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Chaotische bespreking rapport
grondbedrijf leidt tot blamage
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Nieuw college van B&W kent zwakke
Apeldoorn heeft weer een college. Na
een turbulente periode waarin alle wethouders opstapten, kan een nieuw college aan de slag. Niet iedereen is
enthousiast. ,,Het blijft doormodderen.”
Apeldoorn schudde de afgelopen maanden op zijn grondvesten. Een vernietigend

de bestuurscultuur in Apeldoorn ernstig te
wensen over, aldus het rapport.
In de gemeenteraad klinkt –van links tot
rechts– de roep om een andere koers.
Geen achterkamertjespolitiek, meer transparantie en openheid, meer samenwerking en beter luisteren naar elkaar.
Kortom, Apeldoorn moet het voortaan

Het nieuwe college (v.l.n.r.): Hans Brouwer (Leefbaar Apeldoorn), Paul Blokhuis

02 (ChristenUnie), Detlev Cziesso (GroenLinks), waarnemend burgemeester Hans

Esmeijer (CDA), Nathan Stukker (CDA), Johan Kruithof (PvdA) en Olaf Prinsen (D66).
rapport van de raadscommissie grondbedrijf onder leiding van SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge leidde op
9 februari tot het opstappen van de wethouders.
De commissie concludeerde dat er grote
fouten zijn gemaakt en dat de raad op
belangrijke punten door het college onvoldoende is geïnformeerd . Bovendien laat

écht anders gaan doen. Een ”nieuwe politiek” is nodig.
Vanuit die situatie begint CDAfractievoorzitter Gerhard Bos aan de formatie van een nieuw college. ,,Hij heeft
met alle twaalf fracties gesprekken
gevoerd”, blikken de SGP-raadsleden
Henk van den Berge en Evert Mulder
terug. ,,Alle partijen mochten meedenken

over de samenstelling van een nieuw college en aangeven welke onderwerpen
moesten worden opgepakt.”
Duidelijke lijn
De SGP kiest voor een duidelijke lijn. ,,De
omstandigheden zijn bijzonder”, schetst
Van den Berge. ,,Door de grote verliezen
bij het grondbedrijf zit Apeldoorn in een
financiële crisis, door de val van het college is er ook een bestuurscrisis en bovendien hebben de grote problemen bij veel
inwoners geleid tot een vertrouwenscrisis
richting het gemeentebestuur.”
De SGP adviseert de formateur om te
werken aan een breed draagvlak. ,,We
moeten proberen af te komen van de
oude tegenstelling tussen college- en
oppositiepartijen. Dat kan bijvoorbeeld
door de vorming van een minderheidscollege. Zo’n college kan niet automatisch
rekenen op steun uit de raad, maar moet
voor elk voorstel een meerderheid vinden.
,,Zo’n werkwijze bevordert de openheid
en het politieke debat”, aldus Van den
Berge en Mulder. ,,Het college moet dan
in overleg met de raad.”
Verder dringt de SGP erop aan om een
duidelijke raadsopdracht voor het college
op te stellen. Deze moet richting geven
aan nieuwe ingrijpende bezuinigingen. Na
een bezuinigingsronde van 35 miljoen
euro vorig jaar is er vooral door de grote
verliezen bij het grondbedrijf een aanvullende ingreep van 28 miljoen euro nodig.
De SGP vindt dat de gemeente zich met
name moet richten op haar kerntaken
zoals openbare orde en veiligheid,
sociaal beleid, onderwijs en onderhoud
openbare ruimte. Voor de fractie zijn
behalve een daadkrachtige aanpak van
het grondprobleem, ook zaken als
terugdringing van koopzondagen en

Apeldoorn gaat moeilijke tijd tegemoet
Door een nieuwe forse ingreep gaat
Apeldoorn een moeilijke tijd tegemoet.
De komende vier jaren moet er jaarlijks
zo’n 28 miljoen euro worden bezuinigd.
In eerste instantie moet de gemeente zelf
proberen te bezuinigen. Daartoe zal de
raad in mei een debat voeren om in
hoofdlijnen aan te geven waar mag worden ingegrepen. Het college moet deze
ideeën uitwerken in concrete bezuinigingsvoorstellen die in augustus in de
zogenaamde Zomernota zullen worden
gepresenteerd. De bezuinigingen moeten
dan worden doorvertaald in de meerjarenbegroting die de raad eind dit jaar moet

vaststellen voor de jaren 2013-2016.
De gemeente hoopt dat de provincie
Gelderland met geld over de brug komt,
omdat zij ook betrokken was bij de ontwikkeling van woningbouwprogramma’s in
Apeldoorn en bij de totstandkoming van
het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn
Zuid, waar het grondbedrijf flink heeft
moeten afwaarderen. Tot nu toe houdt de
provincie –die door de verkoop van Nuonaandelen 4,5 miljard euro bezit– de boot
echter af.
Sinds begin dit jaar staat de gemeente
onder preventief toezicht van de provincie. Bij voorstellen voor nieuw beleid
toetst ‘Arnhem’ of dit wel echt nodig is.

Inmiddels heeft de provincie al een paar
voornemens afgekeurd. Verder voeren
het ministerie van Binnenlandse Zaken en
de provincie een zogenaamde begrotingsscan uit. Daarbij worden de uitgaven en
inkomsten van Apeldoorn vergeleken met
soortgelijke gemeenten. Als daaruit verschillen blijken, biedt dat inzicht waar
onze gemeente kan bezuinigen.
Als blijkt dat de ingrepen het voorzieningenniveau in de gemeente te sterk gaan
aantasten, is het mogelijk om een artikel
12-status aan te vragen. Dan komt de
gemeente min of meer onder curatele te
staan, maar dan krijgt zij wel extra geld
uit het Gemeentefonds.

start
coffeeshops van groot belang.
Na de formatiegesprekken valt een radiostilte in. Op vrijdagmiddag 24 februari krijgen zes fractievoorzitters ineens een
mailtje van de formateur met een uitnodiging om bijgepraat te worden over het formatieproces. ,,Uit de geadresseerden in
de mail moesten wij afleiden wie wel en
wie niet aan het college zouden gaan
deelnemen, terwijl er een overleg over het
vervolg van de formatie was toegezegd”,
verklaart Van den Berge. ,,Dat is niet netjes.”
Oude wijn
Uit de mail blijkt dat de VVD uit de coalitie
is gezet en dat de zittende collegepartijen
CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie nu verder willen met GroenLinks en Leefbaar
Apeldoorn. Formateur Bos wil echter ook
de andere zes partijen bij het vervolg van
het formatieproces betrekken. Hoe hij dat
wil doen blijft echter onduidelijk.
,,Door twee groepen te vormen ontstaat
een A-team en een B-team. Vanaf het
begin is het onduidelijk hoe deze zich tot
elkaar verhouden”, aldus Van den Berge.
De gang van zaken roept bij de SGP’ers
grote vragen op. ,,Waar blijft de beloofde
openheid, transparantie en samenwerking? We hadden na de val van het college juist beloofd anders te gaan werken.”
Van den Berge en Mulder kunnen maar
één conclusie trekken. ,,Oude wijn in
nieuwe zakken.”
Potsierlijke vertoning
Op 15 en 22 maart zijn er werkbijeenkomsten. Iedere partij mag op 15 maart in 3
minuten haar visie geven op het beleid
voor de komende jaren. ,,Een potsierlijke
vertoning. Zeker als je kijkt waar het om
gaat. We zitten met een tekort van meer
dan 110 miljoen! En dan moeten wij in 3
minuten onze visie geven?!”
SGP en VVD dringen aan op daadkracht.
De gemeenteraad moet het college in een
raadsopdracht aangeven op welke terreinen bezuinigd kan worden. Beide fracties
doen concrete voorstellen. De raadsopdracht lijkt echter vooral een agenda voor
de aanpak van het bezuinigingsproces te
worden. Vooral dankzij de SGP en VVD
krijgt de definitieve raadsopdracht toch een
iets meer inhoudelijk karakter. ,,De raad
moet het college duidelijk een opdracht
geven”, aldus Van den Berge. ,,Een raad
stelt kaders, het college voert uit. Zo werkt
het.” Mulder: ,,Juist nu. De tijd dringt.”
Verschillende fracties kijken bij de oplossing van de financiële problemen op voorhand naar provincie en Rijk. Apeldoorn
staat al onder financieel toezicht van
´Arnhem´, maar verschillende fracties
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opteren ook nog voor een artikel 12-status, waarmee Apeldoorn onder strikt
financieel toezicht van ´Den Haag´ komt.
,,Alsof daarmee het geld dan Apeldoorn
binnenstroomt”, aldus Mulder. ,,Grote
flauwekul.”
De SGP vindt een artikel 12-statusaanvraag op dit moment onjuist. ,,Apeldoorn
moet eerst zélf orde op zaken stellen. Komt
de gemeente er echt niet uit, dan kunnen
we altijd nog zo’n status aanvragen.”
Aan de slag
Eind maart mag de nieuwe collegeploeg
aan de slag. Bij de aanstelling van wethouders openbaart zich de duidelijke verdeeldheid in de raad. De meeste wethouders krijgen opvallend weinig stemmen.

Nieuw college
Op 29 maart koos de raad een
nieuw college.
Herkozen als wethouder worden
Nathan Stukker (CDA; Ruimtelijke
Ordening, Wonen en Economische
Zaken), Olaf Prinsen (D66; Grondzaken, Duurzaamheid, Mobiliteit en
Cultuur) en Paul Blokhuis (CU; Zorg,
WMO en Jeugd).
De nieuwe wethouders zijn Johan
Kruithof (PvdA; Werk en Inkomen,
Onderwijs en Sport), Hans Brouwer
(Leefbaar Apeldoorn; Wijkzaken, P&O,
Beheer openbare ruimte) en Detlev
Cziesso (GroenLinks; Financiën en
Publieke dienstverlening).
Ook twee van de zes CDA-raadsleden
reageren zeer kritisch. CDA-raadslid Alie
Talsma, direct betrokken bij de formatie,
hekelt de gang van zaken rond de formatie en keert zich openlijk tegen de aanstelling van zes in plaats van vijf wethouders. Ook de SGP kritiseert deze uitbreiding. ,,Een extra wethouder kost al met al
zeker 2 ton. Niet uit te leggen in deze tijd.
Een raar signaal.”
De nieuwe coalitie kent een ,,zwakke
start”, analyseren beide SGP’ers. ,,Er is
geen breed vertrouwen, geen brede eensgezindheid, geen duidelijke visie en onvoldoende daadkracht. De coalitie is het eens
over het proces, niet over de inhoud. Het
blijft doormodderen in Apeldoorn. Er is
weinig lering getrokken uit de ontstane problemen. De politiek onderschat de terechte kritiek van de burger op het gemeentebestuur. Teleurstellend.”
Gerard ten Voorde

Door de grote verliezen bij het grondbedrijf staat Apeldoorn ineens weer met
beide benen op de grond. De gemeente
had rond 2000 grote ambities. Het wat
suffige, dorpse imago moest veranderen
in een bruisende stad met aansprekende
voorzieningen als een schouwburg,
sportcomplex, opvallend museum en een
uitgaanscentrum.
Waren alle ambities verkeerd? Nee, dat
zeker niet. Het stimuleren van woningbouw, het investeren in goede schoolgebouwen en bijvoorbeeld het opknappen
van de Kanaalzone had onze steun.
Maar Apeldoorn schoot door. De
gemeente was te ambitieus.
Bij het ontwikkelen van allerlei ideeën
uitte zich dat in planoptimisme. Het
Omnisportcentrum, Orpheus en Coda
zijn daar sprekende voorbeelden van.
Daar werd uitgegaan van te optimistische cijfers voor wat betreft de kosten
en het gebruik. Onze fractie legde daar
de vinger bij, maar dat hielp weinig.
Het wensdenken verdrong het
realisme.
Recent vertelden Apeldoornse ambtenaren dat collega’s van andere gemeenten
wel eens vroegen: ,,Waar betalen jullie
dat allemaal van?” Nou, dat is inmiddels
helder: we deden veel op de pof. Waar
andere gemeenten eerst spaarden en
dan pas gingen investeren, leende
Apeldoorn het geld en rekende erop dat
vooral het grondbedrijf als melkkoe wel
voor voldoende inkomsten zou zorgen.
Het liep echter anders. In Lukas 14:
28-30 staan wat dat betreft treffende
woorden: ,,Want wie van u, willende een
toren bouwen, zit niet eerst neder, en
overrekent de kosten, of hij ook heeft,
hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat
niet misschien, als hij het fundament
gelegd heeft, en niet kan voleindigen,
allen, die het zien, hem beginnen te
bespotten. Zeggende: Deze mens heeft
begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen.”
Dit is een wijze les, ook voor politici. Deze
woorden van de Heere Jezus hebben
echter nog een veel diepere inhoud. Hij
roept in dit Bijbelgedeelte op Hem te volgen. Jezus Christus is immers het enige
en vaste Fundament. We moeten naar
Zijn inzettingen leven en handelen,
ook bij het besturen van de
gemeente. Dat behoedt
voor veel
problemen.
Met vriendelijke groeten,
Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter
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Duur betaalde grond leidt tot vertrek wethouders
Na een lange vergadering aanvaardde
de raad op 2 februari het rapport "De
grond wordt duur betaald" van de
onderzoekscommissie grondbedrijf.
Wethouder Metz trad nog diezelfde
avond af. Een week later stapten ook
de overige wethouders op. De SGP
vindt het aftreden jammer, maar wel
begrijpelijk.
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Wethouder Prinsen (D66) voerde bij de
behandeling van het rapport op 2 februari
als portefeuillehouder grondzaken het
woord namens het college. De verklaring
bevatte met name kritische kanttekeningen bij het onderzoeksrapport. De toonzetting was meer verdedigend dan deemoedig. Die toonzetting was anders bij
wethouder Spoelstra (PvdA), die als wethouder financiën apart het woord voerde.
Hij gaf toe fouten te hebben gemaakt en
bood zijn excuses daarvoor aan.
Ook wethouder Metz (VVD en voormalig
wethouder grondzaken) legde een verklaring af. Hij gaf aan waarom hij besloten
had om meteen af te treden. Metz stelde
zich wel verantwoordelijk te voelen, maar
niet schuldig. Dus geen erkenning van
fouten, geen excuses. Wel beschuldigingen aan het adres van de onderzoekscommissie.
Excuses
Vervolgens kregen de fracties het woord.
Namens de SGP gaf Evert Mulder aan
dat wij de conclusies en aanbevelingen
uit het rapport volledig onderschrijven.
Daarbij hebben wij benoemd dat ook wij,

Evert Mulder gaf namens de SGP een
reactie op het rapport over het grondfoto: GtV
bedrijf.			
als raad, fouten hebben gemaakt.
Daarvoor bood de fractie excuses aan
richting de bevolking. Daarnaast gaf Evert
Mulder vanuit enkele Bijbelse noties over
schuldvergeving richting het college aan
dat wij bereid waren om excuses te
accepteren, na erkenning van de fouten.
Voor wethouder Metz gold dat hij moest

Belangrijkste conclusies onderzoek
Hieronder de belangrijkste conclusies uit het rapport ”De grond wordt duur
betaald” van de enquêtecommissie grondbedrijf:
•
Het college heeft zonder duidelijke plannen grootschalig grond aangekocht voor
woningbouw en bedrijventerreinen. Dat was risicovol en onzorgvuldig.
•
Het college gaf begin 2000 de voorkeur aan (dure) woningbouw in de binnenstad (onder andere Kanaalzone) boven bouw in met name Zuidbroek (dat veel
geld zou kunnen opleveren).
•
Door een groot planoptimisme bestond er jarenlang een onrealistisch positief
beeld van het aantal te bouwen woningen en de benodigde hectares bedrijventerrein. Door deze overprogrammering stonden er te positieve cijfers in de boeken van het grondbedrijf.
•
Het college heeft ondanks indringende ambtelijke waarschuwingen de overprogrammering niet aan willen pakken, mede omdat dat zou leiden tot een lagere
winstpotentie en winstafdracht van het grondbedrijf. Dat geld was nodig voor de
financiering van de ambities van Apeldoorn.
De economische crisis en daarmee het instorten van de markt voor woningbouw en
bedrijventerreinen hebben deze problemen aan de oppervlakte gebracht en bovendien versterkt. Ook is de raad op sommige belangrijke momenten onjuist, onvolledig
en te laat geïnformeerd door het college. Maar de raad zelf is ook onvoldoende alert
geweest.
Voor meer informatie, zie apeldoorn.sgp.nl/dossier_raadsonderzoek_grondbedrijf
aftreden. Het rapport toont duidelijk aan
dat hij de raad op meerdere momenten
bewust verkeerd en te laat heeft geïnformeerd. Daar moeten politieke consequenties aan worden verbonden.
Na een eerste schorsing reageerde Henk
van den Berge, als voorzitter van de commissie, op de vragen van het college en
de beschuldigingen van Metz. Hieruit
werd nog duidelijker dat wethouder Metz
veel wezenlijke informatie heeft achtergehouden, zelfs voor zijn collega-wethouders.
Toen vervolgens de vraag aan de orde
kwam in welke mate de fracties de conclusies en aanbevelingen van het rapport
onderschreven, kreeg de vergadering een
chaotisch verloop. Verschillende amendementen van de collegepartijen om belangrijke conclusies te veranderen leidden tot
langdurige schorsingen. Pogingen van
collegepartijen om zonder een goede onderbouwing enkele conclusies flink aan te
passen kregen geen meerderheid, zodat
de bevindingen van het rapport uiteindelijk
niet essentieel werden veranderd.
Een motie van de SGP voor het instellen
van een raadswerkgroep om te komen tot
een betere invulling van de controlerende
taak van de gemeenteraad werd unaniem
aangenomen.
Vanwege het late tijdstip (half 2 ’s nachts)
stelde waarnemend burgemeester
Esmeijer voor om de vergadering te
schorsen en een week later verder te praten over de (politieke) consequenties die

de raad aan het rapport moet verbinden.
In die vergadering spraken bijna alle fracties hun ongenoegen, schaamte en spijt
uit over de chaotische vergadering van de
week daarvoor. „Er werd over de waarheid onderhandeld”, aldus GroenLinksfractievoorzitter Boddeke.
Achterkamertjespolitiek
De SGP sprak zowel het college als de
coalitiepartijen nadrukkelijk en kritisch aan.
Er zijn grote fouten gemaakt en we verwachtten dat het college duidelijk schuld
zou bekennen en dat de coalitiepartijen en
het college zouden aangeven hoe we zouden gaan werken aan een betere en
andere bestuurscultuur met meer openheid en transparantie. De behandeling
van het rapport had daarvoor een goede
aftrap kunnen vormen. In plaats daarvan
was er sprake van achterkamertjespolitiek
en opportunisme. Ons vertrouwen in het
college en de coalitie is ernstig geschaad.
Na de bijdragen van de fracties kondigde
wethouder Spoelstra het aftreden van het
college aan. Hij constateerde dat de
gemeenteraad het college verantwoordelijk
houdt voor de ontstane financiële problemen. „Een niet mis te verstaan signaal.”
De SGP vindt het aftreden triest en wrang,
maar het was gezien de gang van zaken
in de achterliggende weken onvermijdelijk.
Belangrijk is dat de Apeldoornse bestuurscultuur echt verandert.
Evert Mulder

Schrijnende reactie op raadsonderzoek
In Apeldoorn sneuvelen in zes jaar tijd
twee colleges. Een onderzoekscommissie uit de raad trekt harde conclusies. Commissievoorzitter Henk van
den Berge vat de behandeling van het
rapport in één woord samen.
,,Schrijnend.”
SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge
leidde twee raadsonderzoeken naar het
functioneren van het gemeentebestuur. In
2006 naar de slepende miljoenenruzie
met handelsonderneming Reesink. Alle
wethouders moeten opstappen.
De geschiedenis herhaalt zich. Een tweede raadscommissie onderzoekt een
megaverlies op het grondbedrijf dat kan
oplopen tot 200 miljoen euro. Weer moeten alle wethouders opstappen.
De voorzitter van beide raadscommissies,
in het dagelijks leven adjunct-hoofdredacteur bij het RD, maakt bij het onderzoek
dankbaar gebruik van zijn politieke en
journalistieke intuïtie.
Waarom pakt iemand, op vrijwillige basis,
twee keer zo’n zware klus op?
,,De overheid is een belangrijk instituut.
Wij belijden op grond van Gods Woord
dat de overheid Gods dienares is, u ten
goede. Juist daarom is het van groot
belang dat een overheid integer handelt.
De SGP wil daar een bijdrage aan leveren. Niet alleen vanaf de zijlijn, maar
actief.”
Hoe belangrijk is zo’n onderzoek?
,,Erg belangrijk. Een overheid behoort
integer en waarheidsgetrouw te handelen.
Burgers hebben er recht op te weten hoe
een gemeentebestuur functioneert. Het
onderzoek heeft veel opgeleverd wat we
niet wisten. Daar kan de gemeente lering
uit trekken.”
Hoe pak je zo’n onderzoek aan?
,,Je moet eerst grip zien te krijgen op de
materie. We hebben zo’n zestig mensen
geïnterviewd, meters dossier doorgespit,
vele duizenden e-mails opgevraagd en
een dertig openbare en niet-openbare
verhoren afgenomen.”
Is het eerlijk, achteraf terugkijkend, te
zeggen wat fout is gegaan?
,,Het college heeft steeds als oorzaak van
de grote verliezen bij het grondbedrijf
gewezen op de economische crisis. Niet
alleen achteraf, maar óók met de wijsheid
van toen, had de gemeente de problemen
anders moeten én kunnen aanpakken.
Apeldoorn heeft met grootschalige grondaankopen een ballon opgeblazen die lek
is geprikt.

De raad is daarbij op belangrijke momenten niet of niet tijdig geïnformeerd, de
bestuurscultuur laat nog altijd te wensen
over, tegenspraak van ambtenaren wordt
niet geduld. Het gaat ook om eerlijkheid.
Als je fouten onder het vloerkleed schuift,
los je problemen zeker niet op. Bovendien
gaat het om veel geld.”
Kost zo’n onderzoek veel tijd?
,, Het was hard werken. De commissieleden zijn er tien maanden lang gemiddeld

gemaakt. Tegelijkertijd werd de waarheidsvinding in het rapport op een wat
arrogante manier ter discussie gesteld.
Kritiek op het rapport mag. Daar heb ik
geen probleem mee, mits de kritiek wel is
onderbouwd. En zelfs al zou ons rapport
niet deugen dan nog staat het tekort van
meer dan 110 miljoen, mogelijk oplopend
tot 200 miljoen euro, als een paal boven
water. Reden genoeg excuses te maken.
Alleen wethouder Spoelstra heeft dat
gedaan.”
Commissievoorzitter Henk van
den Berge:
,,Apeldoorn heeft
met grootschalige
grondaankopen
een ballon opgeblazen die lek is
geprikt.”
Foto: GtV

zo’n 20 uur per week mee beziggeweest.
Ik heb gelukkig weinig nachtrust nodig.”
Hoe functioneert zo’n commissie?
,,Je werkt echt als een team. Sommige
taken worden verdeeld. Als voorzitter heb
je een coördinerende, stimulerende rol. Je
moet rekening houden met alle commissieleden. Sommigen hebben na anderhalf
uur écht even hun rookpauze nodig.”
De voorzitter hecht aan een toetje.
,,Zeker. Je bent als commissie echt op
elkaar aangewezen. Daarom is het
belangrijk dat de verhoudingen goed zijn.
Soms ga je daarom wel eens gezamenlijk
eten. En ik hou van ijs, ja.”
Wat zijn de verschillen tussen ”Reesink”
en ”grondbedrijf”?
,,Reesink was overzichtelijker, meer een
afgebakend geheel. Bij het grondbedrijf
werd het onderzoek steeds breder en
dieper. Wij stuitten bijvoorbeeld op grote
problemen bij de dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling, waar het grondbedrijf onder
valt.”
De conclusies in het onderzoek zijn hard.
Hoe kijk je terug op de politieke behandeling?
,,Het was een aanfluiting. Ik had verwacht
dat het college oprechte excuses zou maken. De reactie was: Oké, er zijn fouten

Reactie in de raad?
,,Schrijnend. De collegepartijen VVD,
PvdA, D66 en ChristenUnie, probeerden
via een amendement de hardste conclusies van tafel te vegen. Alléén om politieke redenen, om hun wethouders te
beschermen. Maar ze kwamen niet met
inhoudelijke argumenten. Het was een
blamage.
Geef gewoon toe als je een fout hebt
gemaakt. Een wethouder hoeft voor mij
echt niet door het stof. Dat is niet
Bijbels.”
Zes jaar na Reesink alweer een hard rapport. Leert Apeldoorn echt niet van fouten?
,,Na Reesink zouden onder andere de
informatieverstrekking aan de raad en de
bestuurscultuur verbeteren. Het is erg
wrang dat enkele maanden na de start
van dit verbetertraject er alweer dingen
misgingen.”
Heb je nog hoop op verbetering?
,,Door de reactie van het college en de
meeste coalitiepartijen heeft mijn hoop op
verbetering een deuk opgelopen. Fracties
dringen nu wel aan op transparantie,
openheid en samenwerking. Woord én
daad zijn echter belangrijk. Ik hoop op
meer daden dan woorden.”
Gerard ten Voorde
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Ruim 30 nieuwe huizen voor Ugchelen
In Ugchelen wordt niet zoveel gebouwd
de laatste jaren. Op de Veldekster zijn
weliswaar nog wat kavels te koop,
maar die zijn voor ‘Jan met de pet’ te
duur. Daarom is het extra mooi dat er
binnenkort begonnen kan worden met
de bouw van ruim 30 woningen aan de
Methusalemlaan, op de voormalige
locatie van Van Kampen.
De locatie van het garagebedrijf met benzine- en gaspomp van Van Kampen aan
de Methusalemweg in Ugchelen bleek
enkele jaren geleden flink verontreinigd te
zijn, tot in het grondwater toe. Mede vanwege de hoge saneringskosten heeft Van
Kampen besloten het bedrijf te beëindigen en er woningbouw te realiseren. De
gemeente werkte hier graag aan mee.
Vanwege een ruime veiligheids-hindercirkel om de gaspomp mocht er al jaren niet
gebouwd worden in de wijde omgeving,
en dus ook niet op het stuk grond van de
gemeente, pal naast het terrein van Van
Kampen.
Zienswijzen
Van Kampen heeft een projectontwikkelaar in de arm genomen en in overleg met
de gemeente hebben zij gezamenlijk een
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plan ontwikkeld en een verzoek ingediend
om het bestemmingsplan aan te passen.
Het plan bestaat uit 31 woningen (vrijstaand, 2-onder-1-kap en een rijtje seniorenwoningen). De huizen worden deels
aan de Methusalemlaan gebouwd en
deels aan een hofje, met twee uitritten:

Aan de Methusalemlaan kan worden
begonnen met de bouw van woningen.
foto: gemeente Apeldoorn

aan de Methusalemlaan en aan de
Marten Orgeslaan.
De bestemmingsplanwijziging leverde
nogal wat zienswijzen op. Deels van
omwonenden die in de loop van de jaren
een stukje gemeentegrond in gebruik
hebben genomen en dat nu weer moeten

afstaan (en terecht!). Deels ook van
omwonenden die de uitritten van het hofje
graag anders hadden gezien. Eén bewoner van de Marten Orgeslaan wil aan die
kant liever alleen een uitrit voor fietsers
en voetgangers. Eén bewoner van de
Methusalemlaan wil de uitrit aan die kant
liever niet naast zijn huis. En beiden zetten hun ideeën kracht bij met het argument dat het ingediende plan op die punten onveilig is. Gezamenlijk hebben ze
zelfs een alternatief verkavelingsplan aan
de raad voorgelegd.
SGP-fractie
De wethouder argumenteerde dat het
alternatieve plan minder robuust zou zijn
en niet handig voor hulpvoertuigen en
Circulus. De ontwikkelaar gaf aan dat het
alternatieve plan financieel niet haalbaar
zou zijn, omdat er één huis minder
gebouwd kan worden. Mede op grond
van deze argumenten gaven we als SGPfractie (met de meeste andere fracties) de
voorkeur aan het originele plan en keurden we het bestemmingsplan goed. Er
kan dus nu gesaneerd worden, waarna
de bouw kan starten.
					
Evert Mulder

Apeldoorn heeft meer veiligheidsproblemen
Er zijn meer problemen met veiligheid
en openbare orde in Apeldoorn. Zo is
er een toename van het aantal overvallen en het uitgaansgeweld. Een steviger aanpak is nodig.
Vorig jaar oktober heeft de gemeenteraad
het Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2011-2014 goedgekeurd. In samenwerking met het Openbaar Ministerie en
de politie heeft de gemeente prioriteiten
vastgesteld. Het veiligheidsbeleid richt
zich vooral op jeugdoverlast, jeugdprostitutie en loverboys, uitgaansgeweld,
(woning-)overvallen en actuele buurt- en
wijkveiligheid.
Criminele jeugdgroep
Begin dit jaar besprak de raad de problematiek. Jeugdoverlast komt regelmatig
voor. Daarbij gaat het niet alleen om
hanggroepen, maar er zijn ook ‘zwaardere’ varianten. Er zijn namelijk drie hinderlijke en zelfs één criminele jeugdgroep.
Deze groepen worden goed in de gaten
gehouden en met gerichte acties wordt
geprobeerd vooral de criminele jongeren
aan te pakken.
In 2011 waren er volgens het Meldpunt
jeugdprostitutie 18 gevallen met loverboys.
Het grootste deel ging gepaard met geweld. Gezien de ernst van de problematiek vindt de SGP een harde aanpak van
de loverboys erg belangrijk. Hun slachtoffers worden immers volledig uitgebuit.
De gemeente moet meer aandacht
schenken aan het uitgaansgeweld rond
met name het Caterplein en de aan- en

afvoerroutes. In de eerste helft van vorig
jaar nam het aantal geweldincidenten en
het wapenbezit toe. Om die reden zijn er
eind vorig jaar drie preventieve fouilleeracties geweest. Die hebben heel wat
wapens opgeleverd: messen, boxbeugels,
een ploertendoder en bijvoorbeeld een
vuurwapen. Terecht dat het verscherpt
toezicht wordt voortgezet.
Het aantal overvallen is vorig jaar flink gestegen tot ruim twintig. Het betrof vooral
snackbars en winkels. De forse toename

Vorig jaar zo’n 850, tegen 411 in 2010. Dit
hangt samen met de economische recessie. De gemeente vraagt terecht extra
aandacht voor preventieve maatregelen
om inbraak te voorkomen.
Alcoholgebruik
Een belangrijk punt is aandacht voor de
drankproblematiek. De gemeente krijgt
wettelijk ruimte om regels te maken voor
de terugdringing van het alcoholgebruik.
Jongeren onder de 16 jaar die alcohol in
De gemeente
moet meer aandacht schenken
aan het uitgaansgeweld rond met
name het
Caterplein.
Foto: GtV

is deels het gevolg van een intensieve
aanpak van de overvallen in het westen
van het land. Hierdoor is er een verschuiving naar het oosten te zien. Inmiddels is
er een speciaal rechercheteam opgericht
en dat heeft effect. Begin dit jaar waren er
al twaalf daders opgepakt en zijn er
zeven zaken opgelost. Een grote zorg is
de sterke stijging van het aantal inbraken.

bezit hebben kunnen strafbaar worden
gesteld. Een ander voorbeeld is dat slijterijen bij drie overtredingen van de verkoop
van alcohol aan jongeren onder de 16
hun vergunning kwijtraken. De SGP zal
aandringen op dergelijke maatregelen om
het alcoholgebruik te beperken.
Henk van den Berge

Groen licht voor opknapbeurt Caterplein en omgeving
De gemeente en ondernemers rond het
uitgaans- en cultuurkwartier willen de
omgeving opknappen en meer uitstraling geven. Mede dankzij geld van de
provincie is er groen licht voor de
plannen.
De gemeente, CODA, Gigant en Markant
en een twintigtal horecaondernemers uit
de omgeving van het Caterplein hebben
gezamenlijk een plan gemaakt om dat
plein en de omgeving daarvan (Nieuwstraat, Badhuisweg, Hoofdstraat) een flinke opknapbeurt te geven. Tevens moet
Apeldoorn zich met dit uitgaans- en cultuurkwartier gaan profileren.
Tijdens een eerste bespreking had David
van As zich namens de SGP al kritisch
uitgelaten. Mede omdat ,,het plan veel
ambitie uitstraalt; en dat in economisch
zeer onzekere tijden.”

Tijdens de vervolgbespreking hebben we
aangegeven gemengde gevoelens te
hebben bij het plan. Wij zien het als een
combinatie van aanpak van de openbare
ruimte in het gebied en een versterking
en profilering van het cultuurkwartier door
de toevoeging van publiekstrekkers. En
met name aan dat laatste hebben wij
absoluut geen behoefte.
De SGP heeft juist bezwaren tegen veel
zaken die zich op en rond het Caterplein
afspelen, met name vanwege het uitgaansgebeuren, met daaraan gekoppeld
overmatig drankgebruik en nachtelijke
(geluids)overlast en verstoring van de zondagsrust. Wij hebben absoluut geen behoefte aan de komst van een casino,
zoals in het plan wordt genoemd.
Overigens, het idee om een deel van de
nachthoreca te vervangen door dag- en
avondhoreca (theehuizen, restaurants)

steunen we weer wel. Wat de openbare
ruimte betreft, daar heeft de gemeente wel
degelijk een taak en verantwoordelijkheid.
En dat het gebied aan een opknapbeurt
toe is, is op zich duidelijk. Ook de riolering
moet worden vervangen.
Wij zaten echter met de vraag of het verantwoord is om in deze tijd van bezuinigingen meerdere miljoenen uit te geven
aan deze opknapbeurt. Wethouder Spoelstra (PvdA) kon ons echter in zoverre
geruststellen, dat er een financiële bijdrage
van de provincie komt van 2 miljoen euro.
De gemeente zou dan alleen de kosten
voor de vervanging van het riool voor
haar rekening moeten nemen. Hoewel
we zeker onze bezwaren blijven houden
bij de activiteiten rond het Caterplein,
hebben we uiteindelijk ingestemd met de
opknapbeurt.
Evert Mulder
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Akkoord over Beekbergen / Lieren Blaffende honden
De vaststelling van het bestemmingsplan voor Beekbergen en Lieren betekende geen onverdeeld genoegen voor
de SGP-fractie. Het is mooi dat het
bestemmingsplan is geactualiseerd.
Maar er zijn nog geen serieuze nieuwbouwplannen in opgenomen. Dat is
een tegenvaller.
Medio 2010 is de structuurvisie voor
Beekbergen en Lieren vastgesteld, gebaseerd op de eerder door de dorpen opgestelde dorpsvisie. Het was de bedoeling
om de in de structuurvisie aangegeven
woningbouwlocaties uit te werken in een
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is
nu vastgesteld, waarbij de hoofdlijnen uit
de structuurvisie zijn doorvertaald. Echter,
de concrete uitwerking van de woningbouwplannen ontbreekt nog. Daarvoor
waren deze woningbouwplannen nog niet
concreet genoeg uitgewerkt. En de vaststelling van het bestemmingsplan kon niet
veel langer meer wachten, omdat vanwege een wettelijke regeling uit Den Haag
binnen een jaar na nu alle bestemmingsplannen actueel moeten zijn (niet ouder
dan 10 jaar).
In het nu vastgestelde bestemmingsplan
is wel een aantal particuliere woning-
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bouwplannen opgenomen, waardoor er in
totaal 10 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Dat is winst. Tevens is heel
serieus omgesprongen met de ingebrachte zienswijzen op grond waarvan het concept-bestemmingsplan op een aantal punten is aangepast. Ook dat is positief.
Echter, de beoogde uitbreiding van Lieren
aan de Nieuwe Voorweg, inclusief het
CPO-project van de jongeren uit Lieren
en Beekbergen, is nog niet opgenomen.
Volgens de wethouder heeft dit te maken
met een milieucirkel van een boerenbedrijf, pal naast de beoogde nieuwbouwlocatie. Die moet eerst worden verplaatst,
voordat alle contracten getekend kunnen
worden en de economische haalbaarheid
van het plan verzekerd is.
Als SGP hebben we uiteraard ingestemd
met het bestemmingsplan. Wel hebben
we onze teleurstelling uitgesproken over
het feit dat de uitbreidingslocatie nog niet
concreet is opgenomen. We hebben aangegeven dat we er vanuit gaan dat de
wethouder en de dienst er alles aan doen
om dit zo spoedig mogelijk, via een apart
bestemmingsplan, geregeld te krijgen.
Hierin kregen we bijval van andere fracties. Wij zullen deze ontwikkeling in ieder
geval kritisch blijven volgen.

bijten niet

In de politiek moet je ad rem zijn.
Wat dat betreft staat ook onze jonge
fractiemedewerker Frank van Putten
zijn mannetje.
SGP-fractievertegenwoordiger David
van As mailde dat hij voor de fractie
een wijkbijeenkomst had bijgewoond,
waar ook uitleg werd gegeven over
inbraakbeveiliging. Dat sprak hem zeer
aan.
,,Ik laat een gratis scan doen hoe 'diefstalproof' ons huis is. Zo niet, dan leen
ik de hond van Jan of Henk", zo mailde
David, met verwijzing naar de honden
van de fractieleden Jan Kloosterman en
Henk van den Berge.
Maar wij weten dat David het helemaal
niet zo op honden heeft. Dat bracht
Frank tot de volgende reactie: Als die
honden in jouw huis zijn, is de enige
die er in ieder geval niet meer in komt
de eigenaar zelf!

AAN DE TAND
GEVOELD
Geboren en getogen in Uddel.
Arjan Davelaar (40). Gehuwd,
vader van twee kinderen, scheidend SGP-secretaris. ,,De SGP
moet zijn vertrouwen alleen op
God stellen.”
Mooiste plek in Apeldoorn?
,,Alle plekjes ken ik natuurlijk niet,
maar ik vind het Aardhuis altijd erg
mooi. En de bossen tot aan paleis
Het Loo toe.”
Wat voert u overdag uit?
,,Ik ben projectmanager bij KCH
separation in Barneveld. Wij maken filterpakketten om gas en olie te reinigen voor
olieboorplatforms en raffinaderijen.”
Wat ergert u in Uddel?
,,De paardenvijgen op fietspaden en binnenwegen. Anderen moeten daar doorheen fietsen of rijden. Zeer vervelend en
hinderlijk.”
Kent Uddel een jongerenprobleem?
,,Dat probleem is er. Niet alleen in Uddel,
ook elders. Het is ontzettend jammer dat
we een aantal keten hebben, waar bijna
geen controle op is. Ik vond de informatieavond hierover overigens veel te algemeen. Daardoor zakte bij velen de
urgentie van het probleem weg.
Jammer.”
Waarom SGP?
,,De SGP is de partij die het meest
naar Gods Woord handelt. De Bijbel
moet onze leidraad zijn in alles, in
leer en leven. Ook in de politiek.”
Een gevaar voor de SGP?
,,Uitholling van binnenuit. We moeten niet proberen erbij te horen. Als
je grenzen gaat verleggen, worden
die steeds verder opgerekt. Een
praktisch gevaar zijn eventuele verkiezingen op zondag.”
Mooiste herinnering aan de partij?
,,Van der Staaij was in 2010 in
Uddel. Er werden een heleboel vragen op hem afgevuurd. Hij beantwoordde ze allemaal. Toen de voorzitter aangaf dat de vergadering
beëindigd moest worden, verzuchtte iemand: ,,Jammer, het ging net
zo mooi”. Dat vond ik fantastisch.”
De SGP over tien jaar?
,,Ik ben geen profeet… Politiek en
kerkelijk zullen we nog veel over
ons heen krijgen. Laten we onze
verwachting daarom niet op

Arjan
Davelaar
mensen stellen, maar alleen op God. Dan
is er toch toekomst, ook voor de SGP.”
U stopt, maar blijft actief.
,,Ik heb me erover verwonderd hoe moeilijk het is om leden actief bij de partij te
betrekken. Het lijkt gelukkig iets beter te
gaan. Ik wil helpen een netwerk op te zetten van mensen die zich willen inzetten.
Om de partij weer vitaal te krijgen.”
Apeldoorn krijgt een nieuwe burgemeester. Wat zou u als burgemeester het eerste doen?
,,Luisteren. Ik luister altijd eerst voor ik
wat doe. Als ik ergens niet 100 procent
van overtuigd ben, zal ik niet gauw wat
zeggen. Verder staat een fietstunnel
onder de Meervelderweg bovenaan mijn
wensenlijst. Die weg is zo vreselijk druk,
kinderen kunnen er haast niet meer oversteken. Ook zou ik de geldstromen naar

,,SGP moet vertrouwen
op God stellen’’

Orpheus en Omnisport aanpakken.”
Apeldoorn moet weer tientallen
miljoenen bezuinigen. Waar mag
het mes niet in?
,,In onderwijs, sociale zaken en
welzijn. Mensen die het sociaal
moeilijk hebben, of aan de rand van
de samenleving staan, moeten we
helpen. In veel gevallen is het
moeilijk, maar elke persoon is er één. Het
geld moet natuurlijk wel verantwoord uitgegeven worden.”
De SGP is in Den Haag een stille
gedoogpartner. Goede keus?
,,Jazeker. De SGP geeft aan wat zij
belangrijk vindt. Als de regering daar
rekening mee houdt en de wetgeving
daarop aanpast, is dat winst.”
Wilders een optie?
,,Helemaal niet. Ik vind Wilders een grootspreker met weinig inhoud. Hij zal niet
nalaten om zaken die de SGP belangrijk
vindt, keihard onderuit te halen.”
Wat pikt u uit de stapel reclamefolders op
de deurmat?
,,Eigenlijk niets. Alleen de Makro-folder
kijk ik altijd in.”
Top 3 van favoriete sites?
,,Translate.google.nl. Ik kan daar
zelfs Chinese tekens vertalen.
Gemakkelijk voor mijn werk. Verder
uddel.info en Markplaats.nl. Ik zoek
weleens oude boeken die niet meer
in de boekhandel te krijgen zijn.”
Welke psalm spreekt u het meest
aan?
,,Moeilijk… Elke psalm heeft zijn
eigen inhoud. Als kind vond ik
Psalm 138 vers 4 altijd erg mooi.
En nog steeds. Bezwijken onder
tegenspoed, dat is waar ik wel eens
bang voor ben, en geweest ben.
Maar deze psalm laat ook zien dat
de Heere de Bron van alle leven
is.”
Waar zou u een meditatie in De
Banier mee vullen?
,,Met ”Mijn Genade is u genoeg”.
Iedereen heeft verwachtingen en je
verwacht ook wat van anderen.
Maar een mens moet overal van
afgebracht worden. Er is er maar
Eén. Zijn Genade, Zijn Liefde is wat
wij nodig hebben. Als je dat hebt,
heb je Alles.”
Gerard ten Voorde
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SGP kritiseert extra geld voor Orpheus
Orpheus heeft Apeldoorn al veel
hoofdbrekens bezorgd. Weer moet er
extra geld naar toe. De schouwburg
lijkt een bodemloze put.

zoekers moet dan op peil zijn. Zeker
gezien de economische crisis zou het dus
zomaar kunnen dat de extra subsidie nog
langer nodig is.

Al jaren kampt Orpheus met grote exploitatietekorten. Daarom werd in 2008 de
subsidie met 1,1 miljoen euro verhoogd
naar 3,8 miljoen euro per jaar. Vorig jaar
bleek dit niet voldoende te zijn. Daarom
besloot een grote meerderheid van de raad
jammer genoeg om de subsidie voor de jaren 2011, 2012 en 2013 uit te breiden met
900.000 euro tot 4,7 miljoen euro per jaar.

Parkeergarage
Niet alleen boven de grond is er bij
Orpheus meer geld nodig, dat geldt ook
onder de grond, namelijk voor de parkeergarage. Bij de bouw van Orpheus was de
gedachte dat deze garage voor inkomsten
voor de schouwburg zou zorgen. De parkeergarage bleek echter fikse verliezen
op te leveren, omdat er onvoldoende
gebruik van wordt gemaakt.
Om de financiële positie van Orpheus te
ontlasten, nam de gemeente de parkeergarage in 2008 over, waardoor het structurele jaarlijkse verlies van 250.000 euro
nu voor rekening van Apeldoorn komt. De
verliezen blijken echter nog groter te zijn.
Het college stelde daarom voor dit probleem op de volgende manier op te lossen: er wordt 70.000 euro uit de reserve
”Groot onderhoud parkeergarage
Orpheus” gehaald en 60.000 euro uit de
reserve ”Bereikbaar binnenstad”.
Weer moet de gemeente dus bijpassen.
Toen in 2008 de vraag op tafel kwam of
de gemeente de aandelen van de

Sponsorinkomsten
Maar daarbij blijft het niet. Uit informatie
die de raad een paar weken geleden
kreeg over de slechte financiële positie
van de gemeente bleek dat Orpheus weer
zo’n 450.000 euro extra nodig heeft door
tegenvallende sponsorinkomsten. Het zou
om een eenmalig bedrag gaan.
Bovendien is het toegezegde extra geld
van jaarlijks 900.000 euro voor 2011-2013
ook nodig in 2014 en 2015. Daarna zou
deze aanvullende subsidie niet meer
nodig zijn, maar de schouwburg maakt
daarbij wel een groot voorbehoud: de
congresomzet en het aantal theaterbe-
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parkeergarage zou overnemen, stelde de
SGP al dat dit meer geld zou kosten dan
dat het op zou leveren. Toen werd er
meewarig naar ons gekeken. Nu blijkt die
voorspelling juist te zijn.
De voorstellen om het financiële gat te
dichten bieden echter geen structurele
oplossing voor het wegwerken van de
verliezen van de parkeergarage. De zaak
was niet in control en is niet in control.
Hoewel meerdere fracties kritische kanttekeningen plaatsten, waren de meesten
wel voor de steunverlening. Een grote
meerderheid van de raad blijft maar geld
in de schouwburg stoppen. Slechts een
kleine minderheid van Gemeentebelangen, SGP, Partij voor de Dieren en
PSA en DPS (bij elkaar 8 zetels van de
39 zetels) kritiseren de extra geldinjecties.
Alarmbellen
De SGP vindt dat het tijd wordt dat er bij
de gemeente eens echt alarmbellen
gaan rinkelen voor wat betreft de schouwburg en de parkeergarage. Orpheus is
een repeterende breuk. Het ene gat is
nog niet dicht of het andere ligt al weer
open.
Henk van den Berge

Berends wordt burgemeester Apeldoorn
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om de heer J.C.G.M. (John)
Berends (56) voor te dragen als nieuwe
burgemeester van Apeldoorn.
In september vorig jaar vertrok burgemeester De Graaf (VVD), omdat hij voorzitter werd van de Eerste Kamer. Om tot
een nieuwe burgemeester te komen, stelde de gemeenteraad na overleg met de
Commissaris van de Koningin in Gelderland, Clemens Cornielje, een profielschets
op. Hierin stond beschreven aan welke
kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet
voldoen. Enkele trefwoorden waren: verbinder, oplossingsgericht, daadkrachtig,
inlevingsvermogen, gezag en ervaring.
De gemeenteraad stelde een vertrouwenscommissie in die de gesprekken moest
voeren met de sollicitanten. Ook moest
deze commissie –die bestond uit de
twaalf fractievoorzitters– met een voordracht komen aan de raad.
Er waren 24 sollicitanten, waaronder drie
vrouwen. De leeftijd varieerde van 26 tot
en met 59 jaar. De verdeling naar politieke oriëntatie was: VVD (8), CDA (7), D66
(3), PvdA (2), onbekend (2), ChristenUnie
(1) en een lokale partij (1).
De sollicitatieprocedure was volstrekt
geheim om te voorkomen dat er namen
van de sollicitanten uit zouden lekken.
Om die reden werden de gesprekken op
een locatie buiten Apeldoorn gevoerd.
Ondanks het feit dat de hele procedure
vele maanden in beslag nam, is er niets
naar buiten gekomen.
In de besloten raadsvergadering van 19
maart heeft de vertrouwenscommissie
verslag gedaan van haar bevindingen. De

gemeenteraad besloot daarna unaniem
om Berends voor te dragen als nieuwe
burgemeester van Apeldoorn.
Berends is van CDA-huize en heeft een
Rooms-Katholieke achtergrond. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. Berends is
dit jaar zeven jaar burgemeester van Harderwijk. Daarvoor was hij wethouder in
Zwolle en ook onder meer werkzaam bij
het opleidingscentrum van de politie in
Apeldoorn.
Waarnemend burgemeester Esmeijer, die
na het vertrek van De Graaf tijdelijk is
aangesteld, kent Berends vrij goed. Hij
omschreef de nieuwe burgemeester als

een bruggenbouwer, prima aanspreekbaar, iemand die goed kan luisteren,
besluitvaardig en een man met humor als
wapen.
De SGP is positief over de voordracht.
We hopen op een goede samenwerking
met de nieuwe burgemeester. Nu moeten
het kabinet en de Kroon nog goedkeuring
geven. Daarna zal de Commissaris van
de Koningin de nieuwe burgemeester
beëdigen en zal hij door de gemeenteraad worden geïnstalleerd. De bedoeling
is dat dit op D.V. donderdagmiddag 24
mei gebeurt.
Henk van den Berge
De heer J.C.G.M. (John)
Berends is benoemd tot
burgemeester van
Apeldoorn. Hij is lid van het
CDA en heeft pedagogiek
en bestuurskunde gestudeerd.
Foto: gemeente Harderwijk
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Enorme leningen vormen groot risico
Apeldoorn kampt met een enorme
schuld. Een nieuwe wet kan voor grote
problemen zorgen.
In de afgelopen vijf jaar heeft de
gemeente erg veel geld geleend voor de
aankoop van grond en voor investeringen
in bijvoorbeeld het Omnisportcentrum,
Orpheus, het verslaafdencentrum
Omnizorg, schoolgebouwen en rioleringen. De leningenportefeuille is hierdoor
gestegen van 479 miljoen euro op 1 januari 2008 naar ongeveer 650 miljoen euro
nu. Eind dit jaar bedraagt de schuld ruim
700 miljoen euro.
Qua schuldenpositie lijkt Apeldoorn wel
wat op Griekenland. De totale inkomsten
van de gemeente zijn circa 500 miljoen

euro. De schuld bedraagt derhalve circa
155 procent van de jaarlijkse inkomsten.
Dat is erg veel in vergelijking met andere
plaatsen. De gemiddelde schuld van de
gezamenlijke Nederlandse gemeenten
bedraagt namelijk 69 procent.
De grote leningenportefeuille hangt nu
als een zwaard van Damocles boven
Apeldoorn. Er komt namelijk een nieuwe
wet die voor flinke problemen kan gaan
zorgen. Het gaat om de wet HOF
(Houdbaarheid overheidsfinanciën).
Mogelijk gaat deze wet in het kader van
afspraken binnen de Europese Unie
grenzen stellen aan de mate waarin overheden uitgaven mogen dekken met
geleend geld. Als dat het geval is, moet
Apeldoorn zijn schuldpositie flink vermin-

deren. Dat zal dan opnieuw tot forse
bezuinigingen leiden.
Verschillende partijen –waaronder de
SGP– hebben de leningenproblematiek
aan de orde gesteld. Niet alleen ten aanzien van het grondbedrijf blijkt dat
Apeldoorn op veel te grote voet heeft
geleefd, maar ook bij andere investeringen in met name megaprojecten zoals
het Omnisportcentrum is dat het geval
geweest.
De SGP heeft de achterliggende jaren
steeds gewezen op de financiële risico’s,
maar het college en het overgrote deel
van de raad wilden Apeldoorn opstoten in
de vaart der volkeren. Nu worden we
steeds meer met de schaduwzijden van
dit beleid geconfronteerd.

SGP wil betrokkenheid raad bij gronduitgifteprijzen
Op donderdag 8 maart werd er
opnieuw gesproken over de Nota
Gronduitgifte-prijsbeleid. Gezien het
financiële debacle rond het grondbedrijf is deze nota actueler dan ooit. Het
onderwerp kwam ook vorig jaar al een
keer aan de orde tijdens de PMA. Toen
waren er echter nog veel vragen. En
lopende het onderzoek van de enquêtecommissie grondbedrijf had het college kennelijk moeite om die vragen te
beantwoorden. Maar nu was het dan
toch zo ver.
De nota gaat over de grondprijzen die
kopers en ontwikkelaars moeten betalen
voor bouwrijpe kavels. Daarbij komen alle
functies van grond aan de orde: woningbouw, horeca, kantoren, maatschappelijke
voorzieningen en winkels. De hoogte van
de grondprijs is immers gerelateerd aan
de functie van de grond. In eerste instantie was het doel om alleen de prijzen te
herijken. Bij het maken van een analyse
bleek echter dat de jarenlang gehanteerde rekenmethode, gezien de gewijzigde
marktomstandigheden, niet meer voldoet.
Voor woningbouw door ontwikkelaars
komt er nu één rekenmethodiek voor heel
Apeldoorn, en wel de zogenaamde resi-
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duele methode. Kort gezegd komt dat er
op neer dat de grondprijs wordt bepaald
door de bouwkosten af te trekken van de
vrij-op-naam prijs. In werkelijkheid is dit
echter een ingewikkelde rekensom, waarvoor de ontwikkelaars gedetailleerde
informatie moeten aanleveren. Voor individuele woningbouwkavels en de niet-woningbouwfuncties moeten er richtprijzen
komen met een daarbij behorende bandbreedte. Hiervoor wordt een prijzentabel
opgesteld.
Marktconforme prijzen
De SGP kan instemmen met de nota. We
zijn blij met de rekenmethodiek die
gehanteerd wordt en waarin in principe
marktwerking is verdisconteerd. Raadslid
Evert Mulder plaatste daar wel een kanttekening bij: ,,In hoeverre is de nota daarmee marktconform? Er mag dan een
bureau onderzoek naar hebben gedaan,
maar welke markt heeft deze onderzocht
en welke gemeente is daarbij als uitgangspunt genomen? Uiteindelijk is
immers de grote vraag of de potentiële
kopers in Apeldoorn bereid zijn de vraagprijs te betalen of niet.”
Wethouder Prinsen (D66) gaf aan dat wel
gekeken is naar de Apeldoornse situatie,

maar ook dat zowel de huizenprijzen als
de bouwkosten de laatste tijd snel veranderen. Dit vereist regelmatige aanpassing.
De SGP-fractie vindt het jammer dat de
prijzentabel voor individuele woningbouwkavels nog ontbreekt in de nota. ,,Volgens
de plannen zullen we juist de komende
jaren met de verkoop van losse bouwkavels ons geld moeten verdienen”, aldus
Evert Mulder. ,,Als gemeenteraad hoeven
we op zich niet te gaan over de vaststelling van de grondprijzen, maar wel willen
we betrokkenheid bij het opstellen van de
eerste prijzentabel.”
Waarom? Om zicht te krijgen op de argumenten op grond waarvan verschillende
prijzen gehanteerd gaan worden voor
kavels in verschillende wijken en voor
verschillende woningtypen en we willen
ook zicht hebben op met name de marktconformiteit van die verschillen. Dat vinden wij heel belangrijk. Jaarlijkse wijzigingen kunnen gewoon door het college worden doorgevoerd. De wethouder gaf aan
dat er gekeken zal worden naar een
mogelijkheid om op korte termijn met de
raad te spreken over de op te stellen prijzentabel. Dat wachten we af.
		
Frank van Putten

Het laatste woord in de politiek
Na de vorming van het minderheidskabinet-Rutte stond de SGP al in de
schijnwerpers. Met het vertrek van
Hero Brinkman uit de PVV-fractie zijn
de lampen alleen maar feller gaan
schijnen. Drs. Menno de Bruyne: „Heel
politiek Den Haag keek naar onze mannen.”
Voorjaarsvergadering van de SGPkiesvereniging Beekbergen. Een afgeladen zaal in het kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente. Mannen en
vrouwen, maar vooral ook veel jeugd en
jongeren. Publiekstrekker is Menno de
Bruyne, sinds jaar en dag voorlichter van
de Kamerfractie van de SGP. En natuurlijk
bekend van zijn rubriek ”Haagse Propjes”
in De Banier.
Op zijn kenmerkende wijze –met talloze
woordspelingen en uitvergrotingen– schildert De Bruyne het politieke reilen en zeilen in de Hofstad. Het publiek is natuurlijk
vooral nieuwsgierig naar de rol van de
SGP tijdens het recente Catshuisoverleg
over de miljardenbezuinigingen die het
kabinet wil doorvoeren.
Krijgsheren
„U moet mij kunnen billijken dat ik daar
niet alles over kan vertellen”, begint de
SGP-voorlichter op geheimzinnige toon.
Nee, de SGP weet niet meer dan de
oppositie, ook al doet die dat wel voorkomen. En nee, de SGP was ook niet aanwezig in het Catshuis. „We zaten niet aan
tafel, niet onder de tafel en ook niet op de
tafel. Wel zaten we in de achterhoofden
van de mensen aan tafel...”
De bevolking van het Binnenhof krijgt af
en toe een flinke veeg uit de pan. In
bloemrijke benamingen zet De Bruyne de
dames en heren politici neer. Brinkman is
een „Haagse ZZP’er.” Pechtold, Samsom,
Slob en Sap zijn de „krijgsheren van de
oppositie.”
Over Pechtold gesproken. Over hem
raakt De Bruyne niet snel uitgepraat.
Onze „staatsman uit Wageningen” is nog

de meest vleiende benaming die de D66voorman ten deel valt. Maar de bevlogen
SGP-voorlichter schuwt ook niet om
Pechtold neer te zetten als „de grootinquisiteur, die het naadje van de zwarte
kous wil weten.”

verschil te maken. „Dat is niet het werk
van onze hand”, benadrukt De Bruyne.
Gelukkig mogen we weten in Wiens Hand
het wel is.”
De Bruyne waarschuwt ook voor al te
veel optimisme. „We moeten ons niet
Fractievoorlichter
Menno de Bruyne:
,,We zaten in het
Catshuis niet aan
tafel, niet
onder de tafel en
ook niet op de
tafel."
Foto´s: Wouter Klaasse

Volgens De Bruyne is Alexander Pechtold
er alleen maar opuit zijn belangrijkste
rivaal, de VVD, via de SGP zwart te
maken. „Hij staat elke morgen voor de
spiegel en vraagt dan: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de liberaalste man

verkijken op de situatie van dit moment.
Het is allemaal heel broos; we bevinden
ons op dun ijs. Het beeld kan zo maar
kantelen. De seculiere meerderheid is
enorm groot.”
„Het wordt steeds donkerder”, vervolgt de
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in dit land? Zijn spiegel is het er natuurlijk
altijd mee eens dat hij dat is.”
Dun ijs
Naast alle hilariteit is er ook serieuze taal.
Dankbaarheid en verwondering dat er
ongedacht mogelijkheden voor de SGP
zijn geopend om als kleine christelijke
partij werkelijk op een aantal punten
De SGPKamerfractie
houdt van drop.
De leden van KV
Beekbergen zorgden dat Menno de
Bruyne niet met
lege handen naar
huis ging.
Voorzitter Esveld
overhandigt hem
een volle doos
met zakjes drop.

Haagse voorlichter. „Het lijkt wel of de
Heere ons steeds meer aan onszelf overlaat. Dat is het ergste wat er is. Als de
geestelijke omwenteling zich vertaalt in
politieke verhoudingen zijn we overgeleverd aan de seculiere wanorde van de
dag. Het fanatisme is van dien aard dat je
het ergste moet vrezen.”
Tegelijkertijd mag de SGP nog steeds
haar zegeningen tellen, benadrukt De
Bruyne. „We hebben in de lijn van de
geslachten als SGP veel krediet kunnen
opbouwen. Daarbij sprak niet alleen het
woord met een kleine letter.”
Dat mag dan ook steeds tot troost zijn,
eindigde De Bruyne zijn betoog. „Wie
heeft het laatste woord in de politiek? Niet
Rutte, niet koningin Beatrix. Ook niet
Geert Wilders, of Van der Staaij, of
Holdijk. Wij hébben niet het laatste woord.
Die last zou teveel zijn. Gelukkig heeft Hij
het hoogste en het laatste Woord.”
Richard Donk

Flinke groei aantal inwoners in 2011
Ondanks alle problemen in Apeldoorn
zijn er gelukkig ook een paar positieve
ontwikkelingen. De bevolkingsomvang
steeg vorig jaar flink en ook het aantal
banen nam toe.

In 2011 steeg het aantal inwoners met
731 naar 156.950. Dat is zelfs de sterkste
toename sinds 2002. Daarmee zet de
groeitrend die in 2008 is ingezet door. De
voornaamste oorzaak van de stijging was

dat veel mensen zich in onze gemeente
vestigden.
De motor achter de snelle stijging van het
aantal inwoners in Apeldoorn was de
woningbouw. In 2011 kwamen er 526
woningen bij.
Jonge vlucht
Jarenlang had Apeldoorn te maken met
de zogenaamde ‘jonge vlucht’: het vertrek
van jonge mensen uit de gemeente. Uit
de cijfers blijkt gelukkig dat met name de
25 tot 39 jarigen met hun kinderen onze
gemeente de afgelopen jaren weer hebben weten te vinden. Als Apeldoorn wordt
vergeleken met andere grote gemeenten
in Nederland dan blijkt de bevolkingsgroei
overigens niet heel groot.
Behalve het aantal inwoners en woningen, is ook het aantal banen in Apeldoorn
vorig jaar gegroeid. Dat is zondermeer
positief. Het aantal arbeidsplaatsen steeg,
na een daling in 2010, met 3,4 procent
naar 95.470. De grootste toename van
het aantal arbeidsplaatsen is te zien bij de
zakelijke dienstverlening.

Bron: GBA Apeldoorn

Debat over rol
Eerste Kamer
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Met de SGP in een sleutelpositie,
organiseren D.V. 25 mei de SGPjongeren Apeldoorn een debat
over de rol van de Eerste Kamer.
Sprekers zijn EK-voorzitter De Graaf,
senator Holdijk, gedeputeerde Van
Heukelom en zelfstandig Kamerlid
Hero Brinkman (o.v.).
Aanvang: 20:00 uur. Locatie Fruytier.
Toegang gratis, iedereen welkom,
meer info: www.sgpjapeldoorn.nl.

COLOFON

Ook noteren: 10-jarig jubileumbijeenkomst SGP-jongeren Apeldoorn, D.V. 28 september 2012
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Ga achter de SGP staan
De SGP staat volop in de belangstelling. Landelijk en in Apeldoorn is er
veel aan de hand. In de Eerste en
Tweede Kamer vervult de SGP een bijzondere rol. En ook in Apeldoorn levert
de SGP een wezenlijke bijdrage. Juist
nu er zo ingrijpend bezuinigd moet
worden, komt het er op aan dat de juiste keuzes gemaakt worden.
Er komt veel op onze politici af. Het is fijn
dat ze dan ervaren er niet alleen voor te
staan. Dat ze zich gesteund weten door
hun achterban. Ze mogen weten dat veel
mensen hun werk en dat van de
(gemeentelijke) overheid dagelijks opdragen aan God. Dat is hartverwarmend. Het
bemoedigt dat er mensen zijn die achter
ze staan.
Steun de SGP
Achter het SGP-geluid kunnen nooit
genoeg mensen gaan staan. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werden
in Apeldoorn ruim 2700 stemmen op de
SGP uitgebracht. In Apeldoorn heeft onze
partij bijna 600 leden. Dat is nog geen 25
procent van het aantal stemmers. Behoort
u tot die ruim 2700 stemmers, maar bent
u nog geen lid? Hebt u al eens overwogen om SGP-lid te worden? Daar zijn
genoeg redenen voor.
De SGP staat voor:
1. Bijbels genormeerde politiek. Vanuit
de Bijbelse waarden en normen komt
de SGP met een antwoord op politieke vraagstukken. Daarom pleit de
SGP ervoor om de zondagsrust te
handhaven in Apeldoorn.
2. Verantwoordelijkheid nemen. Bijbelse
politiek is goed voor iedereen. Vele
SGP-leden realiseerden zich dat al.
Verantwoordelijkheid nemen, ook
door al twee keer de voorzitter te
leveren van een raadsenquêtecommissie (Reesink en het grondbedrijf).
3. Een interkerkelijke partij. SGP’ers uit
allerlei kerken brengen in eenheid
hetzelfde politieke geluid. Dat is de
kracht van de SGP.
4. Politiek met resultaat, ook in
Apeldoorn. Is het u opgevallen dat de
SGP-fractie regelmatig moties en
amendementen gesteund ziet door
een meerderheid?
Gaat u ook achter de SGP staan? Mag
de SGP daarom ook namens u spreken?
Lid worden heeft zin!
Waarom lid worden?
Leden zijn voor een politieke partij onmisbaar. Zij vormen de basis van ons werk.

Op allerlei manieren. Ze geven de SGP
gezicht. Ze helpen mee om het werk van
de SGP vorm te geven. Ze denken mee
over onze verkiezingsprogramma’s. Ze
beslissen over kandidatenlijsten. Dat zijn
slechts enkele voorbeelden.
De stem en steun van leden is van groot
belang. Daarom wordt u van harte uitgenodigd lid te worden van de SGP.
Daarmee gaat u achter het werk van de
SGP staan. Zo kan iedereen bijdragen
aan een helder Bijbels geluid. Daar is
meer dan ooit behoefte aan. Word daarom lid van de SGP!

Word lid!
Overtuigd van Bijbels genormeerde
politiek? Ga achter de SGP staan.
Word lid. Ga naar de website
apeldoorn.sgp.nl/lid_worden
Of neem contact op met:
Apeldoorn: P. G. Versloot
055 - 541 7344
Beekbergen: M.G.J. Kerpel
055 - 200 0111
Uddel:
G. Hop
0577 - 401 109
• Elk nieuw lid ontvangt een halfjaar
gratis het partijblad De Banier
• Elk 10e lid ontvangt het boek ‘Daar
staan we voor’
• Elk 50e lid een irischeque van €15,• Elk 250e lid een rondleiding op het
Binnenhof in Den Haag
Al lid? Help mee
Bent u reeds lid, kijk dan in uw familie,
vrienden- of kennissenkring wie nog lid
zou kunnen worden en overtuig die personen om ook lid te worden. Het is de
moeite waard. Daarom is er een ledenwervingscampagne gestart. De kiesverenigingen zullen potentiële leden benaderen. Het streven is om aan het eind van
dit jaar in Apeldoorn 650 leden te hebben.
Tegelijkertijd zullen de SGP-Jongeren hun
inspanningen verrichten om zoveel mogelijk jongeren te benaderen.
Maar de SGP zou de SGP niet zijn, als ze
alleen maar leden wil werven om de
macht van het getal. De echte drijfveer is
het zo veel mogelijk mensen verbinden
met de boodschap van Bijbels genormeerde politiek. Die politiek kan niet door
genoeg mensen gesteund worden.

JONG
GELEERD
Een ‘gewone’ jongerendag
Zestienhonderd jongeren maken op een
zaterdagmorgen de gang naar het
Beatrixtheater in Utrecht. Om zo veel
jongeren bij elkaar te brengen heb je iets
spetterends nodig, iets waar jongeren
warm voor lopen. Het is dan ook de premier himself die hét visitekaartje van de
SGP-jongerendag is. De VVD’er krijgt
een staande ovatie van het normaliter zo
ingetogen publiek. Het lijkt wel of de
grote leider van de partij voor eigen volk
spreekt; zelfs de tweekoppige SGPKamerfractie krijgt minder applaus. Rutte
wil dat jongeren dromen waarmaken, net
dat extra beetje meer doen, je onderscheiden van de rest. Zijn enthousiasme
werkt aanstekelijk.
Het gewone optreden van de premier is
ongewoon. Jongeren die niet in de grote
Beatrixzaal konden omdat er te veel aanmeldingen waren, volgen in een aparte
ruimte de bijeenkomst. Het beeld op
het scherm is ronduit waardeloos –de kijkers worden er gestoord van– maar bij
de aankomst informeert de premier
waarom het scherm het niet doet. Relaxt
en geïnteresseerd. Dat de toon de muziek maakt, hebben alle partijen door. Van
zowel links als rechts krijgt Rutte complimenten over zijn manier van communiceren. De vraag is of de burgers zich
serieus genomen voelen als er echt wordt
bezuinigd. Weglachen werkt dan niet.
Natuurlijk, als bij een politieke partij iets
een succes is, kijken de concurrenten
met scheve ogen. De jaloezie –die D66
tentoonspreidt– gaat verder dan met
gekromde tenen toekijken. D66-Kamerlid
Gerard Schouw probeert in standpunt.nl
de motieven van Rutte’s gang in te vullen. Zuur en verongelijkt klinkt het.
Neoliberale spruitjeslucht.
Veel jongeren bij elkaar brengen is een
prestatie, ze blijvend aan een partij binden haast onmogelijk. Authentiek overkomen en trouw blijven aan de standpunten
is erg belangrijk. Jongeren lopen als eerste weg als een partij op deze punten
inlevert. De gewone SGP-jongerendag
was in ieder geval geslaagd. Spruitjeslucht is niet geroken; veel woorden klonken als muziek in de oren. Nu maar
hopen dat de partij normaal blijft doen:
authentiek en standvastig! Ook al zijn
het ongewone tijden.
Dirk-Jan Wolvers,
student Fiscaal
Recht en Economie,
bestuurslid
SGP-Jongeren
Apeldoorn e.o.
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