
                 
 
Samen sta je sterk!   

  
Geacht college, geachte raadsleden, mensen op de publieke tribune media en luisteraars die via radio 

794 naar ons luisteren. Mede namens D66/Groenlinks spreek ik hier de financiële beschouwing van de 
PvdA Heerde uit. Voor ons ligt een niet zo’n mooi  sociaal toekomstperspectief. Althans dat dacht ik bij 

het opstellen van deze financiële beschouwing. Door constant veranderde circulaires vanuit het rijk 
kunnen de fracties van de PvdA en D66/GroenLinks zich voorstellen dat het lastig is het juiste 

perspectief op te stellen. Dat is ook nu weer gebleken. Gelukkig voor Heerde lijkt het erop dat het 

demissionaire kabinet van VVD en PvdA de zaken zeker v.w.b. Jeugd repareert middels forse 
financiële middelen. En ook vanuit de algemene middelen stond ons nog een verrassing te wachten. 

  
Wij zijn verheugd te lezen dat de draaiknoppen die het college voorstelde in de oorspronkelijke nota 

niet terug te vinden zijn in het addendum. 

  
Het gaat hierbij om; 

-          Draaiknop eigen bijdrage van €5 naar €10 
-          Invoeren kleine bijdrage voor de Algemene regie-ondersteuning 

-          Verlaging inkomensgrens minimabeleid van 120 – 110% 

  
Voor de PvdA en D66/GroenLinks is veel bespreekbaar maar dit absoluut niet. Nu niet maar ook in 

de toekomst niet! 
  

De overige maatregelen die het college opnoemt stelpost economische crisis, areeluitbreiding HWG en 
uitstellen van investering die niet in beheerplannen staan zien wij graag uitgewerkt. Overigens vinden 

wij het opvallend dat u andere mogelijkheden die er zijn binnen de begroting niet noemt en gelijk 

naar het sociaal domein kijkt. De brief van de adviesraad sociaal domein is ons ook uit het hart 
gegrepen in deze. Er zijn vele mogelijkheden om het perspectief kloppend te maken maar die worden 

niet genoemd! Vanwaar juist deze keuzes. 
  

De fracties van PvdA en D66/GroenLinks vinden het een verstandige keuze om een groot deel van de 

extra gelden die we ontvangen voor jeugd apart te zetten in een reserve. Hiermee kijken we naar de 
toekomst. Wij zijn hier zoals bekend een warm voorstander van gezien ook de vele moties en 

amendementen die we samen in het verleden hebben ingediend op dit onderwerp. Dat geldt ook voor 
de overige delen van het sociaal domein. We zijn op dit moment soms gaten aan het vullen met geld 

dat bestemd is voor het sociaal domein. Dat is niet juist volgens PvdA en D66/GroenLinks  
Het inzetten van de precariorechten is voor ons bespreekbaar. We hebben nu kunnen zien dat er 

vanuit het rijk ineens wat kan veranderen. Keuzes zoals in eerste instantie voorgesteld rondom de 

WMO hoeven dan ook niet genomen te worden. Indien nodig hadden we de precariorechten als een 
tijdelijke overbrugging kunnen gebruiken totdat de prille baby die het sociaal domein nu nog is, 

volwassen is geworden en er dus meer zekerheid en duidelijkheid is omtrent de gelden. 
  

Een ander punt is dat Heerde als niet grond bezittende eigenaar van het bedrijf H2O bv nooit in een 

verdienmodel zal geraken als het gaat om deze bv. De kosten die Heerde maakt en heeft gemaakt zijn 
steeds weggeschreven. De ene keer is dat heel herkenbaar gebeurd en op een ander moment is het 

niet als zodanig eenvoudig en duidelijk te traceren. Dat is overigens steeds met medeweten van de 
gemeenteraad gebeurd. De PvdA en D66/GroenLinks zou graag zien dat volledig en uitputtend op een 

rij wordt gezet wat de H2O bv ons op jaarbasis kost. We zouden dat graag nog zien voor 2015, voor 

2016 en voor 2017 tot en met mei. Wij zien vanaf heden hier graag een aparte paragraaf voor 
opgenomen in de jaarrekening. 

  
 

 
 



De gemeente Heerde vergrijst. Dat gaat langzamer dan voorspeld. Het is van belang dat we jonge 

mensen in onze gemeente vasthouden. Daarvoor ben je woningen die voor hen betaalbaar zijn nodig. 

Goedkope woningen, sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Waarom lukt het niet om dat met de 
woningbouwcorporatie rond te krijgen? Hoeveel sociale woningen zijn er gerealiseerd de afgelopen 

jaren? Wij zouden graag voor de begrotingsvergadering een overzicht krijgen 
 

Zou er ook eens gekeken kunnen worden naar leegstaande gemeentelijke gebouwen voor dat doel of 

anders voor tijdelijke woonruimte of werkatelier ruimte? Zou het zogenaamde Tiny house concept ons 
kunnen helpen om voor eenpersoonshuishoudens in onze gemeente (ook statushouders) soelaas te 

bieden? College, u moet in uw begroting rekening houden met deze groepen! 
 

Voortbordurend hierop zouden we willen weten hoe het met de huisvesting van statushouders staat? 
  

Laatst viel in de Stentor te lezen dat de gemeente Epe er zo goed voor staat. Dat is fijn voor deze 

gewaardeerde buren maar kunnen we er in Heerde ook van leren? Wat doet Heerde anders dan Epe? 
Daar moet helderheid over gegeven kunnen worden door onze eigen ambtenaren. We hebben 

daarnaast twee wethouders van buiten waar we blij mee zijn (het had slechter gekund ;-)) ook zij 
kunnen ons vast helpen bij het beantwoorden van die vraag. Een uitgebreide reactie op dit punt zien 

we graag tegemoet. 

  
Voorzitter, de PvdA Heerde komt bijna aan de afronding van haar betoog maar niet voordat we samen 

met D66/GroenLinks aandacht gevraagd hebben voor de volgende zaken. 
  

Wij zien ze graag verwerkt in de komende begroting 
  

-          Innovatieve projecten: 

namens de PvdA heeft Ina Vijge het initiatief genomen hieromtrent. Er is ook een 
amendement over aangenomen. Nu er gelden beschikbaar zijn moet hier zoals toegezegd wat 

over worden opgenomen in de begroting 2018. 
-          Schoolzwemmen: 

We hebben hier als PvdA en D66/GroenLinks al vaker aandacht voor gevraagd. Er is op dit 

moment een particulier initiatief gaande en wij vinden dat we dit moeten ondersteunen als 
gemeente Heerde. We zien dit graag terug in de begroting 

-          Indexeren subsidie dorpshuis: 
Tijdens de behandeling van de nota subsidiebeleid heeft een groot gedeelte van de commissie 

samenleving het advies aan het college meegegeven om de indexering toe te passen bij het 

dorpshuis. U heeft dit advies echter naast u neergelegd. Wij zullen nu met een motie komen 
om hier wederom aandacht voor te vragen. 

 
Voorzitter, ik dank een ieder voor zijn of haar aandacht 

  
Bram Horst 

  

PvdA Heerde 

 
 


