
 

 
 
Algemene Beschouwingen 2016 - PvdA Heerde  
 
Mevrouw de voorzitter, college, collega's en andere toehoorders, 
 
Deze keer heeft deze tekst, anders dan dat u van de PvdA gewend bent, geen naam. Dat is bedoeld 
om de voorspelbaarheid vanavond van onze kant wat te verkleinen. Het verkleinen van de 
voorspelbaarheid moet uiteraard ook gelden voor de inhoud van dit verhaal. 
Voorspelbaarheid is in zijn algemeenheid belangrijk en tot op zekere hoogte nodig om samen te 
verkeren. Het leven, het werken en ook de politiek zit vol rituelen, gewoonten en verwachtingen die 
samen de voorspelbaarheid maken. 
 
Sinds de laatste Gemeenteraadsverkiezingen zijn er ongeveer twee en een half jaar verstreken. In 
diezelfde periode zijn er tussentijds op verschillende momenten twee wethouders vroegtijdig 
vertrokken. Over de achtergronden van dat vertrek is in beide gevallen op straat en ook 
binnenskamers het nodige gezegd. Een politieke discussie daarover in de raad heeft in beide 
gevallen niet plaatsgevonden. Dat is bijzonder, niet meer van deze tijd en niet transparant. Te meer 
niet als een van de twee 'vertrekkers' zich via de sociale media nog  regelmatig uitlaat over 
allerhande actuele politieke of semi-politieke kwesties.  
Een onderwerp om nog eens bij stil te staan als de komende verkiezingen naderen en binnen de 
politiek de te volgen procedure rondom de wethoudersaanstellingen wordt besproken. 
  
Het zou misschien goed zijn om de raad een wat actievere rol te geven dan tot nu toe het geval is 
geweest voordat een wethouder wordt benoemd. Overigens is het niet de bedoeling van de PvdA 
om de leidende rol die een partij, een fractie heeft bij het bepalen van hun wethouderskandidaat 
totaal te ondergraven. Wij zouden ons naast de belangrijke rol van de partij/fractie die een 
wethouder levert ook een toetsende rol voor de raad kunnen voorstellen voordat de kandidaat 
wethouder wordt. Die toetsende rol ligt nu alleen bij de partij die de wethouder voordraagt. 
 
Een verandering voor de langstzittende wethouder Gerrit van Dijk bij dit alles is dat hij als 
wethouder van de kleinste coalitiepartij aanvankelijk de kleinste wethouderskamer in gebruik had 
en inmiddels een verdieping is gestegen en daar de grootste wethouderskamer in gebruik heeft 
genomen. Hij is ook de enige wethouder in het college die Heerde op zijn duimpje kent, al heel veel 
jaren thuis is in de lokale politiek en alleen daardoor al een voorsprong heeft op de beide andere 
wethouders. Het kan dus verkeren. 
 
Overigens is de PvdA positief over de beide wethouders die de 'vertrekkers' zijn komen vervangen.  
Het gesprek tussen een delegatie van de raad met Wolbert Meijer voordat hij feitelijk werd 
benoemd was een stap die in de buurt komt van de zojuist door mij genoemde toetsende rol van de 
raad. Het gesprek met Wolbert was in beslotenheid en met een kleine delegatie uit de raad, de 
toetsende rol van de raad zou ons inziens in openbaarheid met de voltallige raad moeten 
plaatsvinden.  
Bestuurlijke ervaring van buiten kan voor een kleine gemeente als Heerde ook een verrijking 
betekenen.  
Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar dat Heerde een wethouder zou krijgen die van buiten 
kwam. Nu hebben we er twee die zelfs buiten de gemeente wonen. Over voorspelbaarheid 
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gesproken. 
 
Tot nu toe was het zo dat bij de gelegenheid van de Algemene Beschouwingen er vaak tussendoor 
in pauzes of schorsingen onderhandeld moest worden over amendementen of moties. Nu hebben we 
vooraf een moment geprikt waarop alle fracties in het gemeentehuis waren om op die manier met 
elkaar in contact te komen over moties en amendementen. Het is de PvdA goed bevallen, dit 
experiment (met dank aan de griffier) zouden we wat ons betreft erin moeten houden. 
 
In deze raadsperiode zijn we geconfronteerd met een aantal complexe kwesties die niet soepel zijn 
gelopen. De PvdA zou daar graag in het kader van deze tweedaagse over door willen praten. Niet 
om te beschadigen of te zeuren maar om naar de toekomst toe duidelijk te hebben hoe we dit soort 
kwesties gaan voorkomen. Wij zijn namelijk van mening dat een echt doorleefd goed collegiaal 
bestuur ons kan helpen. Het is onze indruk dat een kwestie vaak te lang onder een wethouder blijft, 
de indruk bestaat dat niet al in een vroeg stadium het college in de sfeer van collegiaal bestuur zich 
bezighoudt met alle ins en outs van zo'n complexe kwestie. Zo'n collegiaal bestuur hadden we zeker 
niet in het eerste deel van deze raadsperiode. De vraag is of dat nu wel zo is, daar willen we graag 
meer over horen van het college. Volgens ons ligt in een goed en vroegtijdig collegiaal bestuur en 
daarnaast in een betere communicatie met de raad de sleutel voor succes.  
 
Ik zal de kwesties kort benoemen: 

● De ontwikkelingen rondom het AK waarin de raad niet voldoende en niet steeds is 
meegenomen door de verantwoordelijke wethouder. Overigens moet aangetekend 
worden dat een ander collegelid een bestuurlijke functie vervult bij de stichting die 
zich sterk maakt voor het bevaarbaar  maken van het Apeldoorns Kanaal; 

● Het Rivierfront Veessen dat eerst wel zou doorgaan (zelfs met een ronkend 
krantenartikel waarin de wethouder zijn verhaal deed), kort daarna is de stekker eruit 
getrokken door dezelfde wethouder en uiteindelijk na een ingreep van de raad ging 
de stekker er weer in. Bijzonder was dat na de ingreep van de raad het college 
gepikeerd reageerde dat ze uit de krant moest vernemen dat de raad in beweging was 
gekomen; 

● De gang van zaken rondom het bedrijf Euroma dat uiteindelijk heeft besloten uit 
Heerde te vertrekken. De opstelling van het college in deze kwestie heeft bij de 
provincie en bij onze buren veel losgemaakt en uiteindelijk zijn we er niets, maar 
dan ook helemaal niets mee opgeschoten, integendeel zelfs. Euroma gaat weg uit 
Wapenveld, H2O BV krijgt geen Euroma op het lege terrein en werkgelegenheid en 
economische bedrijvigheid verdwijnt uit Heerde en ook uit de regio; 

● De gang van zaken rondom De Heerdt als het gaat om de financiën in relatie tot al 
die vrijwilligers die daar actief zijn en waarvan sommigen ook bestuurlijk hun nek 
uitsteken en een zware verantwoordelijkheid nemen. 

 
Wij verwachten van het college morgen een gedegen inhoudelijke reactie en duidelijkheid op 
hetgeen gesteld is over collegiaal bestuur. Het zou het college sieren als ook het onderwerp 
communicatie met de raad daarbij wordt meegenomen.  
 
Een andere kwestie voordat ik naar de begroting ga. De gemeente Heerde is aandeelhouder in een 
aantal private bedrijven. De PvdA heeft er behoefte aan om een bedrijf er specifiek uit te lichten om 
daar bij stil te staan. Het zal u niet verbazen dat het, heel voorspelbaar, om H2O BV gaat. 
Het is niet in het belang van het bedrijf, niet in het belang van de aandeelhouders en dus ook niet in 
het belang van de gemeente Heerde om op de een of andere wijze weer negatieve publiciteit te 
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genereren of ruzie te maken. Er moeten meters worden verkocht, veel meters. Dat gezegd hebbend 
kan het niet zo zijn dat er op een avond als vanavond niets over wordt gezegd.  Het gaat over erg 
grote belangen, over heel veel geld, over onze beeldvorming en ook over onze relatie met 
bijvoorbeeld ook de provincie Gelderland. 
 
De raad heeft in februari 2016 een motie aangenomen waarin naast de zogenaamde Hexit het 
college ook de opdracht kreeg over de deelnamevoorwaarden aan de BV te heronderhandelen. Dat 
heronderhandelen kwam uit de koker van de PvdA en D66/GrLi overigens en heeft betrekking op 
een andere verdeling van de inkomsten uit met name OZB. Dat hele proces loopt nu ruim acht 
maanden en de drie vertegenwoordigers van de aandeelhouders hebben nog geen meters gemaakt... 
En enige  democratische controle op het gevolgde  proces heeft niet kunnen plaatsvinden. De PvdA 
wil dat daar voor de jaarwisseling een modus voor wordt gevonden door het college, wacht het 
antwoord daarop dus af en zoekt ondertussen in de breedte naar mogelijkheden voor het geval het 
college negatief beslist. 
 
En nu wat zaken uit de begroting die PvdA aan de orde wil stellen. 
 

- In Heerde werken we toe naar één Kaderdocument voor het hele Sociaal Domein. We 
hebben ook een Adviesraad Sociaal Domein die 's avonds vergadert zodat ook werkende 
mensen de vergaderingen kunnen bijwonen. Er is de noodzaak om in de gehele transitie tot 
innovatieve samenwerkingsprojecten te komen waarbij mensen en organisaties in de 
gemeenschap een belangrijke rol hebben naast de aanjagende en stimulerende rol van de 
gemeente. In de begroting valt daar niets over terug te vinden, dat bevreemdt ons zeer. 
Graag een duidelijke reactie hierop; 

 
- In het meerjarenperspectief staat dat jaarlijks, de komende vier jaar dus, een bedrag van 

350.000 euro wordt uitgetrokken voor verbetering fietsvoorzieningen. Hoe verhoudt zich dat 
tot de inhoud van de Ari die we onlangs kregen over het fietsroutenetwerk? Graag een uitleg 
omdat beide stukken niet met elkaar lijken overeen te stemmen; 

 
- De begroting voor 2017 heeft een klein overschot. Wij zouden graag zien dat dat overschot 

wordt bestemd voor het schoolzwemmen. Het schoolzwemmen vindt plaats in het 
Berghuizerbad en is een privaat initiatief. Het overschot kan (eenmalig) worden ingezet om 
het schoolzwemmen voor meer kinderen mogelijk te maken. 

 
- Werk en werkgelegenheid is een belangrijke participatiemogelijkheid. Om mensen aan werk 

te helpen werken we samen met anderen in een groter verband. Wat gemist wordt is 
specifiek beleid van de gemeente om bedrijven en bedrijfjes in Heerde te houden dan wel 
binnen te halen. Juist nu de economie weer wat aan lijkt te trekken kan dat belangrijk zijn. 
De gemeente bezit nogal wat hectares grond t.b.v. bedrijven. Het beleid zou zo moeten zijn 
dat dat uitnodigend is, dat gefocust wordt op kansen en niet op wat er allemaal niet mag. 
Kan het college daar op reageren? 

 
- Het Rijk keert de gemeente middelen uit ten behoeve van de verschillende onderwerpen in 

het zogenaamde Sociaal Domein. Bij overschotten vloeien die in de Algemene Middelen. 
De PvdA zou graag zien dat die middelen gereserveerd blijven voor het Sociaal Domein. Is 
daarin te voorzien; 

 
- De Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende omgevingsvisie gaan ook de gemeente 
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Heerde niet voorbij. Zijn de daarvoor beschikbare middelen toereikend om dit op een goede 
manier neer te zetten? We vernemen daar graag meer over; 

 
- In de begroting is een stelpost economische crisis opgenomen van 245.000 euro. Kan het 

college uitleg geven over deze stelpost, de noodzaak daarvan en de inzet van de middelen 
die daarin zijn opgenomen?; 

 
- De precariorechten die binnenkomen gaan volgens de huidige systematiek naar de 

Algemene Middelen. Zou het niet beter zijn deze apart te zetten en te reserveren voor 
tegenvallers uit het H2O BV-bedrijf? Tot nu toe konden tegenvallers op een andere manier 
worden weggeboekt / weggeschreven. Wij horen graag hierover: 

 
- Een aantal jaren hebben we de roep mogen horen om meer handhaving op de 

APV-bepalingen. Er moet daarnaast zwaarder worden ingezet op het gebied van alcohol en 
drugs. De CU/SGP liep bij het roepen om meer handhaving bepaald voorop. We hebben 
m.b.t. deze roep om meer handhaving niets terug kunnen vinden in de voorliggende 
begrotingsstukken. Het zou ons helpen als het college en natuurlijk ook de CU/SGP 
uitsluitsel kunnen geven over hoe dat nu zit; 

 
- De raad heeft dit jaar een initiatief genomen op het gebied van de duurzaamheid. Het zou 

goed zijn om vanuit het college te bezien wat gedaan kan worden om het onderwerp 
duurzaamheid in de breedte te versterken binnen de totale gemeente Heerde. De PvdA denkt 
dan bijvoorbeeld aan het stellen van voorschriften bij nieuw- en verbouw.  Heerde is meestal 
een middenmoter, op dit onderwerp zou Heerde, mede vanwege ons lidmaatschap aan 
Cittaslow een koploper moeten zijn. Er zou ook gedacht kunnen worden aan een al eerder 
besproken revolving fund m.b.t. duurzaamheid. We vernemen graag de reactie van het 
college; 

 
- In het kader van duurzaamheid zou het volgens ons goed zijn om het hele pallet 

werkzaamheden van de gemeente en ook dat wat voor de gemeente door derden voor de 
gemeente wordt uitgevoerd nog eens langs de lat van de duurzaamheid te houden en de 
uitkomsten (ook op financieel gebied) daarvan tegen het licht te houden. Neem bijvoorbeeld 
het klepelen van de bermen. Dat klepelen is goedkoper dan maaien en het gemaaide 
afvoeren maar het is niet goed voor de biodiversiteit.  

 
- Voor wegen wordt jaarlijks een bedrag van 250.000 euro gereserveerd. Wij zouden graag 

weten hoe deze post de afgelopen vier jaren eruit zag en ook wat daar in die jaren van is 
ingezet. We zien dat overzicht graag morgen; 

 
- De bevoegdheidskwestie voor vervuilde bodems wordt bij de gemeente neergelegd en dat 

geldt ook voor de kosten. Nu is in een aantal gevallen nog de provincie bevoegd gezag. Gaat 
de gemeente Heerde middelen vrijmaken om deze taak goed uit te kunnen voeren? 

 
We zouden daarover graag meer vernemen. 
 
U kunt van de PvdA verwachten dat wij met een aantal concrete voorstellen komen. Enkele kan ik 
nu benoemen, een aantal andere zullen afhangen af van de reacties die het college ons nog moet 
geven op  de vraagpunten. 
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De voorstellen van nu: 
 
Motie inzake participatie, initiatief samen met CU/SGP; 
Motie inzake 'blijversregeling'; 
Motie tijdelijke reserve sociaal domein; 
Amendement schoolzwemmen 
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