

AGOVV de voetbalhemel bestormen?" en

,,Waar zal de voetbaltempel komen?" Ook

moet er bij het beoordelen van de plan-

nen scherp worden gelet op zaken als

openbare orde en de parkeer- en milieu-

problematiek.

Maar er zijn meer argumenten om erg kri-

tisch te staan tegenover de nieuwbouw.

Het grote stadion voor zo'n 7500 toe-

schouwers, waarin jaarlijks amper dertig

wedstrijden van anderhalf uur worden

gespeeld, gaat ruim tien miljoen euro

kosten. Maar zijn de bezoekersaantallen

wel reëel? In het huidige stadion kunnen

2500 mensen, maar naar de wedstrijden

komen nog lang geen 2000 toeschou-

wers. AGOVV zelf zegt dat het met een

negatief imago in Apeldoorn kampt. Waar

is dan dat optimisme op gebaseerd?

Financiële steun

De SGP vreest dat de bouw van een sta-

dion de gemeente op termijn flink geld kan

gaan kosten. De afspraak nu is dat de

voetbalclub met behulp van entreegelden,

sponsors en dergelijke de begroting rond

moet zien te krijgen. Maar in alle andere

plaatsen met betaald voetbal moeten de

gemeenten op de een of andere manier 

-vaak flink- bijspringen.

Tot nu toe hebben alle politieke partijen 

-behalve Gemeentebelangen- gelukkig ver-

klaard tegen financiële steun aan AGOVV

te zijn, omdat de profclub terecht als een

bedrijf wordt gezien. De SGP zal hen daar

aan houden, want de gemeente geeft de

laatste jaren al veel te veel belastinggeld

uit aan miljoenenprojecten.

Kritisch over nieuw voetbalstadion voor AGOVV
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De gemeenteraad heeft besloten om de

eerstkomende twintig jaar geen huizen

te bouwen aan de andere kant van de

snelwegen. Daardoor ontstaat de nei-

ging om dan maar hoger te bouwen,

want dan kunnen er meer wooneenhe-

den op een beperkt oppervlak. De

vraag die zich nu voordoet is: Waar

willen we hoogbouw en hoe hoog mag

dat dan worden? 

Aanleiding voor de discussie over de 

‘wolkenkrabbers’ was een debat over het

nieuwe bestemmingsplan voor de 

Prins Willem-Alexander zone. Het plan

was om in dat gebied verschillende hoge

gebouwen neer te zetten, waaronder één

van twaalf verdiepingen hoog op de hoek

PWA-laan - Prinses Beatrixlaan. Dat viel

slecht bij de buurtbewoners. Zij vreesden

voor aantasting van de privacy en voor

schaduwwerking door het flatgebouw. 

Onze fractie heeft toen gezegd dat hoog-

bouw inderdaad niet echt past in die wijk,

die vooral bestaat uit zogenaamde

Apeldoornse huuskes. De reactie van de

wethouder daarop was dat we dan maar

beter in één keer hoogbouwbeleid kunnen

vaststellen voor heel Apeldoorn.

Zeventig meter hoog

Om de discussie te openen, heeft de wet-

houder een onderzoeksbureau opdracht

gegeven om de voor- en nadelen van

hoogbouw eens op een rij te zetten en

tevens wat suggesties te doen over waar

wel en waar niet, en over de hoogte. Dat

heeft geleid tot een notitie, die de titel

"Onder de bomen of boven de bomen"

heeft meegekregen. In deze notitie komen

onder andere de volgende zaken aan de

orde:

- Als Apeldoorn binnen de grenzen van de

snelwegen wil blijven, zal dichter

bebouwd moeten worden dan tot nog toe.

- Als Apeldoorn oude industrieterreinen 

wil ombouwen tot woonwijken, zal er

sowieso dichter bebouwd moeten worden

om uit de kosten te komen.

- Dichter bouwen kan door of alles vol te

bouwen met bouwblokken van 3, 4 of 5

verdiepingen hoog. Of door hier en daar

een echt hoog gebouw neer te zetten (bij-

voorbeeld 15 of 20 verdiepingen hoog),

met redelijk wat groen er omheen.

- Als wordt gekozen voor hoogbouw, in

geval van kantoren, kan het meestal

financieel uit om auto's ondergronds te

parkeren; dat verbetert de ruimtelijke kwa-

liteit en verhoogt de leefbaarheid.

- Nadat Zonnehoeve en Zuidbroek zijn

volgebouwd, zullen de grotere bouwpro-

jecten liggen in de Kanaalzone, en rond-

om de Europaweg (de Zuidwest Poort).

Deze zones (de grote lijn; zie kaartje)

zouden kunnen worden aangewezen als

hoogbouwzones, waarin gebouwd mag

worden tot maximaal 70 meter. In de rest

van Apeldoorn zou dan minder hoog

gebouwd mogen worden (tot maximaal 30

meter; de boomgrens).

- Hoogbouw moet in alle gevallen goed

worden ingepast in de omgeving; zeker

als daar bestaande bebouwing is. Hoog-

bouw moet eigenlijk iets extra's leveren aan

de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

- Het verdient aanbeveling om de gevol-

gen van elk te bouwen hoog gebouw in

beeld te laten brengen in een zogenaam-

de hoogbouweffectrapportage.

Maatschappelijk debat

De gemeenteraad heeft besloten om alle

inwoners van Apeldoorn de gelegenheid

te bieden om over deze lastige materie

mee te praten. Het is immers een onder-

werp dat alle inwoners van Apeldoorn

aangaat. Er wordt een maatschappelijk

debat georganiseerd in drie stappen.

De eerste stap is al geweest op 1 februa-

ri. Toen kon iedereen, na een viertal korte

inleidingen door deskundigen, zijn of haar

mening geven over hoogbouw. De tweede

stap volgt op 16 maart in CODA. Dan

wordt er in kleinere groepen gediscussi-

eerd over deelonderwerpen. Op 19 april

volgt het slotdebat in de grote zaal van

Gigant. Na een samenvatting van de voor-

gaande discussies door de wethouder,

kan er dan opnieuw worden gedebatteerd,

waarna er conclusies worden getrokken.

Op aandringen van onze fractie volgt er

na dit maatschappelijk debat nog een

debat in de gemeenteraad. 

Voorlopige visie SGP

De SGP-fractie kiest er vooralsnog liever

voor om, met name aan het Kanaal, een

aantal hogere gebouwen met voldoende

groenvoorzieningen te bouwen dan om

een groot aantal lagere gebouwen met

weinig groen te bouwen. Verder kunnen

we ons wel vinden in het voorstel om in

de kanaalzone en langs de invalswegen

hoger te bouwen en in de woonwijken tot

maximaal 30 meter.

Wel vinden we dat door middel van een

hoogbouweffectrapportage moet worden

aangetoond dat de hoogbouw past in de

omgeving. Verder moet er rekening wor-

den gehouden met de identiteit van de

stad. Ook bij hoogbouw mag er geen

grootstedelijke uitstraling ontstaan.

Graag horen we ook uw mening, hetzij via

het maatschappelijk debat, hetzij recht-

streeks, om zo een definitieve standpunt

te kunnen bepalen.

Hans Leune  

Evert Mulder

Discussie over ‘wolkenkrabbers’ in Apeldoorn
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De veehouderij in Uddel en omgeving

had al weinig mogelijkheden om uit te

breiden, maar de beperkingen worden

nog groter. De SGP- en VVD-fractie

trokken daarom aan de bel. De fracties

willen het voortbestaan van de kalver-

houderij garanderen.

Uitbreiding van de veehouderij was al

moeilijk vanwege de Richtlijn veehouderij

en stankhinder en de Wet ammoniak en

veehouderij. Vanwege stankhinder mogen

boerenbedrijven niet te dicht op de

bebouwde kom zitten; vanwege ammoniak-

emissie niet te dicht op de bossen rondom

het dorp. Daar komen nu nog de gevolgen

van het Reconstructieplan Veluwe en de

Vogel- en habitatrichtlijn bij. 

Reconstructie Veluwe

Op grond van de Reconstructiewet van

het ministerie van Landbouw is er ook

voor de Veluwe een reconstructieplan

opgesteld. In het opgestelde conceptplan

zijn drie soorten gebieden aangewezen:

- Extensiveringsgebieden, waar de vee-

houderij geen groeimogelijkheden krijgt,

maar de natuur wel. In feite betekent dit

een sterfhuisconstructie voor de inten-

sieve veehouderij in dit gebied, wat wordt

gevormd door een zone van 250 meter

rondom belangrijke natuurgebieden.

- Verwevingsgebieden, waarin de veehou-

derij en de natuur beiden een plaats moe-

ten hebben en houden

- Ontwikkelingsgebieden, waar de vee-

houderij groeimogelijkheden krijgt, en de

natuur op de tweede plaats komt.

In de Agrarische Enclave (Uddel, Elspeet,

Garderen en Speuld) is geen ontwikke-

lingsgebied aangewezen. Voor dit con-

ceptplan was desondanks redelijk veel

draagvlak. Gedeputeerde Staten van

Gelderland hebben echter besloten op

een aantal punten af te wijken van dit

conceptplan. Men heeft voorlopig de hele

Agrarische Enclave benoemd als extensi-

veringsgebied, in afwachting van een ver-

der uitgewerkt plan waarin moet worden

aangegeven hoe de ammoniakemissie

met 50 procent teruggebracht kan worden.

Convenant

De SGP-fractie in de Provinciale Staten

van Gelderland heeft bij de bespreking

van het reconstructieplan Veluwe een

voorstel ingediend om de aanpassingen

van Gedeputeerde Staten terug te draaien.

Om tot zo'n verder uitgewerkt plan te

komen, is in juni 2004 een convenant

(een overeenkomst) getekend door de

landbouworganisatie GLTO, de Gelderse

Milieufederatie en de gemeenten

Apeldoorn, Nunspeet, Ermelo en

Barneveld. In dit convenant voor de

Agrarische Enclave is in grote lijnen aan-

gegeven hoe aan de ene kant een emis-

siereductie van ammoniak van 50 procent

gerealiseerd moet gaan worden.

Aan de andere kant wordt aangegeven

hoe kalverhouders die meer dan 250

meter buiten de bebouwde kom zitten en

tevens meer dan 250 meter van kwetsbare

natuurgebieden, toch kunnen uitbreiden.

Dit convenant op hoofdlijnen moet nu eerst

nog verder worden uitgewerkt en goedge-

keurd door Provinciale Staten, voordat het

gebied buiten de 250 meter zones alsnog

wordt aangemerkt als verwevingsgebied.

Maar daarnaast moet ook rekening worden

gehouden met de zogenaamde Vogel- en

Habitatrichtlijn. Hierin wordt de leefomge-

ving van zeldzame vogels, bomen en

planten beschermd tegen bedreigingen,

tengevolge van allerlei menselijke acti-

viteiten. Deze richtlijn had al lang inge-

voerd moeten zijn in Nederland, maar de

minister van Landbouw is nog niet zover.

Echter, de milieubeweging weet inmiddels

wel dat ze elke milieuvergunning, die een

gemeente afgeeft, en die niet is getoetst

aan deze Richtlijn, nietig kan laten verkla-

ren door de rechter. Dit gebeurt dan ook

heel regelmatig. Om deze reden is de

gemeente Apeldoorn begonnen met het

toetsen van vergunningaanvragen aan

deze richtlijn. Omdat er nog geen lande-

lijke regels zijn, heeft de gemeente zelf

een toetsingsmethode bedacht. Op zich

lijkt dit een goede manier van beoordelen,

maar de normen zijn wel streng.

Schriftelijke vragen

Door al deze nieuwe milieuwetten ziet het

er naar uit dat er de komende tien tot vijf-

tien jaar geen groeimogelijkheden zijn

voor de kalverhouders in de Agrarische

Enclave. En stilstand is achteruitgang. Dit

betekent concreet dat de kalverhouderij

onder zware druk komt te staan.

Tegelijkertijd worden er van de kant van

de overheid geen serieuze alternatieven

geboden. Met andere woorden: het even-

wicht tussen de bijbelse opdracht van

bouwen en bewaren komt in gevaar.

Daarom heeft de Apeldoornse SGP-

fractie, samen met de VVD, vragen

gesteld aan het college van B&W over

deze problematiek.

Zo willen zij weten op grond waarvan de

wethouder het convenant heeft onder-

tekend. Dit convenant is namelijk niet aan

de gemeenteraad voorgelegd. Verder willen

we weten waarom het college ineens

vanaf 25 oktober alle al veel eerder in-

gediende milieuvergunningaanvragen is

gaan toetsen aan de Vogel- en Habitat-

richtlijn. Ook willen we weten waarom het 

college zulke strenge regels en normen

hanteert voor de Habitattoets. Tenslotte

hebben we gevraagd wat het college

denkt te doen om het voortbestaan van

de kalverhouderij in Uddel te garanderen. 

Evert Mulder

Kalverhouderij in Uddel onder grote druk

De veehouderij in Uddel heeft te maken met strenge regels. Foto GtV
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Het Aardhuis, even ten noordwesten van

Hoog Soeren, vormt een pittoresk stukje

oranjegeschiedenis in het kroondomein bij

Apeldoorn.

Koning Willem III liet in 1861 dit jachtchalêt

bouwen, bijna op het hoogste punt van de

Veluwe (102 meter boven NAP) op de

Aardmansberg. Het chalêt was een ont-

werp van architect H. F. G. N. Camp. Aan-

nemer Wegerif uit Apeldoorn was met de

bouw belast. Reden voor de bouw was dat

Willem III in de onmiddellijke nabijheid van

het militaire kamp Milligen een zomerhuis

tot zijn beschikking wilde hebben. Ook wil-

de hij een plaats hebben om met militaire

autoriteiten te kunnen overleggen. 

Na de dood van Willem III legde Prins

Hendrik (echtgenoot van Koningin Wilhel-

mina) meer het accent op de jacht. Hierdoor

ontstond de aanduiding "jachtchalet".   

Het gebouw is gedeeltelijk in Zwitserse stijl

opgetrokken uit hout. Na 'royale' en minder

gelukkige tijden te hebben doorstaan -bijna

dreigde het gebouw door verwaar-

lozing te verdwijnen- is Het Aardhuis nu

ingericht als voorlichtings-/bezoekerscen-

trum annex museum over de Veluwse flora

en fauna. Het koninklijk karakter van het

huis is het best bewaard gebleven in de

stijlkamer die de koning helemaal in het

teken van de jacht heeft laten inrichten.

Het gewerenrek met daarin antieke gewe-

ren staat er nog net zo als in 1861 en ook

de stoelen, gemaakt van afgeworpen her-

tengeweien, staan nog steeds op dezelfde

plek als in vroeger tijden.

Bijna niet meer voor te stellen is dat de

plek waar nu Het Aardhuis ligt, eens een

reusachtige open vlakte was, waar de wind

met zandverstuivingen stoeide. Het gebied

was nagenoeg onbewoond, omdat de

mens er door het ontbreken van water nau-

welijks kon leven. De bouw van het chalêt

was bijna 150  jaar geleden dan ook geen

gering karwei, want er moest bijvoorbeeld

een waterput van bijna tachtig meter diep

worden gegraven.

Het Aardhuis staat sinds 1973 op de

Rijksmonumentenlijst. Gidsen leiden bezoe-

kers rond in het wildpark. In de zomermaan-

den is dat iedere dag mogelijk. De kans om

herten te zien in de tegenover het chalêt

gelegen wei is groot en ook een kijkje bij

het zwijnenbos even verderop is beslist de

moeite waard.

Riekelt Pasterkamp

Het
Aardhuis

Krek de plek

Het Aardhuis in het Kroondomein.
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Hij staat aan het roer van een enthousi-

aste politieke jongerenclub. Hij houdt

van zeilen, eet graag soep en stoof-

peertjes, maar schuwt op zaterdag een

bord patat niet. Arjan Klein

(26), voorzitter van de

SGP?Jongeren Apeldoorn.

Wat is de mooiste kant van

Apeldoorn?

,,Burgemeester De Graaf vroeg

me dat ook ooit. Ik haalde me

zijn boosheid op de hals door te

zeggen dat Apeldoorn eigenlijk

één groot dorp is met de allures

van een stad. Maarre... boze bur-

gemeester of niet, ik blijf er bij

dat het landelijke karakter Apel-

doorn voor mij aantrekkelijk is.’’

Waar erger je je het meest aan

in Apeldoorn?

,,Foutparkeerders en honden-

poep.’’

Heeft Apeldoorn genoeg te bie-

den voor jongeren?

,,Ja, hoor. Apeldoorn biedt veel

mogelijkheden om initiatieven

van en voor jongeren te ont-

plooien.’’

Welke politieke discussie houd je het

meest bezig?

,,De rol van de islam in Nederland. 'k Ben

er nog niet uit. Moeten we de islam de

ruimte bieden of juist proberen in te per-

ken? Wij hebben het als Nederlanders

allemaal te veel en te lang op zijn beloop

gelaten. En vooral wij als christenen.’’

Waarom ben je voorzitter van SGP-jonge-

ren Apeldoorn?

,,Jongeren kunnen niet snel genoeg in

aanraking worden gebracht met het 

maatschappelijke en politieke debat. Maar

dan wel vanuit een gereformeerde, bijbel-

se visie. Daar wil ik een belangrijke bijdra-

ge aan leveren.’’

Wat zou je als minister-president het eer-

ste doen?

,,Minder agenten in een stiekeme auto-

met-flitsapparaat op een geniepig plekje

laten staan en veel meer agenten op

straat! Wijkagenten moeten het eerste

aanspreekpunt voor mensen zijn.’’

Wat mis je in deze samenleving?

,,Verdraagzaamheid. We voelen ons gauw 

persoonlijk beledigd. 

Een eigen mening die niet wordt gedra-

gen door een ander, nomineert je tegen-

woordig al voor een moordaanslag.’’

Wat heeft de SGP nodig?

,,Een betrokken achterban. Niets is zo

ontmoedigend als een SGP'er het gevoel

krijgt dat hij het werk zonder achterban

moet opknappen.’’

Wat pik je uit ongeadresseerd drukwerk?

,,De doe-het-zelf-folders.’’

Kook je weleens?

,,Elk weekend. Zaterdag frites en/of zon-

dag soep of stoofpeertjes.’’

Sport?

,,'s Zomers zeil ik graag, maar daar komt

helaas niet of nauwelijks van.’’

Waarmee drijf je je vrouw tot wanhoop?

,,De wekker een half uur vroeger zetten

dan dat ik er uit ga.’’

Merk schoenen?

,,Altijd Van Bommel.’’

Stropdas?

,,Van alle merken thuis, maar

altijd 100 procent zijde.’’

Ben je materialistisch?

,,Ja. 'k Mag graag genieten van

een prachtige auto, een mooi

huis of een scherp gesneden zeil-

jacht. Maar weet dit gelukkig wel

te relativeren. Dagelijks word je

bepaald bij de tijdelijkheid van je

bezittingen.’’

Welke wereldleider zou je graag

eens spreken?

,,Poetin, over zijn carrière als KGB-

spion naar president van Rusland.’’

Wat is de beste politicus?

,,Op dit moment Sharon van Israël.

Uitmuntend dat hij, om de vrede dichter-

bij te brengen een letterlijke handreiking

doet aan de Palestijnen.’’

Wie is de beste SGP'er?

,,Het klinkt misschien wat gezocht, maar

de beste SGP'ers vind ik alle moeders en

vrouwen die hun mannen voortdurend

motiveren om zich in te zetten. De lange

avonden waarop velen zich voor de SGP

inzetten, zijn alleen mogelijk door hen.’’

Welke bijbelse figuur spreekt je het meest

aan?

,,Paulus. Eerlijk en no-nonsense. Boven-

dien bewogen met het wel en wee van zijn

mede-christenen in een wereldse samen-

leving die draaide om genot en plezier.’’

Waarmee zou je een meditatie in De

Banier vullen?

"Over de voortrekkersrol die de SGP kan

vervullen in het maatschappelijke debat

over de plaats van niet-christelijke religies

in de Nederlandse samenleving. Als SGP

hebben we wel enig gewicht in de schaal

te leggen als het hierom gaat. We mogen

ons namelijk vanaf de oprichting van de

partij baseren op Gods Woord. Hetzelfde

beginsel waarop ooit de gehele Neder-

landse samenleving was gefundeerd."

Gerard ten Voorde

Aan de tand gevoeld...

Arjan

Klein

De beste 

SGP’er is 

een vrouw



De sociale zekerheid; een politiek

spel? De SGP-Jongeren organiseren

op D.V. vrijdag 18 maart een forum-

avond. SGP’er B.J. van der Vlies en

FNV-bestuurder T. Heerts spreken.

Iedereen is welkom vanaf 19:30 uur in

de aula van de Jacobus Fruytier sg. te

Apeldoorn. Aanvang 20:00 uur.
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Van de kiesverenigingen

De kiesvereniging van Uddel zag haar

ledental de afgelopen maanden stijgen

van 150 naar ruim 180 leden. Dat bete-

kent een groei van meer dan 20 pro-

cent! Wat hieraan ten grondslag lag?

Een succesvolle ledenwerfactie.

Bij de laatste verkiezingen bleek dat van

de Uddelse bevolking ongeveer 60 pro-

cent SGP stemt. Dat betekent dat we zo'n

450 leden zouden kunnen hebben, terwijl

we er 150 hadden. Daarom hebben we

geprobeerd het aantal drastisch te ver-

meerderen.

Het idee voor een ledenwerfactie leefde al

langer. Omdat het een rustige tijd was

zonder verkiezingen, besloot de kiesver-

eniging een actie te starten. Het voordeel

(of nadeel?) van een klein dorp is dat

iedereen elkaar kent. De penningmeester

doorzocht het hele telefoonboek en stelde

een lijst met namen samen.

Deze personen ontvingen allemaal een

informatiepakket. Dit pakket bestond uit

een Banier, een folder over de SGP en

een verkort verkiezingsprogramma.

Bijgevoegd was een brief met een oproep

om lid te worden. Dat de eerste respons

laag was, hadden we uiteraard verwacht.

Daarom waren bellijsten opgesteld. Ieder

potentieel lid werd na een aantal weken

gebeld. En dat had resultaat! We boekten

ruim dertig nieuwe leden.

Juist door de persoonlijke contacten kun

je mensen beter overtuigen van het nut

van een lidmaatschap. Natuurlijk hopen

we dat al deze nieuwe leden (en de

bestaande) trouw de vergaderingen

bezoeken. Maar ook degenen die dat niet

doen, hebben we hard nodig. Het grootste

deel van de contributie gaat namelijk naar

de landelijke SGP. Dan helpt iedereen mee!

Potentiële leden

Volgens bovengenoemde rekensom heeft

de kiesvereniging Uddel nog 270 potentië-

le leden. Uiteraard zijn zij ook van harte

welkom om lid te worden. Een e-mail naar

sgpuddel@kliksafe.nl of een telefoontje

naar 0577-400629 is voldoende.

Een succesvolle ledenwerfactie Op D.V. 23 maart is de jaarlijkse leden-

vergadering. Het is een belangrijke bijeen-

komst. Op die avond wordt de concept-

kandidatenlijst voor de gemeenteraads-

verkiezingen in maart 2006 vastgesteld.

Ook is er een discussie met onze raads-

leden over hoogbouw in Apeldoorn en de

vraag of de enorme problemen rond De

Haere en Reesink moeten leiden tot het

aftreden van wethouder(s). De avond

wordt gehouden in het verenigingsgebouw

van de Hersteld Hervormde Kerk,

Samragdstraat 10 in Apeldoorn. 

Aanvang 19.45 uur. Alle leden welkom.

SGP-Jongeren bijeenkomst
over sociale zekerheid

Ledenvergadering Apeldoorn



Apeldoorn heeft een nieuwe gemeente-

lijke waakhond: de rekenkamercom-

missie (RKC). Deze is op 30 oktober

2003 door de gemeenteraad geïnstal-

leerd. De commissie heeft drie doel-

stellingen. Zij probeert zichtbaar te

maken waar de gemeente Apeldoorn

haar geld aan besteedt; wat er van die

bestedingen terechtkomt in de zin van

resultaat en maatschappelijke effecten; 

en hoe dat zich verhoudt tot het beleid

dat de gemeenteraad vooraf heeft

geformuleerd.

Het zichtbaar maken van deze doelstel-

lingen gebeurt door onderzoeken te 

verrichten en daarover rapporten uit te

brengen aan de gemeenteraad.

De commissie is in Apeldoorn gestart met

zeven raadsleden en fractievertegenwoor-

digers en staat onder deskundige leiding

van een externe voorzitter, de heer R. van

der Mark, in het dagelijks leven onderzoe-

ker bij Berenschot. Namens de SGP zit

ondergetekende in de RKC.

Onderzoeksprogramma

Het werk van de rekenkamercommissie

kenmerkt zich door onafhankelijkheid en

objectiviteit. Bij de keuze van de onder-

zoeksthema's laten we ons leiden door

heldere, vooraf bepaalde criteria. Bijvoor-

beeld het maatschappelijk belang of twij-

fels over de doelmatigheid of rechtmatig-

heid van het uitgevoerde beleid. Ook het

financiële risico is een belangrijk weegpunt. 

Een vast onderdeel is dan ook het onder-

zoek van de concernjaarrekening van de

gemeente. De burger wordt steeds kriti-

scher, en dat mag ook als het om het

inkomsten- en uitgavenbeleid van de

gemeente gaat. Er wordt veel geld uitge-

geven aan doelen waar de SGP principi-

eel gezien niet achter staat en aan doelen

die niet tot de kerntaken van de gemeente

behoren. Daar kan de RKC op zich niets

aan veranderen want die keuze is aan de

politiek, maar wat wel kan is een onafhan-

kelijk, kritisch onderzoek of het proces

van subsidieverlening goed verloopt. Dit

alles met het doel te leren hoe het beter

kan (effectiever en efficiënter).

De politiek en dus ook u als burger van

Apeldoorn worden nu vaak achteraf

geconfronteerd met tegenvallende reke-

ningen en aanvullende subsidieverzoe-

ken. Denk aan de grote subsidiebedragen

die naar Gigant, Orpheus en het Omni-

sportcentrum gaan. Hoe beter de sturing en

risicobeheersing, hoe geringer de kans op

nog meer verlies aan gemeenschapsgeld.

Subsidies

De gemeente Apeldoorn geeft jaarlijks

ongeveer 60 miljoen euro uit aan subsi-

dies, waarvan 27 miljoen aan een achttal

instellingen op het gebied van welzijn en

cultuur. In het onderzoeksrapport van de

RKC zijn een negental aanbevelingen

gedaan om het subsidiebeleid en het pro-

ces van subsidievaststelling, subsidiever-

lening en controle daarop te verbeteren.

Belangrijk kritiekpunt is dat de gemeente

onvoldoende stuurt op basis van presta-

tie-afspraken.

Tijdens de hoorzitting met gesubsidieer-

den bleek dat grote instellingen als wel-

zijnsorganisatie Wisselwerk en CODA

(bibliotheek, archief en museum) er soms

bij het college van B&W te gemakkelijk

vanafkomen. De subsidietoekenning dient

veel meer gekoppeld te zijn aan de con-

creet verrichte werkzaamheden door de

instellingen zoals bijvoorbeeld het aantal

bibliotheekabonnementen of het aantal

uitgeleende titels. Het college dient tus-

sentijds veel beter de realisatie van

afspraken te volgen en waar nodig finan-

cieel bij te sturen. Tijdens de wekelijkse

politieke markt zijn de aanbevelingen van

de RKC vrijwel alle overgenomen. Een sti-

mulans om op deze wijze door te gaan.

Externe advisering

Op dit moment loopt het onderzoek naar

de uitgaven van de gemeente voor exter-

ne advisering. De SGP heeft hier in de

bezuinigingsdiscussie van vorig jaar uit-

drukkelijk aandacht voor gevraagd, omdat

deze uitgaven de afgelopen vijf jaar zijn

verdubbeld tot een bedrag van circa 14

miljoen euro per jaar. 

De commissie richt zich in het onderzoek

op de vraag of de gemeente doeltreffend

en doelmatig gebruik maakt van externe

adviseurs bij de voorbereiding en uitvoe-

ring van beleid. Ondergetekende maakt

deel uit van de begeleidingscommissie

binnen de RKC die voor de uitvoering van

het onderzoek verantwoordelijk is. Het

onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.

Afsluiting

De gemeenteraad stelt door middel van

de programmabegrotingen financieel en

inhoudelijk de kaders vast waar het colle-

ge van B&W mee aan de slag moet.

Mede door de instelling van de RKC

wordt inhoud gegeven aan de controle-

rende functie van de raad.

Het is aan de politiek om vervolgens con-

clusies te verbinden aan de resultaten en

aanbevelingen van het rekenkameronder-

zoek. Het is verheugend te constateren

dat de gemeenteraad de leer- en verbe-

terprocessen in het gemeentelijk apparaat

stimuleert door de aanbevelingen van de

RKC over te nemen en het college op te

dragen dit uit te voeren.

David van As

fractievertegenwoordiger
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Nieuwe gemeentelijke waakhond in Apeldoorn

Oproep aan leden van de kiesverenigingen

Ga mee met het uitstapje naar Straatsburg en kijk achter

de schermen van onze mensen daar! Het wordt inmiddels

de 5e keer. Afhankelijk van de interesse wordt het een 2 of

3 daagse reis, met een bezoek aan het Europarlement.

2/3 daagse reis  D.V. 8, 9 en 10 juni

Er zijn een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk! De

geschatte kosten bedragen tussen de 85 en 125 euro. p.p.

Voor informatie: H.J. de Jong (055 - 521 81 85) en 

L. Schouten (055 - 522 19 54). Geeft u zich s.v.p. zo snel

mogelijk op bij R.Th. v.d. Pol (055 - 366 76 86)




