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SGP wil in Apeldoorn gericht snoeien
De financiële situatie van Apeldoorn
blijft penibel. De SGP wil drastisch
bezuinigen, vooral op terreinen die niet
tot de kerntaken van een gemeente
behoren. ,,Wij pleiten ervoor gericht te
snoeien in subsidies”, zeggen de SGPraadsleden Henk van den Berge en
Evert Mulder.

het grondbedrijf. Daar komt nog bovenop
dat het Rijk ook een deel van zijn bezuinigingen doorschuift naar de gemeenten.
Om alle gaten te dichten staat de
gemeente voor de opgave om structureel
bijna 60 miljoen euro te bezuinigen. Op
onze begroting van circa 500 miljoen euro
is dat 12 procent, maar in de praktijk is

raad in november een besluit nemen. Het
wordt dus een spannend najaar. ”
Hoe lastig is het de gaten te dichten?
,,De eerste ronde was relatief eenvoudig,
de tweede was al veel lastiger, maar de
derde gaat echt pijn doen. Daar komt nog
bij dat we de eerste 60 miljoen verlies uit
het grondbedrijf van begin vorig jaar nog
net konden betalen door alle financiële
reserves te gebruiken. Maar alle potjes
zijn nu echt leeg.”
Hoe snel moet het tekort bij het grondbedrijf worden weggewerkt?
,,In het algemeen geldt daar een periode
van vijf tot tien jaar voor. Apeldoorn heeft
tot nog toe gerekend met zeven jaar. Het
Rijk adviseert nu om de tekorten over tien
jaar uit te smeren.”

De SGP wil de kinderboerderij in De Maten openhouden, maar er moet wel worden

02 gekeken naar alternatieve inkomstenbronnen.			
Apeldoorn staat diep in het rood. De problemen met het grondbedrijf, bedrijventerreinen en nieuwbouwwoningen trekken
diepe sporen in de gemeente. De economische crisis doet ook al geen goed aan
de ernstige financiële problemen.
Apeldoorn staat daarom onder streng toezicht van Rijk en provincie.
Hoe ernstig is de situatie?
,,Apeldoorn staat er buitengewoon slecht
voor. Vooral door de problemen bij het
grondbedrijf. Sommige andere gemeenten
verkeren ook in zwaar weer, maar de situatie in Apeldoorn is echt ernstig.”
De miljoenen vliegen over tafel. Hoe groot
is het tekort nu precies?
,,Apeldoorn kampt in het slechtste geval
met een tekort van zo’n 197 miljoen euro
op het grondbedrijf. De tegenvallende
woningbouw veroorzaakt een gat van 114
miljoen, de stagnerende uitgifte van
bedrijventerreinen 60 miljoen. Bovendien
zou het afdekken van financiële risico’s
van het grondbedrijf ook nog eens 23 miljoen euro gekost hebben.
Een deel van de tekorten is al ingevuld.
Apeldoorn moet nu in totaal nog eenmalig
zo’n 114 miljoen euro zien te vinden voor
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het veel meer omdat de gemeente op een
groot deel van de begroting weinig
invloed heeft. Bijvoorbeeld uitkeringen
worden op rijksniveau vastgesteld en daar
mag de gemeente niet van afwijken.”
Hoe pakt Apeldoorn de bezuinigingen aan?
,,We hebben al twee bezuinigingsrondes
gehad. Eind 2010 de eerste van 17 miljoen
euro per jaar. Deze is vooral ingevuld door
de collegepartijen en betreft met name
bezuinigingen bij het ambtelijk apparaat.
In de tweede ronde van najaar 2011 kwam
er een bedrag van zo’n 20 miljoen euro bij.
Leidraad bij de invulling van deze bezuiniging was vooral een door de raad gevoerde kerntakendiscussie. Op minder belangrijke taken wordt meer gekort.
Nu is er echter nog een derde ronde nodig
om met name het enorme tekort van het
grondbedrijf te financieren. Het gaat om
een bedrag van jaarlijks zo’n 20 miljoen
euro. Hoe deze bezuiniging moet worden
ingevuld, moet nog worden bepaald. De
raad heeft in juni aangegeven dat het college in september met concrete voorstellen moet komen, waarbij het uitgangspunt
is om vooral te bezuinigen op zaken die
niet tot de kerntaken van de gemeente
behoren. Na de nodige inspraak zal de

Dat klinkt soepel.
,,Inderdaad. Maar het Rijk rekent wel naar
zichzelf toe. Den Haag probeert te voorkomen dat de gemeente niet meer aan haar
verplichtingen kan voldoen en daardoor
een zogeheten Artikel 12-status moet aanvragen. In zo’n situatie neemt het Rijk het
financieel beheer van een gemeente over.
Door de bezuinigingen uit te smeren over
tien jaar dalen de kosten per jaar en op
die manier hoopt Den Haag dat Apeldoorn
zelf de problemen kan oplossen.”
Is een Artikel 12-status niet aantrekkelijk?
,,Nou, je komt dan onder curatele te staan.
De SGP is daar niet voor. We moeten zelf
zoeken naar oplossingen en dat kan ook.
In de achterliggende jaren is er onvoldoende gelet op de financiën. Als één van de
weinige fracties heeft de SGP daar regelmatig op gewezen, maar met die opmerkingen werd niets gedaan. Apeldoorn
heeft zichzelf in de nesten gewerkt. Laat
de gemeente nu zelf zoeken naar oplossingen. Raad en college moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”
Rijk en provincie hebben Apeldoorn tegen
het licht gehouden met een zogenaamde
begrotingsscan. Welk beeld levert dat op?
,,De uitgaven van Apeldoorn worden in de
begrotingsscan vergeleken met die van
Amersfoort, Ede, Breda en Zaanstad, min
of meer vergelijkbare gemeenten. Uit dit
onderzoek blijkt dat er weinig posten zijn
waar Apeldoorn veel of te veel geld aan
uitgeeft. Aan minimabeleid besteedt de
gemeente wat meer, maar dat is bewust
beleid. Het enige wat er in Apeldoorn echt
uitspringt, is ‘groen onderhoud’. Logisch,
we hebben nu eenmaal veel groen.”
Den Haag ,,adviseert” de ozb te verhogen

in subsidies
met 25 procent. Wat levert dat op?
,,Een ozb-verhoging van 25 procent levert
4,9 miljoen euro per jaar op. Voor een
gemiddelde koopwoning in Apeldoorn van
222.725 euro betekent dat een verhoging
van 66 euro per jaar.”
Hoe vrijblijvend is zo’n advies?
,,Het is een advies, maar het Rijk en de
provincie geven daarmee wel een duidelijk signaal dat de belasting omhoog kan.”
De VVD vindt een ozb-verhoging onacceptabel. Wat vindt de SGP?
,,Het is niet realistisch om te veronderstellen dat een ozb-verhoging te voorkomen

Raadsmeerderheid
steunt SGP-voorstel
over voorzichtigheid
met ozb-verhoging
is, gezien de enorme financiële zorgen.
Een verhoging is niet leuk, maar op dit
moment onvermijdelijk. In de kerntakendiscussie heeft de SGP via een amendement erop aangedrongen voorzichtig te
zijn met belastingverhogingen. Dat amendement is na een stevige discussie aangenomen met 23 stemmen vóór en 16
tegen. Daar houden we de raad aan.”
Waar wil de SGP het mes in zetten?
,,In subsidies bijvoorbeeld. Apeldoorn verstrekt elk jaar 50 miljoen euro aan subsidie. Daar zitten heel wat kleine verenigingen tussen die een paar honderd euro per
jaar krijgen. Maar Orpheus slokt in z’n eentje eventjes bijna 5 miljoen op. In de subsidies zal fors moeten worden geschrapt.
Verenigingen en instellingen moeten zelf
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nadrukkelijker gaan kijken naar extra
inkomstenbronnen. Een voorziening als
de kinderboerderij in De Maten willen we
als SGP openhouden, maar er zal wel
gekeken moeten worden naar alternatieve
inkomstenbronnen.
Ook moet er veel nadrukkelijker worden
gekeken naar bezuinigingen op de vaak
hoge overheadkosten bij de door de
gemeente gesubsidieerde zorg- en welzijnsinstellingen. Een amendement daartoe van de SGP kreeg gelukkig de steun
van een meerderheid van de raad.”
Snoeien in subsidies is voor betrokkenen
niet leuk.
,,Klopt, het is heel vervelend. Sommige
verenigingen hebben onder vuur gelegen,
zijn door amendementen gered, maar liggen nu weer in de vuurlinie. Vervelend,
maar het is niet anders. De SGP wil het
subsidiebeleid veranderen. Dat moet meer
inkomensafhankelijk worden. De ouders
van bijvoorbeeld een hockeyster uit Berg
en Bos kunnen doorgaans best het volledige bedrag van het lidmaatschap van de
club betalen. Heel veel Apeldoorners moeten toch ook zelf hun hobby’s financieren?”
Wat zijn voor de SGP richtlijnen bij een
financiële snoeibeurt?
,,Onze Bijbelse uitgangspunten. De overheid is Gods dienares, u ten goede. Dat
geldt zeker ook op plaatselijk niveau.
Concreet houdt dit in dat de overheid zorg
draagt voor orde en veiligheid, onderwijs
en zorg voor de zwakkeren door bijvoorbeeld een goed minimabeleid. Vanuit het
oogpunt van rentmeesterschap moet de
overheid zorgen voor een goed beheer van
de openbare ruimte. Op dergelijke posten
kunnen we wellicht ook best wat korten,
maar de SGP wil deze graag wel grotendeels ontzien.”
Gerard ten Voorde

SGP komt eraan!
Tweede Kamerverkiezingen / De
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Het belooft spannend te worden op D.V.
woensdag 12 september. Wie wordt de
grootste partij: de VVD of SP? Gaat
Rutte of Roemer voor premier? Of beginnen Wilders en Samsom nog aan een
inhaalrace? Opvallend is dat in de wedloop om de kiezersgunst het CDA vooralsnog geen rol van betekenis speelt. De
aanhang lijkt na de grote verkiezingsnederlaag van 2010, waarbij het zetelaantal bijna halveerde tot 21, nog verder af
te kalven. In de peilingen blijft de partij
hangen op zo’n 15 zetels. Dat is een
uniek verschijnsel. Christelijke partijen
hebben de Nederlandse politiek lang
gedomineerd. De voorlopers van het
CDA hadden tot 1963 zelfs een meerderheid in de Tweede Kamer.
Als de daling van de christendemocraten
nu gepaard was gegaan met een sterke
winst van de SGP of andere christelijke
partijen dan hoefde de teruggang uit
christelijk perspectief nog niet negatief
uitgelegd te worden, want het CDA is
behoorlijk verwatert. Maar de realiteit is
heel anders. CDA, ChristenUnie en SGP
hebben samen nog geen vijfde van het
aantal Kamerzetels. Rekenkundig is de
positie van kleine christelijke partijen erg
beperkt, al kan hun rol nog best belangrijk zijn. Dat heeft de SGP als ‘semi-gedoger’ van het kabinet-Rutte laten zien.
Toch is het belangrijk om ons in te blijven zetten voor christelijke politiek.
Tegen de revolutie het Evangelie. Want
hoe verschillend de VVD en de SP ook
mogen zijn, een belangrijke overeenkomst
is dat beide partijen zich baseren op de
beginselen van de Franse Revolutie en de
mens als uitgangspunt nemen.
Gods Woord wijst ons er echter op waar
de echte heerschappij berust. Kernachtig
staat dat in Psalm 93: 1: ,,De Heere
regeert. Hij is met hoogheid bekleed; de
Heere is bekleed met sterkte, Hij heeft
Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.”
Op dat perspectief mogen we wijzen. Dan
gaat het niet om Rutte of Roemer, het
CDA of zelfs niet om de SGP. Het gaat
om Gods eer en om in afhankelijkheid
van Hem ons land te besturen. De SGP
probeert vanuit die visie een bijdrage te
leveren, ook in de Tweede Kamer.
Hopelijk mag onze partij op
uw steun én stem rekenen. Maar laten we vooral het gebed voor ons
land niet vergeten.
Met vriendelijke groeten,
Henk van den Berge
SGP-fractievoorzitter
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Vooruitstrevende club met een Uilskuikenprijs
SGP-Jongeren in Apeldoorn bestaat in
september tien jaar. Tegelijk nemen
enkele oudgedienden uit het bestuur
afscheid en staat er nieuw talent klaar.
Tijd voor een groepsinterview.
In de fractiekamer in het Oude Raadhuis
heerst een ontspannen, informele sfeer.

jongerenclub veel.”
Hoe staat Apeldoorn op de kaart bij de
landelijke SGP-J?
Gerrit: ,,Als best wel vooruitstrevend.
Bijvoorbeeld met ons concept: debatavonden in vrije vorm met toonaangevende
sprekers en een vrije toegang. Ook waren

is bijzonder als je het vergelijkt met andere
plaatsen. In de gemeenteraad is de SGP
eigenlijk maar heel klein met twee zetels.”
Gerrit: ,,De caravan moeten we niet vergeten. De SGP-J in Ede had eerder een
caravan. Maar onze club heeft de trend
gezet met een oranje caravan mét een
SGP-logo.”
Wat doet SGP-J Apeldoorn?
Peter: ,,Ons doel is het betrekken van
jongeren bij de politiek. En dan niet
zomaar politiek: maar gebaseerd op
Bijbelse normen en waarden.”
Gerrit: ,,Dat doen we door bijeenkomsten
te beleggen. De bekende debatten.”
Peter: ,,Zo’n drie a vier keer per jaar.”
Gerrit: ,,We ondersteunen de plaatselijke
SGP. Bij verkiezingsactiviteiten. Maar we
zijn ook aanwezig bij fractievergaderingen.”
Lambert: ,,Verder haken we aan bij landelijke SGP- of SGP-J-activiteiten.”
Peter: ,,Ook doen we geregeld acties.
Zoals de slechtwegdekactie van 2010.”

De SGP-Jongeren maakten bij een actie voor de gemeenteraadsverkiezingen in

04 2006 de vijver in het Oranjepark schoon.

Het is kenmerkend voor de club. Om de
tafel: scheidend voorzitter Gerrit Stufken
uit Lieren, Joris ten Voorde uit
Beekbergen, Dirkjan Verdoes en Lambert
Horst uit Uddel, Joanne Mekelenkamp uit
Apeldoorn en Peter van As die inmiddels
in Woudenberg woont. De overige
bestuursleden zijn met vakantie.
SGP-Jongeren in Apeldoorn is…
Peter: ,,Jong, fris en dynamisch. Tenminste
zo proberen we de debatten

we de eerste lokale club die de ledenstructuur overboord gooiden.”
Peter: ,,Daarvoor kregen we van de landelijke SGP-J een aantal jaar geleden de
”Uilskuikenprijs”, de prijs voor de vereniging met de meeste krimp. Het is overigens de enige keer dat de prijs is uitgereikt.”
Lambert: ,,Eerst was je dubbel SGP-J-lid:
landelijk én plaatselijk. Dat

De grootste uitdaging in de afgelopen
tien jaar is waarschijnlijk jongeren
betrekken. Is dat gelukt?
Gerrit: ,,We proberen hoog in te zetten en
veel jongeren te trekken. Om dat te bereiken zijn we kritisch op de keuze van een
thema en denken we goed na over het
debat. Wie worden de sprekers?”
Lambert: ,,Belangrijk bij de afwegingen:
zou het opkomst kunnen opleveren?
Meestal trekken we tussen de zeventig en
tachtig mensen.”
Joris: ,,Het succes is wisselend omdat veel
afhangt van concurrerende activiteiten.”
Peter: ,,Optisch bedrog speelt ons ook
parten. Veertig mensen in de

Dirkjan Verdoes
Joris ten Voorde
Gerrit Stufken
te organiseren.”
De anderen knikken instemmend. Gerrit:
,,Dynamisch, ja. We zijn niet vastgespijkerd in een vast stramien.”
Joris: ,,Actief, zou je ook als kernwoord
kunnen noemen. Zeker als je naar
andere partijen kijkt, dan doen wij als

vonden wij maar ingewikkeld. Dus we
schreven al onze leden uit, behalve het
bestuur. We daalden van zo’n 28 naar 7
leden. Fors!”
Gerrit: ,,Nu komt de landelijke SGP-J er
van terug. Ze zien nu ook in dat het dubbele ledensysteem maar vreemd is.”
Dirkjan: ,,Apeldoorn staat ook bekend als
een hele actieve lokale vereniging. En dat

grote aula van de Fruytier is heel weinig.
Maar in een kleinere zaal zou de avond
goedbezocht lijken.”
Dirkjan: ,,Al met al hebben we regelmatig
mooie aantallen, maar soms valt het ook
wel wat tegen. Zeker de laatste jaren lijkt
het iets terug te lopen.”
Gerrit: ,,Betrokkenheid gaat overigens
niet altijd over aantallen. We hebben wel
eens een avond gehad met een hele
leuke sfeer met maar 35 personen. De

microfoons gingen uit en de discussie
ging heel spontaan. Om 23.00 uur moesten we iedereen wegsturen.”
Dirkjan: ,,Na een avond wordt alles
geëvalueerd en gedocumenteerd. Zo houden we de vinger aan de pols. Wat ging
goed en wat kan beter?
Interessante sprekers trekken jongeren.
Dirkjan: ,,Sprekers zijn zeker een belangrijk onderdeel voor succes.”
Joanne: ,,Maar wat is tegenwoordig een
interessante spreker voor jongeren?
Meestal moeten ze bekend zijn uit de landelijk politiek.”
Lambert: ,,Persoonlijk denk ik dat jongeren eerder komen voor het onderwerp
dan de spreker.”
Joanne: ,,Ik kijk als eerste naar het onderwerp. Als dat niet interessant is, boeit me
de spreker niet.”
Joris: ,,De sfeer is ook heel belangrijk. Het
moet gezellig zijn, met ruimte voor ontmoeting. Inclusief een hapje en een drankje.”
Gerrit: ,,Wat dat betreft is er een hoop
veranderd. Tijdens de eerste bijeenkomsten hadden sprekers een halfuur spreektijd. Een paar jaar terug werd dat twintig
minuten. Nu zitten we op acht minuten.
De aandacht verslapt veel sneller.”
Zijn er tegenvallers geweest in tien jaar
SGP-J Apeldoorn?
Gerrit: ,,Lastig was het wanneer sprekers
afzegden. Zo heeft Hero Brinkman tot
twee keer toe op het laatste moment
afgebeld. Pas dit voorjaar kwam hij opdagen op een avond van ons.”

was het altijd raak. Ongelofelijk wat hij
allemaal deed voor ons.”

andere media pakten het op. Ik werd na
afloop veel gebeld.”

En wat zijn hoogtepunten?
Dirkjan: ,,Zonder twijfel de slechtwegdekactie. Daarmee hebben we lokaal veel
publiciteit mee gekregen.”
Joris: ,,Of de vijveractie. Waarbij we het

SGP-J Apeldoorn heeft zijn langste tijd
gehad.
Lambert: ,,Als je doorgaat zoals we nu
bezig zijn, dan wel. Je bereikt jongeren op
termijn niet meer. Je moet mee verandeMet bordjes vestigden de SGPJongeren bij de
gemeenteraadsverkiezingen van
2010 de
aandacht op het
slechte wegdek
van verschillende
wegen.

water in het Oranjepark schoonmaakten.
We haalden onder andere een paar fietsen uit de vijver.”
Gerrit: ,,Uiteraard kijken we ook terug op
een paar mooie bijeenkomsten die goed
bezocht zijn. Soms waren er wel 250 man.”
Lambert: ,,Of de avond over de gewetensbezwaarde ambtenaar van een paar
jaar geleden. Toen -en nu- een heel beladen onderwerp. Met voorzitter

ren. Stilstand is achteruitgang.”
Peter: ,,Het is de vraag of we in 2022 nog
bestaan. Ik ben op zich geen pessimistisch mens. Maar een grenzeloze vervlakking klotst als een grote golf ook de SGP
binnen. Als het slecht gaat met de kerk,
gaat het ook slecht met de SGP.”
Gerrit: ,,Voor de opvolgers en

Peter van As
Joanne Mekelenkamp
Lambert Horst
Lambert: ,,Ook avonden vielen tegen.
Soms hadden we topsprekers geregeld,
maar kwamen er maar 25 man op de
avond af.”
Gerrit: ,,Een hele moeilijke periode was het
overlijden van Tom van der Pol. Hij heeft
veel voor ons betekend.”
Peter: ,,Hij was onze nestor. We hebben
het ziekteproces van dichtbij meegemaakt. Ingrijpend!”
Lambert: ,,Hij was het contactpersoon
tussen de PKV’s en ons. Hij was vaak bij
onze vergaderingen. Hij luisterde goed,
praatte weinig, maar als hij wat zei dan

Frank van Dalen van het COC. Ik weet de
datum nog precies. Het leverde voorpaginanieuws op in het RD. Maar ook

de achterblijvers bij deze mooie club ligt
een grote uitdaging richting de toekomst.”

Tien jaar SGP-J Apeldoorn
uur
D.V. vrijdag 28 september 19:30
eg
sew
laar
Ank
SG,
tier
Fruy
bus
Jaco
71, Apeldoorn
Sprekers:
- Kees van der Staaij
V&J
- Fred Teeven, staatssecretaris van
SP
lid
TKen,
Leijt
- Renske
nfonds
- David van As, directeur pensioe
- Bas Belder
- Ds. Van Campen

Michiel Kerpel

Debatleiding: Riekelt Pasterkamp
Columnisten:
- Arjan Klein (oud-voorzitter)
- Richard Donk (oud-bestuurslid)
slid)
- Tom van der Pol jr. (oud-bestuur
Muzikale bijdrage:
Hidi-Brass - koperquintet
Iedereen hartelijk welkom!
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Nu ook een ”Dorpen kookboek”
Vorig jaar is het ''Groot Apeldoorns
Landschaps Kookboek'' vastgesteld als
handreiking voor de ruimtelijke kwaliteit
in het buitengebied van de gemeente
Apeldoorn. Dit is geen beleidsvisie met
een juridisch verplichtend karakter,
maar een handreiking aan de inwoners
van Apeldoorn met suggesties hoe om
te gaan met de ruimtelijke kwaliteit van
ons landschap.
Het college merkt dat de Apeldoornse
samenleving positief reageert op het landschapskookboek en de geboden kansen
ook pakt. Verder heeft ook de provincie
Gelderland haar waardering uitgesproken
voor dit initiatief en heeft het landschapskookboek zelfs een prominente plek gegeven in het programma van de Gelderse
Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit.
In de raadsvergadering van vorig jaar is
aangekondigd dat er ook voor de dorpen
een dergelijk ”kookboek” gemaakt zou
gaan worden. Die belofte is waargemaakt.
Op 5 juli is het concept van het ”Klein
Apeldoorns Dorpen Kookboek” gepresenteerd en vastgesteld.
In het dorpenkookboek is de koers uitgezet hoe de Apeldoornse dorpen zich kunnen ontwikkelen, met behoud van de
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dorpse eigenheid en aantrekkelijkheid. De
koers is een ambitie en geen formeel verplichtend beleidskader. Het college hoopt
dat de dorpen ook hun kansen pakken en
dit document even positief benaderen als
de rest van Apeldoorn het landschapskookboek. De Commissie Ruimtelijke

revue al gepasseerd zijn, en de komende
jaren niet weer herzien worden. De wethouder heeft aangegeven dat de bestemmingsplannen die al vastgesteld zijn,
moeten wachten tot de volgende keer (en
dit kan maximaal tien jaar duren). Bij de
bestemmingsplannen die nog in

Volgens het 'Kookboek' is juist in Uddel te zien hoe met allerlei variaties in richting,
kleurstelling, positie op de kavel en positionering van bijgebouwen er toch een fraai
Bron: Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek
dorps en eigen beeld kan ontstaan.		
Kwaliteit van Apeldoorn is er al vast positief over.
Ook alle politieke partijen hebben hun
complimenten gegeven aan de diensten
die dit gerealiseerd hebben. De SGP
heeft wel de vraag gesteld hoe om te
gaan met de bestemmingsplannen die de

procedure zijn, wordt wel rekening gehouden met het ”kookboek”.
Een evaluatie van de beide ”kookboeken”
volgt volgend jaar.
Nico van den Broek

‘Witte voetjes’ tegen woninginbraken
Hoewel Apeldoorn een relatief veilige
gemeente is, zijn er toch de nodige
zorgen. Er zijn steeds meer meldingen
van overlast door jongeren. Een ander
probleem is het sterk gestegen aantal
woninginbraken. Met extra agenten en
‘witte voetjes’ wordt geprobeerd hier
iets aan te doen.
Een paar keer per jaar bespreekt de
gemeenteraad de veiligheidssituatie in
Apeldoorn. De SGP vindt dit belangrijk.
Veiligheid is een van onze speerpunten.
Het is een kerntaak van de overheid te
zorgen voor een veilige omgeving voor de
burgers.
De volgende onderwerpen hebben in
Apeldoorn prioriteit in het veiligheidsbeleid: jeugd en veiligheid, jeugdprostitutie
en loverboys, uitgaansgeweld, overvallen
en actuele wijk- en buurtveiligheid.
Criminele hangjongeren
Door de burgemeester (verantwoordelijk
voor openbare orde en veiligheid) werd
gemeld dat het aantal meldingen van jongerenoverlast zorgelijk is. Door een integrale aanpak proberen allerlei betrokkenen zoals de politie, jongerenwerkers,
stadsdeelmanagers (ambtenaren die het
beleid in een bepaald stadsdeel coördineren) en de Centra voor Jeugd en Gezin
de problemen te verminderen.
Dat is niet eenvoudig. Toch worden er wel
resultaten geboekt. Een voorbeeld is de
problematiek op het Vogelplein in
Apeldoorn-Zuid waar sprake was van een
criminele groep hangjongeren. Door een
intensieve aanpak is de overlast in de
eerste helft van dit jaar verminderd. Bij dit
project werden de jongeren individueel
benaderd en bovendien werd ook hun
familie erbij betrokken. Voor iedere jongere is zowel een justitieel als een zorgtraject uitgezet. Zij worden nauwlettend
gevolgd en waar nodig worden er direct
maatregelen genomen. Hierdoor is de
overlast afgenomen.
Een ander zorgpunt zijn de loverboy-praktijken. Het aantal gevallen daalde slechts
iets van 23 in 2010 naar 22 vorig jaar. De
SGP heeft gevraagd om meer aandacht
voor dit ingrijpende probleem.
Ook heeft de fractie de vinger gelegd bij
het uitgaansgeweld in met name het centrum van Apeldoorn en langs de aan- en
afvoerroutes. Een van de problemen is
het zogenaamde indrinken. Uit onderzoek
blijkt dat 83 procent van de jongeren al
voor het uitgaan alcohol heeft gedronken,
waarvan een derde al twee tot vijf glazen.
Hierdoor gaan sommigen al aangeschoten op pad en veroorzaken moeilijkheden.
De SGP vindt het een goede zaak dat er

op landelijk niveau nu eindelijk meer aandacht komt voor het aanpakken van het
alcoholgebruik door jongeren. Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en
Horecawet in werking, waarbij de
gemeente nadrukkelijk moet controleren
dat er geen alcohol wordt verkocht aan
jongeren onder de 16 jaar. Het gemeentelijk Team Toezicht en Handhaving
Openbare Ruimte (THOR) is belast met
de controle, maar de burgemeester gaf

en THOR door de wijk lopen en op
inbraakgevoelige situaties een wit voetje
leggen. Hierop staat aangegeven dat
deze van politie en team THOR afkomstig
is en dat het ook een voetstap van een
inbreker had kunnen zijn. Vanuit de
repressieve kant heeft de politie een
woninginbrakenteam geformeerd. Dit
team heeft al diverse successen
geboekt.
In Apeldoorn wordt ook de onderwereld in

Ontwikkeling veiligheid in Apeldoorn
Hoofdgroep

2010

2011

jan– maart 2011

jan– maart 2012

Huismisdrijven

1.952

2.130

530

546

Voertuigmisdrijven

2.663

2.400

526

531

Straatmisdrijven

3.094

3.016

824

743

Geweldsmisdrijven

3.176

3.238

767

727

Overige misdrijven

720

690

195

218

Verkeersonveiligheid

2.580

2.280

514

553

Overlast

2.023

2.029

462

456

Huiselijk
Milieu

Totaal

873

813

221

209

2.043

1.611

480

406

19.124

18.207

4.519

4.389

Belangrijk is om de cijfers in de tabel soms te relativeren. Bij bijvoorbeeld het aantal
verkeersovertredingen speelt ook het aantal verrichte controles een belangrijke rol.
Controleert de politie minder dan is er al snel sprake van een daling.
Bron: gemeente Apeldoorn

aan dat dit team slechts beperkte capaciteit heeft. Onze fractie heeft echter aangegeven dat een goede controle noodzakelijk is.
Het aantal overvallen op woningen en
bedrijven lijkt dit jaar af te nemen. In de
eerste 3 maanden van 2012 vonden 3
overvallen plaats (2 woningen en 1 snackbar). In dezelfde periode vorig jaar stond
de teller op 13. Deze daling is te danken
aan een hardere aanpak van de overvallers en meer preventieve maatregelen.
Inbraken
Een groot probleem blijft het aantal inbraken. Weliswaar nam in de periode van 1
januari tot en met 31 maart het aantal
inbraken af van 221 in 2011 naar 213 dit
jaar, maar de burgemeester en de politie
vonden het nog te vroeg om van een
echte daling te kunnen spreken. Een vermindering van het aantal woninginbraken
heeft echt prioriteit. Zo houdt de gemeente in samenwerking met de politie preventieve acties. Slachtoffers van een inbraak
en de top-30 van straten waar veel wordt
ingebroken kunnen een gratis preventieadvies krijgen. Bovendien wordt in verschillende wijken de actie ‘witte voetjes’
gehouden, waarbij medewerkers van politie

de gaten gehouden. De gemeente maakt
ieder jaar zo’n tachtig keer gebruik van de
wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). De
wet is bedoeld voor het aanpakken van
de georganiseerde misdaad. De onderwereld doet namelijk regelmatig pogingen
om zwart geld wit te wassen door het te
beleggen in onroerend goed zoals in
drank- en horecabedrijven, coffeeshops,
speelautomatenhallen, seksinrichtingen
en growshops. Met de wet Bibob kan de
gemeente de integriteit toetsen van dergelijke bedrijven. Dit geldt in Apeldoorn
ook voor autoslopers, vuurwerkhandelaren en afvalverwerkers.
Ieder jaar komt het in Apeldoorn wel een
paar keer voor dat een vergunning wordt
geweigerd of ingetrokken. De belangrijkste werking van de wet Bibob is echter
preventief: omdat malafide personen
weten dat de wet wordt toegepast, trekken ze zichzelf terug uit de vergunningenprocedure.
De SGP steunt de inzet van de wet
Bibob. Wij vinden het van groot belang
dat de gemeente probeert de onderwereld
aan te pakken.
Henk van den Berge

07

Toekomstplan grote cultuurinstellingen
Apeldoorn heeft vier grote cultuurinstellingen: Orpheus, Gigant, Markant
en Coda. De gemeente presenteerde
een beleidsvisie voor de komende
jaren voor deze vier instellingen. In die
nota zijn de bezuinigingsopdrachten
uit de kerntakendiscussie van vorig
jaar verwerkt. Maar er volgen wellicht
nog nieuwe ingrepen.
Markant moet structureel 400.000 euro
bezuinigen. Dat is een flinke opgave,
want het gaat om bijna een kwart van
de inkomsten. Markant is de spil in de
cultuureducatie en amateurkunst in
Apeldoorn. Op die taak gaat zij zich nog
meer toeleggen.
Het podium voor popmuziek Gigant
staat voor een bezuinigingsopdracht
van 100.000 euro. Gigant wil dit geld
opbrengen met extra inkomsten door
bijvoorbeeld het aantal uitvoeringen
voor popmuziek en dans flink op te
voeren.
Coda moet 1,3 miljoen euro bezuinigen.
Het zwaartepunt in de inkrimping ligt bij
de bibliotheek. Het filiaal in De Maten
wordt afgeslankt, terwijl de filialen in
Ugchelen, Zuid en Zevenhuizen nog verder inkrimpen en worden omgevormd tot
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wijkservicepunten. In de plannen van het
college wordt het museum ontzien.
Jammer, want de raad vindt het museum
geen kerntaak van de gemeente.
Orpheus heeft tot taak binnen enkele
jaren het structurele exploitatietekort op te
lossen. Kern van de aanpak is dat de programmering wordt aangepast aan de
wensen van de klant, zodat deze meer
kostendekkend wordt gemaakt.
De problemen bij Orpheus zijn groot. De
raad werd in juni weer om extra geld
gevraagd. Het ging om 900.000 euro,
waardoor de totale subsidie op 4,7 miljoen euro per jaar komt.
Opvallend is dat in de nota wordt toegegeven dat Orpheus te groot is voor
Apeldoorn. Deze notie moet worden
betrokken bij de bespreking van de toekomst van de schouwburg dit najaar. De
SGP heeft al verschillende keren gepleit
voor onderzoek naar verkoop of privatisering. Het blijft nu het rondpompen van
miljoenen euro’s, terwijl we dat geld heel
hard ergens anders voor kunnen gebruiken.
In de raad zijn slechts enkele partijen
(Gemeentebelangen, SGP en Partij voor
de Dieren) voor een hardere aanpak van
Orpheus. De anderen steunen keer op

keer de verzoeken om extra subsidie.
SGP
De SGP vindt het belangrijk dat er in
Apeldoorn aandacht is voor cultuur. Het is
dan ook positief dat er een integrale cultuurnota is. Hieruit blijkt dat er onder
financiële druk veel tot stand kan komen
en dat er meer wordt samengewerkt tussen de organisaties.
SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge
constateerde dat er in de relatie van de
gemeente met de cultuurinstellingen een
moeilijk punt zit. De gemeente stelt –vaak
abstracte– doelen aan de instellingen en
geeft ze miljoenen aan subsidie, maar
gaat niet over de inhoud van hun culturele
programma’s. Dat wringt want de SGP wil
bepaalde uitingen die strijdig zijn met de
Bijbelse beginselen zoals popmuziek niet
subsidiëren. De SGP heeft tijdens de
bespreking van de nota daarop gewezen.
De Bijbelse beginselen gelden ook bij cultuur.
Na de zomervakantie volgt er een nieuwe
bezuinigingsdiscussie. De SGP vindt dat
de cultuurinstellingen daarbij niet ontzien
mogen worden.
Frank van Putten

AAN DE TAND
GEVOELD
Journalist en jurist. Richard
Donk (40), echtgenoot, vader van
drie kinderen, bestuurslid van de
SGP-kiesvereniging in
Beekbergen. ,,De SGP moet
gewoon zichzelf blijven.”
Wat voer je overdag uit?
,,Ik werk als buitenlandredacteur
voor het Reformatorisch Dagblad.
Buitenlandpagina’s redigeren, interviews
doen, achtergrondverhalen schrijven en af
en toe naar het buitenland.”
Wat ergert je het meest in Apeldoorn?
,,Hondenbezitters die zonder schepje hun
hond uitlaten en hun beest overal en nergens zijn behoefte laten doen.”
Mooiste plek in Apeldoorn?
,,De Leesterheide in bloei. Of valt dat niet
onder de gemeente Apeldoorn?”
Apeldoorn heeft een nieuwe burgemeester. Wat zou je als burgervader het eerst
doen?
,,Gezien de affaires van de afgelopen tijd
zou ik een beter toezicht op de gemeentelijke uitgaven en het financieel beleid
realiseren. Meer transparantie en een
betere verantwoording.”
Apeldoorn moet een dikke 60 miljoen bezuinigen. Waar mag het
mes niet in?
,,Niét in onderwijs en sociale zekerheid. Het mes mag vooral wel in
het aantrekken van allerlei geldverslindende prestigeprojecten om
Apeldoorn als stad op de kaart te
zetten.”
Waarom SGP?
,,Tja, misschien een standaardantwoord, maar niet minder
gemeend: De SGP probeert op
grond van Bijbelse beginselen
politiek te bedrijven en een boodschap in de samenleving uit te
dragen. Daar voel ik me geheel
bij thuis.”
Een gevaar voor de SGP?
,,Een groot gevaar voor de SGP is
dat we te veel naar binnen gericht
opereren en alleen maar met angstige ogen naar de boze buitenwereld kijken. Het venster naar de
samenleving moet wel wijd open
blijven.”
Mooiste herinnering aan de
partij?
,,De periode dat ik hoofdredacteur

Richard
Donk
was van Ons Contact, het blad van de
SGP-jongeren. Daaraan gekoppeld: de
contacten met jongeren, zowel op de
jongerendagen als tijdens avonden in
Fruytier of tijdens lezingen die ik voor
SGP-jongerenafdelingen in het hele
land mocht houden.”
SGP ligt weer onder vuur om de vrouw.
Wat nu?
,,De partij moet vooral zichzelf blijven. En
bedenken dat er Eén is Die boven alles
staat.”
De SGP over tien jaar?
,,Nog steeds de oudste partij van
Nederland.”
Beste politicus in Nederland?
,,Helaas voor de SGP, maar dat wordt
toch Mark Rutte. Als journalist vind ik

,,De SGP moet gewoon
zichzelf blijven’’

vooral zijn soepele omgang met
de media een verademing.”
Op welk ministerie zou je de scepter willen zwaaien?
,,Justitie, want de jurist in mij verloochent zich niet.”
Bush of Obama?
,,Bush, maar puur omdat ik me
met zijn religieuze overtuiging meer
verwant voel.”
Kofi Annan of Ban Ki-moon?
,,Geen van beide. Het is lang geleden dat
de Verenigde Naties een aansprekende
secretaris-generaal hadden.”
Dries van Agt of Gretta Duisenberg?
,,Dries van Agt, hoewel ik het met zijn
Israëlstandpunt natuurlijk niet eens ben.
Maar hij heeft in elk geval stijl.”
Natuur of cultuur?
,,Natuur.”
Bami of boerenkool?
,,Bami.”
Strand- of stedenvakantie?
,,Een combinatie. Wij gaan sinds
jaar en dag naar het Gardameer.
Zon, strand en bergen. Maar
Venetië, Milaan, Verona en
Parma allemaal binnen twee uur
rijden.”
Wat pik je uit de stapel reclamefolders?
,,De elektronicafolders. Ik ben wel
van de gadgets.”
Top 3 van favoriete sites?
,,Haaretz.com, buienradar.nl en
rd.nl.”
Wat weet niemand van je?
,,Dat kunnen we maar beter zo
houden…”
Welke Psalm spreekt je het meest
aan?
,,Psalm 42. Uit het leven gegrepen. Van kolkende baren tot het
weder voeden van het oud’ vertrouwen.”
Waar zou je een meditatie in De
Banier mee vullen?
,,Met Psalm 99 vers 2: ”De HEERE
is groot in Sion, en Hij is hoog
boven alle volken”.”
Gerard ten Voorde
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Enorme afboekingen op grondbedrijf
Vorig jaar moest er 54 miljoen euro worden afgeboekt op toekomstige bedrijventerreinen. Toen dachten we dat dit
de hele ‘strop’ van het grondbedrijf
was. Maar ook de woningbouw trekt nu
zijn sporen.
Mede als gevolg van het werk van de
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Het is echter niet zo eenvoudig om nu
meteen te beslissen welke hectares wel
nog bestemd blijven voor bedrijventerrein
en voor woningbouw en welke niet. De
reden hiervan is dat een groot deel van
die hectares in eigendom is van beleggers en projectontwikkelaars. Die zullen
niet zo maar accepteren dat zij ineens

Apeldoorn heeft miljoenen afgeboekt op grond voor woningbouw, omdat er veel
Foto: GtV
minder huizen worden verkocht.					
onderzoekscommissie onder leiding van
Henk van den Berge heeft men de
behoefte aan woningbouwgrond bijgesteld
naar een realistisch aantal hectares. Dit
leidt tot een nieuwe afboeking van 123
miljoen euro.
Het onderzoek van de raadscommissie
Grondbedrijf toonde aan dat de gemeente
Apeldoorn zich rijk rekende door grote
hoeveelheden aangekochte bouwgrond al
in de boeken te zetten voor de waarde
waarvoor men die grond in de toekomst
dacht te kunnen verkopen. En dan niet zo
maar een paar hectares, maar vele tientallen hectares: in Zuidbroek, in
Zonnehoeve, op de Ecofactorij, langs de
A1 bij Beekbergen en ga zo maar door.
Zowel bedoeld voor woningbouw als voor
bedrijventerrein. Maar door de financiële
crisis en doordat er sowieso minder vraag
is naar bedrijventerrein en woningbouwkavels moest de behoefte drastisch naar
beneden worden bijgesteld.
En aangezien het in gemeenteland
slechts is toegestaan om in de boeken op
te nemen wat binnen een termijn van
twintig jaar verkocht kan worden, moet er
dus veel worden afgeboekt. Er moeten
1475 woningen uit de plannen worden
gehaald en er wordt opnieuw 106 hectare
bedrijventerrein geschrapt.

niet meer mogen bouwen op hun grond,
tegen eerdere afspraken in. Daarom zullen er nog heel wat onderhandelingen
nodig zijn om te voorkomen dat er allerhande schadeclaims ingediend gaan worden tegen de gemeente.
Vooral om die reden heeft het college in
het Meerjaren Perspectief
Grondexploitaties (kortweg MPG 2012)
voorgesteld om voor een groot deel van
de afboeking voorlopig een algemene
voorziening op te nemen in de boeken.
Het gaat om 45 miljoen voor woningbouwgrond en 28 miljoen voor bedrijventerreinen. Dit is een inschatting voor het deel
van de grond dat in eigendom is van de
gemeente. Pas na de te voeren onderhandelingen weten we meer. Dit moet het
komende jaar duidelijk worden.
Renteverliezen
Behalve de algemene verliesvoorziening
van 73 miljoen moet er ook nog worden
afgeboekt op concrete projecten. Dit
betreft Zuidbroek (28 miljoen), Haven
Centrum (8 miljoen) en een aantal kleinere projecten (in totaal 14 miljoen). Omdat
dit allemaal delen van plannen betreft, die
voor 100 procent in handen van de
gemeente zijn, kunnen die al wel meteen
concreet worden afgeboekt. In Zuidbroek

gaat het bijvoorbeeld om de hele woningbouwontwikkeling achter De Wellen. Die
gaat voorlopig niet door, waardoor de
grond in de boeken moet als landbouwgrond in plaats van woningbouwgrond.
Dat kost 10 miljoen.
Een deel van bovengenoemde bedragen
betreft overigens geen afboekingen, maar
renteverliezen die geleden gaan worden,
omdat de planning van de uitgifte van die
gronden naar achteren is bijgesteld. En
intussen moet er wel rente worden
betaald over het geleende geld.
Mening SGP
Eigenlijk voor het eerst vonden we het
MPG duidelijk leesbaar. Ook hadden we
het gevoel dat we alle relevante informatie kregen en dat de voorgeschotelde cijfers realistisch waren. We waren blij dat
het college één van de belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekscommissie
heeft opgevolgd, namelijk om zo snel
mogelijk uit te gaan van realistische
bouw- en verkoopverwachtingen en af te
boeken op de resterende hectares. We
waren dus wel blij met realistische cijfers,
maar uiteraard niet met de feitelijke cijfers, ofwel verliezen.
Verder werd er zowel door ons als ook
door andere fracties op aangedrongen om
volgend jaar per grondexploitatie de nog
aanwezige risico’s nog duidelijker in beeld
te brengen.
Een belangrijk punt van discussie was de
gewenste omvang van de algemene
reserve van het grondbedrijf (ARG). Deze
is bedoeld om eventuele verliezen binnen
het grondbedrijf te kunnen opvangen,
zodat niet meteen een beroep hoeft te
worden gedaan op de algemene reserve
van de gemeente. Vorig jaar bevatte de
ARG 10 miljoen euro. Dat was veel te
weinig om de afboeking van 123 miljoen
euro te kunnen opvangen. Daarom stelde
het college nu voor om de ARG met 23
miljoen te verhogen naar 33 miljoen euro.
Bij de voorgaande MPG’s was de SGP
sterk voorstander van het op peil brengen
van de ARG, gelet op de grote risico’s
toen. Maar nu de kas en de reserves van
de gemeente helemaal zijn uitgeput én
tevens de risico’s zijn afgenomen (door
de afboekingen) lag de situatie ingewikkelder. Om de ARG te kunnen vergroten,
zou er extra moeten worden bezuinigd.
Dat vond een meerderheid van de raad te
ver gaan en mede omdat onduidelijk bleef
hoe groot de risico’s voor het grondbedrijf
op relatief korte termijn zijn, stemde de
meerderheid tegen de verhoging van de
ARG.
Evert Mulder

Eindelijk een landbouwontwikkelingsgebied
Intensieve veehouderijen die willen uitbreiden, kunnen verhuizen van de
Veluwe naar het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen.
Ongeveer vijf jaar heeft het geduurd,
vanaf de eerste ideeën tot de vaststelling van het bestemmingsplan
voor het LOG. Maar nu is het dan eindelijk zo ver.

nieuwe bedrijven. Daarnaast kunnen
bestaande bedrijven in het LOG uitbreiden. De maximale omvang is 1,8 hectare
per bedrijf.

van vogelgriep en Q-koorts is bekend dat
dierziektes ook overgedragen kunnen
worden op mensen. Daarom werd door
velen de minimale afstand tussen intensieve veebedrijven en andere woningen of bedrijven als discussiepunt ingebracht. Uit het Milieu-Effect-Rapport
was namelijk al gebleken dat aan alle
bestaande wettelijke milieunormen
wordt voldaan. Met betrekking tot
In feite is de realisatie van het LOG het
gezondheidsrisico’s van veebedrijven
sluitstuk van de reconstructie van de
zijn er echter nog geen landelijke
Veluwe. De essentie van het reconstrucregels.
tieplan was dat in het Veluws natuurgeDaarom hebben de gemeenteraden van
bied en langs de rand daarvan (extensiEpe en Apeldoorn zich door de GGD
veringsgebied genoemd) natuur voorlaten voorlichten op dit punt. De GGD
rang zou krijgen boven agrarische
adviseert uit voorzorg een minimale
bedrijvigheid. In zogenaamde verweafstand van 250 meter aan te houden:
vingsgebieden moesten wonen, werken,
een afstand die aanzienlijk groter is dan
natuur en recreatie naast elkaar kunnen
de gemiddelde afstand tussen bestaande
voortbestaan, rekening houdend met
bedrijven en burgerwoningen. De GGD
elkaar.
kon echter niet aangeven of een kortere
De agrarische sector en met name de
afstand, bijvoorbeeld de 100 meter uit
intensieve veehouderij zou ontwikkelhet concept-bestemmingsplan, echt
kansen moeten krijgen in landbouwontgevaren met zich meebrengt.
wikkelingsgebieden. Op de Oost-Veluwe
Door de SGP was eerder al aangegeis uiteindelijk het gebied Beemteven dat wij graag een minimale afstand
Vaassen aangewezen als LOG. Voor de
van 150 meter zouden willen hanteren.
helft ligt dat in de gemeente Epe en
Hoewel de formele minimum afstand in
voor de helft in Apeldoorn.
het bestemmingsplan 100 meter is,
Het landbouwontwikkelingsgebied Beemtewordt in de praktijk in vrijwel alle gevalVaassen, waar grote intensieve veehouderijen
Grootste struikelblok
len een minimum afstand van 150 meter
Met de vaststelling van het bestemmogen komen
gerealiseerd, zeker als gerekend wordt
Bron: gemeente Apeldoorn vanuit het emissiepunt van de stal.
mingsplan is het reconstructieproces
bestuurlijk afgerond. Agrarische bedrijDaarom heeft de SGP, net als de meesven die al een aantal jaren niet mochten
De belangrijkste reden waarom het prote andere fracties, ingestemd met het
uitbreiden, omdat ze in het extensiveces zo lang geduurd heeft, is de onduidebestemmingsplan. Er kan gebouwd
ringsgebied zaten, kunnen zich nu vestilijkheid over de gezondheidsrisico’s van
worden.
gen in het LOG. Er is plaats voor acht
grote veehouderijen. Sinds de uitbraak
Evert Mulder

Drie kalverbedrijven samengevoegd in Uddel
Dat nieuwe ontwikkelingen in de kalverhouderij niet zijn voorbehouden
aan landbouwontwikkelingsgebieden,
bleek kort geleden in Uddel. De raad
van Apeldoorn keurde het bestemmingsplan goed waardoor aan het
Uddelerveen drie kalverbedrijven
kunnen worden samengevoegd.
Daarmee verdwijnen twee bedrijven
aan de rand van het natuurgebied.
Kalverhouder Kroes uit Elspeet heeft al
jaren geleden een nevenlocatie gevestigd
in Uddel aan het Uddelerveen. Deze
nevenlocatie wordt nu de hoofdvestiging
voor hemzelf en zijn zonen. In Elspeet
mag hij niet uitbreiden omdat zijn bedrijf
daar tegen het natuurgebied aan ligt
(extensiveringsgebied).
Zijn tweede bedrijf, in Uddel, ligt in het

verwevingsgebied. Maar wel op een
zodanige plek dat uitbreiding mogelijk is.
Aan de ene kant ligt al een kalverhouderij, aan de andere kant is de afstand tot
de dichtstbijzijnde burgerwoning nu rond
de 150 meter. Daar kan, ook na samenvoeging van de bedrijven, ruim worden
voldaan aan alle milieuregels.
Megastal
Bij de discussie in de gemeenteraad werd
door de tegenstanders aangevoerd dat
het om een megastal of megabedrijf zou
gaan. Het nieuwe bedrijf gaat inderdaad
plaats bieden aan 3500 kalveren. De
nieuwe schuur wordt 15 meter hoog en
het bouwblok wordt aanzienlijk groter dan
de één hectare die standaard wordt toegestaan in een verwevingsgebied. Het
gaat hier echter om een samenvoeging,

waarbij twee andere bedrijven die in extensiveringsgebieden gelegen zijn verdwijnen (ook een bedrijf aan het Blekemeer,
waarvan de stallen nu gehuurd worden).
Voor dergelijke samenvoegingen biedt het
reconstructieplan Veluwe wel deze ‘ruimte’.
Kringloopbedrijf
Daarnaast wil Kroes diverse nieuwe ontwikkelingen introduceren op milieugebied,
waardoor het bedrijf de eigen mest gaat
verwerken, duurzame energie gaat opwekken, de stallucht gaat schoonmaken en
voor een groot deel zelf het voer voor de
kalveren gaat produceren. Het wordt dus
een kringloopbedrijf. Dit laatste gaf voor
de meeste raadsfracties, waaronder de
SGP, de doorslag. De bestemmingsplanwijziging werd door een grote meerderheid goedgekeurd.
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Gemeente saneert in ruim 1030 accommodaties
Apeldoorn heeft veel maatschappelijke
accommodaties zoals gymzalen, buurthuizen, speeltuinen en bibliotheken.
Een deel hiervan zal mogelijk worden
gesloten of afgestoten. Scholen, sporten muziekverenigingen en andere
organisaties die deze voorzieningen
gebruiken moeten daar rekening mee
houden.
In Apeldoorn zijn ruim 1030 locaties van
maatschappelijk vastgoed. Een groot deel
hiervan is eigendom van de gemeente.
De gemeenteraad heeft het college van
burgemeester en wethouders gevraagd
kritisch naar het bezit en gebruik van
deze voorzieningen te kijken. De gemeentelijke overheid kan en gaat niet meer
alles zelf doen. Burgers moeten zelfredzaam zijn, luidt het devies. Een belangrijk
punt is volgens de raad ook dat er door
een efficiënter gebruik van alle ruimtes
bezuinigingen mogelijk zijn. Het doel van
de gemeente is een sobere maar wel
adequate voorzieningenstructuur.
Vergrijzing
In opdracht van het college heeft het
onderzoeksbureau BMC de meer dan duizend accommodaties in beeld gebracht.
Het bureau geeft in het interessante rapport ”Visie op passende voorzieningen in
Apeldoorn” aan hoe de gemeente moet
handelen richting 2020. In de bijlage ”De
stadsdeelprofielen” worden per stadsdeel
en dorp de ontwikkelingen en voorstellen
aangegeven. De beide rapporten staan
op de site van de fractie (apeldoorn.sgp.
nl).
Het onderzoeksbureau schetst eerst een

beeld van Apeldoorn. Onze gemeente
kan worden gekarakteriseerd als een middenklasse samenleving. Wijken hebben
hun eigen kenmerken, achtergrond en
voorzieningen. Er zijn geen probleemwijken, maar wel zijn er verspreid over de
stad buurten en straten die aandacht vragen. Hier wonen meer mensen met problemen op het gebied van gezondheid,
werk en inkomen.
BMC constateert dat Apeldoorn op dit moment over een breed en uitstekend voorzieningenniveau beschikt. Maar door bezuinigingen bij het Rijk en de gemeente is dit
niveau niet langer houdbaar. Er moet worden ingekrompen en ook zal de eigen bijdrage van de gebruikers omhoog gaan.
Een andere belangrijke reden voor de
noodzakelijke aanpassing is de hervorming
op het gebied van zorg (WMO) en inkomen
(uitkeringen). De gemeente krijgt meer
taken van het Rijk, maar daarbij hoort ook
dat mensen een grotere verantwoordelijkheid krijgen om voor zichzelf en voor
elkaar te zorgen. De gemeente faciliteert
burgers en organisaties, zodat deze zelf
hun eigen activiteiten kunnen verrichten.
Dat geldt ook richting de accommodaties.
De demografische ontwikkeling is eveneens van grote invloed op het aanbod
aan voorzieningen. Apeldoorn groeit tot
2020 nauwelijks meer. Op 1 januari 2011
telde onze gemeente 156.219 inwoners.
Tot 2020 wordt een lichte toename tot
158.500 verwacht.
Bovendien vergrijst de bevolking. Apeldoorn is nu al de meest grijze van de
twintig grootste gemeenten in Nederland.
Ook het aantal jongeren neemt af. Dat
betekent bijvoorbeeld dat er minder

schoolgebouwen nodig zijn. Bij leegstand
van lokalen moet daarom worden gekeken of scholen in de buurt daar gebruik
van kunnen maken, of anders organisaties of verenigingen.
BMC geeft verder aan dat de toenemende
digitalisering grote gevolgen heeft voor de
bibliotheek. De oppervlakte hiervoor zal
afnemen. De bibliotheek nieuwe stijl zal
zich doorontwikkelen tot een plek waar
betrouwbare informatie is te krijgen en als
ontmoetingsplek. Een andere trend is dat
mensen meer zelf gaan sporten en dat
minder doen in groepsverband. De
gemeente hoeft hierdoor voor minder
accommodaties voor traditionele sporten te
zorgen. Het gat dat de lokale overheid laat
vallen, zal voor een deel door het particulier initiatief worden opgepakt (bijvoorbeeld
fitness en wellness).
Stevige keuzes
BMC stelt dat de gemeente goed op de
ontwikkelingen moet inspelen. Als dat
wordt gedaan, kan er vanaf 2013 structureel 1,4 miljoen euro worden bespaard op
het maatschappelijk vastgoed. Door het
afstoten van gebouwen valt er bovendien
7,5 miljoen euro vrij.
De SGP-fractie vindt de voorzieningenscan een goede voorzet om richting 2020
vraag en aanbod op een goede manier op
elkaar af te stemmen. Na de zomervakantie komt het college met zijn voorstel. Er
moeten stevige keuzes worden gemaakt
en die zullen voor de nodige discussies
zorgen. Uiteindelijk moet de raad dit
najaar de knopen doorhakken.
Henk van den Berge

Inwoners en voorzieningen in 2011 (en enkele opvallende voorstellen)
Noord-West

33.020 inwoners
206 voorzieningen

Noord-Oost

Voorstellen: Sluiten en eventueel slopen
van gymzalen zodat andere zalen beter
worden bezet, mogelijk afstoten wijkcentrum Orca en locatie Jeugdhonk.

Centrum

APELDOORN

6.137 inwoners
43 voorzieningen

Voorstellen: In verband met bezuinigingen
kritisch kijken naar optimalisatiemogelijkheden voor totale cultuurkwartier, horecafunctie in Coda door ondernemer laten doen.

Zuid-West

Voorstellen: Verbetering bezetting nieuw
wijkcentrum Dok Zuid, afstoten wijkcentrum
Vrijzicht, investeren in dorpshuis Ugchelen om
dat beter geschikt te maken voor allerlei activiteiten, op termijn sloop sporthal Zuiderpark.

Voorstellen: Niet bouwen van multifunctioneel centrum Anklaar, sloop
buurthuis Zevenhuis en gymzaal,
afstoten van Het Appèl, investeren
in voorzieningen voor jongeren in
Woudhuis/Osseveld vanwege sterke
toename jeugd, bibliotheekfunctie
Zilverschoon verplaatsen naar Koningin Wilhelmina en scholen.

Zuid-Oost

33.142 inwoners
191 voorzieningen

Dorpen

19.360 inwoners
145 voorzieningen

Voorstellen: In Uddel gymzaal afstoten en gaan gymen in sporthal, in Beekbergen zorgen voor betere
bezetting multifunctioneel centrum De Hoge Weye.

37.034 inwoners
220 voorzieningen

27.494 inwoners
171 voorzieningen

Voorstellen: Niet bouwen van multifunctioneel centrum Anklaar, sloop
buurthuis Zevenhuis en gymzaal,
afstoten van Het Appèl, investeren
in voorzieningen voor jongeren in
Woudhuis/Osseveld vanwege sterke
toename jeugd, bibliotheekfunctie
Zilverschoon verplaatsen naar
Koningin Wilhelmina en scholen.
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Milieutaken gaan naar
regionale dienst
Vlak na de zomervakantie staat de politieke behandeling en besluitvorming
rondom het zogenaamde RUD gepland.
RUD staat voor Regionale
UitvoeringsDienst(en). Het doel van
deze dienst is een betere, effectievere
en efficiëntere samenwerking van hulpdiensten.
Mede naar aanleiding van de cafébrand in
Volendam is dit in de Tweede Kamer
besloten. Er moet een verplichtend landelijk dekkend systeem van Regionale
Uitvoeringsdiensten (RUD’s) worden
opgericht. Wel is er de nodige beleidsvrijheid rondom het vormgeven van de RUD.
Gemeenten en de provincies zijn alleen
verplicht om minimaal hun basistakenpakket Milieu met bijhorende capaciteit bij de
RUD in te brengen.

Doelstellingen

De RUD’s moeten op 1 januari 2013 operationeel zijn.
Apeldoorn
Op 19 juni 2012 heeft het college van
Apeldoorn besloten tot het voornemen om
alle gemeentelijke milieutaken onder te
brengen in de RUD. In onze regio is de
naam hiervan de Omgevingsdienst
Veluwe IJssel (OVIJ). Andere deelnemende gemeenten in de OVIJ zijn Brummen,
Epe en Voorst, en de provincie

COLOFON
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De landelijke doelstellingen van de
RUD zijn:
1. Robuuste structuur; toekomstbestendig, vermogen tot continuïteit en landsdekkend.
2. Uitvoering moet voldoen aan de
kwaliteitseisen omgevingsrecht.
3. Eén aanspreekpunt voor
Openbaar Ministerie, politie en
brandweer.
4. Kostenneutraal; meer kwaliteit
voor dezelfde prijs.

Gratis uitgave SGPost
Deze nieuwsbrief van de SGPfractie in Apeldoorn verschijnt
drie keer per jaar. Als u deze
gratis uitgave ook wilt ontvangen,
kunt u contact opnemen met het
fractiesecretariaat.
Redactie
Gerard ten Voorde en anderen

Gelderland. De RUD is een Openbaar
Lichaam waarvan de deelnemende
gemeenten eigenaar zijn.
De milieutaken die Apeldoorn overdraagt
aan de RUD zijn: de wettelijke taken rond
vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo en diverse milieuwetten, evenals alle overige milieutaken betreffende
bodem en grondwater, geluid, luchtverontreiniging, milieuplanologie, milieuveiligheid, uitvoeren van milieuonderzoeken
etc. Het betreft ongeveer 40 fte van de
huidige afdeling Milieu. Apeldoorn levert
daarmee circa 70 procent van de inbreng
in de OVIJ.
Beslisbevoegdheden van de RUD zijn uitsluitend doorgemandateerd, waarbij ons
college dus verantwoordelijk blijft voor het
eigen milieubeleid. De verantwoordelijkheids- en verantwoordingsverhouding tussen het college en de gemeenteraad verandert hierdoor niet. Omdat Apeldoorn
verreweg de grootste partner in de RUD
is, kan er geen meerderheidsbesluit genomen worden zonder dat Apeldoorn daar
vóór is.
Financiële paragraaf
Ter voorbereiding van de RUD is er ook
een startbegroting voor 2013 opgesteld.
De begroting van de omgevingsdienst
bevat uiteraard een kostenkant en een
dekkingskant van de omgevingsdienst. De
OVIJ start met een gezonde financiële
basis waarbij iedere gemeente naar verhouding haar inbreng heeft vanuit de
bestaande gemeentelijke organisaties. De
dekking bestaat zowel uit in te brengen
menskracht als uit budgetten die verbonden zijn aan de taken die de gemeenten
en de provincie inbrengen. In drie jaar
zullen de oprichtingskosten zijn terugverdiend.
Na deze periode van drie jaar zal de
gemeente Apeldoorn uiteindelijk 9 procent
minder betalen aan de milieutaak, namelijk 382.000 euro. En dat is een welkome
besparing!
Jan Kloosterman

College wil
differentiatie
grondprijzen
Het college van B&W heeft de tabel
met prijzen voor bouwkavels in
Apeldoorn gepresenteerd. Het college
kiest daarbij voor differentiatie, niet
alleen per wijk, maar ook afhankelijk
van de ligging en de omvang van de
kavel. Tevens worden de prijzen verlaagd. De raad heeft echter twijfels of
dit de verkoop echt op gang gaat brengen.
De raad -en zeker ook de SGP- hecht
waarde aan marktconforme grondprijzen
in Apeldoorn. Dat naar aanleiding van het
debat over het grondprijzenbeleid. Tevens
wilde de raad concreet zien welke prijzen
het college in gedachten had voor bouwkavels. Deze zogenaamde prijzentabel is
inmiddels door het college gepresenteerd.
De grondprijzen zijn vastgesteld naar aanleiding van een onderzoek door een
extern bureau, waarin de prijzen in
Apeldoorn zijn vergeleken met die in
andere gemeenten. Op grond daarvan
concludeert het college dat de prijzen in
Apeldoorn marktconform zijn. Wel gaat
het college verschillen aanbrengen in prijzen tussen kavels in aantrekkelijke
(Zonnehoeve) en minder aantrekkelijke
wijken (Zuidbroek) en tussen kavels op
een mooi plekje en een minder fraaie plek
(weinig zon, aan een ontsluitingsweg).
Tevens geeft het college aan de prijzen
gemiddeld 10 procent te verlagen om in te
spelen op de lastige markt van dit
moment.
De raad heeft echter twijfels. Als SGP
constateren we dat de prijzen in gemeenten in de omgeving (onder andere in
Deventer) aanzienlijk lager liggen. Tevens
constateren we dat de ‘verlaagde’ prijzen
toch hetzelfde zijn als vorig jaar. We hebben er dus niet zoveel vertrouwen in dat
de prijzen nu echt marktconform zijn. We
willen dan ook met de wethouder doorpraten over hoe we de verkoop van kavels
echt op gang gaan krijgen.

SGP-fractie Apeldoorn:
Henk van den Berge (fractievoorzitter) 055-5427475
Evert Mulder (raadslid)			 055-5419565
David van As (fractievertegenwoordiger)
Nico van den Broek (fractievertegenwoordiger)
Jan Kloosterman (fractievertegenwoordiger)
Fractieassistent
Frank van Putten:

06-17722899
sgp@apeldoorn.nl

Advertenties
Gerben van den Berge:
055 - 542 84 49
Fractiesecretariaat
Johan Stufken
Notaris Feithpad 33
7361 GV Beekbergen

apeldoorn.sgp.nl

Prima resultaat
ledenwerfactie in Uddel
In het voorjaar van 2012 is de landelijke
ledenwerfcampagne van start gegaan.
Hierbij werd ook kiesvereniging Uddel
opgeroepen om te werken aan uitbreiding van het ledenbestand.
Vele nieuwe potentiële leden werden per
brief benaderd en aansluitend persoonlijk
gebeld om te vragen of hun interesse
gewekt was. Het resulteerde in 44 nieuwe
leden. Hiermee is het ledenbestand met
ruim 20 procent gestegen. Boven verwachting dus, want het landelijk streven
was 10 procent.
Het bestuur van PKV Uddel ziet graag
een grote betrokkenheid onder de (nieuwe) leden. Het is goed als men lid wordt
(of is) van de SGP, maar nog beter als
men er zich (meer) voor wil inzetten of
interesseren. In een tijd waarin de secularisatie toeneemt in ons land is het van
wezenlijk belang dat we als christenen
ons blijven wapenen tegen de moderne
tijdgeest. Een Bijbels gefundeerde opstelling is dan ook noodzakelijk onder onze
leden.
Opkomst
Verder is de opkomst op ledenvergaderingen van groot belang. Niet alleen wordt
uw aanwezigheid op prijs gesteld, maar
vooral uw stemrecht bij bestuursverkiezingen.
Op de najaarsledenvergadering D.V. 17
september 2012 hopen we dan ook op
een goede opkomst. Spreker op deze

avond is columnist Bart Jan Spruyt. Het is
voor de hand liggend dat 5 dagen na de
Tweede Kamerverkiezingen een bezinning op de uitslag van de verkiezingen
centraal zal staan.
Bestuur pkv. Uddel

Word ook lid!
De stem en steun van leden is van
groot belang. Gaat u ook achter de
SGP staan? Mag de SGP ook
namens u spreken? Lid worden
heeft zin!
Word ook 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

JONG
GELEERD
Voorzitter gezocht!
Het is al weer bijna tien jaar geleden dat
de SGP-Jongeren in Apeldoorn zijn ontstaan. Vanaf het eerste uur mocht ik er
bij zijn en de laatste jaren daarvan met
veel plezier als voorzitter. En nu is het
tijd om de voorzittershamer over te dragen. Nee hoor, ik word niet weggestuurd,
maar de SGP-J kan zich prima redden
zonder mij: maar liefst vier nieuwe
bestuursleden treden aan! Een opvolger
moet nog wel gevonden worden, een
voorzitter wordt gezocht. Dat kan iemand
uit het huidige bestuur zijn, maar ook
een geschikte kandidaat van buitenaf!
Eigenlijk is het best bijzonder om voorzitter te zijn, zeker van de SGP-J
Apeldoorn. Als voorzitter vervul je een
centrale rol in het bij elkaar brengen en
het enthousiast maken van jongeren. En
ik kan u verzekeren dat het een bijzonder
mooie ervaring is om je samen in te zetten in het ondersteunen van de Staatkundig Gereformeerde Partij! Samen,
want alleen begin je niks. Juist samen,
want dat is niet alleen gezellig, maar we
inspireren en stimuleren elkaar ook.
Nee, wij zijn niet zo’n jongerenclub van
”de nieuwe generatie weet het beter”.
Laat ons maar de standpunten van de
SGP vasthouden. Er is niets mis mee
om loyaal te zijn aan onze moederpartij
en ons organisatorisch in te zetten. Gods
Woord is het waard om in de maatschappij uitgedragen te worden. Een
ondersteunende rol is voldoende.
Bijvoorbeeld met verkiezingen. Natuurlijk
ga ik er vanuit dat u trouw SGP stemt,
maar uw buurman of collega? Weten die
waar de SGP voor staat? Wij heten ze
graag welkom bij onze caravan. Wijst u
ze naar ons toe?
Weer terug naar de realiteit: er is een
nieuwe voorzitter nodig! Is dat iets voor
jou! Vroeger had je zo’n spreuk ”Bij de
NS moet je zijn”, op deze manier wierven
ze conducteurs. En nu zeg ik: Ben je jong
en je wilt ervaring opdoen? Bij de SGP-J
Apeldoorn moet je zijn! Een paar jaartjes
een bestuursfunctie vervullen betekent
leerzame en mooie ervaringen opdoen.
En bovendien staat een bestuursfunctie
goed op je CV. Met vallen en opstaan
heb ik veel kunnen leren.
Bedankt voor het vertrouwen en bedankt
voor alle SAMENwerking!
PS: Geïnteresseerd? Mijn gegevens heb
je bij deze. Ik spreek je!
Gerrit Stufken,
06 - 23 14 72 60
g.stufken@gmail.com
vertrekkend voorzitter
SGP-J Apeldoorn
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