
 

 

 

CDA APELDOORN BENADRUKT VEILIGHEID, 
VOORKOMEN VECHTSCHEIDING EN FOCUS IN 
APELDOORNSE BEGROTING 

De gemeente legt op donderdag 10 november haar begroting voor aan de 
gemeenteraad. Al sinds begin oktober zijn de raadsleden en fracties met 
elkaar in gesprek om de begroting aan te scherpen en aandachtspunten of 
verbeteringen te benoemen. Daarnaast kan het college worden opgedragen 
om de begroting te wijzigen (amenderen) of een voorstel verder te 
onderzoeken (motie). Het CDA Apeldoorn heeft in enkele amendementen en 
een motie de nadruk gelegd op veiligheid, preventie bij jeugdzorg en 
onderwijs en het buitengebied. Het CDA Apeldoorn streeft ook naar focus bij 
de uitvoering. Donderdag moet blijken of de voorstellen van de lokale CDA 
fractie worden gehonoreerd. 

Bij  de begrotingsbehandeling maken de diverse partijen duidelijk welke zaken zij in het 
komende jaar en de jaren daarna van belang vinden. Immers de begroting van de 
gemeente Apeldoorn wordt altijd voor de komende vier jaren uitgewerkt en moet daarbij 
sluitend zijn. Er mogen geen tekorten ontstaan. 

Het college kreeg van het CDA Apeldoorn al tijdens de algemene beschouwingen 
complimenten. Ook andere partijen hebben aangegeven veel van de uitgangspunten in 
de begroting te kunnen onderschrijven. Een groot pluspunt in de huidige begroting is het 
overschot. Er is voldoende geld om de verschillende opgaven in Apeldoorn aan te pakken. 
Daarnaast maakt het college een gebaar door elke Apeldoornse belastingbetaler 75 euro 
terug te geven. 

Toch heeft het CDA Apeldoorn 3 voorstellen voor wijzigingen gedaan. Op het gebied van 
veiligheid en vechtscheidingen en een belangrijke nuance in de verwoording van de 
gebiedsvisie voor Beemte-Broekland. 

Veiligheid 
Het wordt veel gezien tegenwoordig. Overlast in bepaalde delen van onze gemeente. Zo  
waren het Centrum, Zuidbroek en Osseveld al meerdere malen in het nieuws. Daarnaast is 
er op sommige plekken een gevoel van onveiligheid. Om die reden is er veel aandacht 
voor jeugdzorg en preventie. Het CDA benadrukt echter de aanvulling die nodig in 
handhaving. Er wordt gevraagd om extra BOA’s en versterking van de afdeling 
handhaving. Een belangrijk signaal aan de Apeldoornse samenleving en een betere 
invulling van het ambtelijk apparaat. Het amendement dat vraag om een structurele 



uitbreiding is medeondertekend door WijApeldoorn en de Christen Unie. Meer steun 
wordt verwacht tijdens het debat.  

Vechtscheiding en preventie 
In de gemeentelijke begroting is een fors bedrag vrijgemaakt voor preventieve 
zorgmaatregelen. Het CDA Apeldoorn werkt samen met D66 Apeldoorn aan een voorstel 
om te zorgen dat preventie een structureel karakter krijgt in dit domein. Daarbij moeten 
aandacht ter voorkoming van vechtsscheidingen en ook taalontwikkeling een belangrijke 
plek krijgen in het takenpakket van de gemeente. 

Beemte-Broekland 
Al in februari van dit jaar kwam het CDA Apeldoorn in samenwerking met de Christen 
Unie tot een motie bij de vaststelling van de omgevingsvisie. Daarbij werd speciale 
aandacht gevraagd voor het buitengebied van Beemte-Broekland. Ook nu wordt in de 
begroting van de gemeente te veel nadruk gelegd op de energie-opgave van de 
gemeente Apeldoorn. Er wordt enkel gesproken van grootschalige energie opwek in het 
buitengebied. Het CDA Apeldoorn is van mening dat dit geen recht doet aan de positie 
van Beemte-Broekland en heeft een wijzigingsverzoek ingediend om ook hier het woord 
integrale gebiedsvisie te gebruiken, zodat ook aandacht is voor andere ontwikkelingen als 
wonen, leefbaarheid en voorzieningen. Woorden doen er toe. Ook in een begroting. En 
vanzelfsprekend ook in ons buitengebied. Ook nu vindt het CDA Apeldoorn de Christen 
Unie weer aan haar zijde die dit amendement mede zal indienen. 
 
Focus 
In de algemene beschouwingen riep het CDA Apeldoorn zowel het college als de raad op 
om te focussen. De ambitie is hoog, de uitvoering door schaarste in personeel en 
goederen moeilijk. Kiezen is daarbij belangrijk.  

Op donderdag 10 november wordt de begroting behandeld. Tot die tijd moet het CDA 
Apeldoorn afwachten of er voldoende steun is binnen de raad voor haar voorstellen. “We 
gaan de raadsvergadering, die die dag al om 14.00 uur begint, echter vol vertrouwen in”, 
aldus fractievoorzitter Alinda Fredriks.  

 

Noot voor de redactie: voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met het 
CDA Apeldoorn (cda@apeldoorn.nl). Direct met fractievoorzitter en raadslid Alinda 
Fredriks (06-52375339) of met raadslid Martin Fransen (06-83338341). Ook kunt u contact 
opnemen met fractievertegenwoordiger Hans van Gerrevink (06-13466538) 

Bijgevoegde foto: Een deel van de CDA Apeldoorn Fractie tijdens het landelijke CDA 
congres op 5 november jl. 

(van links naar rechts) Alinda Fredriks, Clariska van Hoek en Hans van Gerrevink 
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