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Het is belangrijk om woensdag 2 maart

te gaan stemmen, vinden SGP-lijsttrek-

ker Eppie Klein en SGP-raadslid Evert

Mulder. ,,Bij onderwerpen als wonen,

werken, natuur en milieu speelt de pro-

vincie een belangrijke rol. En dan

maakt het echt uit op welke partij je

stemt.” 

Klein is afkomstig uit Doornspijk en zit

inmiddels al meer dan tien jaar in

Provinciale Staten van Gelderland. Hij

kent Apeldoorn vrij goed, want hij was

hier jarenlang directeur van de Jacobus

Fruytier Scholengemeenschap.

Voor de gemiddelde burger staat het pro-

vinciebestuur letterlijk en figuurlijk op

afstand. Wat ‘ze’ daar in Arnhem doen,

zegt veel mensen niet zoveel. Mulder, de

hoogst genoteerde Apeldoorner op de

SGP-lijst, vindt echter dat de provincie

wel degelijk een functie heeft. ,,In de

negen jaar die ik in de raad zit heb ik de

taak van de provincie zien verschuiven

van controlerend naar meer adviserend.

Ik waardeer dat positief. Als gemeente

ben je onderdeel van een groter geheel.

Je hebt een instantie nodig die op zekere

afstand daarin stuurt en ondersteunt. Dat

is nodig voor een evenwichtig beleid op

langere termijn.” 

Klein: ,,Inderdaad. Wonen, werken en

natuur zijn ook fysiek met elkaar verbon-

den en overstijgen gemeentegrenzen. Dat

vraagt om een overkoepelend, provinciaal

beleid. Als SGP-fractie vinden we dat  we

daarbij het primaire doel niet uit het oog

moeten verliezen en dat zijn de gemeen-

ten. Omdat je het die gemeenten niet 

allemaal naar de zin kunt maken, is een

goede communicatie over en weer van

belang. Daarmee geef je inzicht in het

beleid en kweek je begrip voor de regierol

die de provincie heeft.” 

Kunt u een voorbeeld geven hoe de pro-

vincie een positieve bijdrage kan leveren

aan de afstemming tussen gemeenten?

Mulder: ,,Veel dorpen ondervinden over-

last van doorgaand vrachtverkeer. Neem

nou Loenen. Daar staan politiek en bur-

ger te springen om het dorp te ontlasten

door de aanleg van een rondweg. Diverse

ideeën zijn geopperd. Verlegging van het

tracé en aansluiting op de Kanaalweg is

er één van. Ontsluiting naar de A1/A50

vraagt echter wel om een totaalplan waar-

in meerdere gemeenten participeren. Een

mooie taak voor de provincie om hieraan

sturing te geven.” 

Klein: ,,Gemeenten zijn het lang niet altijd

eens over voorgestelde oplossingen. Dat

geeft frictie en als provincie kom je dan

knel te zitten. Ook hier geldt dat commu-

nicatie met betrokken partijen; gemeen-

ten, belangenorganisaties en burgers van

cruciaal belang is. 

Zelf heb ik elders in de provincie over

deze materie hoorzittingen mogen leiden.

Dan voel je de spanning en ervaar je de

emoties van betrokken burgers. Dat is

goed, want het maakt de noodzaak van

goed bestuur heel concreet. Wanneer

gemeenten er onderling niet uitkomen,

kan dat inhouden dat de provincie zelf

een inpassingsplan voor een tracé maakt

en zo een ‘eigen weg’ kiest.”

Spelen er ook wel eens principiële zaken

in de Staten?

Klein: ,,Jazeker, als het gaat om zaken

als reformatorisch onderwijs, christelijke

jeugdzorg, christelijke ouderenzorg. Bij

subsidieverstrekking aan culturele en

Belangrijke punten uit het verkiezings-

programma van SGP-Gelderland:

• Rol van de provincie omvormen van 

controleur naar partner van gemeenten. 

Gemeenten moeten worden betrokken 

bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

• Vermindering van regeldruk en snelle en 

soepele afwikkeling van vergunning-

aanvragen.

• Behoud / bevordering van zondagsrust.

• Er voor zorgdragen dan identiteits-

gebonden instellingen net zo worden 

behandeld als algemene instellingen.

• Stimuleren van gemeenten bij het op-

zetten van Centra voor Jeugd en Gezin.

• Het stimuleren van de bouw van 

voldoende (sociale) woningen voor 

starters en ouderen.

• Geld voor de uitplaatsing van bedrijven 

uit (het centrum van) steden en dorpen 

naar bedrijventerreinen aan de rand van

die steden en dorpen.

• Geld voor de verplaatsing van intensieve 

veehouderijbedrijven uit (de buurt van) 

natuurgebieden naar Landbouw 

Ontwikkelings Gebieden.

• Ruimte voor natuurontwikkeling; bij 

voorkeur in die gebieden die voor de 

landbouw minder geschikt zijn.

• Langjarige contracten met agrarische 

ondernemers die natuurgebieden of 

agrarische cultuurlandschappen gaan 

beheren.

• Instandhouden van schaapskudden (en 

andere grazers) op de Veluwe.

• Leefbaarheid van dorpen en kleine 

kenen verbeteren, o.a. door het in stand 

houden van voorzieningen, zoals scho-

len, winkels, ouderenzorg, en dergelijke. 

Verbetering leefbaarheid en woningen voor starters

SGP wil provincie beheren als rentmees ter

SGP-lijsttrekker Klein voor de Provinciale Staten van Gelderland (r.) en raadslid

Mulder. ,,Een provinciale stem op de SGP telt dubbel.” Foto: Laurens Moerman
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sportevenementen laten we ons stemge-

drag mede afhangen van de vraag of het

evenement al dan niet op zondag wordt

gehouden. Maar ook bij zaken rond ‘rent-

meesterschap’ kun je een principieel

geluid laten horen.”

Noem eens een concreet punt waar Apel-

doorn met de provincie te maken heeft.

Mulder: ,,Veel bedrijven in Apeldoorn zijn

verplaatst naar de rand van de stad.

Graag zouden we de vrijkomende grond

willen gebruiken voor sociale woning-

bouw, een punt waar de SGP zich sterk

voor maakt. Het saneren van de grond

die in veel gevallen vervuild is, vormt 

daarvoor financieel en procedureel een

struikelblok. De provincie springt nu bij

door een deel van de kosten te dragen.

Een goede ontwikkeling.”

Klein: ,,Wanneer sprake is van ernstige

vervuiling is de provincie nadrukkelijk

aanwezig. Ook bij het verplaatsen van

goed functionerende bedrijven is de pro-

vincie partner. Binnenkort wordt in de

Staten een SGP-voorstel behandeld dat

gemeenten de mogelijkheid biedt ver-

plaatsingskosten deels te cofinancieren.

Dat houdt in dat zij bedrijven een rente-

loze lening verstrekken die binnen enkele

jaren moet worden terugbetaald. De rente

daarover wordt betaald door de provincie

met subsidie vanuit ‘Brussel’. Een 

win-winsituatie voor alle partijen.” 

Waarom heeft de SGP bijzondere aan-

dacht voor de ‘agrarische enclave’ Uddel?

Mulder: ,,Agrarische bedrijven in Uddel

moeten verplaatst worden naar Landbouw

Ontwikkelings Gebieden (LOG). Eén

daarvan wordt ontwikkeld op de grens

met Epe. Ronduit teleurstellend als de

provincie dan in strijd met de afspraken

laat weten dat we niet hoeven te rekenen

op financiële steun bij de ontwikkeling

van het LOG. Dat staat haaks op het

beeld dat de provincie wil uitstralen; dat

van een betrouwbare overheid.”

Klein: ,,Terecht. Medio vorig jaar heeft de

SGP hierover in de Staten de noodklok

geluid en een scherpe motie ingediend.

Probleem is dat er onvoldoende zicht is

op de uitgaven van de provincie en wat er

aan inkomsten van het Rijk is toegezegd.

Enige tijd geleden hebben we daarom

contact gehad met degene die in deze

zaak adviseert. Ik hou een slag om de

arm, maar het lijkt goed te komen.”

Waarom is een stem op de SGP een

goede keus?

Mulder: ,,Omdat de SGP vanuit de Bijbel

lijnen wil trekken naar de samenleving

van nu. En omdat een provinciale stem

op de SGP dubbel telt; niet alleen voor de

provincie, maar ook voor de Eerste

Kamer. Daar willen we heel graag onze

beide zetels behouden.”

Klein: ,,Omdat de SGP wil besturen vanuit

een daadkrachtige en onwankelbare basis:

de Bijbel. En omdat de SGP de provincie

wil beheren als rentmeester, vanuit het

diepe besef door God als overheid te zijn

aangesteld.”

Laurens Moerman

Zie ook pagina 9: 

Wie is Eppie Klein?

TER

KENNISNAME

Wat is de taak van de overheid? Die

vraag klinkt regelmatig, zeker in deze tijd

van bezuinigingen. De keerzijde is de

vraag: wat is de taak of verantwoordelijk-

heid van de burger? Deze twee horen

toch bij elkaar als een Siamese tweeling?

In feite gaat het om de rechten en plich-

ten die de overheid en de burgers ten

opzichte van elkaar hebben. En dan zie

je in de achterliggende decennia een

interessante en opvallende ontwikkeling.

De nadruk valt in onze geïndividualiseer-

de en geseculariseerde samenleving

steeds meer op de rechten dan op de

plichten.

Daar moest ik aan denken toen ik

onlangs las dat oud-minister Hirsch Ballin

van Justitie hoogleraar  ”Rechten van de

Mens” aan de Universiteit van Amster-

dam is geworden. De aanduiding ”rech-

ten van de mens” lijkt zo vanzelfspre-

kend. We hebben zo veel rechten, maar

van de keerzijde hoor je aanmerkelijk

minder. Zou het daarom niet interessant

zijn om een leerstoel ”Plichten van de

Mens” in te stellen? 

Er is een herbezinning nodig. Is het

logisch –om maar bij de gemeente te blij-

ven– dat Apeldoorn geld beschikbaar

stelt voor een straatbarbecue om te sti-

muleren dat mensen die in dezelfde buurt

wonen elkaar eens spreken?  Is het

nodig dat de overheid subsidie geeft voor

het enkele feit dat iemand lid is van een

zangkoor of een voetbalclub? En mag de

gemeente de inwoners vragen om bij-

voorbeeld de openbare ruimte rond het

huis wat bij te houden?

De balans tussen rechten en plichten is

verstoord. De overheid maakt nu –onder

druk van de economische recessie–

terecht een terugtrekkende beweging.

Dat betekent dat burgers meer ver-

antwoordelijkheid krijgen en meer op

elkaar zijn aangewezen. Zij moeten ook

elkaar helpen. Is dat ook niet een

christenplicht?

Tot slot wil ik u vriendelijk op een speci-

aal recht wijzen. Als volwassene heeft u

het recht om D.V. 2 maart te gaan stem-

men voor de verkiezing van de

Provinciale Staten. Vroeger gold er in

Nederland een stemplicht. Dat is echter

voorbij. Veelzeggend. Ik wil u tot niets

verplichten hoor, maar de SGP heeft

elke stem hard nodig…

Oh, u snapt het al.

Met vriendelijke groeten, 

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

,,Provincie belangrijk 

bij wonen, werken 

en natuur”

Daaraan gekoppeld ruimte voor woning-

bouw, afgestemd op de groei en 

behoeften van het betreffende dorp.

• Mogelijk maken van verandering van 

functie van vrijkomende agrarische 

bebouwing naar wonen of werken.

• Aanleg van rondwegen en beter onder-

houd van provinciale wegen.

• Aanleg van goede en verlichte carpool-

plaatsen, alsook van fietspaden en 

bijbehorende voorzieningen.

• Geen steun voor het bevaarbaar maken 

van het Apeldoorns Kanaal (alleen 

extensieve vormen van recreatie, zoals 

kano’s en roeiboten).

• Openbaar vervoer voor alle dorpen (o.a. 

de lijn Apeldoorn – Harderwijk moet 

blijven bestaan).

• Vermindering van de uitstoot van vervui-

lende stoffen door het gebruik van duur-

zame brandstoffen te stimuleren bij het 

gunnen van concessies voor het open-

baar vervoer.

• Stimuleren van het gebruik van zonne-

energie, van warme- en koudeopslag en 

de benutting van aardwarmte.

s ter
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Apeldoorn treedt op bij koopzondagen

Een oprekking van de koopzondagen

dreigt de rust op de eerste dag van de

week in Apeldoorn verder te verstoren.

De SGP trekt daarom aan de bel. De

gemeente belooft op te treden.

Door gebruik te maken van een maas in de

regelgeving zijn in Apeldoorn elke zondag

negen supermarkten open. De Dekamarkt

(Vlijtseweg) heeft een permanente onthef-

fing, acht andere supers moeten elk jaar

opnieuw een vergunning aanvragen.

Steeds meer supermarktondernemers wil-

len hun deuren graag de tweede helft van

de zondagmiddag open zetten. Dit jaar

deden achttien supermarkten een poging

een van de acht beschikbare vergunnin-

gen in de wacht te slepen. Het college

van burgemeester en wethouders had ver-

schillende manieren om de acht vergun-

ningen te verdelen. Uiteindelijk is gekozen

voor een systeem van loting. Hierbij scha-

kelde de gemeente een notaris in.

BUITEN DE BOOT

Bij de loting vallen sommige ondernemers

–tot hun grote ongenoegen– buiten de

boot. Albert Heijn krijgt dit jaar bijvoor-

beeld geen enkele vergunning, terwijl

concurrent Lidl er drie in de wacht weet te

slepen. AH-klanten staan binnenkort op

zondagmiddag voor een dichte deur.

Verschillende supermarkten overwegen

uit onvrede het systeem juridisch aan te

vechten. Anderen suggereren de regelge-

ving aan hun laars te lappen en gewoon

open te gaan. Ze nemen een eventuele

boete dan voor lief. Ook wordt de sugges-

tie gedaan om het aantal koopzondagen

te verruimen door de invoering van meer

toeristische koopzondagen. 

De SGP maakt zich ,,grote zorgen” over

deze dreigende oprekking van de zon-

dagsopenstelling. SGP-fractievoorzitter

Henk van den Berge heeft daarom in de

raadsvergadering van 17 februari vragen

gesteld aan het college. 

De SGP’er wijst op bijvoorbeeld Deventer,

waar het gemeentebestuur –ondanks de

regelgeving– de openstelling oogluikend

toestaat. Door dit min of meer bewuste

gedoogbeleid zijn steeds meer supermark-

ten in de stad aan de andere kant van de

IJssel op zondag open.

Van den Berge pleit om principiële en

economische redenen voor een ,,krachti-

ge  aanpak” van het gemeentebestuur in

Apeldoorn. ,,De zondag is een dag die de

Heere heeft gegeven om Hem te dienen

en om uit te rusten van onze werkzaam-

heden.” Hij wijst bovendien op de con-

currentievervalsing tussen supermarkten

in Apeldoorn die wel en die niet open zijn.

GEEN VERRUIMING

De SGP’er houdt het college voor dat de

coalitiepartijen in het bestuursakkoord

”Veerkracht en verbinding” zelf hebben

vastgelegd het aantal koopzondagen en

‘zondagsupers’ niet te willen verruimen.

Bovendien is per 1 januari een nieuwe

Winkeltijdenwet van kracht. ,,Hierin staat

dat gemeenten er nadrukkelijker op moe-

ten letten dat er geen misbruik wordt

gemaakt van de toeristische bepaling.”

De SGP-fractievoorzitter vraagt het colle-

ge daarom welke juridische mogelijkhe-

den het gemeentebestuur heeft om onder-

nemers die de regelgeving overtreden op

de vingers te tikken. ,,Krijgen zij een

boete? En hoe hoog is die dan? Kan een

sluiting op zondag worden afgedwongen?”

NIET GEDOGEN

Wethouder Hans Wegman (CDA, Econo-

mische Zaken) laat er geen misverstand

over bestaan. ,,Wij treden op tegen onder-

nemers die de regels rond de koopzonda-

gen overtreden. Gedogen is niet aan de or-

de.” De gemeente kan via strafrechtelijke

en bestuursrechtelijke procedures boetes

of dwangsommen opleggen, legt de wet-

houder uit. Wegman rekent er echter op

dat het niet zover komt. ,,Ik ga uit van het

gezonde verstand van de ondernemers.”

Van den Berge is daar niet op voorhand

gerust over. ,,Ik ga ervan uit dat de

gemeente een effectief middel hanteert”,

vraagt hij, ,,waarbij de sanctie zwaarder is

dan het economische gewin van de zon-

dagsopenstelling.” Ook deze stellingname

onderschrijft de wethouder.

Wegman kondigt verder aan dat het ge-

meentebestuur nog dit jaar een discussie

met de raad wil voeren om een nieuwe,

aangescherpte verordening op te stellen

rond de koopzondagen. Wegman wil niet

gedogen en niet verruimen. Ondernemers

zijn gewaarschuwd. 

Gerard ten Voorde

De druk om het aantal koopzondagen uit te breiden neemt in Apeldoorn toe. De

SGP trekt daarom aan de bel. Foto: GtV

De volgende supermarkten hebben een

vergunning gekregen om het komende

jaar op zondagmiddag en –avond open

te zijn:

- Dekamarkt (Mercatorplein, De Eglan-

tier, Havikstraat)

- Lidl (Operaplein, Kanaal Noord, 

Maasstraat)

- Dirk van den Broek (De Linie)

- Plusmarkt Nico de Witt (Musketiersveld)

Onderstaande supermarkten hadden ook

een aanvraag ingediend, maar hebben

deze niet gekregen:

- Dirk van den Broek (Adelaarslaan)

- Dekamarkt (Ordenplein, Imkersplaats, 

Ugchelseweg)

- Albert Heijn (De Linie, Talingweg, 

Deventerstraat, Operaplein)

- Coop Supermarkten (Mercatorplein, 

Snijdersplaats)

Verdeling vergunningen zondagsupers



Wethouder Rob Metz (VVD) ligt onder

vuur. Hij zou de raad niet juist, tijdig en

volledig hebben geïnformeerd over

miljoenentegenvallers bij het Grond-

bedrijf. Een ernstig politiek feit.

Politiek kan knap spannend zijn. Wethou-

der Metz weet er inmiddels alles van. ,,Ik

heb een zware week gehad.” De PvdA

vraagt 17 februari een interpellatiede-

bat aan om de wethouder eens flink

aan de tand te kunnen voelen. Een

interpellatie is een zwaar middel, ver-

klaart burgemeester De Graaf aan het

begin van de vergadering. ,,In de

twaalf jaar dat ik hier burgemeester

ben, is dit de tweede keer dat de raad

dit doet.”

EXCUSES

Aanleiding is er voldoende. Apel-

doorn kampt onverwacht met een

tekort van 68 miljoen op het Grond-

bedrijf (koopt en verkoopt grond voor

woningbouw en bedrijventerreinen).

Begin dit jaar werd pas duidelijk dat

een nieuw aan te leggen bedrijventer-

rein ten zuiden van de A1 ongeveer

11 miljoen euro minder waard is.

De PvdA vroeg zich af of de wethou-

der de raad hierover adequaat heeft inge-

licht. ,,Wethouder, kunt u zeggen waarom

u begin 2010, toen hierover is gesproken,

geen informatie hebt verstrekt op de

expliciete vraag van raadslid Evert Mulder

naar de financiële consequenties?”

Wethouder Metz, tijdens de vorige colle-

geperiode verantwoordelijk voor het

Grondbedrijf, put zich uit in een financieel-

technische uiteenzetting. Hij heeft juist

geprobeerd de ingewikkelde materie

inzichtelijk te maken. Er zou sprake zijn

van misverstanden, onvoorziene omstan-

digheden en niet in te schatten risico’s.

PvdA-raadslid Kruithof is niet tevreden.

,,Wethouder, kunt u nu eens gewoon zeg-

gen of u de raad tijdig, juist en volledig

hebt geïnformeerd? Ja of nee?” 

Metz biedt uiteindelijk op onderdelen

excuses aan. ,,De informatie is op ver-

schillende plaatsen te vinden, maar niet

altijd op overzichtelijke wijze bij elkaar.”

MOTIE VAN TREURNIS

De PvdA lijkt niet overtuigd. De fractie

vraagt een schorsing om overleg te kun-

nen plegen. De wethouder bungelt aan

een zijden draadje. Een motie van wan-

trouwen is niet uitgesloten.

Na de schorsing verklaart de PvdA de be-

antwoording van Metz ,,niet heel sterk”

te vinden. De wethouder heeft ,,de

schijn gewekt” de raad niet adequaat

te hebben geïnformeerd. De fractie

waardeert echter de poging van de

wethouder ,,deemoedig” te zijn.

Daarom dient de PvdA een motie van

treurnis in. Bovendien wil de partij een

onderzoek naar de gang van zaken. 

De motie krijgt steun van alle fracties,

behalve van de VVD. De liberalen wei-

geren hun wethouder op deze manier

een tik op de vingers te geven. 

De raad hakketakt vervolgens over de

vorm en inhoud van het onderzoek.

De SGP pleit voor een breed onder-

zoek. De beantwoording van de wet-

houder geeft volgens fractievoorzitter

Van den Berge onvoldoende helder-

heid. ,,Het Grondbedrijf moet goed

worden onderzocht. Al eerder heeft

onze fractie daar sterk op aangedrongen.”

De fractievoorzitters buigen zich nu over

de aanpak van het onderzoek. De uitkomst

daarvan kan nog interessant worden. 

Gerard ten Voorde

Verlies van 68 miljoen bij het Grondbedrijf
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Raad tikt wethouder fors op de vingers

Dat het Grondbedrijf van de gemeen-

te geen grote winsten meer zou

maken in de toekomst, was al aange-

kondigd. Maar dat het verlies in één

jaar zou kunnen oplopen tot 68 mil-

joen, had niemand verwacht. De SGP

maakte zich al langer zorgen omdat

zij geen adequate antwoorden kreeg

op vragen over mogelijke risico’s. 

Vorig jaar stemde de SGP als enige partij

tegen de MeerjarenProgrammaBegroting

van het Grondbedrijf. We vonden niet

alleen de benoemde risico’s erg hoog (35

miljoen), maar kregen helemaal geen

zicht op de waarde en risico’s verbonden

aan gronden die nog niet in exploitatie

waren genomen (die nog niet bouwrijp

zijn gemaakt en dus nog niet kunnen

worden uitgegeven). Daar zouden we

nog een jaar op moeten wachten…

En dat hebben we geweten. Nu komt er

ineens een verlies van 68 miljoen uit de

hoge hoed. Die inderdaad voor een groot

deel betrekking heeft op nog niet in

exploitatie genomen gronden, met name

Beekbergse Broek, waar onder andere

het toekomstige bedrijventerrein

Apeldoorn Zuid moet komen. Omdat men

meer hectares had aangekocht dan nu

nodig blijken voor het bedrijventerrein,

moet de rest nu worden afgewaardeerd

naar de prijs voor landbouwgrond. Dit

levert een verlies op van 11 miljoen.

Overigens merkwaardig dat men dat

vorig jaar nog niet wist. 

Verder verwacht men een enorm tekort

van 37 miljoen vanwege een vertraging

in de uitgifte van bedrijventerreinen

(gemiddeld 8 hectare in plaats van de

ingeschatte 12 hectare). En dat tot in

lengte van jaren.

Ook bij de woningbouwlocaties zijn de

winstverwachtingen omgeslagen in ver-

liesverwachtingen. Voor een deel van de

locaties is men bezig de plannen bij te

stellen om de verkoop van grond weer op

gang te brengen. Appartementen worden

vervangen door grondgebonden wonin-

gen en dure huizen worden vervangen

door goedkopere. Die kosten de gemeen-

te echter meer (meer rioolaansluitingen

en dergelijke) en leveren minder op per

vierkante meter.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Het college komt nu met een aantal

oplossingsrichtingen. Voor een deel zoekt

het college het in het bijstellen van de

kaders voor de exploitaties: geen dure

parkeergarages (maar parkeren op maai-

veld), minder speelvoorzieningen, minder

luxe uitvoering van het straatmeubilair,

enz. Voor het resterende deel zullen we

moeten interen op onze reserves, zowel

die van het Grondbedrijf als die van de

Algemene Dienst. Het college doet er

nogal luchtig over, maar wij hebben er

vooralsnog een hard hoofd in.



Een raadsmeerderheid besloot eind

vorig jaar om fors het mes te zetten in

het minimabeleid. Dat was erg teleur-

stellend. In de nieuwe bezuinigingsdis-

cussie vorige maand is gelukkig beslo-

ten de positie van de minima niet ver-

der aan te tasten. Een voorstel van de

SGP daartoe werd unaniem aangeno-

men.

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). 

In de afgelopen paar jaar werd vooral als

gevolg van de economische recessie veel

vaker een beroep gedaan op het minima-

beleid. Door de flinke toename van het

aantal aanvragen stegen de uitgaven

naar ruim 6 miljoen euro, terwijl in de

begroting was uitgegaan van een bedrag

van 4,5 miljoen euro. Om het minimabe-

leid betaalbaar te houden wilde het colle-

ge daarom per 1 januari 2011 een bezui-

niging doorvoeren van 1,5 miljoen euro,

ofwel een korting met 25 procent. Het

ging ondermeer om een vermindering van

de bijzondere bijstand en Regelrecht en

het stopzetten van een bijdrage aan de

Voedselbank. 

NAASTENLIEFDE

Op vrijdagavond 17 december 2010 werd

het voorstel tijdens een ingelaste raads-

vergadering behandeld. Van de coalitie-

partijen konden VVD en D66 zich vrij

goed in het collegevoorstel vinden. CDA

en ChristenUnie hadden gemengde

gevoelens, terwijl de PvdA stevige kritiek

had. Van de andere partijen keerden

GroenLinks, de SP, Duurzaam Rood

Apeldoorn, Gemeentebelangen en de

SGP zich sterk tegen de plannen. 

Onze fractie was erg kritisch. Apeldoorn

heeft een goed minimabeleid en dat heeft

de SGP steeds van harte gesteund. Wij

vinden het vreemd om daar het mes in te

zetten. De Bijbel geeft aan dat de over-

heid een schild voor de zwakkeren moet

zijn. En dat geldt zeker in een econo-

misch moeilijke tijd. Vanuit het oogpunt

van christelijke naastenliefde moeten we

zorgvuldig met de minima omgaan en dan

is het een volstrekt verkeerd signaal dat

het eerste bezuinigingsplan dat de

Apeldoornse inwoners direct raakt juist

deze groep betreft.

Ook vond de SGP dat het debat over

deze kwestie op een verkeerd moment

werd gevoerd. De raad is bezig met een

kerntakendiscussie die moet leiden tot

een bezuiniging bij de gemeente van 13

miljoen euro. Ook in dat debat komt het

minimabeleid aan de orde. In januari zou

de kerntakendiscussie worden afgerond.

Het is dan vreemd om vooruitlopend 

daarop in december al afzonderlijk over

de minima een beslissing te nemen.  

GELOOFWAARDIGHEID

Bij de besluitvorming in de raad van 17

december diende de SGP verschillende

amendementen (wijzigingsvoorstellen) in

om de bezuinigingen op het minimabeleid

te voorkomen of te verminderen. Het eer-

ste voorstel was erop gericht nu nog niet

op het minimabeleid te bezuinigen, maar

om deze kwestie te betrekken bij de kern-

takendiscussie in januari 2011. Dit amen-

dement werd helaas verworpen. De

tegenstemmers

waren CDA, VVD,

D66, Leefbaar

Apeldoorn en

ChristenUnie. 

Ons amendement om

de bezuinigingen te

beperken tot een

bedrag van 500.000

euro in plaats van de

voorgestelde 1,5 mil-

joen euro haalde het

jammer genoeg ook

niet. Met name de

coalitiepartijen wilden

sterker ingrijpen. 

Daarna kwam een

voorstel aan de orde van een aantal colle-

gepartijen om de bezuiniging te verminde-

ren tot een bedrag van 900.000 euro.

Onze fractie heeft dit amendement met

‘kromme tenen’ gesteund. Een verlaging

is altijd beter, maar het blijft een groot

bedrag. Toen aan het einde van de verga-

dering het aangepaste collegevoorstel in

stemming kwam, hebben wij tegen

gestemd. De bezuiniging gaat echt te ver.

Al met al een somber einde van een veel-

bewogen politiek jaar. Tijdens de campag-

ne voor de gemeenteraadsverkiezingen

begin 2010 werd verschillende keren de

vraag gesteld op welke taak de partijen

niet zouden bezuinigen. Alle partijen

behalve de VVD antwoordden op die

vraag: het minimabeleid. En de eerste

groep die nu wordt getroffen, zijn de 

minima… Over geloofwaardigheid gespro-

ken.

VERDERE INGREPEN

Een maand later –in januari– kwam het

minimabeleid weer aan de orde, maar

dan als een van de vele gemeentelijke

taken in de kerntakendiscussie. In deze

discussie –die moet leiden tot een bezui-

niging van 13 miljoen euro– gaf de

gemeenteraad richting het college aan

welke taken het belangrijkst zijn en waar

dus meer of minder mag worden bezui-

nigd.

Voor wat betreft het minimabeleid stond

er een passage in het raadsvoorstel die

niet eenduidig was en die dus een nieuwe

ingreep niet uitsloot. Daarom heeft de

SGP met de steun van andere partijen

een amendement ingediend waarin is

vastgelegd dat de gemeenteraad niet ver-

der op de positie van de minima wil

bezuinigen. Gelukkig werd het voorstel

door de hele raad gesteund. 

Het college is nu bezig de uitkomst van

de kerntakendiscussie te vertalen in een

pakket aan concrete bezuinigingsvoorstel-

len ten bedrage van 13 miljoen euro. 

Eind april worden de plannen in de voor-

jaarsnota gepresenteerd. Dan zal blijken

of de minima gevrijwaard blijven van ver-

dere ingrepen. Dat wordt een nieuwe test

voor de geloofwaardigheid van de 

politiek.

Henk van den Berge
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Stevige discussie over minimabeleid



Een krappe meerderheid van de raad

stemde vóór het amendement van de

SGP om niet alleen te bezuinigen op

breedtesport en subsidie aan sportver-

enigingen, maar ook op topsporteve-

nementen. Het college zal op dit vlak

eveneens de broekriem moeten aanha-

len.

Tijdens de vele discussies over de kern-

taken van de gemeente gaf een raads-

meerderheid aan dat het stimuleren van

sport geen kerntaak van de gemeente

(meer) is en dat daar dus op bezuinigd

kan worden. Bij het doornemen van de

concept-raadsopdracht viel het de SGP

echter op dat er met geen woord werd

gerept over het Omnisportcentrum en de

topsportevenementen die daarin worden

georganiseerd. En daar gaat ook heel

wat geld naar toe. Als SGP vroegen we

ons af of het nu wel eerlijk was om wel

op breedtesport te bezuinigen, maar niet

op topsport. Deze vraag hebben we inge-

bracht in het debat. 

Ondanks het feit dat we weinig reactie

kregen, hebben we toch een amende-

ment voorbereid. Doel daarvan was 

om in de raadsopdracht expliciet aan 

te geven dat ook sponsoring van 

topsportevenementen geen kerntaak

(meer) is van de gemeente en dat daar

dus ook op bezuinigd kan worden.  

Tijdens het debat kwamen er vooral van

de kant van de PvdA bezwaren. Men

wilde niet verder inleveren op sportinfra-

structuur. Tot onze verwondering werd

het amendement met een kleine meer-

derheid van stemmen aangenomen.

Naast (vrijwel) alle oppositiepartijen kre-

gen we ook steun van twee coalitiepartij-

en, de ChristenUnie en D66. Het college

zal dus ook op het vlak van topsporteve-

nementen de duimschroeven moeten

aandraaien.

Toch bezuinigen bij topsportevenementen
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Apeldoorn kan aan de slag. De gemeen-

teraad heeft definitief vastgesteld op

welke taken het college mag bezuini-

gen. En op welke niet. De SGP maakt

zich sterk voor de zwakkeren in de

samenleving.

Apeldoorn komt behoorlijk krap bij kas te

zitten. De gemeente moet vanaf 2015 elk

jaar 30 miljoen euro bezuinigen. Vorig

jaar besloot de gemeente 17 miljoen in

het stadhuis te snijden, in januari sprok-

kelde de raad –via een discussie over

kerntaken– nog eens 13 miljoen bij

elkaar.

Sinds vorig jaar oktober is de raad bezig

met de kerntakendiscussie. Welke taak

kan het bedrijfsleven misschien wel effi-

ciënter doen? En wat moet de gemeente

niet eens zelf willen doen? Dergelijke vra-

gen behoort de overheid zich te stellen.

Daarom heeft de SGP al veel eerder op

zo’n discussie aangedrongen. 

De uitkomst van de kerntakendiscussie is

neergelegd in een Raadsopdracht. Vorige

maand moesten de fracties in het slotde-

bat aangeven of ze hiermee instemmen. 

OPENBARE ORDE

De SGP benadrukt dat bij de beoordeling

van de kerntaken de Bijbelse beginselen

centraal moeten staan. Vandaar dat de

partij hecht aan veiligheid, een goed soci-

aal beleid en duurzaamheid.

Over een aantal dingen lijkt iedereen het

eens. Openbare orde en veiligheid is een

kerntaak, evenals het onderhoud van

wegen en groenstroken. En de zorg voor

de zwakkeren niet te vergeten. Maar de

ene partij wil op deze kerntaken niet of

nauwelijks bezuinigen, terwijl anderen

toch verder willen gaan.

Veel steun is er voor een aanscherping

van het subsidiebeleid. Het wordt minder

vanzelfsprekend dat de gemeente zomaar

geld bijlegt. De burger wordt meer verant-

woordelijk, en dat is een goede zaak vindt

de SGP.

Een meerderheid ziet het subsidiëren van

sportverenigingen niet (meer) als kern-

taak. Ook niet het in stand houden van

een centrum voor beeldende kunst. Of

het subsidiëren van recreatievoorzienin-

gen. Formuleringen die al jaren het ver-

kiezingsprogramma van de SGP vullen.

Toch moet een raadslid alert blijven. In de

Raadsopdracht staat dat bezuinigingen

op het minimabeleid ,,pas als sluitstuk in

de totale financiële afweging aan bod

moeten komen.” De SGP trekt aan de bel.

Die passage sluit bezuinigingen bij de

minima niet uit. Fractievoorzitter Henk van

de Berge maakt zich vanuit Bijbelse

beginselen sterk voor de zwakkeren. Ook

is het erg belangrijk dat we het vrijwilli-

gerswerk blijven steunen.

De SGP mist ,,evenwicht” in de bezuini-

gingen. ,,Er wordt nu teveel gesnoeid in

sociaal beleid. Op cultuur bezuinigen is

veel lastiger, mede omdat daar langlopen-

de afspraken gelden.” Ten slotte wijst Van

den Berge op topsportevenementen.

,,Geen kerntaak.”

VOORJAARSNOTA

Een week later volgt de stemming.

Fracties steken de koppen bij elkaar om

via amendementen hun ideeën te realise-

ren. D66, SGP, GL en CDA willen toch

nog bezien of het zwembad de Sprenke-

laar behouden kan blijven. Buurt-

conciërges leggen echter het loodje. 

Ook de SGP krijgt niet in alles haar zin.

Zo worden Orpheus en het Omnisport-

centrum niet aangepakt.

Alle partijen stemmen uiteindelijk in met

de Raadsopdracht, die door verschillende

amendementen wel iets is aangepast.

Daarmee zijn de contouren van de bezui-

nigingsoperatie die 13 miljoen moet ople-

veren duidelijk. Eind april komt het colle-

ge met de Voorjaarsnota. Daarin wordt op

grond van de Raadsopdracht aangegeven

hoe de bezuinigingen concreet uitpakken.

De raad kan daar dan weer op reageren.

Wordt vervolgd. 

Gerard ten Voorde

SGP mist evenwicht in bezuinigingen

Bij de kerntaken-

discussie steunde

bijna geen enkele

partij het voorstel

van de SGP om

Orpheus en het

Omnisportcentrum

(foto) ook aan te

pakken.

Foto: GtV
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Kandidatenlijst SGP Gelderland
1 Ing. E. Klein Doornspijk

2 Dr. K. Ruitenberg Opheusden

3 A.R. van Doorn Meteren

4 Ing. A. Versteeg Wekerom

5 Ir. E. Mulder Ugchelen

6 J.W. Keuken Ochten

7 Ir. C. Stoffer Elspeet

8 Drs. T.G. Heemskerk Barneveld

9 Ing. A.J. Klein Elburg

10 Ir. L. de Knegt Barneveld

11 Ing. G.H. Averesch Zelhem

12 Ing. B. van de Weerd Ede

13 H. den Hartog Brakel

14 Ing. A. de Kruijf Barneveld

15 H.A. Lambooij Hoevelaken

16 N. van Wolfswinkel Opheusden

17 B.J. van Vreeswijk Scherpenzeel

18 C. Budding Elspeet

19 C. van Tuijl Opheusden

20 A.M. Boer Nijkerk

21 Mr. G.W. Flier FB Wekerom

22 Ds. M.A. Kempeneers Elburg

23 H.G. Bulten Doetinchem

24 Ds. J. Roos Barneveld

25 Ds. J. Lohuis Harskamp

26 Drs. H. van den Berge Apeldoorn

27 T. Bultman Doornspijk

28 Ing. N. Zondag Gameren

29 Mr. G. Holdijk Uddel

30 H. Wobben Nunspeet

Stem voor twee,
stem SGP
Het uitbrengen van uw stem is altijd

belangrijk, maar dit keer telt uw stem

voor twee. Wie voor Provinciale Staten

gaat stemmen, stemt ook voor het hele

land. De gekozen Statenleden kiezen

immers weer de leden van de Eerste

Kamer. De Eerste Kamer kan een kabi-

net maken of breken. Het kabinet beseft

dat maar al te goed. En de oppositie

ook! De SGP telt nu twee zetels in de

Eerste Kamer. Omdat de Kieswet is ver-

anderd, loopt die tweede zetel gevaar.

Stem daarom op 2 maart op de SGP.

Op de verkiezings-

markt is het rond

de kraam en cara-

van van de SGP

een gezellig

samenzijn voor

jong en oud.

Verkiezingsmarkt 26 februari

Het is inmiddels gebruikelijk dat de meeste partijen op de

laatste zaterdag voorafgaand aan de verkiezingen op de

Apeldoornse markt aanwezig zijn. Dit keer is de verkie-

zingsmarkt op D.V. zaterdag 26 februari. 

Uiteraard is ook de SGP met een kraam en de campagne-

caravan aanwezig op het Raadhuisplein (tussen het

Marktplein en de Hoofdstraat). 

Komt u ook naar de markt? De SGP-vertegenwoordigers

staan u graag te woord.
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Voorzitter van de SGP-statenfrac-

tie in Gelderland, lijsttrekker bij

de verkiezingen in deze provin-

cie, vader van zes kinderen, opa

van acht kleinkinderen. Eppie

Klein (55) uit Doornspijk.

Twitteraar bij nacht en ontij.

Wat doet u in het dagelijks leven?

,,Ik ben directeur van organisatie-advies-

bureau ECM dialoog. Afwisselend werk.

Begeleiden van coachingstrajecten, advi-

sering in organisatiestructuur. Verder

treed ik op als interim-clustermanager in

de zorg en geef ik parttime les als leraar

biologie.”

Mooiste plek in Gelderland?

,,De oude randmeerkust.”

Wat kan Gelderland goed gebruiken?

,,Een betere doorstroming van het verkeer.”

Wat ergert u het meest in Gelderland?

,,De files op de A28.”

Wat zou u als eerste doen als commissa-

ris van de Koningin?

,,Luisteren… En vervolgens de vraag stel-

len: ,,Wat kan ik betekenen voor de rand

van de samenleving?”

Wat doet een provincie eigenlijk?

,,Een provincie is vooral uitvoerend

in de wegenstructuur, de inrichting

van de openbare ruimte, het platte-

land, het openbaar vervoer, het kli-

maatbeleid, de vergunningverlening

in zware industrie, noem maar op.”

Ik merk nooit iets van de provincie.

,,Kijk eens op de ontbijttafel. We

vinden het vanzelfsprekend dat er

brood op tafel staat. Met een eitje

en melk. De provincie heeft daar

met structuurplannen en beleidsvi-

sies alles mee te maken!”

Waarom SGP? 

,,Vanzelfsprékend SGP. Christelijk

conservatief, sociaal bewogen en

concreet. SGP-stemmen zijn belang-

rijk bij onderwerpen als het refor-

matorisch onderwijs, de christelijke

jeugdzorg, de christelijke ouderen-

zorg en de hospice. Bovendien

wordt de Eerste Kamer samenge-

steld door regionale stemmen. We

zijn ons dat te weinig bewust.”

Waarom Eppie Klein?

,,Op mij stemmen?! Alle dertig

SGP-kandidaten zijn een voorkeurs-

actie waard.”

Er zijn meer christelijke partijen in

Gelderland…

,,We onderscheiden ons in ons program-

ma met zondagsrust, naastenliefde, rent-

meesterschap, het gezin, wonen, werken,

ondernemerschap, bereikbaarheid.

Kortom, het mooie Gelderland is bij ons in

goede handen.”

De PVV doet voor het eerst mee. Een

aanwinst? 

,,Dat kunnen we pas na 2 maart beoorde-

len. Ik heb goede gesprekken gehad met

PVV-kandidaten. SGP’ers behoeven hun

toevlucht niet tot de PVV te nemen. De

SGP heeft een integere, christelijk-con-

servatieve benadering, vanuit een eerlijke

gereformeerde traditie. Vaderlandsliefde

is bij ons in de geschiedenis geworteld.”

SGP is tegen ecoducten. Moet ik dan

toch Partij voor de Dieren stem-

men?

,,De SGP kiest, evenals het WNF,

voor een échte invulling van rent-

meesterschap. Dat betekent geen

onnodige versnippering van natuur

met onzinnige ecoducten waar nog

geen hert op is gesignaleerd.

Slechts een pootafdruk.”

Wat doet de SGP aan de hoge provinciale

belasting, de opcenten?

,,Geen verhoging.”

Favoriete top-3 van websites?

,,Geen idee. Ik ben geen surfer.”

Een beetje politicus twittert. Hoeveel

tweets stuurt u?

,,Mijn tweets, een stuk of wat per dag,

schrijf ik bij nacht en ontij. Overdag doe ik

m’n werk.” 

Beste one-liner?

,,Beter is de vijand van het goede.”

Hoe lang staat u ’s morgens voor de spie-

gel?

,,Met zeepkwast en scheermes niet meer

dan 7 minuten.”

Wat pikt u uit ongeadresseerd druk-

werk?

,,Niets. Direct de container in. Elke

dag vier kranten, Trouw, RD, NRC

en Agrarisch Dagblad is voor mij

genoeg.”

Voor welke minister hebt u bewon-

dering?

,,Moeilijk… Donner, traditioneel,

oprecht, rechtvaardig, verguisd om

zijn onverzettelijkheid.”

Welke bijbelse figuur spreekt u aan?

,,In de vroege ochtend word ik door

Davids Psalmen gesticht, overdag

ben ik met de apostel Paulus op

reis alsof ik in Antiochië ben en ’s

avonds laat mag ik met de Augus-

tinus’ Belijdenissen terugblikken in

de Civitate Deï, de Stad Gods.”

Waar zou u een meditatie in De

Banier mee vullen?

,,De verbinding tussen het wonder

van Psalm 8 – ,,Zie ik bedaard, de

glans der zilv’ren maan” en de

levensopdracht van Psalm 64 –

,,Dan zal ik vrezen! En op Zijn

daân, alom geprezen, oplettend

wezen”.

Gerard ten Voorde

AAN DE TAND

GEVOELD

Eppie 
Klein

twitteren bij 

nacht en ontij
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Eigenlijk klonken er alleen maar loven-

de woorden bij de bespreking van de

structuurvisie voor Uddel. Dat had

vooral te maken met het feit dat het

een goede uitwerking was van de door

het dorp zelf opgestelde dorpsvisie. Er

kan de komende jaren weer worden

gebouwd in Uddel, te beginnen bij het

plan Aardhuis.

Eind 2007 presenteerde Uddels Belang

de door de Uddelse gemeenschap zelf

opgestelde dorpsvisie aan de gemeente-

raad van Apeldoorn. Daar werd toen al

enthousiast op gereageerd. Intussen is de

dorpsvisie door gemeenteambtenaren

vertaald in een structuurvisie, een forme-

ler document dat de juridische basis

vormt  voor het nog op te stellen nieuwe

bestemmingsplan voor Uddel. Ook bij de

opstelling van de structuurvisie was

Uddels Belang betrokken, evenals de

woningbouwvereniging Sprengenland

Wonen (voorheen Beter Wonen).

MOOIE PUNTEN

Op 10 februari werd de structuurvisie

besproken in het Blanke Schot. Als SGP-

fractie vinden we het een mooie visie,

waarin ruimte wordt geboden voor de toe-

komst van Uddel, zowel ten aanzien van

wonen, werken, voorzieningen, als klein-

schalige recreatie. We zijn geen elemen-

ten tegengekomen, waar we op tegen zijn.

Punten die we positief waarderen, zijn:

• Het behoud van cultuurhistorisch 

waardevolle landschapselementen, 

met name de kampen.

• Het terugbrengen van de eiken in het 

dorp, langs de Garderenseweg en 

Elspeterweg.

• De bereidheid om de bestaande kleine 

winkeltjes aan huis in te passen in het 

bestemmingsplan.

• Het feit dat ruimte geboden wordt voor 

kleinschalige recreatieve voorzieningen.

• Het bewaren van de openheid van het 

dorp en inpassing van groenstructuren 

en speelvoorzieningen in de nieuw-

bouwplannen.

• Het feit dat er een nadere uitwerking 

komt voor het buitengebied aan de 

westkant van het dorp, waarbij gezocht 

wordt naar uitbreidingsruimte voor boe-

ren die door willen gaan met hun bedrijf.

WONGINGBOUW

Ten aanzien van de geprogrammeerde

woningbouw heeft de SGP aangegeven

dat we zorgen hebben over het aandeel

duurdere woningen (33 procent). De wet-

houder gaf aan dat dit nodig is om ook vol-

doende goedkope woningen (onder ande-

re voor jongeren en starters) te kunnen

bouwen. Dat laatste vinden we als SGP erg

belangrijk. We zullen de bouw van de duur-

dere woningen dus moeten accepteren. 

Wat die goedkope woningen betreft, zou

het een idee kunnen zijn om gezamenlijk te

gaan bouwen in zogenaamd Collectief

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

De gemeente staat hier open voor. Naast

financiële voordelen biedt het ook inspraak

in wat er gebouwd gaat worden en hoe het

er uit komt te zien. Waarschijnlijk biedt het

ook de mogelijkheid om casco te laten bou-

wen. Een dergelijk initiatief is er ook in

Lieren (zie pagina 13). 

Het was een genoegen om weer in Uddel

te zijn. We kijken uit naar het nieuwe be-

stemmingsplan en naar de concrete invul-

ling van het Plan Aardhuis.

Evert Mulder

Uddel, een dorp met toekomst

Uddel kampt met jongerenproblemen.

Het gaat om kwesties als overlast,

drank, drugs, gokken en seksueel

ongewenst gedrag. Binnenkort zijn er

twee bijeenkomsten.

Vorig jaar werd SGP-fractievoorzitter

Henk van den Berge door verschillende

mensen uit Uddel benaderd over proble-

men rond cafetaria De Viersprong. In het

weekend veroorzaakten jongeren daar

zeer regelmatig grote overlast. 

Al snel blijkt dat de problematiek breder

is. We moeten niet overdrijven, maar de

problemen zijn wel ernstig en structureel

genoeg om ze serieus te nemen. Op ver-

schillende locaties is sprake van overlast

en verder zijn er (forse) problemen met

drank, drugs, gokken, seksueel onge-

wenst gedrag en andere kwesties ‘achter

de voordeur’ zoals moeilijkheden met de

opvoeding en huiselijk geweld.

Voor het aanpakken van de problematiek

is een werkgroep opgericht. Deze bestaat

uit vertegenwoordigers van de drie ker-

ken, Uddels Belang, de verenigingen en

de plaatselijke scholen. Van ‘buiten’

Uddel doen Hélène Mook (opbouwwerker

van Wisselwerk), Goos Zwanikken

(stadsdeelmanager dorpen van de

gemeente) en Van den Berge (voorzitter

overleg) mee. De bedoeling is dat de pro-

blematiek ‘Uddel-breed’ wordt opgepakt.

De werkgroep heeft al verschillende

acties ondernomen. Zo hebben contacten

met De Viersprong tot een vermindering

van de overlast geleid. 

Binnenkort houdt de werkgroep twee

informatiebijeenkomsten. Er wordt dan

ingegaan op de jongerenproblematiek in

Uddel. De bijeenkomsten zijn D.V. maan-

dag 4 april 2011 in Het Blanke Schot en

maandag 11 april 2011 in de Jacobus

Fruytier Scholengemeenschap. Aanvang

20.00 uur. 

Voor de pauze verzorgt gymdocent Wim

Liefting van de Fruytier een presentatie

over pubergedrag en het omgaan met

jongeren. Vanuit zijn ervaring heeft hij

vaker dergelijke lezingen gedaan. Verder

gaat een deskundige van een versla-

vingsinstelling in op de gevolgen van

alcohol- en drugsgebruik. Na de pauze is

er gelegenheid tot het stellen van vragen

aan de deskundigen. Ook de leden van

de werkgroep en onder andere dorps-

agent Bart Poolman zijn hiervoor

beschikbaar.

Wij hopen u op een van de bijeenkom-

sten te ontmoeten.

Bijeenkomsten over jeugdproblematiek in Uddel

Het plan voorziet

in twee uitbrei-

dingslocaties met

ruimte voor een

gevarieerd woning-

bouwprogramma: 

1. Aardhuisweg en

2. Veenkamp.

Het blauwe

gedeelte is de hui-

dige bebouwing.

Bron: gemeente

Apeldoorn





In Lieren is het nieuwbouwproject voor

jongerenhuisvesting nu echt van start

gegaan. Verschillende jongeren heb-

ben in 2007 de vereniging Betaalbaar

Wonen in Beekbergen en Lieren

(BWiBL) opgericht. Zij gaan nu volgens

het concept van Collectief Particulier

Opdrachtgeverschap (CPO) gezamen-

lijk zelf hun huis bouwen. De SGP-frac-

tie is hier blij mee. 

De SGP heeft al jaren geleden aangege-

ven dat meer specifieke woningbouw voor

jongeren en starters nodig is om de eigen

jongeren uit de dorpen vast te houden.

Het is voor jongeren steeds moeilijker om

aan betaalbare woonruimte in het eigen

dorp te komen. Toen de SGP dan ook

hoorde van het initiatief van de jongeren

in Beekbergen en Lieren, is in 2005 een

motie ingediend om dit initiatief vanuit het

gemeentehuis te stimuleren. De motie

werd unaniem aangenomen. Ook daarna

heeft de SGP nog diverse keren aandacht

gevraagd voor het initiatief, onder andere

bij de vaststelling van de dorpsvisie voor

Beekbergen en Lieren. 

Op 26 januari 2011 werd de eerste mijl-

paal bereikt. Toen hebben Gerrit Stufken

als voorzitter en Gerbert Jochems als

secretaris namens de vereniging een

samenwerkingsovereenkomst getekend

met woningbouwvereniging Sprengenland

Wonen (voorheen Beter Wonen). De jon-

geren hebben zelf het initiatief genomen

en samen met de corporatie en de grond-

eigenaren het project opgezet aan de

Nieuwe Voorweg te Lieren. 

Wethouder Wegman (CDA) was bij de

ondertekening aanwezig namens de ge-

meente en sprak zijn steun uit. Er zal even-

wel nog veel werk verzet moeten worden,

willen de jongeren nog in deze collegepe-

riode hun woningen kunnen betrekken. 

SOCIALE WONINGBOUW

In Apeldoorn is dit het eerste grootschalige

project met CPO in de dorpen. Verwacht

wordt dat er ongeveer vijftig woningen 

in diverse categorieën gebouwd gaan

worden aan de Nieuwe Voorweg.

Daarvan zijn twintig woningen bestemd

voor de leden van BWiBL. Daarnaast

wordt nog een aantal huurwoning gereali-

seerd. Al met al heeft het project een

hoog gehalte sociale woningbouw! 

In de komende tijd zal de gemeente voor

de locatie een nieuw bestemmingsplan

maken en zal duidelijk worden welke type

huizen er gebouwd worden. Gestreefd

wordt naar een gevarieerd programma.

De jongeren streven er naar om de

nieuwbouw te laten aansluiten bij de

bestaande bebouwing van Lieren. 

De jongeren hopen eind 2012 te kunnen

gaan bouwen. Overigens kunnen geïnte-

resseerden zich nog steeds inschrijven

als lid als ze voldoen aan de verenigings-

voorwaarden. Het belangrijkste daarbij is

dat men binding heeft met Beekbergen of

Lieren en dat men financiële draagkracht

heeft.

Gerrit Stufken 

Evert Mulder

De symbolische

overdracht door

de overhandiging

van spades bij de

start van het pro-

ject Nieuwe Voor-

weg in Lieren.

Foto, v.l.n.r.:

Gerbert Jochems,

directeur De Man

van Sprengenland

Wonen, wethouder

Wegman en Gerrit

Stufken.

Foto: John Tanasale

Een terugtrekkende overheid met min-

der regels, terwijl er een verbod bij

komt waardoor je op eigen terrein niet

mag kamperen. Dit staat te lezen in de

nota ”Kampeerbeleid Apeldoorn”.

In januari spraken we in de PMA met

wethouder Wegman (CDA) over het kam-

peerbeleid. Hoewel we positief zijn over

de nota, staan er hier en daar merkwaar-

dige tegenstellingen in. 

Apeldoorn is vanwege haar ligging op de

Veluwe een aantrekkelijke kampeerge-

meente. In het buitengebied liggen tien-

tallen recreatieterreinen. Vooral rond de

kernen Beekbergen (30) en Hoenderloo

(14) zijn er veel te vinden. We hebben

(mini)campings, groepsaccomodaties,

recreatiewoningen en scoutinghuizen.

In de nota is te lezen dat ,,bij de verdere

ontwikkeling van plattelandstoerisme

ernaar gestreefd dient te worden dat het

karakter van het landelijk gebied, als het

gaat om rust, ruimte en kleinschaligheid,

behouden blijft.” Maar de mogelijkheden

van kamperen in het agrarisch gebied

worden vergroot. Het is toegestaan om in

plaats van 15 standplaatsen als maxi-

mum nu 25 standplaatsen te realiseren.

Ook wordt de koppeling aan het agra-

risch bedrijf als voorwaarde in het nieuwe

kampeerbeleid losgelaten. Er wordt geen

onderscheid meer gemaakt tussen bur-

ger of boer. 

Natuurlijk blijven er kaders met normen

waar iedereen zich aan moet houden.

Het aantal kleinschalige kampeerterrei-

nen is gemaximeerd op zes per deelge-

bieden. De deelgebieden zijn Uddel,

Wenum en Wiesel, Broekland en

Woudhuis, het Woud, Beekbergen en

Loenen. Het is mooi om te lezen dat er in

mogelijkheden gedacht wordt. 

Sommige harde grenzen in de nota gaan

wat ons betreft te ver. Zo heeft onze frac-

tie aangegeven dat de beleidskeuze om

het plaatsen van kampeermiddelen op

eigen terrein niet toe te staan van een

niet wenselijke en te grote regelzucht

getuigt. Om het controleerbaar te hou-

den, hield de wethouder echter voet bij

stuk. 

Vanuit de rijksoverheid is de Wet op de

openluchtrecreatie (WOR) sinds 2008

niet meer geldend. Gemeenten moeten

sindsdien een eigen kampeerbeleid for-

muleren. Daarbij is het uitgangspunt om

gewenste ontwikkelingen te stimuleren

en om niet in onmogelijkheden te den-

ken. Als het bestemmingsplan geen blok-

kade in zich heeft en er geen overschrij-

ding van normen is, kan er veel op het

gebied van kamperen. Het gaat om een

duurzaam evenwicht tussen ecologie en

economie. Met dat evenwicht is dit nieu-

we kampeerbeleid een mooie ontwikke-

ling die wat ons betreft past bij goed rent-

meesterschap.

Jan  Kloosterman

Apeldoorn verruimt kampeerbeleid

Project jongerenhuisvesting Lieren van start
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De WMO-uitgaven voor huishoude-

lijke verzorging, woon- en vervoers-

voorzieningen en rolstoelen pakken

veel duurder uit. Daarom gaat de

gemeente fors snoeien. Vooral lang-

durig zieken, ouderen en gehandicap-

ten worden hierdoor jammer genoeg

getroffen. 

Medio vorig jaar werd duidelijk dat

Apeldoorn kampte met een groot tekort bij

de Wet maatschappelijke ondersteuning

(WMO). Het ging in het bijzonder om het

onderdeel individuele voorzieningen. Dit

betreft hulp aan langdurig zieken, oude-

ren en gehandicapten. In 2010 was hier-

voor in totaal 23 miljoen euro beschik-

baar. Dit was als volgt verdeeld: huishou-

delijke verzorging (15 miljoen), aanpas-

sing woonvoorzieningen (1,9 miljoen),

vervoersvoorzieningen (4,3 miljoen) en

rolstoelen (1,8 miljoen). Maar inmiddels is

duidelijk dat het budget met 2,2 miljoen

euro is overschreden.

ONVERWACHTE TEGENVALLERS

De tekorten pakken aanzienlijk hoger uit

dan verwacht. Medio vorig jaar werd een

lagere inschatting gemaakt, maar vorige

maand werd ineens bekendgemaakt dat

er zich onverwachte tegenvallers hebben

voorgedaan.

Aanvankelijk was bij de huishoudelijke

verzorging uitgegaan van een incidenteel

tekort van 820.000 euro, maar dat is

inmiddels opgelopen tot 1,4 miljoen struc-

tureel. De gemeente had zich vergist in

de forse stijging van de vraag naar huis-

houdelijke hulp. Ook had de gemeente te

laat in de gaten dat de uitgaven voor 

rollators, trapliften, verhuizingen, rol-

stoelen en woningaanpassingen veel

hoger uitpakten. En bij deze tegenvallers

blijft het niet, want inmiddels is bekend

dat het Rijk onze gemeente bij de WMO

structureel met 1,3 miljoen euro gaat 

korten. 

Door al de tegenvallers moet Apeldoorn

bij de WMO jaarlijks 3,1 miljoen euro

bezuinigen. Het college heeft voorgesteld

om het pakket voor huishoudelijke hulp te

versoberen (bijvoorbeeld twee uur hulp in

plaats van drie uur, strijken niet meer zien

als een noodzakelijke activiteit en minder

tijd geven voor de was en de wekelijkse

boodschappen). Andere voorstellen zijn

het kijken naar goedkopere woningaan-

passingen, minder snel een verhuisver-

goeding geven, het niet vergoeden van

beugels en handgrepen en het vragen

van een eigen bijdrage voor een scoot-

mobiel.

Tegenzin

De meeste fracties reageerden geschokt

op de voorstellen. De SGP had stevige

kritiek op het feit dat de gemeente de

WMO niet ‘in control’ had. Twee jaar gele-

den was er nog een overschot van 3

miljoen euro en nu is er een miljoenen-

tekort. 

Een belangrijk punt van aandacht is ook

dat de voorzieningen worden gebruikt

door mensen die het moeilijk hebben.

Door nu te bezuinigen kunnen ze nog

meer in de problemen komen. De SGP

vindt dat er bij de uitvoering van de

huishoudelijke verzorging meer ruimte

voor maatwerk moet zijn. De ene hulp-

vrager zal bijvoorbeeld liever hebben 

dat er boodschappen worden gedaan, 

terwijl een ander wil dat de zorgverlener

strijkt. Van belang is verder dat de

afstemming tussen gemeente, de 

zorgorganisaties, het indicatiekantoor 

en de cliënten beter gaat verlopen. 

Meer efficiency is zeker mogelijk en

nodig.

Gezien de grote tekorten zijn aanpassin-

gen onvermijdelijk. Maar er is nog geen

besluit genomen. De raad wil de voorstel-

len van het college kunnen afwegen

tegen bezuinigingsmogelijkheden op

andere onderdelen van het sociaal beleid.

Aangezien daar onvoldoende informatie

over beschikbaar was, is de beslissing

uitgesteld.

Henk van den Berge

Raad geschokt over groot tekort bij WMO

GRATIS UITGAVE SGPOST

SGPost is de nieuwsbrief van de

SGP-fractie in Apeldoorn die drie

keer per jaar verschijnt. Als u deze

gratis uitgave ook wilt ontvangen,

kunt u contact opnemen met het

fractiesecretariaat.

REDACTIE

Gerard ten Voorde en anderen

SGP-FRACTIE APELDOORN

Henk van den Berge: 055 - 542 74 75

Evert Mulder: 055 - 541 95 65

FRACTIEASSISTENT

Frank van Putten: 

sgp.fractieass@apeldoorn.nl 

ADVERTENTIES

Gerben van den Berge: 055 - 542 84 49

FRACTIESECRETARIAAT

Johan Stufken

Notaris Feithpad 33

7361 GV  Beekbergen

055 - 506 35 94

Giro 9597523 

tnv. SGP-fractie Apeldoorn

apeldoorn.sgp.nl
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Op een doordeweekse avond lijkt er weinig

te beleven. Het is koud en vroeg donker,

ook al ligt er een pak sneeuw in het cen-

trum.  Alleen uit een hoekpand komt meer

geluid dan uit een doorsnee woonkamer

–kennelijk een horecagelegenheid. 

In dat café bevind ik me, tussen druk pra-

tende jongeren –jasje-dasje, of gewoon in

spijkerbroek– om in het nieuwe jaar met

elkaar van gedachten te wisselen. Het is

een kakofonie van verschillende politieke

geluiden. De meerderheid heeft sympathie

voor de linkse kerk.

Ook een ambtenaar van de provincie is

aanwezig. Hij gaat over het verstrekken

van subsidie aan deze zogeheten interpoli-

tieke jongerenorganisatie, in-Spe. Met zijn

middelbare leeftijd is hij een opvallende

verschijning.  

Aan deze antieke ambtenaar vraag ik wat

de Provinciale Staten zoal doen. Duidelijk

is zijn antwoord niet:  ,,De Provinciale

Staten doen veel, meer dan je denkt! Ze

zorgen voor de provinciale wegen enzo.”

Hij is overrompeld door de vraag en formu-

leert geen afdoende antwoord.

Vooral het woordje ”enzo” maakt me

nieuwsgierig. Als ik later google, blijkt dat

de provincies veel taken hebben: ruimte-

lijke ordening, water en milieu, aanleg en

onderhoud van wegen, ontwikkelen van

landschap en natuur, geestelijke gezond-

heidszorg, etc.  Bovendien houden ze toe-

zicht op de financiën van de gemeenten.

Ook niet onbelangrijk in deze tijd.

Opvallend om te zien wat er allemaal ach-

ter het woordje ”enzo” kan zitten. Kort

gezegd: Door te stemmen bepaal jij zelf

hoe jouw directe leefomgeving eruit ziet!

De ambtenaar neemt zijn werk serieus,

maar vergeet voor het gemak hoe hij zijn

werk het best aan de burger kan uitleggen.

Een paar kabinetten geleden riep de rege-

ring op dat ambtenaren moeten nadenken

over de manier waarop boodschappen

“naar de burger worden gecommuniceerd”.

Daarop hebben veel ambtenaren commu-

nicatiecursussen gevolgd. 

Deze ambtenaar heeft de cursus blijkbaar

misgelopen. Want dergelijke overheidsdie-

naren zijn dermate vaag in hun taalgebruik,

dat zij ,,thans moeten onderkennen dat

onderricht in communicatie, waarbij de

accenten vooral dienen te liggen op de

begrijpelijkheid der taal, wel degelijk nuttig-

heid kan hebben…”.

Zodat de burger het begrijpt, enzo.

Dirk-Jan Wolvers, 

derdejaarsstudent 

fiscale economie

en bestuurslid 

SGP-Jongeren

Apeldoorn e.o.

De SGP-kiesverenigingen Apeldoorn,

Beekbergen en Uddel behoren tot de

actieve verenigingen binnen de partij.

Er worden vergaderingen en bijeen-

komsten belegd en via SGPost en de

website worden de leden regelmatig

op de hoogte gehouden. De SGP is in

Apeldoorn duidelijk aanwezig. Toch

hebben de besturen ervoor gekozen

om zich te bezinnen op de vraag hoe

ze de kiesverenigingen vitaal krijgen

en houden.

Vitale kiesverenigingen zijn van groot

belang. Het blijkt dat actieve kiesvereni-

gingen potentiële leden aantrekken en bij

verkiezingen veelal meer stemmen ople-

veren. Nog belangrijker is dat een actieve

kiesvereniging meer bijdraagt aan het

doel van de SGP, gebaseerd op het vaste

en blijvende fundament van Gods Woord.

Het gaat om de roeping om aanwezig te

zijn in de maatschappij en daarbij een

Bijbels getuigenis te geven. Echter, het

verschilt van tijd tot tijd hoe daar op prak-

tische wijze invulling aan gegeven kan

worden. Wat in het verleden vanzelfspre-

kend was, geldt voor nu soms niet meer.

Daarom is steeds bezinning nodig.

BRAINSTORM

Vanzelfsprekend willen onze kiesvereni-

gingen vitaal blijven, maar hoe? Daarom

kwamen op maandag 7 februari de bestu-

ren en direct betrokkenen bij elkaar onder

leiding van Henri Pool, adviseur van het

partijbureau. De kernvraag was: Wat is de

toevoegde waarde van een kiesvereni-

ging? Wat willen onze leden van ons, wat

kunnen we voor hen betekenen en hoe

betrekken we ze bij de SGP?

Er is ook een extern belang. Wat kan

onze kiesvereniging betekenen in de

samenleving, in de maatschappij en hoe

kan een SGP-kiesvereniging invloed uit-

oefenen in het politieke domein. Er volg-

de een interessante brainstorm. 

Om de toegevoegde waarde te kunnen

vaststellen, moet duidelijk zijn wie de

kiesvereniging is en wie de kiesvereniging

wil zijn. De identiteit moet helder zijn; wat

doen we, wat bereiken we, maar ook wat

willen we doen en wat willen we bereiken.

Daarbij moet steeds voor ogen gehouden

worden dat we een politieke partij moeten

blijven.

BETROKKEN

Om leden te betrekken bij de SGP en ze

betrokken te houden zal er maatwerk ver-

richt moeten worden. De leden denken

lang niet overal hetzelfde over. De

behoeften bij jongeren zijn bijvoorbeeld

heel anders dan bij ouderen. Sommigen

gaan graag naar een ledenvergadering,

maar anderen niet. Verwachten zij dan

andere activiteiten van de kiesverenigin-

gen? Dat willen de besturen graag weten.

Het doel is dat alle leden op de door hun

gewenste wijze betrokken kunnen zijn. 

De besturen beraden zich nu hoe hier

invulling aan gegeven kan en moet wor-

den. De eerste stappen zullen binnen de

besturen en commissies gezet moeten

worden. Er moet een goede basis zijn en

dat moet goed functioneren. Anders kun-

nen de kiesverenigingen niet vitaal zijn en

blijven leden niet betrokken.

COMMUNICATIE

De manier waarop leden betrokken willen

zijn, wordt voor een groot deel bepaald

door de manier van communiceren en de

middelen die daarvoor ingezet worden.

Vooral dat moet aansluiten bij de wensen

van leden. Wat dit betreft zijn er in de

afgelopen maanden al flinke stappen

gezet, ondermeer door de start van de

commissie ”Digitalisering”. 

De SGP wil graag meegroeien in de digi-

tale ontwikkelingen omdat dit veel voorde-

len biedt wat betreft snelheid en kosten.

Er zijn tal van communicatiemiddelen die

de SGP ook of meer zou kunnen inzetten,

zoals twitter, de website, sms (aan jonge-

ren) en natuurlijk email.

Bijna alle leden zijn daarom in december

telefonisch benaderd. Daarbij is gevraagd

of de SGP van hun e-mailadres gebruik

mag maken. Van ruim 75 procent is toe-

stemming gekregen. Inmiddels zijn de

eerste berichten via email aan leden ver-

zonden. Uiteraard wordt gerespecteerd

dat een deel niet kan of wil gebruik

maken van email. Ook met dat deel van

de doelgroep moet zorgvuldig omgegaan

worden en daarom worden berichten aan

die leden nog gewoon per post verzonden.

SUGGESTIES

Tijdens de brainstorm is de suggestie

gedaan om vervolgens met een aantal

leden in kleine groepjes in gesprek te

gaan om te kijken of zij tips hebben.

Leden zijn immers de belangrijkste infor-

matiebron. Het is de bedoeling dat daar in

de loop van dit jaar een concrete invulling

aan gegeven wordt. Natuurlijk kunnen

niet alle leden gevraagd worden, maar als

u uw mening wilt geven of tips heeft, dan

wordt het op prijs gesteld dat u dat aan

uw bestuur laat weten. Het bestuur komt

dan graag met u in contact.

Martijn Stufken

voorzitter propagandacommissie

SGP-Apeldoorn wil betere 

relatie met achterban




