
‘Een ruk naar rechts’  

Dat was een opvallende uitlating van collega Ben van der Linde van de ChristenUnie / SGP bij de start 

van het huidige college over het nieuwe college. Een opmerking die ons als socialisten absoluut niet 

zint, zeker niet in het sociale domein. 

En daarnaast een bijzondere omdat de CU/SGP  Heerde immers van oudsher een politieke partij was 

die met name als het gaat om de zwakkeren en de kansarmen in de samenleving naast de PvdA staat.   

De PvdA staat nu nog steeds pal voor de zwakkeren in de samenleving en ook voor gelijke kansen 

voor iedereen. De PvdA is daarnaast tegen de dreigende tweedeling in de samenleving. Die 

tweedeling dreigt op het gebied van werk, op het gebied van inkomen en misschien ook wel op het 

gebied van zorg in brede zin van het woord. 

Een groot deel van de AB van de PvdA gaan uiteraard over de sociale onderwerpen omdat die juist in 

deze tijd van groot belang zijn voor de mensen die qua inkomen, wonen en werk in een kwetsbare 

positie zitten. Voor de helderheid meld ik u dat de toekomst focus van de PvdA voor de komende 

paar jaren ligt op de 3 decentralisaties, waarbij mensen voor geld gaan en waarbij niemand tussen 

het wal en het schip mag vallen. Daarnaast ligt de focus op de gemeentelijke samenwerkingsvormen 

en verbanden. 

Er is de afgelopen jaren in de gemeente Heerde flink bezuinigd. De PvdA is er van overtuigd dat de 

gemeente Heerde met hetzelfde geld nog veel meer kan doen. Er wordt nu  binnen de gemeente veel 

op schema gewerkt (wanneer moet het, wanneer is het afgeschreven) waarbij nog steeds het 

noodzakelijkheidscriterium  en duurzaamheid geen stevige bepalende factoren zijn.  

Een voorbeeld is het onderhoud aan wegen, bijvoorbeeld de weg waar ik woon. Net een ander 

wegdek, mooi glad en  echt netjes. Maar nodig en duurzaam? Neen dat niet, het had nog wel een 

paar jaar zonder nieuw wegdek gekund. 

Een ander voorbeeld is de categorie indeling van de wegen in de gemeente Als je daarin verantwoord 

gaat sleutelen en meer wegen terug zet in een lagere categorie scheelt dat heel veel onderhoud en 

dus heel veel geld. En het is duurzamer. 

Die weg, een mooi woord in dit verband, om geld te besparen,  om duurzamer te worden,  wordt 

door de  gemeente, ons inziens, nog onvoldoende bewandeld. We zijn benieuwd naar de reactie van 

onze weg / duurzaamheids wethouder als het gaat om de beide voorbeelden maar ook naar de 

mening van het volledige college als het gaat om het achterliggend gedachtegoed. Het 

noodzakelijkheidcriterium en duurzaam werken kunnen nog veel verder worden vervolmaakt, het 

kan nog veel verder worden uitgerold.  

De gemeente heeft een actieve rol op het gebied van duurzaam inkopen. Hoe scoort Heerde eigenlijk 

in vergelijking tot andere gemeenten? We zouden daar graag wat meer over vernemen. 

Samenwerking tussen gemeenten is volgens de PvdA in deze tijd belangrijker dan ooit. We kunnen en 

willen niet zonder, maar een fusie is wat ons betreft nu niet aan de orde. De feitelijke  samenwerking 

met Hattem en Oldebroek heeft ons veel gebracht, ook het inzicht dat het belangrijk is om je af te 

vragen waar je bij hoort en de vraag wie je wilt zijn. We horen nu overal bij maar vervolgens doen we 

nergens echt mee. We zijn nergens een echte stevige partner door het ontbreken van een duidelijke 

keuze.  Dat geldt voor de RNV maar ook voor Apeldoorn. De PvdA  kiest voor een oriëntatie op de 

noord zuid lijn en voor een forse sanering in het oerwoud van verschillende samenwerkingsrelaties. 

 



Het industriegebied H2O is in een geheel andere tijd onder regie van de provincie gecreëerd waarin 

we dachten dat door dat op deze wijze te doen het goed zou zijn en het ons bovendien financieel 

voordeel op zou leveren. Dat het H2O gebied nog steeds kansen kan bieden op het terrein van werk 

en economie is helder maar dat het ook financieel voor de deelnemers een risico vormt is ook 

duidelijk. Het onderwerp is zo gezegd hot en zeker nog niet van de agenda verdwenen. De PvdA wil 

dat de risico’s voor de gemeente verminderen, dat zou kunnen onder andere door de 

‘toegangsregels voor bedrijven’ te versoepelen. 

Recent spraken we over de precariobelasting. Dat is een nieuw fenomeen in de gemeente Heerde en 

levert, zolang als het nog geheven kan worden, een aardig bedrag op. We spraken eerder af dat het 

geld dat deze belasting opbrengt in de algemene middelen zou vloeien. De PvdA stelt voor dat geld 

met ingang van nu te storten in een speciaal fonds waaruit we tegenvallers op het gebied van de 3 

decentralisaties kunnen financieren. Dat is volgens ons van belang omdat de 3 decentralisaties zeker 

in het begin de nodige aanloopkosten met zich zullen brengen en we de mensen die het aangaat niet 

in de kou kunnen laten staan vanwege de financiën. Een specifieke reservering is volgens ons van 

belang. We vernemen graag uw standpunt. 

Een zelfde handelswijze stellen wij voor als het gaat om het specifieke geld dat de gemeente Heerde 

krijgt m.b.t. het minimabeleid. De PvdA wil dat dit gebruikt wordt waarvoor het is bestemd en dat 

het overschot in de specifieke zojuist genoemde reservering vloeit. 

De drie decentralisaties zien we als een kans om iets wat jaren geleden centraal is geregeld en 

neergezet nu op lokaal niveau beter uit te voeren. Het is de belangrijkste verandering waar de 

gemeente zich  in de komende jaren toe zal moeten gaan verhouden. Het is helder dat, zeker in het 

begin, de nodige zaken zullen misgaan. We moeten dan niet, en dat gebeurt nog al eens in de 

politiek, in de stress schieten en vragen om strakke duidelijke protocollen en meer verantwoording. 

Als we dat gaan doen dan zitten we in no time weer opnieuw in de situatie waar we juist de 

afgelopen jaren uit wilden komen, alleen dan nu niet vanuit centraal maar decentraal. Daarnaast is 

voor ons een uitgangspunt dat de mens belangrijker is dan het geld. M.a.w. de mens staat centraal 

en niet het budget. Een aantal specifieke punten willen we inbrengen en daarop willen we graag een 

reactie van het college ontvangen: 

 De beleidsmonitoring m.b.t. de 3D's die nu volgens pag 46 van de begroting pas in de loop 

van 2015 zal worden ingericht willen we vanwege het belang van die monitoring verder naar 

voren halen. 

 De privacy bescherming rondom de 3D's moet strak en helder geregeld worden. Het mag 

niet zo zijn dat een ambtenaar die om (privé) redenen iets wil weten van een ander bij 

(medische behandel) informatie  kan komen louter en alleen omdat hij bij de gemeente 

werkt. Er zijn nu al instellingen die hun automatiseringssysteem daarop hebben ingericht en 

in geval van onrechtmatig gebruik stevig ingrijpen. 

 De PvdA heeft waardering voor het feit dat wethouder Pierik heeft toegezegd dat zij de 

voorlichting over de decentralisaties in het algemeen, en rondom de huishoudelijke hulp 

nieuwe stijl in het bijzonder, wil verbeteren. We hebben er vertrouwen in dat dat haar gaat 

lukken. Wij als PvdA zouden daarnaast echter graag zien, en daar heeft ze zich volgens de 

verslagen niet over uitgelaten, dat de nog te maken procedure rondom het aanvragen van 

de bijzondere bijstand als het gaat om de eigen bijdrage die men moet voldoen aan de 

zorgverlener eenvoudig en praktisch wordt. Een procedure die gemaakt wordt in 

samenspraak tussen gemeentelijke organisatie en de belangrijkste 2 of 3 zorgverleners heeft 

nadrukkelijk onze voorkeur.  



 Met verreweg het merendeel van de jongeren gaat het goed in Heerde. Met een kleiner deel 

gaat het minder goed, van dit deel is een aantal van hen of hun ouders aan te merken als 

zogenaamde zorgmijders. Wij zouden graag zien dat voor deze groep beleid wordt 

ontwikkeld om daar in een vroeger stadium goed grip op te kunnen krijgen. Inzet op de 

zorgmijders en hun kinderen is gerechtvaardigd omdat niet ingrijpen hun levens nadelig 

beïnvloedt en de maatschappij beschadigd (ook financieel).  

 Tijdens de eerdere financiële beschouwing heeft de PvdA  aangeboden richting college en 

collegepartijen om mee te denken over de begroting. Daar werd zeer positief op gereageerd 

door college en collegepartijen,  dat  paste volgens ons ook binnen het coalitieakkoord  

waarin staat dat men ruimte wil bieden voor niet coalitiepartijen, maar daarna bleef het 

oorverdovend stil. Wat moeten we daarvan denken? Wat betekent die zin in het 

coalitieakkoord? 

 De wethoudersformatie is gestegen met 0,4 en daar hangt een fors bedrag aan geld aan. Je 

kunt je afvragen of dat in deze tijd waarin in de zorg om elke Euro wordt gestreden wel reëel 

is. 

 Dit college heeft, met een ruk naar rechts, in eerste instantie gekozen voor het helemaal 

wegzetten van de huishoudelijke hulp. Na discussie in de commissie samenleving is, voor ons 

als betere keuze, gekozen voor een eigen bijdrage. Helaas heeft de commissie samenleving 

in Heerde niet voor de beste oplossing gekozen. Dat betekent dat rijke mensen er nu op 

vooruitgaan omdat de inkomensafhankelijke bijdrage van het CAK is afgeschaft, de minima 

de bijzondere bijstand in worden gedrukt en de mensen met modaal inkomen er op 

achteruit gaan  

 Het college heeft een grote broek aangetrokken over het niet verhogen van de OZB maar al 

bij de eerste begroting wordt de OZB verhoogd voor bedrijven om de begroting kloppend te 

krijgen. 

 De rekenrente (een boekhoudkundige handeling) is volgens de stukken gedurende een jaar 

verlaagd. Is dat geen kunstgreep college om een sluitend resultaat te krijgen?  

 We gaan er van uit dat de ervaringen met de krakers in Wapenveld worden meegenomen als 

het gaat om de straks vrijkomende locaties mbt de MFA Oost. 

 Tot slot komt de PvdA nog, samen met andere partijen, met een amendement m.b.t. het 

Berghuizer zwembad. In het raadsvoorstel van 15 juli 2013 was onder het kopje 

‘argumenten’ opgenomen dat: “in de huidige begroting een bedrag van jaarlijks € 160.000 

beschikbaar is.” In het raadsvoorstel staat zowel bij de voorstellen van Explorius als 

Conversion aangegeven dat men uit ging van een jaarlijkse indexering volgens het CPI. Nu 

binnen de begroting reeds dekking beschikbaar is willen wij voorstellen bovengenoemd 

besluit te nemen. 

Tot zover de Algemene Beschouwingen van de PvdA. Het zal duidelijk zijn dat de PvdA positief 

kritisch is en blijft in de richting van dit college dat een ruk naar rechts maakt om de woorden van 

voorman Ben te gebruiken. 

Dank voor uw aandacht. 

 

 


