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In het afgelopen jaar dacht ik vaak aan het liedje van Herman van Veen: het liedje 

“Opzij”.  Hij zingt daarin o.a. het volgende:  

“We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 

opstaan en weer doorgaan 

We kunnen nu niet blijven 

We kunnen nu niet langer blijven staan 

Een andere keer misschien” 

Hij heeft daarbij ongelooflijke haast. Het gevoel van haast, maar ook van moeten 

bekruipt mij (onze fractie) regelmatig in het afgelopen jaar. 

- We moeten een goede campagne draaien 

- We moeten genoeg zetels halen 

- We willen graag weer meedoen 

- We moeten het met 1 wethouder minder doen 

- We moeten een herkenbaar coalitie akkoord maken 

- De stad moet meepraten, de burgers moeten meedoen 

- We moeten zichtbaar zijn 

- We moeten ons profileren maar dat is best moeilijk als je ook constructief wil 

meedenken 

- We moeten zorgen dat de decentralisaties een succes worden 

- We moeten ervoor zorgen dat dit voor de mensen in Apeldoorn en 

omringende dorpen goed gaat 

- Er mag niemand tussen wal en schip terecht komen 

- We moeten niemand aan de kant laten staan 

- We moeten ook denken aan de werknemers in de zorg 

- We mogen niets vergeten 

- De financiën van de gemeente moeten op orde komen en wel zo snel mogelijk 

- We moeten de koopzondagen regelen. 

- En dat allemaal het liefst met zo weinig mogelijk regels. 

 

Het was een mooi jaar; 2014 



Apeldoorn heeft de verkiezingen weer overleefd. Mevr. Donswijk is als gevolg van de 

overwinning van D66 de nieuwe meneer Bos. Onze fractie is naar 4 zetels gegaan, 

maar het enthousiasme is er niet minder om. We zijn blij weer mee te doen met de 

nieuwe coalitie. Het College is met 1 wethouder verminderd en heeft het razend druk. 

 

 

 

De financiën 

Apeldoorn kruipt langzaam op. Financieel gaat het beter; in de voorliggende MPB 

zien we kans geld vrij te maken voor o.a. topsport en voor de binnenstad. We varen 

een nieuwe koers met het gemeentelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed wordt 

ontzien, zo is de afspraak. En we proberen meer geld binnen te halen door middel 

van het innen van forensenbelasting en precariorechten. 

De MPB neemt de strategische doelen als uitgangspunt. Wie kent ze uit het hoofd? 

Comfortabele gezin stad, toeristisch toplandschap, innovatief economisch klimaat en 

duurzaamheid als rode draad. We zetten daar op in. We hebben een visie voor de 

toekomst waaraan we ons beleid en de ingezette financiële middelen en lobby 

toetsen. Dat is een mooi en optimistisch beeld. Dat hebben we nodig om er met zijn 

allen onze schouders onder te zetten. 

Ook binnenshuis wordt er vernieuwd. Het stadhuis wordt verduurzaamd en meer 

naar buiten gericht. Nieuwe werkvormen zullen een plek krijgen en dat is een 

spannend proces.  

Maar ondertussen gaat het gewone werkook gewoon door.We gaan vooral door met 

rennen en vliegen. Maar we mogen het liefst niet vallen. 

 

De decentralisaties (€143 mln extra voor de regio): 

Gezamenlijk werken wij keihard aan een ongekende kanteling in de zorg. Aan de 

decentralisaties vanuit het Rijk; ambtenaren, gemeenteraad, wethouders en de vele 

mensen die in de zorg werken. Werknemers die misschien als gevolg van diezelfde 

decentralisaties volgend jaar geen werk meer hebben. 

Afgelopen week organiseerde de PvdA voor de derde keer op rij de tafel van 10. Dit 

keer over de decentralisatie van de zorg naar de WMO. En ook al spreken wij met 

elkaar (en ik voorop) optimisme uit. Toch kunnen wij onze ogen niet sluiten voor wat 

er op mensen af komt. 

Er is behoedzaamheid nodig. De drie decentralisaties waar de gemeente volgend 

jaar mee te maken krijgt, brengen behalve financieel, ook maatschappelijk grote 

risico’s met zich mee. We zijn momenteel bezig alles in beleid, regels, juridische 

kaders, verordeningen en contracten te stoppen. De regeldruk en werkdruk stijgt 

ongekend. Maar de vraag bekruipt me soms; doen we het wel goed. Waar is de 

menselijke maat. Gaat er niets mis? Luisteren we ook echt naar wat de mensen in de 



wijk nodig hebben? Wie luistert er naar hen? En wat kunnen wij daar dan weer mee 

doen. Of proberen we dat dan weer in regels te stoppen. 

- Geef mensen echt zeggenschap over hun eigen ondersteuning. De buurt 

coöperaties zijn daar een goed voorbeeld van. Geef hen de ruimte 

- Maak ruimte voor gezond verstand in plaats van denken in protocollen, de 

menselijke maat waar ik het over had.  

- maak werk van de ondersteuning van mantelzorgers.  

- Gebruik deverzachtende financiële maatregelen die vanuit het Rijk komen zo 

slim mogelijk en met zo min mogelijk perceptiekosten 

Wat we zeker doen is als fractie/ als gemeenteraad de gang van zaken heel goed 

volgen en het beleid waar we zelf invloed op hebben, bijsturen als dat nodig is.  

Eventuele moties en amendementen: 

- Momenteel ligt de kadernota voor het sociaal vangnet klaar. Op 20 november 

gaan we met elkaar over praten hoe we dit gaan vormgeven. Wij dienen hier 

wellicht een motie over in als vervolg op onze motie van vorig jaar waarin wij 

de 7 ½ ton vanuit het Rijk gereserveerd hadden voor kinderen die vallen 

binnen het minimabeleid. Deze blijkt toch weer in de algemene middelen 

terecht te zijn gekomen. 

- Er komt een gezamenlijke motie over de forensenbelasting. Wij zijn 

voorstander, maar willen de wethouder wat richting meegeven 

- En er komt een motie en amendement over de MPB zelf. 

Mogelijk dat wij nog aansluiten bij andere initiatiefnemers in de komende week.  

 

• Net als vorig jaar wil ik alle ambtenaren die ons ondersteunen een extra 

bedankje geven voor hun harde werken.Maar ze ook oproepen het gezond 

verstand te gebruiken en de menselijke maat niet uit het oog te verliezen.  

 

• De fractie van de PvdA is optimistisch over de toekomst. En we hopen dat er 

voor ons allen weer een tijd komt waarin we het volgende kunnen zeggen (en 

dat is weer van Herman van Veen) 

 

Een andere keer misschien 

dan kunnen we misschien als het echt moet 

Wat over koetjes, voetbal 

En de lotto praten 

Nou dag…. tot ziens…. Adieu…. het ga je goed 


