
 

 

Vz. 
 
Waar gaan deze beschouwingen vooral over:  
bied Ruimte aan Burgers! 
Want: Samen ben je sterker! 
 
De meicirculaire komt natuurlijk als een geschenk. Het demissionair kabinet doet in haar 
nadagen nog iets goed voor de gemeenten. Laat Heerde de extra gelden goed gebruiken. 
Het addendum doet voorstellen aan de raad. In aanvulling op de punten die door de heer 
Horst namens de PvdA, D66 en GroenLinks  naar voren zijn gebracht, de 3 volgende 
hoofdpunten: 
 
1. Over de gelden voor armoedebestrijding en brede scholen ad 100.000 wordt slechts 
opgemerkt dat dit geoormerkte gelden zijn. Gelukkig zijn ze geoormerkt. We willen dat  die 
gelden goed terecht komen. Dit geldt ook voor de extra gelden voor kinderen in 
armoedesituaties. Het  verzoek kort geleden van de frakties D66/GroenLinks en PvdA om 
over de besteding van die gelden meer transparantie te krijgen is niet gehonoreerd.  Wij 
blijven aan dat verzoek vasthouden. We willen dat die gelden in natura terecht komen bij 
de kinderen zelf. Een fiets, zwemlessen, een biebkaart, schoolreisje een nieuwe 
schooltas. Precies dat wat een kind nodig heeft om in alle opzichten mee te kunnen doen 
en niet geïsoleerd te raken. Ieder kind heeft daar recht op. Wij willen dat  geborgd zien. 
 
2. Taakstelling WMO: 
Een taakstelling van 100.000 is geen goede prikkel tot samenwerking tussen gemeente en 
veldorganisaties. Je zou vanwege die tekorten wellicht juist extra geld moeten vrijmaken 
als prikkel, op voorwaarde van goed overleg en afstemming en op het behalen van 
efficiëntie-doelen. 
 
3. Extra 100.000 voor vermindering werkdruk gemeentelijk apparaat. Wij zetten grote 
vraagtekens bij de steeds terugkerende verzoeken om het gemeentelijk apparaat uit te 
breiden vanwege de werkdruk. Steeds wordt verwezen naar het totaal aantal fte, dat onder 
het landelijk gemiddelde ligt.  
Ligt het niet meer voor de hand, dat de werkdruk veroorzaakt wordt, doordat de ambtelijke 
organisatie nog teveel taken zelf doet en te weinig in de regierol zit? 
Schotten en verkokering, daar moeten we wel zo snel mogelijk vanaf. Ons advies: 
werkdruk verminderen door meer samen te werken en uit handen te geven, in plaats van 
steeds extra uren bij te begroten. 
Conclusie : de frakties van D66/GroenLinks en PvdA staan niet positief tegenover de 
taakstelling WMO van 100.000 en de extra 100.000 voor de organisatie.  
 
U vraagt ons: Wat voor een gemeente willen we zijn? 
De gemeente Heerde moet zich meer ontwikkelen in de richting van een regiegemeente 
voor het hele sociale domein.   
We horen regelmatig over het oppakken van de regierol. Onze indruk is dat dit nog 
onvoldoende gebeurt. 
Geen woorden maar daden dus. 
De omslag van traditionele gemeente naar regiegemeente op het sociaal domein zal voor 
medewerkers een overgang zijn van liefde voor vakmanschap naar liefde voor verbinden. 
In plaats van vraagstukken volledig naar zich toe te trekken, treden ambtenaren dan in 
overleg met andere partijen om met hen tot een samenspel te komen waarin die 
vraagstukken hanteerbaar worden. Er is dan veel meer sprake van een gezamenlijk 
optrekken. De gemeente is dan ook beter in staat ook de samenwerking tussen de 



 

 

zorgorganisaties onderling te bevorderen. De gemeente gaat minder ‘hands on’ en meer 
bestuurlijk/strategisch functioneren. 
 
Dotatie onderhoud MFA's. Mooi dat er die financiële ruimte is. Tegelijk constateren we 
dat er structureel financiele problemen zijn bij kernpartners in De Heerd. Ligt het niet voor 
de hand dat minstens een deel van die gelden ter beschikking wordt gesteld om de 
problemen daar op te lossen? 
De 125.000 is dan niet meer in zijn totaliteit beschikbaar voor het afdekken van het tekort 
in de perspectiefnota. Onze samenwerkende frakties zijn er van overtuigd dat dit goed te 
maken is door een taakstelling te leggen op het realiseren van Eén beheerstichting voor 
het gemeentelijk vastgoed. Dat levert veel synergievoordelen op en daarmee financieel 
voordeel. We verzoeken het College een voorstel voor te bereiden bij de begroting. 
Terugkomend op de Heerd, we roepen het College op nu eindelijk eens vaart te zetten bij  
het oplossen van de bestuurlijke impasse. 
 
Bij nieuw beleid staat voor duurzaamheid (gelderse aanpak) € 30.000. Uiteraard 
stemmen wij daar mee in. Wel willen we herinneren aan de motie over subsidies en een 
revolving fund. Het is zaak om ook bij derden en andere overheden gelden te genereren 
als we onze ambities, en wij constateren met genoegen dat die breed gedragen worden, 
ook uit te voeren. We vragen het College de resultaten van dit onderzoek bij de begroting 
te betrekken. Heerde kent sinds kort een kakelverse energiecooperatie. Als het ei definitief 
is uitgebroed moet moeder kloek nog wel omkijken naar het kuiken. We vragen het 
College om de samenwerking daar waar mogelijk te zoeken en te faciliteren daar waar 
nodig. 
 
Ruimte voor burgers! 
Kort geleden ontvingen we een brief van de fam. van Apeldoorn, n.a.v. de discussies over 
de gemeentewerflocatie, waarin gesteld wordt dat geëmancipeerde burgers overtuigd 
willen worden in een dialoog en transparantie en betrokkenheid van hun bestuurders 
willen zien. Wij zijn het daar roerend mee eens. 
We denken al snel dat burgers altijd hun zin willen hebben. Maar dat is niet zo. Als ze aan 
het eind van het proces hun zin niet krijgen, dan moet de betekenis van de procedure zo 
groot zijn dat ze zeggen: "ik ben het niet eens met het besluit, maar u heeft mij fatsoenlijk 
behandeld". Burgers willen in de eerste plaats dat er op een prettige manier met hen wordt 
omgegaan. Hoe dat kan, is in den lande reeds beproefd met het project "prettig omgaan 
met de overheid". Het blijkt dat een goede informele aanpak  beter werkt dan een formele 
juridische aanpak. We dienen hierover een motie in. 
 
 
Er ligt een toezegging door het College voor een evaluatie van de ervaringen met 
uitnodigingsplanologie. Kunnen we bij de begroting rekenen op resultaten van die 
evaluatie?  
Overigens is de Kunst en Cultuurnota qua procedure om burgers te betrekken een 
positief voorbeeld dat navolging verdient. Graag zien we bij de begroting ook een voorstel 
tot een evenwichtiger verdeling van middelen tussen sport enerzijds en kunst en cultuur 
anderzijds. 
 

Heerde, onze groene gemeente.  
We missen in deze perspectief nota ons groen, met name in het Gelders Natuur Netwerk. 
Zorgvuldig natuurbeheer is van groot belang voor onze Heerder gemeenschap en 
toekomstige generaties.  



 

 

Wij staan voor een imago van Heerde als groene, duurzame Cittaslow-gemeente. Van 
heinde en verre komen mensen hier onthaasten, sporten en recreëren. Met name het 
verder ontwikkelen van kleinschalige recreatie willen we hoog in het vaandel. Wij zijn fans 
van meer reuring op het Apeldoornskanaal, uitbreiding van fietsroutes, het uitbreiden van 
hotelvoorzieningen en het aan de man brengen van onze hoogwatergeul. Wij vragen ons 
overigens af hoe het staat met de verder plannenmakerij voor de Renderklippen. 
 
Er is in de raad consensus over de extra inzet op toerisme en recreatie. Maar dan wil je 
niet geassocieerd worden als gemeente met grote natuurbegraafplaatsen. Met name de 
grootschaligheid van deze ontwikkeling baart ons zorgen. Een visie op natuurbegraven is 
nodig. We moeten niet wachten tot het op ons af komt. Onze visie hierop: niet grootschalig 
op landgoederen maar kleinschalig voor eigen burgers bv. aangrenzend aan 
Engelmanskamp. 
Kortom: We willen de levende toeristen, niet de dode. 
 
Apeldoorns kanaal: In oktober worden de resultaten van het provinciaal onderzoek 
gepresenteerd. College, houdt de vaart erin! We zijn zeer benieuwd naar de plannen voor 
de kanoroute. We ontvingen een ARI, graag de raad én de burgers tijdig betrekken! 
Dan bieden we niet alleen Ruimte voor de Rivier, maar ook Ruimte voor Burgers. 
 
 


