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Sluiting dreigt voor het museum voor

moderne kunst. Langzaam krijgen de

bezuinigingen in Apeldoorn vorm. ,,Wij

bezuinigen liever op stenen dan op

mensen”, zegt fractievoorzitter Henk

van den Berge.

Het scenario is bekend. Apeldoorn moet

fors het mes zetten in haar uitgaven, in

totaal voor zo’n 30 miljoen euro. Dit voor-

jaar hebben de collegepartijen bij de coa-

litie-onderhandelingen al 17 miljoen euro

ingevuld, de raad moet nog 13 miljoen bij

elkaar zien te sprokkelen.

De fracties kijken daarbij –elk vanuit hun

eigen maatschappijvisie– allereerst kri-

tisch naar de kerntaken van de ge-

meente. Welke taken moet de overheid

uitvoeren? Wat kan de burger best 

zelf? 

Wat ziet de SGP als kerntaken van de

overheid?

Van den Berge: ,,In de Bijbel staan duidelij-

ke richtlijnen. De overheid moet Gods ge-

boden onderhouden, maar ook de burgers

beschermen en een schild zijn voor de

zwakkeren. Op grond van de Bijbelse

richtlijnen komen wij tot vier kerntaken:

Veiligheid - het beschermen van burgers.

Sociaal beleid - opkomen voor zwakke-

ren. Onderwijs - ouders zijn primair ver-

antwoordelijk, de overheid moet facilite-

ren. Duurzaamheid en rentmeesterschap -

het onderhoud van de openbare ruimte.”

De SGP wil niet snijden in deze kerntaken?

,,Het is niet zo dat wij daar helemaal niet

op willen bezuinigen”, zegt SGP-raadslid

Evert Mulder. ,,Wij zeggen dat de over-

heid primair verantwoordelijk is op deze

terreinen. Soms moet het anders, soms

minder. Neem bijvoorbeeld onderwijs, dat

is een kerntaak. Maar de brede school,

met kinderopvang voor en na schooltijd,

weer niet. Dat moeten ouders gewoon

zelf betalen.”

Zijn er grote verschillen in aanpak tussen

de fracties?

Van den Berge: ,,Niet iedereen verstaat

hetzelfde onder een kerntakendiscussie.

De PvdA gaf tijdens het debat hierover

een uitgebreide socialistische maatschap-

pijvisie, maar kwam nauwelijks met een

concreet punt. Andere partijen noemden

wel concrete zaken. Wij ook. Maar wij zijn

bovendien ingegaan op de Bijbelse begin-

selen. Juist in een discussie over kernta-

ken past dat."

Waar wil de SGP concreet op bezuinigen?

Van den Berge: ,,Apeldoorn verstrekt elk

jaar bijna 50 miljoen euro aan subsidies.

Wij zeggen: ,,Stop die subsidieverslaving”.

Allereerst vinden wij dat we geen geld

meer moeten geven aan activiteiten die

strijdig zijn met Gods Woord. Denk bijvoor-

beeld aan evenementen op zondag.

Belangrijk is bovendien dat er een omslag

komt. Nu krijgen veel verenigingen vaak

voor alle leden subsidie, maar er moet een

grotere eigen verantwoordelijkheid komen.

Het uitgangspunt moet zijn dat burgers,

verenigingen en organisaties zelf meer

voor hun eigen zaken gaan zorgen. Alleen

mensen die het niet kunnen betalen,

moeten steun van de gemeente krijgen. 

Verder moeten we vaker voor slechts

twee of drie jaar subsidie geven. Moedig

bijvoorbeeld jongeren met een startsubsi-

die aan om muziekles te gaan volgen.

Maar na een paar jaar vervalt de subsidie

weer, tenzij de ouders het zelf niet kun-

nen betalen.”

Mulder:  ,,De SGP vindt sport en cultuur

geen kerntaken van de overheid.

In totaal moet Apeldoorn circa 30

miljoen euro bezuinigen. De coalitie-

partijen CDA, VVD, PvdA, D66 en

ChristenUnie hebben afgesproken de

ingrijpende sanering te verdelen over

twee rondes.

Bij de eerste ronde gaat het om een bezui-

niging van 17 miljoen euro. De vijf partijen

hebben daarover tijdens de coalitie-onder-

handelingen dit voorjaar een akkoord

bereikt. De nadruk ligt hierbij vooral op een

vermindering van het aantal ambtenaren. In

oktober heeft de gemeenteraad met deze

bezuinigingsvoorstellen ingestemd (voor

meer informatie zie pagina 5).

Bij de twee ronde is sprake van een bezui-

niging van 13 miljoen euro. Deze wordt

ingevuld via een zogenaamde kerntaken-

discussie. Alle fracties in de raad moeten

aangeven wat de gemeente in de toekomst

wel en niet moet doen. Uiteindelijk moet dit

leiden tot het afstoten van taken en een

afslanking van de gemeente, hetgeen 13

miljioen euro moet opbrengen. Dit traject

zal nog een klein jaar duren.

In oktober was de echte start van de kern-

takendiscussie. De gemeenteraad heeft

zich toen intensief verdiept in de taken van

de gemeente. Als input daarvoor zijn er

vele bijeenkomsten geweest over allerlei

onderwerpen zoals veiligheid, WMO, mini-

mabeleid, woningbouw, sport, cultuur,

openbare ruimte en dienstverlening. Hierbij

gaven vele organisaties en inwoners aan

wat zij als taak van de gemeente zagen.

Apeldoorn bezuinigt in twee rondes 30 miljoen euro

,,Liever bezuinigen op stenen dan op

Overleg in de SGP-fractiekamer. V.l.n.r.: David van As, Henk van den Berge, Jan 

Kloosterman, Evert Mulder, Nico van den Broek en Frank van Putten. Foto: GtV
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Apeldoorn zit met drie grote complexen:

Orpheus, Omnisport en CODA. Dat is te

veel van het goede. Wij stellen voor om

Orpheus te sluiten. Daar gaat elk jaar 3,7

miljoen euro subsidie naar toe.”

Van den Berge: ,,Die prestigeprojecten zijn

een molensteen om onze hals. Wij bezui-

nigen liever op stenen dan op mensen.”

Vallen met zo’n subsidieaanpak geen

mensen buiten de boot?

Van den Berge: ,,Wij vinden dat als iemand

het echt niet kan betalen, dat zo’n persoon

dan vanuit het gemeentelijk minimabeleid

steun moet krijgen. Daar willen wij niet op

bezuinigen. Juist in zwaar weer moet de

overheid de paraplu niet intrekken. “

Forse bezuinigingen, zijn er toch terreinen

waar méér geld naar toe moet?

,,De SGP pleit ervoor meer geld uit te

trekken voor vrijwilligerswerk, juist in een

tijd van vergrijzing. Een organisatie als De

Kap kan met een ton extra al veel doen.”

De raad heeft organisaties gevraagd 

voorstellen te doen voor bezuinigingen.

Levert dat wat op?

Mulder: ,,Dat valt tegen. Veel organisaties

zeggen: ,,We snappen dat er bezuinigd

moet worden, maar niet bij ons.”

Begrijpelijk, want anders ondergraven ze

hun bestaansrecht. 

In het beleid willen we de wijken en dor-

pen meer verantwoordelijkheden geven.

Dorps- en wijkraden zijn bereid de hand-

schoen op te pakken. Zij willen best

bepaalde taken van de gemeente overne-

men. Daardoor kan er op termijn minder

inzet van ambtenaren nodig zijn. Ik wil me

er sterk voor maken de dorps- en wijk-

raden meer geld te geven.”

CODA stelt forse bezuinigingen bij de

bibliotheken voor. De vestigingen in de

wijken moeten misschien dicht of worden

verkleind. 

Van den Berge: ,,Daar is de SGP niet

voor. Bibliotheken in de wijken hebben

een belangrijke functie. Bij CODA snoeien

wij liever in het museum voor moderne

kunst dan in de biebs.  Ook verschillende

andere fracties gaven dat aan.”

Moeten we de subsidie op cultuur, sport

en welzijn op nul te zetten?

Mulder: ,,Nee, dat doen wij niet. We zijn

geen cultuurbarbaren. En sportverenigin-

gen hebben vooral in sociaal zwakke wij-

ken een functie. Jongeren worden daar

toch nog wat waarden en normen bijge-

bracht, ook al zijn die vaak anders dan on-

ze Bijbelse normen. Het is altijd nog beter

jongeren te stimuleren actief te zijn, dan ze

te laten rondhangen. Ook jongerenwerkers

in onder andere Zevenhuizen, De Maten

en Orden spelen daarbij een goede rol.”

Nuttig voor Apeldoorn zo’n kerntakendis-

cussie?

Mulder: ,,Heel nuttig. Jammer is alleen

dat het onder druk van een bezuiniging

moet gebeuren.”

Van den Berge: ,,Zeker, wij hebben al

veel eerder op zo’n discussie aangedron-

gen. Het is goed om te doordenken waar

je als overheid praktisch en principieel

voor staat. Ook in 2010.”

Gerard ten Voorde

Zie video raadsdebat: apeldoorn.sgp.nl

TER

KENNISNAME

Jarenlang zwaaide de overheid met de

subsidiebuidel, maar nu wordt de geld-

kraan steeds meer dichtgedraaid. Het is

niet anders. Ook Apeldoorn moet onder

druk van de economische problemen

bezuinigen. Dit gaat gepaard met een pro-

ces van herbezinning. Gelukkig zie je nu

dat de overheid zich meer gaat richten op

haar kerntaken. Het punt is wel dat daarbij

niet altijd goede en verantwoorde keuzes

worden gemaakt. Dat geldt zeker vanuit

principieel oogpunt. Als SGP zullen we

daar op grond van de Bijbel eerlijk en

bewogen op moeten wijzen.

De omslag naar minder subsidiëren is een

belangrijk en moeilijk proces. Niet alleen

voor politici en ambtenaren, maar ook voor

burgers en organisaties. Zij moeten zelf

meer verantwoordelijkheid gaan nemen. 

Belangrijk is wel dat wordt voorkomen dat

er mensen afhaken. Ook voor christenen

en christelijke organisaties ligt hier een

grote verantwoordelijkheid. Begrippen als

naastenliefde, barmhartigheid en vrijwilli-

gerswerk zijn niet alleen mooie woorden,

maar moeten ook een praktische invulling

krijgen. Gelukkig gebeurt dat ook. En dat

verdient grote waardering. 

Maar het begrip verantwoordelijkheid gaat

breder gelden. De overheid gaat niet meer

alles regelen en oplossen. Dat betekent

dat burgers verantwoordelijker worden voor

de gang van zaken in hun eigen omgeving.

Daarbij gaat het niet alleen om het schoon-

houden van de stoep, maar ook om het

handhaven van de leefbaarheid. Dat is niet

gemakkelijk. Wie durft hangjongeren aan te

spreken of minder sociale buurtgenoten?

Wat dat betreft wordt Uddel misschien een

interessant voorbeeld. Ook daar zijn hang-

jongeren en problemen met jeugd op het

gebied van alcohol- en drugsgebruik, gok-

ken en seksueel ongewenst gedrag. Maar

inmiddels hebben de drie kerken, de scho-

len en Uddels Belang de koppen bij elkaar

gestoken om na te denken hoe dit moet

worden aangepakt. De gemeente begeleidt

het proces, maar het dorp zelf moet hier

verantwoordelijkheid nemen. 

’k Ben benieuwd hoe het gaat lopen.

Hopelijk wordt het een goed voorbeeld van

hoe Apeldoorn weer meer een samen-

leving wordt.

Namens de fractie wensen wij u

gezegende Kerstdagen en

een voorspoedig nieuw-

jaar.

Met vriendelijke groeten, 

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

,,SGP wil wel 

meer geld 

uittrekken voor

vrijwilligerswerk”

In een raadsvergadering eind november

gaven de twaalf fracties op hoofdlijnen hun

visie (zie het artikel hierboven). Medio

december is het de bedoeling om concreter

aan te geven welke taken de gemeente wel

en niet moet doen. Vervolgens moet de

raad in januari richting het college van bur-

gemeester en wethouders aangeven op

welke taken er in totaal 13 miljoen euro kan

worden bezuinigd. 

Het college moet deze ideeën vervolgens

vertalen in concrete voorstellen in de voor-

jaarsnota. Daarover discussieert de raad

dan volgend jaar voor de zomer. De uit-

komst van dat debat moet het college door-

voeren in de nieuwe Meerjarenbegroting

voor 2012 – 2015. Deze zal volgend jaar

na de zomervakantie worden gepresen-

teerd. Dan volgt er nog een inspraakproce-

dure, waarna de raad bij leven en welzijn in

november de begroting voor 2012 en dus

de 13 miljoen euro aan bezuinigingen defi-

nitief vaststelt. 

Henk van den Berge

p mensen”
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Nieuw plan bij Omnisportcentrum risicovol

Het college wil op korte termijn het

mes zetten in het minimabeleid en de

uitgaven voor de WMO. De SGP is

hierover teleurgesteld.

Apeldoorn heeft bijna 10.000 huishou-

dens met een inkomen rond het mini-

mum. Voor hen heeft de gemeente ver-

schillende aanvullende regelingen zoals

een bijdrage voor chronisch zieken en

gehandicapten, bijzondere bijstand en

Regelrecht (strippenkaart voor korting op

bijvoorbeeld een krantenabonnement of

zwemles). 

Voor het minimabeleid is 4,5 miljoen euro

beschikbaar. Dit jaar stegen de uitgaven

echter naar 6 miljoen euro, omdat er door

de economische crisis een veel groter

beroep op de regelingen wordt gedaan.

En bovenop dat bedrag komt nog 1 mil-

joen euro voor uitvoeringskosten.

Uit onderzoek blijkt dat Apeldoorn een

erg goed minimabeleid heeft. De kosten

voor de wettelijke taken op dit gebied zijn

1,7 miljoen euro, terwijl wij daar dit jaar 6

miljoen euro aan hebben besteed. De

SGP heeft het minimabeleid vanuit het

oogpunt van christelijke naastenliefde

zondermeer gesteund.

Eind november kwam het college met het

voorstel om 1,5 miljoen euro op dit beleid

te bezuinigen in verband met de kosten-

overschrijdingen. De raad praat hier nog

in december over. De SGP wil het mini-

mabeleid zoveel mogelijk overeind hou-

den. We moeten juist ook in deze tijd

opkomen voor de zwakkeren. Wel kan er

behoorlijk bezuinigd worden op de uitvoe-

ringskosten.

Ook in de WMO wil het college het mes

zetten. De uitgaven moeten in 2011 met

1,1 miljoen euro omlaag om de tekorten

te beperken. De bedoeling is om vooral

op huishoudelijke verzorging (versobering

pakket) en woon- en vervoersvoorzienin-

gen te bezuinigen. De SGP vreest dat dit

onvermijdelijk is. In januari komt de WMO

in de raad.

Overigens vindt de SGP het wel vreemd

om deze maatregelen vooruitlopend op de

kerntakendiscussie te behandelen. Hier-

door is een afweging ten opzichte van an-

dere uitgaven niet mogelijk. Erg jammer,

want wij hadden andere keuzes gemaakt.

College wil fors bezuinigen bij minima en WMO

De ontwikkeling van het gebied rond

het Omnisportcentrum wil maar niet

van de grond komen. Daarom ligt er nu

een nieuw plan voor een drastische

uitbreiding van het winkelaanbod en

de aankoop van de Americahal door de

gemeente. De SGP heeft hier grote

bedenkingen bij.

Ruim tien jaar geleden presenteerde de

gemeente ambitieuze plannen voor De

Voorwaarts, het gebied waar het

Omnisportcentrum, de Americahal en

Intratuin zijn gevestigd. Er moest een 

toonaangevend sportcomplex en een flink

winkelgebied van 12.000 vierkante meter

komen en bovendien drie woontorens. De

grote meerderheid van de raad steunde

de plannen. Alleen SGP en Gemeente-

belangen hadden grote reserves. 

PATSTELLING

Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder.

Het Omnisportcentrum staat er, maar voor

de rest ligt het terrein braak. Er mag

namelijk niet worden gebouwd, omdat er

nog steeds geen goedgekeurd bestem-

mingsplan is.

Maar er zijn wel veranderingen geweest.

Sinds 2007 is IPMMC de projectontwikke-

laar. Deze wil ook de Americahal kopen,

zodat het gebied integraal kan worden

ontwikkeld. Maar vorig jaar heeft het

bedrijf aangegeven de plannen -mede

door de economische crisis- niet rond te

kunnen krijgen. De projectontwikkelaar

heeft niet genoeg geld om de Americahal

te kunnen kopen. Bovendien vindt IPMMC

de 12.000 vierkante meter voor detailhan-

del veel te weinig. Verder is er onvoldoen-

de belangstelling voor de woontorens. 

Hierdoor ontstond er een patstelling. Veel

overleg tussen de gemeente en IPMMC

heeft onlangs echter geleid tot een nieuw

en erg ingewikkeld plan. 

De belangrijkste elementen daaruit zijn

dat de gemeente zorgt dat er op 1 januari

2012 een goedgekeurd bestemmingsplan

ligt. Voorts dat de gemeente voor maxi-

maal tien jaar de Americahal en de bijbe-

horende grond koopt en deze verhuurt

aan IPMMC. De aankoopsom van de

Americahal van 8,6 miljoen euro verdient

de gemeente vervolgens terug, omdat

deze is verwerkt in de prijs die IPMMC

moet betalen voor de grond tussen het

Omnisportcentrum en de Americahal waar

winkels mogen komen. 

Een andere belangrijke afspraak is dat de

ruimte voor detailhandel in twee stappen

fors wordt uitgebreid van de al afgespro-

ken 12.000 vierkante meter naar 38.000

vierkante meter. Er mogen alleen grote

winkels zoals een Media Markt komen.

Om het winkelaanbod in Apeldoorn niet te

groot te maken, heeft de gemeente dit

voorjaar besloten om te gaan proberen de

detailhandel aan Kanaal Zuid en de

Europaweg te saneren en te verplaatsen

naar De Voorwaarts.

VERSCHILLENDE PETTEN

De meeste politieke partijen toonden zich

begin deze maand enthousiast over de

plannen. De SGP blijft echter kritisch. Wij

hebben grote vragen bij de positie van de

gemeente en het realiteitsgehalte van de

voornemens.

De gemeente heeft in dit proces verschil-

lende petten op. Zij moet enerzijds zorgen

dat de ontwikkeling van De Voorwaarts

totstandkomt, maar moet anderzijds deze

belangen ook afwegen tegen die van de

andere Apeldoornse winkeliers en de om-

wonenden. Daarbij geldt dat deze belangen

tegengesteld kunnen zijn. Wat weegt dan

voor de gemeente het zwaarst? 

Een ander punt is de belangenverstrenge-

ling tussen de gemeente en IPMMC. Ze

hebben met elkaar te maken als ”verhuur-

der – huurder” bij de Americahal, als ”ver-

koper – koper” van de winkelgrond en als

”beleidsmaker – ontwikkelaar” van het

gebied. Verder hebben ze allebei financië-

le belangen. Voor de gemeente moet dit

project veel geld opbrengen. Maar dat

kan strijdig zijn met het belang van

IPMMC. Tijdens de ontwikkeling van het

gebied lopen al die verschillende belan-

gen door elkaar heen en dat kan zeker

als het moeizamer gaat extra problemen

gaan veroorzaken.

Een ander risico is dat het bestemmings-

plan niet op 1 januari 2012 gereed is. Wat

dit betekent voor het contract kon de wet-

houder niet duidelijk aangeven.

NIET REALISTISCH

Bovendien wordt de winkelruimte wel heel

sterk vergroot. Dat lijkt niet realistisch,

zeker gezien het feit dat er ook in het

centrum een grote uitbreiding op stapel

staat. En het is maar de vraag of een

sanering van de winkelgebieden Kanaal

Zuid en Europaweg gaat lukken. 

Kortom, de SGP is erg sceptisch en

vindt de plannen te risicovol. Te meer

daar te verwachten is dat er druk op de

gemeente zal komen om in dit winkelge-

bied het aantal koopzondagen uit te brei-

den naar 52. 

Henk van den Berge



De gemeenteraad heeft in oktober

ingestemd met een pakket bezuinigin-

gen ter waarde van 17 miljoen euro. De

onderbouwing van de maatregelen is

echter mager en soms onevenwichtig.

Dit voorjaar hebben de vijf coalitiepartijen

-CDA, VVD, PvdA, D66 en CU- afspraken

gemaakt over een bezuinigingspakket van

17 miljoen euro. Deze voorstellen werden

verwerkt in de Meerjarenprogramma-

begroting (MPB), die in september en

oktober in de raad werd behandeld. 

Bij het bezuinigingspakket van 17 miljoen

ligt de nadruk vooral op een vermindering

van de uitgaven in het stadhuis. Centraal

daarbij staat de terugdringing van het

aantal ambtenaren. Voorbeelden hiervan

zijn een beperktere openstelling van de

balies in het stadhuis en het minder

maken van beleidsadviezen.

HAPSNAP

De SGP vindt het positief dat de coalitie

de bezuinigingen direct heeft opgepakt.

Ook onze fractie was daar een voorstan-

der van. We moeten vervelende zaken

niet voor ons uit schuiven.

Wat wij wel misten in het bezuinigings-

pakket was een duidelijke visie. De

nadruk lag op de kaasschaafmethode. Op

vele beleidsterreinen wordt bezuinigd. Dat

is op zich niet verkeerd, maar de onder-

bouwing van de voorstellen was erg

mager. Het was nogal hapsnap. 

Een ander negatief punt was dat van de

bezuiniging van 17 miljoen bijna 8 mil-

joen, dus zowat de helft, niet conreet was

ingevuld. Dit bedrag moet worden bereikt

door het ambtelijk apparaat efficiënter te

laten werken. Dat dit moet gebeuren, vindt

de SGP ook. Het college blijft echter vaag

over de manier hoe men dit gaat doen.

Bovendien vond onze fractie verschillen-

de voorstellen onevenwichtig. Met name

sport en cultuur worden erg ontzien: de

afdelingen die werken voor sport en de

vier cultuurinstellingen (Orpheus, Coda,

Gigant en Markant) komen in de bezuini-

gingsvoorstellen helemaal niet voor. Maar

daarentegen werd er wel een forse bezui-

niging bij duurzame milieubescherming en

het beheer van de openbare ruimte voor-

gesteld. De SGP heeft geprobeerd dit te

veranderen (zie het artikel hieronder).

Positief was dat het college niet met een

voorstel tot belastingverhoging kwam. De

gemeente moet haar huishoudboekje zelf

op orde brengen en de lasten niet afwen-

telen op burgers en bedrijven.

Een duidelijk minpunt was dat de college-

partijen nauwelijks met de andere partijen

in discussie wilden over de bezuinigings-

voorstellen. Pas na een kritische opmer-

king van burgemeester De Graaf veran-

derde de houding van verschillende colle-

gepartijen gelukkig wel iets. 

Bij de stemming over de MPB stond onze

fractie in dubio. Zouden we gezien onze

kanttekeningen tegen stemmen of niet?

Met sommige voorstellen hadden we

zeker moeite, maar daar tegenover stond

de noodzaak van een forse ombuiging.

Voor deze verantwoordelijkheid wilden we

niet weglopen. 

Uiteindelijk hebben we besloten voor de

MPB te stemmen. Met deze steun wilden

we een positief signaal richting de coali-

tiepartijen geven dat wij constructief mee

willen denken over de bezuinigingen.

Henk van den Berge en Evert Mulder

Bezuiniging op onderhoud groen uitgesteld
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Bezuiniging van 17 miljoen mager onderbouwd

Bij de behandeling van de MPB 

diende de SGP, gesteund door ande-

re partijen, een amendement in om

de bezuiniging op het beheer van de

openbare ruimte een jaar uit te stel-

len. De SGP wil deze gemeentelijke

taak betrekken bij de kerntaken-

discussie. 

De collegepartijen wilden een forse

bezuiniging op het beheer en onderhoud

van de openbare ruimte (onder andere

onkruidbestrijding, onderhoud plantsoe-

nen, bloembakken en grasmaaien). De

SGP vindt dat een slecht signaal naar de

samenleving. In het licht van het Bijbelse

rentmeesterschap is de overheid in de

ogen van de SGP gehouden om het groen

in de stad en in de dorpen goed te onder-

houden. Tegelijkertijd leveren groen en

bloemen een belangrijke bijdrage aan de

leefbaarheid van stad en dorp. Volgens de

SGP zijn er dan eerst andere gemeente-

lijke taken aan de beurt om daarop te

bezuinigen.

Vandaar dat de SGP nu nog geen besluit

wilde nemen, maar voorstelde om een

dergelijke bezuiniging te betrekken bij de

nu lopende kerntakendiscussie.

Tijdens het debat gaven vrijwel alle partij-

en aan sympathiek te staan tegenover

het amendement. Maar tegelijkertijd

gaven enkele coalitiepartijen aan dat ze

het amendement niet zouden steunen,

omdat de begroting voor 2011 dan niet

meer sluitend zou zijn. 

Toch werd er bij twee coalitiepartijen -het

CDA en D66- een gevoelige snaar ge-

raakt tijdens het debat, want uiteindelijk

stemden zij vóór het amendement.

Daarmee kreeg het een meerderheid van

21 van de 39 stemmen. De SGP-fractie

is daar uiteraard erg blij mee. Het was

overigens het enige amendement dat

werd aangenomen. 

In de eerste bezuinigingsronde van 17 miljoen euro hebben de grote

cultuurinstellingen als Coda nog niets hoeven in te leveren. Foto: GtV
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In het verleden waren vaak meerdere

vergunningen nodig als u iets wilde

(ver)bouwen. Eén voor het slopen, één

voor het bouwen, één voor het kappen

van een boom, één voor de aanleg van

een inrit. Dat is sinds 1 oktober niet

meer zo.

Na de inwerkingtreding van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) is er nog maar één vergunning

nodig. Deze vervangt 25 oude vergun-

ningen. Het gaat om de omgevingsver-

gunning. 

Nu de Wabo van kracht is, kunt u met

één aanvraagformulier (digitaal of op

papier) voor al die zaken in één keer een

vergunning aanvragen bij de gemeente. U

doorloopt maar één keer de procedure, er

kan maar één keer bezwaar worden aan-

getekend door andere belanghebbenden

en u krijgt één antwoord: het kan wel of

het kan niet. De procedure verloopt nor-

maal gesproken in vier stappen:

1. U dient de aanvraag in, óf op papier, óf

digitaal via de website van de ge-

meente Apeldoorn.

2. U krijgt bericht van de gemeente dat 

uw aanvraag is ontvangen. De ge-

meente publiceert uw aanvraag in het 

Apeldoorns Stadsblad. Tegelijkertijd 

wordt gecontroleerd of uw aanvraag 

compleet is. Zo niet, dan krijgt u gele-

genheid om de ontbrekende stukken 

alsnog aan te leveren.

3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag 

en gaat na of aan alle regels en wetten 

wordt voldaan (bijvoorbeeld het 

bestemmingsplan, de welstandsnota, 

het Bouwbesluit, enzovoorts).

4. Binnen acht weken laat de gemeente u 

weten of u wel of niet een omgevings-

vergunning krijgt. Ook deze beschik-

king wordt in het Stadsblad gepubli-

ceerd. Belanghebbenden krijgen dan 

nog zes weken de tijd om bezwaar aan 

te tekenen. Gebeurt dat niet, dan is uw 

vergunning definitief. 

DAKKAPEL OF AANBOUW

U hebt niet in alle gevallen een vergun-

ning nodig. Met de invoering van de

Wabo is de categorie vergunningvrije

bouwwerken weer groter geworden. Voor

bijvoorbeeld de bouw van een dakkapel,

erfafscheiding of aanbouw is in veel

gevallen geen vergunning nodig. 

Meer hierover vindt u in een achttal bro-

chures van het ministerie van VROM, die

u kunt afhalen aan het loket in het

gemeentehuis, of kunt vinden op

www.rijksoverheid.nl/omgevingsvergun-

ning. Via www.omgevingsloket.nl kunt u

ook een vergunningscheck doen. U voert

uw locatie en werkzaamheden in en u ziet

of u vergunningplichtig bent, of meldings-

plichtig, of geen van beiden. Het gemak

dient de mens…

BESTEMMINGSPLAN

In veel gevallen is het handig om eerst

het bestemmingsplan te raadplegen voor-

dat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Dan weet u alvast aan welke regels uw

aanvraag wordt getoetst. 

Alle nieuwe Apeldoornse bestemmings-

plannen kunt u via internet op http://digita-

leplannen.apeldoorn.nl/indexer.xml raad-

plegen. Op deze site van de gemeente

Apeldoorn kunt u onder andere lezen

welke regels voor u van toepassing zijn.

Daarbij hebt u eigenlijk ook de kaart

nodig. Ook die kunt u bekijken door op

het vergrootglas achter de naam van het

bestemmingsplan te klikken. U komt dan

op de landelijke site  www.ruimtelijkeplan-

nen.nl  rechtstreeks in het door u aange-

klikte plan terecht.

Evert Mulder

Eén omgevingsvergunning voor al uw plannen
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In Apeldoorn werden in 2009, ondanks

de economische crisis, 947 woningen

opgeleverd. Dat is meer dan het streef-

getal van 800. Er werden er echter aan-

zienlijk minder in aanbouw genomen

(647) en de verwachting voor dit jaar

ligt nog lager (400). De SGP heeft voor-

al zorgen over de sociale woningbouw

in de komende jaren.

Bij de bespreking van het woningbouw-

programma werd vooral duidelijk dat de

gemeente niet zoveel invloed heeft op de

daadwerkelijke bouw van woningen. De

gemeente kan faciliteren, kan zelfs stimu-

leringsleningen verstrekken, maar de

gemeente bouwt niet zelf. Dat doen parti-

culieren, projectontwikkelaars en woning-

bouwverenigingen. 

De SGP bedankte dan ook vooral de wo-

ningbouwverenigingen voor het in aanbouw

nemen van 270 sociale huurwoningen in

2009 (42 procent van het totaal). Relatief

gezien is dat veel, maar dat komt vooral

doordat er in de koopsector weinig werd

gebouwd. En het is zeker weinig als we

bedenken dat er in datzelfde jaar 607

huurwoningen werden gesloopt in

Zevenhuizen en Zuid. 

STARTERSLENINGEN

Gelukkig worden er ook dit jaar nog flink

wat huurwoningen opgeleverd. Maar 

daarna neemt het af. Volgens de wethou-

der is dit deels te wijten aan het feit dat

ook de woningbouwverenigingen door

hun geld heen raken. Hij zegde toe te zul-

len blijven knokken voor meer goedkope

woningbouw. 

Tot voor kort konden starters op de

woningmarkt tot 38.000 euro extra lenen

onder gunstige voorwaarden, omdat de

rijksoverheid en de gemeente zorgden

voor een budget en garantstelling. Echter,

sinds mei 2010 heeft het ministerie deze

regeling stopgezet. Vanwege de beperkte

middelen heeft de gemeente het maximum-

bedrag moeten terugbrengen naar 20.000

euro. Daarnaast is de lening alleen nog

maar van toepassing op nieuwbouwwo-

ningen. De gedachte daarachter was dat

nieuwbouw en zodoende ook de econo-

mie gestimuleerd zouden worden. Dat lijkt

inderdaad te lukken. 

De keerzijde is echter dat starters minder

goedkope huizen kopen uit de bestaande

voorraad. Daardoor dreigt de doorstro-

ming in de koopwoningmarkt stil te komen

liggen. De mensen die hun goedkope

appartement niet kwijtraken, kunnen ook

geen middelduur huis kopen, waardoor de

mensen die daarin wonen niet door kun-

nen stromen naar een huis in de duurdere

sector. Misschien wordt het daarom tijd

om de beslissing te heroverwegen en

startersleningen vooral beschikbaar te

stellen voor het kopen van een woning uit

de bestaande voorraad.

DORPEN

De dorpen komen er in de woningbouw-

plannen voor de komende jaren niet

slecht af. Van het totale aantal woningen

dat voor de komende jaren in de pijplijn

zit (7150), zijn er 517 bedoeld voor de

dorpen. Concrete plannen zijn er voor

Klein Canada en De Bergbeek in

Beekbergen, en voor de Essenkamp in

Uddel. Voor de iets langere termijn zijn er

plannen voor Lieren (Nieuwe Voorweg),

Uddel (plan Aardhuisweg) en Loenen.

Evert Mulder

Zorgen over sociale woningbouw

In 2009 werden er

nog flink wat

woningen opgele-

verd. Dit jaar

waren dat er min-

der. Maar in Zuid

is men nog volop

bezig.

Foto: GtV

Lang wachten op een huurwoning
Huurwoningen worden de laatste jaren

toegewezen door Woonkeus Steden-

driehoek. Inwoners van Apeldoorn die

op zoek zijn naar een huurwoning,

kunnen dus ook inschrijven voor een

huis in bijvoorbeeld Deventer of Voorst. 

In de praktijk blijkt echter toch dat zo’n 90

procent van de woningzoekende

Apeldoorners weer in onze gemeente

neerstrijkt. Dat zoeken valt echter de 

laatste jaren niet mee. De wachttijden

lopen op tot gemiddeld bijna vijf jaar. Dit

heeft vooral te maken met het feit dat er

de laatste jaren nogal wat huizen en flats

zijn gesloopt in Apeldoorn. En de bewo-

ners van die te slopen huizen krijgen als

"urgenten" voorrang op de gewone

woningzoekenden. 

Het afgelopen jaar werd gelukkig weer 

ongeveer 73 procent van de 2466 wonin-

gen in de Stedendriehoek toegewezen aan

‘gewone’ woningzoekenden. Normaal ge-

sproken wordt een woning toegewezen

aan degene die de meeste punten heeft. 

In 2009 werd 11 procent van de woningen

echter toegewezen door middel van loting,

wat gebeurt als meerderen hetzelfde

aantal punten hebben. Meestal betreft dit

mensen die na zeven jaar inschrijving het

maximum van 84 punten hebben bereikt. 

Het meest in trek zijn de eengezins-

woningen (laagbouw). Een kwart van de

aangeboden woningen was van dit type.

Op elke beschikbare eengezinswoning

reageren gemiddeld honderd woningzoe-

kenden. Zo ook de grotere gezinnen, 

bestaande uit vijf of meer personen.

Slechts 20 procent van hen kreeg in

2009 ook daadwerkelijk een woning 

toegewezen. Voor hen is de kans dus

kleiner dan gemiddeld, terwijl het voor

hen meestal geen kwestie van luxe is dat

ze willen verhuizen naar een grotere

woning, maar pure noodzaak. De stich-

ting Woonkeus erkent dat dit een aan-

dachtspunt is. 

Een andere groep die maar moeilijk aan

woonruimte kan komen, is de jeugd.

Alleen al in Apeldoorn waren er in 2009

ruim 600 jongeren van tussen de 18 en

22 actief op zoek naar een woning.

Evenveel als de hele groep 55-plussers!

De kans dat deze jongeren een woning

krijgen toegewezen, is slechts 12 procent.

De belangrijkste reden is dat zij vaak nog

maar kort staan ingeschreven en dus wei-

nig punten hebben. Het is dus zaak om je

vroeg genoeg in te schrijven; ook al ben je

nog niet actief op zoek naar een woning.
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Beeldend kunstenaar en SGP´er.

Henk Dekker (52) uit Uddel

combineert de twee functies in

één persoon. ,,De waardering

voor kunst en cultuur in de gere-

formeerde gezindte kan beter.”

Dekker, getrouwd, vader van acht

kinderen, opa van vier kleinkinde-

ren, is voorzitter van de kiesvereniging

Uddel en voorzitter van de Gemeentelijke

Kiesvereniging Apeldoorn. Dekker volgde

de hbo-opleiding Docent beeldende kunst

en vormgeving.

Welk beroep heeft u?

,,Overdag ben ik docent tekenen en ruim-

telijke vormgeving en organiseer ik cultu-

rele activiteiten voor de Jacobus

Fruytierschool.” 

Mooiste plek in Apeldoorn?

,,Als ik ’s morgens vroeg uit Uddel richting

Apeldoorn rij, verwonder ik mij altijd weer

over dit schitterende panorama.”

Waar ergert u zich het meest aan in

Apeldoorn?

,,Aan het feit dat Apeldoorn werkt aan een

stadsimago waar de dorpen aan meebe-

talen. Terwijl de dorpen nauwelijks of

geen behoefte hebben aan de voor-

zieningen die Apeldoorn voor dat

imago denkt nodig te hebben.”

Waar moet Apeldoorn 30 miljoen

bezuinigen? 

,,Apeldoorn telt drie grote sport- en

cultuurtempels. Die moeten zichzelf

bedruipen, vind ik. De gemeente

moet echter niet beknibbelen op de

zorgplicht, het onderwijs, openbare

veiligheid, groenvoorziening en

wegen. Verder vind ik dat we de

pijn vooral moeten verdelen.”

Heeft Apeldoorn voldoende oog

voor Uddel?

,,In de dorpsvisie komt de gemeente

tegemoet aan de wensen van de

Uddelse bevolking. Wel moet de

Apeldoorn werken aan betaalbare

huizen voor de jonge Uddelenaren.”

Wat kan Apeldoorn van Uddel leren?

,,De handhaving van de zondags-

rust. En verder net zoveel als

Uddelenaren van Apeldoorners

kunnen leren.”

Wat moet Apeldoorn niet overne-

men van Uddel?

,,De dingen die verkeerd gaan. Want

die hebben ze zelf al genoeg.”

Sommigen signaleren een jongerenpro-

bleem in Uddel. Terecht?

,,Ik las in ons huis-aan-huis blad De Band

dat er een alcohol- en drugsprobleem is

onder jongeren in Uddel. Ik weet dat er

zich ook problemen voordoen of voorde-

den op zaterdagavonden bij cafetaria De

Viersprong. Het doet mij goed dat Uddels

Belang daar samen met de gemeente

Apeldoorn oog voor heeft en samen 

werken aan een oplossing van het pro-

bleem.”

Hobby’s?

,,Beeldend bezig zijn in mijn atelier. 

Naast olieverf, acryl en aquarel houd ik

me ook bezig met verschillende etstech-

nieken. Ik streef in mijn werk niet 

zozeer naar vernieuwing. Het verstilde

licht is voor mij een inspiratiebron. 

Om aan het doek toe te vertrouwen wat 

je met woorden niet kunt zeggen.”

Heeft de SGP-achterban voldoende

waardering voor kunst en cultuur?

,,Door het onderwijs en onder ande-

re de rubriek Talent in het RD komt

er gelukkig meer waardering voor

kunst en cultuur in de gereformeerde

gezindte. Maar het heeft nog steeds

niet de waardering die het zou ver-

dienen.”

Wat zou u als eerste doen als minister

van kunst en cultuur?

,,Het stimuleren van kunst en cultuur die

voortkomt uit verwondering van wat God

ons in de schepping heeft gelaten en wat

de toets van Gods Woord kan doorstaan.”

Top 3 van websites?

,,Ik kijk weinig op websites. Alleen als ik in-

formatie nodig heb. Als ik wat moet noe-

men is het Google, Marktplaats en musea.”

Beste oneliner?

,,Niet het vele is goed, maar het goede is

veel.”

Beste advies?

,,De Heere zoeken en de zuivere waar-

heid onderzoeken.”

Waarom SGP?

,,Ik ben actief voor de SGP omdat

ik een bijdrage wil leveren aan de

doorwerking van de zuivere gere-

formeerde beginselen in onze

samenleving.”

Wat is belangrijk voor de SGP?

,,De SGP-jongeren moeten gefun-

deerd en vast zijn in de leer van de

Reformatie, de Nadere Reformatie

en van de belijdenisgeschriften, die

gegrond zijn op Gods Woord.  Juist

om staande te blijven in onze vol-

slagen seculiere maatschappij. Niet

het meest haalbare moet ons uit-

gangspunt zijn, maar wat God van

ons vraagt. Tot Zijn eer.”

Is Wilders een optie?

,,Nee, ik vind Wilders geen optie.

De islamisering van de samenle-

ving moet je bestrijden met de

wapenrusting uit Efeze 6 vers 10

tot en met 24.”

Waar zou u een meditatie in de

Banier mee vullen?

,,Met Psalm 4 vers 7: ,,Velen zeg-

gen: Wie zal ons het goede doen

zien? Verhef Gij over ons het licht

Uws aanschijns, o HEERE.”

Gerard ten Voorde 

AAN DE TAND

GEVOELD

Henk 
Dekker

,,Laten zien wat je 

niet kunt zeggen’’



Vier van de tien inwoners voelen zich

in Apeldoorn wel eens onveilig. Op het

gebied van vooral diefstal, geweld en

vernieling scoort onze gemeente

slechter dan het landelijk gemiddelde.

Wat is er aan de hand?

Uit onderzoek van de gemeente en de

politie blijkt dat Apeldoorn onveiliger is

dan het landelijk gemiddelde. Dat hangt

nauw samen met de stedelijke proble-

matiek. In een stad zijn over het alge-

meen meer problemen dan op het

platteland. Maar als onze gemeente wordt

vergeleken met soortgelijke plaatsen

zoals Amersfoort, Arnhem en Nijmegen

dan scoren wij gelukkig minder on-

gunstig.

In 2009 werd er bij de Apeldoornse politie

8276 keer aangifte van een delict gedaan.

In vergeljking met 2008 was dat een

daling met 5,1 procent en ten opzichte

van 2005 zelfs een vermindering van

meer dan een kwart. 

Op grond hiervan zou geconstateerd kun-

nen worden dat onze gemeente veiliger is

geworden. Maar of dit zo is, is de vraag.

Uit onderzoek onder de inwoners blijkt

namelijk dat slechts 45 procent van de

slachtoffers aangifte van een delict heeft

gedaan. Dat 55 procent dat niet doet,

heeft vooral als reden dat men vindt dat

het toch niet helpt, of dat de politie er toch

niets mee doet, of dat de schade zeer

gering was. De beperkte aangifte bete-

kent echter wel dat er geen goede gege-

vens zijn over het werkelijke aantal mis-

drijven.

Vorig jaar werd er het vaakst aangifte

gedaan voor fietsendiefstal, vernielingen

en diefstal vanaf of uit auto’s. Er was een

opvallende toename te zien bij fietsendief-

stal, fraude, diefstal van bromfietsen,

zedendelicten en discriminatie.

DAADKRACHTIGE AANPAK

Uit onderzoek naar het veiligheidsgevoel

blijkt dat bijna een kwart van de

Apeldoorners zich in hun eigen buurt wel

eens onveilig voelt. Vooral inwoners van

het centrum vinden dat, terwijl met name

de mensen uit Uddel daar veel minder

last van hebben. 

De bewoners is ook gevraagd een rap-

portcijfer te geven voor de veiligheid op

straat in de buurt. We zien dat dit daalt

van 7,9 in 2005 naar 7,6 in 2009. Dit cijfer

is op zich nog een mooi resultaat, maar

de daling geeft aan dat we wel moeten

opletten.

Uit de gegevens blijkt dat Apeldoorn het

nodige moet doen om het aantal delicten

terug te dringen. De SGP bepleit een

daadkrachtige aanpak, waarbij nadrukke-

lijker naar de voorkant van de problemen

wordt gekeken. Een preventieve aanpak

die erop gericht is om problemen te voor-

komen, is veelal effectiever en goedkoper

dan het bestrijden van de gevolgen ervan

achteraf door de politie en vele hulp-

verleners.

Henk van den Berge

Het grondbedrijf is geen melkkoe meer

van de gemeente. Het is eerder een zor-

genkind. Er moet dus een kentering ko-

men in het grondbeleid van de gemeen-

te. Dat komt echter nog niet echt van

de grond. De recente nota Grondbeleid

van het college biedt niet veel meer

dan een overzicht van de stand van

zaken. De SGP wil daarom een onder-

zoek door de rekenkamercommissie.

De aankoop van landbouwgrond, het

bouwrijp maken en vervolgens verkopen

van percelen bouwgrond legt de gemeen-

te inmiddels geen windeieren meer. Door

de economische recessie is de verkoop

van kavels min of meer stilgevallen, ter-

wijl er wel rente betaald moet worden

over de vele ‘bezittingen’ die we als

gemeente hebben. Als SGP stemden we

niet in met het aangeboden Meerjaren

Perspectief Grondbedrijf, omdat we

onvoldoende zicht hadden op de bezittin-

gen van de gemeente en vooral ook

onvoldoende zicht op de risico’s die dit

met zich meebrengt. Inmiddels heeft het

college wel wat gedaan met onze oproep

voor een grotere reserve voor het grond-

bedrijf. Bij de behandeling van de meer-

jarenbegroting is 10 miljoen overgehe-

veld van de algemene reserve van de

gemeente naar de reserve van het

grondbedrijf. Die reserve bevat nu weer

20 miljoen euro. 

Wethouder Prinsen (D66) beloofde een

half jaar geleden ook meer inzicht in de

materie en hij beloofde een herziening

van het beleid via de nieuwe Nota

Grondbeleid 2010. Deze nota werd in

oktober aan de raad voorgelegd, maar

bevatte helaas weinig nieuws. Geen voor-

stellen voor herziening van de kaders om

de ontstane zorgelijke situatie het hoofd

te bieden. Slechts een bij elkaar geharkt

overzicht van de kaders die we de afge-

lopen jaren, meestal op ad hoc basis,

met elkaar hebben afgesproken.

Belangrijk is dat we een beter zicht krij-

gen op het grondbedrijf. We moeten 

voorkomen dat de gemeente met enorme

verliezen te maken krijgt. De SGP-fractie

maakt zich zorgen over het grondbedrijf

zelf én over de controle door college en

raad. Daarom wil de SGP dat de reken-

kamercommissie –waarin namens onze

fractie David van As zit– een onderzoek

uitvoert. Vragen die daarbij wat ons

betreft aan de orde moeten komen, zijn: 

• Hoe heeft het grondbedrijf zich sinds 

circa 1990 ontwikkeld? 

• Heeft het grondbedrijf tijdig en 

adequaat aan de bel getrokken toen 

de recessie inzette? 

• Hoe was de informatieverstrekking aan

het college en aan de raad, en hoe was

de positie van ambtelijk apparaat, 

college en raad?

• Hoe moet de verhouding tussen grond-

bedrijf, college en raad worden (infor-

matie, controle, kaderstelling, e.d.)? 

De rekenkamer heeft besloten om ons

voorstel te betrekken bij een breder onder-

zoek naar verbeteringen van het gemeen-

telijk woningmarktbeleid. De SGP wacht

met grote belangstelling de resultaten af.

Evert Mulder

Grondbedrijf onder de loep?

10

Opvallende toename van fietsendiefstal en fraude 

Aandeel bewoners dat zich 
in eigen buurt wel eens

onveilig voelt (in %)

2005      2009

Centrum 49 52

West 18 16

Zuidwest 21 16

Zuid 36 30

Zuidoost 27 28

Oost 20 19

Noordoost 30 27

Noord 19 25

Uddel 9 5

Hoenderloo 11 14

Loenen 13 22

Beekbergen   8 14

Totaal 25 24
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Dit jaar is een aantal wegen groot-

schalig aangepakt. Die liggen er mooi

bij en kunnen weer tegen een wintertje.

Er is echter ook een groot aantal

wegen dat na de vorige winter alleen

maar is opgelapt. De grote vraag is wat

daar na nog zo’n winter van over blijft.

En zicht op extra geld voor wegenon-

derhoud is er niet. We zijn door de

reserves heen en we hebben nog een

forse bezuinigingsoperatie voor de

boeg.

Velen zullen het gemerkt hebben de afge-

lopen maanden. Er is flink gewerkt aan

een aantal wegen (de Molenstraat, de

Laan van Spitsbergen en vooral de

Arnhemseweg). Dat gaf en geeft over-

last; herrie voor de omwonenden en

omrijden voor passanten. Dat is echter

maartijdelijk, terwijl we van het resultaat

hopelijk weer voor langere tijd kunnen

genieten. 

Ook de Arnhemseweg en de Koning

Stadhouderlaan zijn aangepakt. Dit was

ook als wens in ons SGP-verkiezingspro-

gram opgenomen. Het heeft echter wel

meer gekost dan ‘regulier onderhoud’. De

weg was, mede door de afgelopen winter,

zo slecht dat dit niet meer volstond.

Daardoor was met het opknappen van de

Arnhemseweg het extra budget, dat vorig

jaar beschikbaar was gesteld voor onder-

houd, weer volledig besteed. 

De rest van de Apeldoornse wegen moest

het doen met het reguliere onderhouds-

budget. En dat is te zien. Veel wegen zijn

alleen maar opgelapt en liggen er in feite

nog steeds slecht bij. 

ACHTERSTAND

Volgens een inventarisatie van de afde-

ling verkeer van de gemeente blijven er in

Apeldoorn nog ongeveer honderd locaties

over, waar wel groot onderhoud nodig is,

maar waarvoor dit jaar geen geld meer

beschikbaar is. De inschatting is dat 20

procent van de wegen niet aan de daar-

aan gestelde technische eisen voldoet. 

Er is nog ongeveer twaalf miljoen euro

nodig om deze achterstand weg te werken.

En dat geld is er helaas niet. Ook als

SGP weten we niet waar we dat vandaan

zouden moeten halen.

Gelukkig heeft het college in de meerja-

renbegroting voor de komende jaren wel

zes ton per jaar extra gevraagd en gekre-

gen voor wegenonderhoud. Dit is echter

niet genoeg om de achterstand in te

lopen; hooguit om niet nog verder af te

glijden. En op meer geld hoeven we de

komende jaren ook niet te rekenen,

gezien de bezuinigingsronde die ons nog

te wachten staat. We moeten maar hopen

dat de komende winter niet al te veel

schade aanricht.

Evert Mulder

Onderhoud wegen blijft zorgenkind

De betaald voetbalclub van Apeldoorn,

AGOVV, is al jaren op zoek naar een

plek om een groot, nieuw stadion te

bouwen. Er blijken geen plekken waar

dat zonder grote investeringen kan. En

veel geld heeft AGOVV niet. Men is dan

ook terug bij af en wil nu uitbreiden in

Berg en Bos. Maar ook daar lijkt geen

raadsmeerderheid vóór te zijn. 

Eerdere plannen van AGOVV om elders

in Apeldoorn een nieuw stadion te bou-

wen leden schipbreuk. De club lijkt zich

er daarom bij neer te leggen dat men in

Berg en Bos moet blijven. Echter, de

gemeente heeft indertijd tijdelijke vergun-

ningen afgegeven voor de bouw van tri-

bunes en dergelijke, omdat Berg en Bos

niet de goede plek was voor de definitie-

ve vestiging van een betaald voetbalclub.

Argumenten daarvoor waren vooral de

verwachte overlast (licht, geluid, verkeer)

voor zowel de omwonenden als de 

dieren in het bos. De omwonenden en 

de wijkraden kregen de toezegging dat

de overlast tijdelijk zou zijn.

Nu echter komt de club met het verzoek

om een definitieve bouwvergunning; en

niet alleen voor de bouwwerken die er al

staan en tijdelijk vergund zijn, maar ook

voor uitbreidingen in de vorm van een

extra tribune en een twintigtal skyboxen.

Het college is bezig met een bestem-

mingsplanwijziging om dit mogelijk te

maken. 

Toen dit voorstel in september oriënte-

rend werd besproken in de politieke

markt, bleek echter dat niet alleen de

SGP tegen deze uitbreidingsplannen is.

Naast onze principiële bezwaren, richten

onze bezwaren zich in deze bestem-

mingsplanwijziging vooral op:

• De negatieve invloed die licht en 

geluid hebben op het Natura-2000 

gebied achter het voetbalcomplex.

• De afspraken die met de wijken en de 

buurtbewoners gemaakt zijn over de 

tijdelijkheid van de overlast voor hen.

• Het feit dat voor de benodigde extra 

parkeerplaatsen gemakkelijk wordt 

verwezen naar de parkeerplaats van 

Apenheul, waarbij het maar de vraag 

is of die extra ruimte er is.

Deze bezwaren werden in meerdere of

mindere mate gedeeld door een meer-

derheid van de raad (CDA, CU, D66,

Leefbaar Apeldoorn, GroenLinks en

Gemeentebelangen), althans voor zover

het de uitbreiding betreft. De kans dat de

uitbreiding er komt, lijkt daardoor klein.

BEZWAREN

Voor het definitief vergunnen van de hui-

dige situatie lijkt er wel een raadsmeer-

derheid te bestaan. Deze uitkomst leek

ook de wethouder nogal te verrassen. Hij

wist niet precies wat hij hiermee aan

moest, omdat het voorontwerp-bestem-

mingsplan inmiddels al ter inzage lag. Hij

gaf aan de standpunten van de fracties

mee te zullen nemen in de behandeling

van de overige bezwaren die tegen het

voorontwerp worden ingebracht. Wordt

vervolgd dus.

Weinig kans voor uitbreiding AGOVV-stadion 

De Arnhemseweg

was zo slecht dat

het opknappen

meer heeft gekost.

Het hele extra

onderhoudsbudget

werd eraan

besteed.

Foto: GtV



Het energiebeleid van de gemeente is

geactualiseerd. Niet zozeer omdat de

technologische ontwikkeling voort-

schrijdt. Wel omdat de kleur van het

college op dit punt is veranderd. De

doelstelling ”energieneutraal 2020”

wordt met de mond weliswaar nog

steeds beleden. Echter, met het huidi-

ge beleid gaan we dat zeker niet reali-

seren.

De vorige milieuwethouder, Michael

Boddeke van GroenLinks, kwam vier jaar

geleden met een ambitieus plan om

Apeldoorn energieneutraal te maken in

2020. Dat wil zeggen dat er tegen die tijd

evenveel duurzame energie wordt opge-

wekt in Apeldoorn als er nodig is. We zijn

dan dus niet meer afhankelijk van fossiele

brandstoffen. 

Boddeke kwam ook met concrete voor-

stellen om dat te realiseren, mede door

investeringen van de gemeente zelf. Als

SGP-fractie hebben we dit beleid van

harte ondersteund. Het sluit immers aan

bij ons verkiezingsprogramma, waarin we

aangeven dat we bewust met Gods schep-

ping en het milieu moeten omgaan omdat

we rentmeesters zijn. Wel zijn we als SGP

altijd kritisch geweest over de haalbaarheid

in 2020. Wij denken dat daar meer tijd

voor nodig is, zelfs als de gemeente daar-

aan bijdraagt en mee-investeert.

MINDER GELOOFWAARDIG

Er is echter wat veranderd sinds de laat-

ste verkiezingen. D66 heeft de plaats van

GroenLinks in het college ingenomen en

de nieuwe milieuwethouder is Olaf

Prinsen van D66. Sindsdien wordt met de

mond nog steeds beleden dat milieu en

energieneutraliteit belangrijk zijn, maar

het college komt wel met voorstellen om

op duurzaamheid te bezuinigen. En nu

dus met het voorstel om, vanwege de

economische crisis, niet meer zelf te

investeren in maatregelen om energie-

neutraliteit te realiseren, maar dat aan

marktpartijen over te laten. De gemeente

vervult vanaf nu nog slechts een stimule-

rende, regisserende en faciliterende rol. 

Niettemin houdt men de doelstelling

”energieneutraal 2020” hoog in het vaan-

del. Dat zorgt voor gemengde gevoelens

bij de SGP. Wij staan uiteraard nog steeds

achter de doelstelling, maar voor ons

hebben het college en de wethouder op

dit onderdeel wel aan geloofwaardigheid

ingeboet. 

Het college heeft een routekaart opgesteld,

waarin richtingen worden aangegeven om

de beoogde energieneutraliteit te bereiken.

Dit betreft twee hoofdrichtingen; energie-

besparing (wat je niet gebruikt, hoef je

ook niet op te wekken) en opwekking van

duurzame energie.

WATTEN

Het college wil vooral inzetten op isolatie

van oudere huizen; daar is nog veel te

winnen. Hiervoor wordt het project

”Woning in de watten” uitgevoerd. In dit

project worden hele buurten verleid om

gezamenlijk hun huizen te (laten) isoleren

en andere energiebesparende maatrege-

len te treffen. Omdat het gezamenlijk

wordt aangepakt, kan het aanzienlijk

goedkoper. Op dit moment loopt er een

proefproject in Zevenhuizen. 

Wat de opwekking van duurzame energie

betreft, wordt nog steeds gewacht op de

bouw van vier windmolens op de Ecofac-

torij en op de kippenmestverbrander Fibro-

ned. Daarnaast wordt gestreefd naar een

biomassacentrale in Hoenderloo en worden

zonnepanelen aangelegd op daken van ge-

meentelijke gebouwen. Prima plannen,

maar wat ons betreft te weinig.

Evert Mulder
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Een oud-fractievoorzitter van de SGP

vol vuur over zijn herinneringen uit zijn

politieke loopbaan. Van der Vlies deed

op 1 november in Beekbergen een

boekje open over zijn leven als

Kamerlid.

In vogelvlucht gaf Van der Vlies een over-

zicht van zijn tijd in de Kamer. Op 10 juni

1981 nam hij er voor het eerst zijn plaats

in. ,,Dat was op de verjaardagsdatum van

mijn vrouw. Ze kreeg toen een geschenk,

waar ze gemengde gevoelens bij had”,

bekende hij. 

Van der Vlies gaf aan het destijds een

moeilijke beslissing te vinden of hij zich

beschikbaar moest stellen voor de

Tweede Kamer. ,,Buiten de Heere kan het

immers volstrekt niet. Het was een zware

worsteling. Uiteindelijk heeft de Heere

Zelf mij de weg gewezen.”

JONGE KNUL

Bij zijn aantreden voelde de toen 38-jari-

ge Maartensdijker zich maar een ,,jonge

knul bij de hoge heren en knappe kop-

pen” in de Kamer. 

Het eerste optreden als politicus was voor

Van de Vlies een markant ogenblik. ,,De

eerste speech die je houdt, bereid je do-

rgaans goed voor. Een goede maiden-

speech ging mij echter per ongeluk voor-

bij. Op een keer moest de SGP aan het

woord komen, maar waren de SGP’ers

Van Dis en Van Rossum verhinderd. Toen

werd ik gevraagd, of ik misschien niet de

speech van Van Dis kon voordragen. Ik

moet er nog altijd om lachen. Dat 

onderwerp, ik wist van toeten noch 

blazen."

Bij de entree van Van der Vlies ,,rolden

Den Uyl en Van Agt vechtend” door de

gangen in Den Haag. Van der Vlies: ,,Ze

waren tot elkaar veroordeeld. Maar hun

kabinet viel al snel weer uiteen.” Sinds die

tijd maakte de SGP’er Lubbers (twaalf

jaar), Kok (acht jaar) en Balkenende (acht

jaar) als premier mee. 

Van der Vlies moest erkennen dat er in

zijn politieke loopbaan minder hoogtepun-

ten dan dieptepunten waren. ,,Ten tijde

van paars waren er veel dieptepunten. Te

denken valt aan de aanvaarding en ver-

ruiming van wetten over abortus, eutha-

nasie, homohuwelijk en koopzondagen.

Het is ernstig en verdrietig als een 

meerderheid van de Kamer instemt met

iets wat indruist tegen Gods Wet en

Woord.”

De grootste dieptepunten voor Van der

Vlies waren ook de momenten waarin het

bestaansrecht van de SGP ter discussie

werd gesteld. Hij noemde concreet een

debat over de Algemene Wet Gelijke

Behandeling in de negentiger jaren. ,,De

SGP hield een waardig en ernstig betoog.

PvdA’er Ien Dales werd ons toen zat. Ze

kwam naar voren en verklaarde onze

exegese van de Bijbel en ook onze visie

op de Bijbel buiten de orde van het debat.

Ze wilde het SGP-geluid niet meer horen.

Dan sta je perplex. Ontzettend als ieder-

een door de trechter van de Verlichting

moet worden geperst.”

Een optreden van de dominicaner monnik

en PvdA’er David van Ooijen was voor

Van der Vlies een hoogtepunt. Tijdens

een ruzie in de Kamer over het niet cor-

rect citeren van iemand, trad genoemd

Kamerlid naar voren. Van der Vlies: ,,Wat

hij zei, was de spijker op zijn kop: ,,Als je

citeert doe het dan goed. Want als je dat

oneerlijk doet, kan je zelfs de Bijbel laten

zeggen: ,,Er is geen God.” ,,Hij las vervol-

gens de tekst voor: ,,De dwaas zegt in

zijn hart: Er is geen God.” Van Ooijens

woorden sloegen in als een bom. Een

helder getuigenis en dat uit de mond van

een PvdA’er.”

MEDIA

Van der Vlies zei zelden slechte ervarin-

gen met de media gehad te hebben. Hij

legde uit dat de SGP de laatste jaren

vaker meewerkt met radio- en tv-program-

ma’s. ,,Als je steevast weigert, maken ze

van je ideeën een karikatuur. Dan kunnen

we beter onze standpunten zelf verwoor-

den.” 

De SGP’er noemde dat eerlijkheid in

gesprekken en debatten belangrijk is.

,,Blijf jezelf. Wees altijd eerlijk. Ook al is

de boodschap moeilijk. Hoewel een

katheder geen kansel is, moeten we de

gelegenheden niet voorbij laten gaan om

de naam van de Heere Jezus te noemen.

Dat is moeilijk en dat gaat met vallen en

opstaan.”

Michiel Kerpel

13
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Van der Vlies doet boekje open over loopbaan

Van der Vlies

medio jaren

tachtig in de oude

vergaderzaal van

de Tweede Kamer.

Links VVD’er

Bolkestein en

twee banken daar-

achter de GPV’ers

Van Middelkoop (l)

en Schutte.
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De aanpak in Apeldoorn om het 

schoolverzuim tegen te gaan heeft

gelukkig een positief effect. Maar de

gemeente heeft nog wel huiswerk te

doen.

Onlangs werd door de politiek het jaarver-

slag ”Leerplicht 2009-2010” besproken.

Het betreft dan alleen de meldingen die

gedaan zijn bij de leerplichtambtenaren.

In werkelijkheid liggen de cijfers hoger,

maar onbekend is om hoeveel gevallen

het gaat.

Het verzuim in Apeldoorn is licht gedaald

van 570 naar 545 meldingen. Bij de mel-

dingen ging het om 502 gevallen van sig-

naalverzuim en 43 gevallen van luxe ver-

zuim. 

Bij signaalverzuim is het verzuim een sig-

naal dat er sprake is van een dieperlig-

gende problematiek, bijvoorbeeld proble-

men in de gezinssituatie, psychische pro-

blemen, het ontbreken van schoolse moti-

vatie, faalangst of niet kunnen omgaan

met conflictsituaties. Bij luxeverzuim wor-

den de leerplichtige kinderen thuisgehou-

den uit luxe overwegingen zoals onder-

meer een vakantie of een uitstapje met

het gezin.

MBO

Zowel het signaal- als het luxeverzuim

gingen in het schooljaar 2009-2010

omlaag. Vooral in het basisonderwijs,

speciaal basisonderwijs en speciaal

onderwijs is een afname te zien. Maar

ook in het voortgezet onderwijs lijkt het

aantal meldingen ten opzichte van voor-

gaande schooljaren iets te dalen. 

In het middelbaar beroepsonderwijs daar-

entegen stijgt het aantal meldingen van

signaalverzuim. Dat is vooral een goed

teken, aldus het jaarverslag. Dat lijkt een

vreemde conclusie, maar de stijging van

het aantal meldingen duidt op een betere

registratie en melding door het mbo. En

dat is een goede zaak, want het mbo liep

achter op het basis- en voortgezet onder-

wijs. 

OORZAKEN

Bij verreweg de meeste leerlingen (484)

was de oorzaak van het verzuim te vin-

den in leerlinggebonden problemen (pro-

blemen van psychische en lichamelijke

aard). Bij 191 leerlingen was er sprake

van meervoudige problematiek. In 182

gevallen lag de oorzaak van het verzuim

in systeemgebonden problematiek (thuis-

situatie). Bij 37 leerlingen waren de pro-

blemen direct schoolgebonden. Dat kan

bijvoorbeeld betekenen dat de relatie tus-

sen school en leerling verstoord is, of dat

een leerling (of zijn ouders) een verkeer-

de keuze heeft gemaakt in opleiding of

schoolkeuze. 

In de meeste (227) gevallen werd –na

contact met de school- leerling en/of

ouders– de verzuimmelding afgehandeld

met een waarschuwingsbrief. Verder werd

55 maal een leerling voor onderzoek of

observatie doorverwezen naar een hulp-

verleningsinstelling. Een HALT-straf werd

16 keer toegepast en 89 maal werd pro-

ces verbaal opgemaakt. 

INZET

Het actieve beleid werpt haar vruchten af.

Door in nauwe verbinding te staan met

scholen is het mogelijk om (meer) preven-

tief te werken. Daarmee wordt niet alleen

verzuim voorkomen, maar ook het voortij-

dig schoolverlaten. 

Toch blijft er huiswerk. Vooral binnen het

mbo in onze gemeente is nog het een en

ander te verbeteren. Een striktere contro-

le en registratie op de scholen zelf is

nodig om interventies en ingrijpen van de

leerplicht gericht in te kunnen zetten. Dat

er altijd een categorie jongeren zal blijven

die hun schoolloopbaan niet kan of wil

vervolgen, is een vast gegeven. Maar

schoolziekte en onrechtmatig verzuim

moeten krachtig en effectief aangepakt

worden. Een goede samenwerking tussen

de scholen en de afdeling leerplicht is

hiervoor noodzakelijk. 

Aan de inzet van de afdeling leerplicht zal

het niet liggen. Dat is na het lezen van

het jaarverslag meer dan duidelijk. 

Jan Kloosterman

Schoolverzuim in Apeldoorn omlaag
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,,Jij bent daar verantwoordelijk voor!” Is dat

wel eens tegen u gezegd? Vast wel. En

anders wordt het binnenkort de eerste

keer. De gemeente Apeldoorn is namelijk

tot de conclusie gekomen dat de burger

meer verantwoordelijkheden moet krijgen.

Zijn eigen stoep sneeuwvrij maken, groen

tussen de tegels vandaan halen in zijn

straat en problemen met hangjongeren op-

lossen. U bent binnenkort de aangewezen

persoon die dat moet doen. Waarom?  

Er moet flink worden bezuinigd. Een deel

van die bezuinigingen wordt ingevuld aan

de hand van een zogenaamde ”kerntaken-

discussie”. De afgelopen weken heeft de

gemeenteraad met burgers en maatschap-

pelijke organisaties gesproken over de

kerntaken van de gemeente. 

Vreemde constructie eigenlijk, bedacht ik

me tijdens een college staatsrecht. Discus-

siëren over de kerntaken van de gemeen-

telijke overheid heeft toch niets met finan-

ciën te maken? Dat is toch een  politiek-

ideologische discussie? 

Goed, we zijn ermee bezig en dat is

maar goed ook. De overheid dijt steeds

meer uit en een fors aantal onderdanen

lijdt aan subsidieverslaving. Dat probleem

moet worden aangepakt. Overigens, ook

bedrijven hebben last van die subsidie-

verslaving. Mijn oren begonnen te klap-

peren (niet van de kou) om wat een ver-

tegenwoordiger van een organisatie zei.

,,Wij krijgen al  járen subsidie!” Ik zou

zeggen: ,,Jullie hebben al jaren subsidie

gehad, nu is het mooi geweest!”

Het bleek erg lastig om duidelijk te maken

waarom de overheid de instantie moet

zijn om bepaalde problemen op te lossen,

of om bepaalde financiële gaten te dich-

ten.  Vele organisaties preekten voor eigen

parochie. En op zich begrijpelijk. Zou u uw

stem niet laten horen wanneer de subsi-

diekraan van uw organisatie dreigt dicht te

gaan? Ik moet opeens denken aan een

rechtszaak van de Staatkundig Gerefor-

meerde Partij. Wij zouden dat ook doen ja.

Punt blijft dat de geldkraan vanuit Den

Haag vaster wordt aangedraaid en dat

Apeldoorn moet bezuinigen. Omdat niet al

het geld bij de overheid zelf valt te halen,

moet de kerntakendiscussie voor de rest

zorgen. U gaat dus meer verantwoorde-

lijkheden krijgen; daar kunt u op wachten.

Ach, voor u als rechtgeaard SGP’er zal er

niet veel veranderen. Toch? Of maakte u

de stoep nooit sneeuwvrij voor de bezor-

ger van het RD of voor de

postbode!?

Frank van Putten

Bestuurslid 

SGP-Jongeren

Apeldoorn e.o.

Brussel, een mooie stad met prachtige

kerken, de Grote Markt en het

Atomium. Parijs, de Lichtstad met de

Eiffeltoren en het Louvre. Die steden

waren in september het doel van het

elfde SGP-reisje van de Apeldoornse

kiesvereniging. Een impressie.

Het Europees Parlement (EP) was de

aanleiding van het bezoek aan Brussel.

Maar vóór de ontmoeting met Bas Belder

hadden we eerst een korte bezichtiging

van de stad. 

Voldoende te zien: de Grote Markt met

prachtige etalages voorzien van heerlijke

chocolade, het indrukwekkende Atomium

-het overblijfsel van de Wereldtentoon-

stelling in 1958, de monumentale kathe-

draal van Sint-Michiel en Sint-Goedele en

natuurlijk het beroemde beeldje van

Manneke Pis.

Belder vertelde over zijn dilemma’s: wel

of niet deelnemen aan een commissie-

bezoek aan Iran. Meegaan omdat hij 

namens de commissie Buitenlandse

Zaken van het EP rapporteur is over de

verhouding tussen de EU en Iran.

Thuisblijven omdat Iran dit bezoek als

propaganda tegen Israël zou inzetten. 

Na een lunch in het EP met de bus volgas

naar Parijs. Daar gidst een Nederlandse

dame, al jarenlang daar met haar gezin

woonachtig, ons met de bus deskundig

door het centrum. Verkeersvrije straten

kent men niet. Moeizaam manoeuvreert

de bus langs de meest bekende beziens-

waardigheden. 

Het bezoek werd ’s avonds afgesloten 

met een boottocht inclusief etentje over

de Seine. Dan wordt onder andere met

de feeëriek verlichte Eiffeltoren duidelijk

waaraan Parijs als Lichtstad zijn naam

dankt.

Hans Leune

Met de SGP naar Brussel en Parijs

Apeldoornse

SGP’ers voor

de Arc de

Triomphe.

Foto: Janny Brand-

de Bruin




