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Uitgesproken door Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter CDA
Wat zou het verleidelijk zijn om de titel Apeldoorn krabbelt op mee te geven aan onze
algemene beschouwingen over de MPB. Maar opkrabbelen, voorzitter, heeft de geur
van zieligheid in zich. En Apeldoorn is alles behalve zielig. Daarom wordt dit niet
onze titel.
Met vereende krachten uit de samenleving en van het bestuur hebben we de goede
richting naar de financiële gezondheid van onze gemeente gevonden. De weg uit de
crisis, de weg naar herstel. Een heldere koers.
Onze titel wordt daarom: Apeldoorn gaat zelfbewust door!
1. Inleiding
Het CDA beschouwt deze begroting als een stap voorwaarts in de route naar herstel.
Voor het eerst sinds een aantal jaar heeft dit college een begroting gepresenteerd
zonder bezuinigingen. Dat stemt hoopvol, maar tegelijkertijd moeten we ons blijven
beseffen dat het herstel richting 2023 broos is. De risico’s zijn groot, de buffer is
klein. Elke tegenvaller kan ervoor zorgen dat extra bezuinigingen nodig zijn.
Het CDA hecht aan financiële degelijkheid en zal daarom blijven sturen op de risico’s
die we als gemeenten kennen.
We zien dat de begroting op de eerste jaarschijven niet sluitend is. In de toekomst wil
de CDA-fractie daar wel naar streven. Om daar ook als gemeenteraad op te kunnen
sturen, overwegen we een motie waarin verzocht wordt om bij de begroting ook de
overzichten te leveren waarin door het college niet meegenomen ontwikkelingen of
bezuinigingen staan gepresenteerd.
2. Ambities
Deze begroting kent gelukkig ook ambities, ambities die er voor zorgen dat we
langzaamaan ook weer aan de stad, dorpen en gemeente kunnen bouwen.
Bijvoorbeeld in sport en evenementen. Het CDA ziet deze investering als een impuls
voor de economie en samenleving. Omdat ondernemers, sportverenigingen en de
samenleving direct profiteren van grote (sport)evenementen.
Naar aanleiding van schriftelijke vragen van het CDA heeft het college de toezegging
gedaan het aantal wijkagenten tot een totaal van 31 te verhogen. Het CDA heeft
eerder al zijn zorgen geuit over pesten en onveilige situaties op scholen. Preventie is
daarin heel belangrijk en de politie kan daar een grote rol in spelen. We overwegen
een motie waarin we vragen om 1 van de 31 wijkagenten te belasten met preventie
in het totale onderwijs van Apeldoorn. Kortom: een wijkagent voor scholen.

Apeldoorn is steeds meer het economisch centrum van de regio. Wij zijn
blij met de aandacht in het coalitieakkoord ‘Door’ voor de veelzijdige
economie. Maar daarin kunnen nog flinke stappen worden gezet.
Een aantal voorbeelden:
- in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarin zijn de eerste stappen
gezet, maar dat kan nog veel beter.
- als je een sterke regionale economie hebt, gaan we dan nu eindelijk in onze inkoop
lokale partijen voorrang geven?
- in de versterking van de toeristische sector. Onze topattracties als de Julianatoren
en de Apenheul bloeien als nooit tevoren. Maar om de Veluwe blijvend aantrekkelijk
te houden, is een ontwikkeling van de toeristische sector noodzakelijk.
Vakantieparken moeten ook in de toekomst aantrekkelijk zijn om in te verblijven
tijdens een vakantie. We zien uit naar de plannen van het college waarin het
strategisch doel toeristisch toplandschap wordt uitgewerkt.
- in het hoofdstuk milieu lezen we dat één van de speerpunten is: een
energieneutraal Apeldoorn in 2030. Daar liggen economisch en milieutechnisch
gezien heel veel kansen. Het CDA ondersteunt deze ambitie daarom van harte, maar
wel zien wij graag op korte termijn een voorstel tegemoet van het college hoe de
doelstelling van 2030 wordt gehaald. Als daarvoor niet spoedig concrete plannen
worden gemaakt, zal ook deze doelstelling een wassen neus blijken en kunnen we
het beter schrappen als speerpunt.
- economische ontwikkeling vraagt ook om eenduidige profilering. Diverse
benamingen zijn de afgelopen jaren langsgekomen: hoofdstad van de Veluwe,
woonstad, buitenstad, enz. Wij willen een duidelijke koers, en we verzoeken het
college hierin de gemeenteraad uitgebreid te betrekken.
3. Forensenbelasting
Het feit dat deze begroting een forensenbelasting kent die moet zorgen voor een
stevige buffer, is het CDA niet blij mee. Het past niet bij het strategische doel van
Apeldoorn, een toeristisch toplandschap te willen zijn. Het college heeft inmiddels
aangegeven dat de invulling van de forensenbelasting nog niet vast staat en in
overleg gaat met de toeristische sector. We overwegen een motie om richting te
geven aan dit overleg.
4. Sociaal domein
De afgelopen tijd hebben we als raad besloten over de invoering van de jeugdzorg
en de WMO-taken. Het sociaal domein zal de helft van onze begroting gaan
behelzen. De voorbereiding is goed, maar we zijn heel benieuwd hoe de
maatregelen gaan uitpakken voor ouderen, voor mantelzorgers, voor zieken.
Ondanks het voorstel van het CDA om de decentralisaties een jaar uit te stellen,
heeft politiek Den Haag er toch voor gekozen om de zorgtaken te decentraliseren.
We hopen dat er door risico’s zoals de continuïteit van zorg en het niet kunnen
leveren van passende zorg niemand tussen wal en schip gaat vallen. We gaan er
van uit dat het college de grote risico’s goed monitort en beheerst.
5. Klantcontact Activerium
We zien dat het klantcontact in het Activerium steeds intensiever wordt. Daarvoor
wordt ook vaak de email gebruikt als communicatiemiddel. Wij vinden dat persoonlijk

contact met cliënten bijdraagt aan het sneller realiseren van resultaten en
een groter gevoel van betrokkenheid geeft. Er zijn op dit moment vele
middelen die het mogelijk maken om via videobellen of social media contact
te maken met cliënten. Om die reden overwegen we een motie waarin we het college
vragen dit te onderzoeken.
6. Vrijwilligerswerk en informatievoorziening
Het is goed, dat de gemeente aan de Kap en Stimenz de opdracht heeft gegeven,
om te komen tot een Stedelijk Steunpunt om vrijwilligers onderling te verbinden. In
een tijd, dat de rijksoverheid minder financiële middelen beschikbaar stelt, is het
goed een beroep te doen op elkaars creativiteit. Wij geloven als CDA in de kracht
van het vrijwilligerswerk en de betrokkenheid van inwoners hierbij. Het CDA vraagt
het college een overzicht samen te stellen van professionele en
vrijwillige hulpverleners, waarop door ouderen en zieken een beroep kan worden
gedaan. Het CDA heeft al eerder aangegeven dat het verstandig is te werken aan
goede informatievoorziening, op basis waarvan iemand met een hulpvraag weet
waar hij of zij terecht kan.
7. Begraafplaatsen
Het college streeft ernaar ook in de toekomst het onderhoud van begraafplaatsen op
peil te houden en daarmee de kwaliteit en de uitstraling van de omgeving te
waarborgen. Echter, de reserve onderhoud begraafplaatsen is in de nabije toekomst
niet meer toereikend om goed onderhoud te waarborgen en zullen kosten voor
begraven worden verhoogd. Hoge kosten mogen voor betrokkenen nooit een reden
zijn om dan maar tot crematie over te gaan. Daarom overwegen we een motie waarin
we een onderzoek willen naar mogelijkheden om in de toekomst het onderhoud van
begraafplaatsen betaalbaar te houden.
8. Afronding
We zijn tevreden over de wijze waarop in deze sterk vernieuwde en verdunde
begroting op transparante wijze een beeld wordt gegeven van het beleid van onze
gemeente Apeldoorn.
Voorzitter,
Wij gaan door.
Door met financieel degelijk beleid.
Met het blijvend monitoren van al de ontwikkelingen op het sociaal domein.
Door met het realiseren van ambities in, in evenementen en economie.
We wensen de ambtelijke organisatie en het college veel succes en wijsheid in de
uitvoering van al onze plannen.

