
Waar wordt Heerde beter van? 
 

De Algemene Beschouwingen bieden een bij uitstek geschikt moment om ook terug te blikken op de 
voorafgaande periode.  

We kunt alleen maar goed vooruit kijken en onze koers bepalen als we ons realiseren waar we vandaan 
komen en wat we hebben gedaan.  

Dat terugkijken tijdens de AB gaat meestal over het afgelopen jaar maar nu het college alweer bijna 

een volledige raadsperiode heeft gezeten, mag dat ook eens wat verder teruggaan.  
Het is overigens niet mijn bedoeling de hele raadsperiode nog eens uitvoerig langs te lopen vanuit een 

PvdA perspectief. 
Een paar belangrijke momenten wil ik er terugkijkend wel uithalen: 

  
-Allereerst de realisatie van de Brede School West, een prachtig gebouw, de aanvankelijke bezwaren 

tegen het gebouw worden niet meer gehoord. Sterker nog, de aanvankelijke klagers zijn voor zover mij 

bekend, uiteindelijk redelijk content met wat het geworden is. 
  

-Het gunnen van kunstgras aan SEH heeft een heftige discussie losgemaakt, wat ertoe heeft geleid dat 
ook VV Heerde en WZC kunstgras hebben gekregen of gaan krijgen en dat de raad recent heeft 

geadviseerd om ook VEVO kunstgras te gunnen. Het college is nu aan zet om dat uit te werken. 

  
-Met betrekking tot het zwembad is de geplande sluiting omgezet in een doorstart door Octopus. De 

PvdA vindt dit een mooi voorbeeld van betrokken burgers die samen iets van de grond trekken en 
overeind houden wat anders onherroepelijk zou zijn gestopt. 

  

-De aanleg van de Hoogwatergeul is aan een aannemerscombinatie gegund die met behulp van 
moderne technieken kans ziet twee derde van de benodigde hoeveelheid grond aan te voeren zodat de 

overlast (geluid, trilling en stank) en bovendien het aantal verkeersbewegingen drastisch worden 
beperkt. Geprobeerd wordt bij de aanleg van de geul en wat daar omheen gebeurt de lokale en 

regionale ondernemers in te schakelen (en dus ook de lokale en regionale werkgelegenheid te 
stimuleren).  Voor ons een essentieel punt. 

 

Ook hier kan gezegd worden dat de niet aflatende inspanningen van velen in de politiek maar zeker ook 
daarbuiten hieraan hebben bijgedragen. Was het niet zo dat een paar jaar geleden door het projectburo 

HWG werd gesteld, naar aanleiding van een PvdA voorstel samen met onze plaatsgenoot dhr Colijn, dat 
de enig haalbare methode om de grond aan te voeren die per as zou zijn? 

  

-Voor de 3 decentralisaties (jeugdzorg, participatie en AWBZ) heeft het college besloten extra kwaliteit 
en capaciteit in te zetten. Voor ons weegt dit zwaar omdat het mensen betreft die zich in een kwetsbare 

situatie bevinden. 
  

Dit als korte terugblik.  
  

En nu vooruitkijken. Het is verleidelijk om alle wensen uit het PvdA verkiezingsprogram dat in concept 

nagenoeg klaar is hier in te brengen voor het komende jaar. Dat gaat te ver natuurlijk. Onze leden 
moeten zich immers nog uitlaten over het conceptprogram en daarnaast gaat zo'n 

verkiezingsprogramma over een periode van 4 jaar en de AB over slechts één jaar. 
De PvdA realiseert zich terdege dat de financiële vooruitzichten voor de gemeente somber zijn. De 

Algemene Uitkering voor gemeenten loopt terug en in 2015 worden we flink gekort met alle gevolgen 

van dien. Daarnaast geldt dat bij de 3 eerder genoemde decentralisaties minder geld meekomt van het 
Rijk dan tot nu toe. Dat werkt door in onze wensen, we zullen bescheiden en zuinig moeten zijn. Keuzes 

zijn niet te vermijden dat is helder.  
 
De onderwerpen waar we aandacht voor vragen en waar we graag een reactie op krijgen van het 

college: 
  

1.De PvdA zou graag zien dat de operatie Krimp zonder Scheuren een flitsende doorstart krijgt. Nog niet 

alle onderdelen zijn afgerond en de financiële vooruitzichten zijn dermate somber dat we met zijn allen 
dit proces nogmaals zouden moeten ingaan, wijzer geworden door de fouten uit de 1e ronde. 

  
2.In het laatste VNG Magazine werd melding gemaakt van een rekentool van de VNG dat speciaal 

ontwikkeld is in het licht van de toekomstige geldstromen ten behoeve van gemeenten.  De PvdA zou 

graag zien dat Heerde dit, deze tool, voortvarend oppakt. Dit kan ons inziens helpen helderheid te 
verschaffen om de toekomstige gemeentefinanciën op peil te houden. 



  

3.PvdA zou graag zien dat het college goed kijkt of de medewerkers in onze gemeentelijke organisatie 

voldoende geschoold zijn en over de specifieke competenties beschikken die van belang zijn om de 
nieuwe taken op een effectieve manier op te pakken en uit te voeren. 

  
4.Een ander punt in relatie tot de decentralisaties is of voor het college de kosten voorop staan of juist 

de mens. Wij zouden graag zien dat het college daarover een duidelijke uitspraak doet. Overigens wil de 
keuze voor ‘de mens centraal’ niet zeggen dat dingen niet goedkoper kunnen. Wel blijft die keuze voor 

ons een van onze basisprincipes. 

Veel energie van het college, de ambtelijke organisatie en de raad zal het komende begrotingsjaar gaan 
zitten in de voorbereiding van deze 3 decentralisaties 

  
5.De PvdA zou graag zien dat het Van Meurspark wordt aangemerkt als de huiskamer van Heerde. De 

Sutiwall is een groot succes en het park moet een plek worden voor alle Heerdenaren.  

  
6.De afvalstoffenheffing gaat veranderen, duurzaamheid en milieu staan hoog in het vaandel. De GFT 

bak kan zeker in een bebouwde omgeving voor geuroverlast gaan zorgen, wij zouden graag zien dat er 
wordt gekeken naar het initiatief in Oldebroek vwb de afbreekbare plasticzakken die in de GFT bak 

gebruikt kunnen en mogen worden waardoor de stank wordt beperkt en dus het gebruik van de GFT 
bak flink wordt bevorderd. Dergelijke hulpmiddelen zullen ons inziens positief uitpakken voor het beter 

scheiden van afval. 

Het  inzamelen van glas, blik en papier in het buitengebied en de dorpen dient volgens ons opnieuw 
bekeken te worden. Het anders en beter organiseren dan nu levert volgens ons een belangrijke bijdrage 

aan het milieu en duurzaamheid. Er kan zodoende meer afval worden gescheiden dan nu al gebeurt. 
  

7.De communicatie over het veranderen van de afvalstoffenheffing is volgens ons bepaald onder de 

maat geweest en is vooral overgelaten aan de ROVA. De communicatie als onderwerp in het  algemeen 
dient nog eens nadrukkelijk tegen het licht te worden gehouden. We kunnen ons, als het gaat om de 3 

decentralisaties, geen missers veroorloven. 
  

8.Vorig jaar maakte de PvdA een opmerking over de voorbeeldfunctie van het buitendienstpersoneel als 
het werktijden betreft. Men is regelmatig royaal vóór de reguliere eindtijd al op weg naar huis. We 

hebben daar niets meer over vernomen en willen dat nu wederom onder de aandacht brengen. We gaan 

er van uit dat het college hier inhoudelijk op reageert. 
  

9.We zouden graag bankjes geplaatst zien bij de wadi's (de plek waar het regenwater de grond in 
loopt) in de Bovenkamp en op andere plaatsen die zich daarvoor lenen. Wadi's zijn een zichtbaar teken 

van van het riool afgekoppeld regenwater. Een uiting van duurzaamheid zou je het kunnen noemen en 

ook van Cittaslow. Daarnaast is zo'n wadi ook een plek om eens rustig te zitten en alles te overdenken. 
  

10.De investeringslijst die gehanteerd zal worden dient volgens de PvdA nog eens minutieus te worden 
bestudeerd op mogelijkheden om te schrappen dan wel uitgaven te beperken. We zullen een 

kosten/baten analyse moeten doen, d.w.z. uitzoeken wat een investering voor de gemeenschap 

oplevert (en specifiek voor wié).  Volgens ons kan er bijvoorbeeld worden geschrapt in het aantal 
bruggen over de Wetering, we zeiden dat al eerder. Wij gaan er van uit dat het college onze wens m.b.t. 

het doorlopen van de totale investeringslijst onderschrijft en ook daadwerkelijk uitvoert. 
Mocht dat niet het geval blijken te zijn, dan zullen wij ons genoodzaakt zien daarover een motie in te 

dienen. 
  

11.Wij zouden alles op alles moeten zetten om de betrokkenheid van de burger te vergroten ook als dat 

betekent dat we de zaken wat uit handen geven. De voorbeelden van het zwembad en het gemeentelijk 
groen verdienen navolging. 

  
12.De gemeente Heerde zou ten behoeve van de werkgelegenheid een klantvriendelijker 

ondernemersklimaat moeten hebben. Misschien dat de Kvk en het MKB daarbij kunnen adviseren. 

Volgens ons is een ondernemersloket (ook daar hebben we het al eerder over gehad) daarbij een zinvol 
hulpmiddel dat we eindelijk eens zouden moeten uitproberen. 

  
De PvdA gaat er van uit dat het college op de 12 aangedragen punten zal reageren. Er is tijd, en dat is 

wel eens anders geweest, om daar rustig naar te kijken en morgen op te reageren.  
  

De fractie van de PvdA 


