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INLEIDING 

De begroting 2018 – 2021 is als een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd. Het is ook 
een begroting waarvan in het eerste deel van het jaar 2018 de realisatie nog geheel onder de 

verantwoordelijkheid van het zittende college en de raad valt, na maart 2018 is het volgende 

college en de gemeenteraad aan zet om deze begroting ook daadwerkelijk in daden om te 

gaan zetten. Dit gegeven maakt dat deze begroting met enige terughoudendheid moet worden 

beoordeeld.  
 

In de door ons ingediende CDA-prioriteiten voor de begroting 2018 – 2021 is verwezen naar 

een uitspraak van de Griekse geleerde Aristoteles: “Geld geven aan de juiste persoon, in de 

juiste mate, op het juiste ogenblik, met de juiste bedoeling en op de juiste manier. Dat is niet 
iedereen gegeven en ook niet makkelijk.” Zijn uitspraak gaat ook vandaag nog steeds op en 

dat vraagt dus ook in 2018 en in de jaren daarna om zorgvuldige afwegingen hoe met het 

Nunspeetse overheidskapitaal om te gaan. De gemeente Nunspeet kent een gezonde financi-

ele huishouding en ook in Nunspeet is het economisch tij en alles wat daar direct en indirect 
aan vast hangt, ten goede gekeerd. Dat betekent dat er meer ruimte is voor investeringen, 

maar gelijktijdig is en blijft zorgvuldigheid hier vereist.  

 

In deze beschouwing kijkt de CDA-fractie wat er van onze ingediende wensen zichtbaar in de 
begroting is terug te vinden. Het totaal van de begroting en de integrale afwegingen wordt 

daarbij niet uit het oog verloren. In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de 

burger centraal gesteld in het beleid. Alle uitgaven op de gemeentebegroting worden getoetst 

aan de vraag of de burger daar gelukkiger van wordt. Wij hebben die toetsing in een centrale 

vraag verpakt: Zijn Nunspeters tevreden met wat hun gemeentebestuur met de begroting 
aanbiedt en vooral met dat wat de gemeente vervolgens ook gaat doen? 

 

DE PROGRAMMABEGROTING OP ZICH 

De begroting zit boekhoudkundig en lay-out technisch goed in elkaar. Dat verdient een com-
pliment aan het college, de betrokken portefeuillehouder en aan de betrokken ambtenaren.   

 

DE PROGRAMMABEGROTING ALS INFORMATIEBRON  

De nu ingezette wijze van digitale presentatie is passend in het steeds verder ontwikkelen van 
digitale mogelijkheden en services. Feit daarbij is echter wel dat niet alle Nunspeetse inwoners 

digitaal aangesloten danwel digitaal vaardig zijn. Een leesbare begroting op papier is en blijft 

dan ook in de toekomst noodzakelijk. De fractie van het CDA is blij met de gekozen verschil-

lende begrotingspresentatiewijzen zodat alle inwoners de mogelijkheid hebben kennis te ne-

men van de begroting, de beschouwingen, de discussies en besluiten. Daarnaast wordt het 
effect van die toegankelijkheid en openheid nog verder vergroot doordat alle vergaderingen 

en dus ook de begrotingsvergadering audiovisueel live te volgen zijn.  

 

DE CDA-KERNPUNTEN 
Het CDA Nunspeet legt het zwaartepunt bij onze principes en kernpunten. Principes die ingaan 

op bijvoorbeeld eigen - en overheidsverantwoordelijkheid en zorgzaam zijn voor elkaar. Bur-

gerparticipatie, zorg, mobiliteit, onderwijs en duurzaamheid zijn onze kernpunten in de criteria 

voor de beoordeling van elke begroting, dus ook deze.  
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DE ZORG 

In Nunspeet is de zorg zoals in programma 1 benoemd en begroot goed geregeld. Er wordt 
op veel gebieden binnen het Sociaal domein actief ingezet op betrokkenheid, toegang en bij-

voorbeeld arbeidsparticipatie. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Met name 

het thema jeugdzorg is een zowel in dimensie als in financiële belasting een groot aan-

dachtsgebied. Dat wordt vooral veroorzaakt door onduidelijke verrekenconstructies en de 

grote hoeveelheid en veelal dure disciplines die binnen de jeugdzorg werkzaam zijn. Desal-
niettemin is het aan ons college hier passende maatregelen voor te nemen. Binnen het ge-

hele gebied van zorg zijn er in Nunspeet een viertal welzijnsorganisaties actief die, elk op 

hun eigen wijze en gesteund door een grote schare van vrijwilligers, essentieel zorgwerk in 

onze Nunspeetse samenleving invult. Die inzet is voor het CDA niet eindig en zal in die zin 
dan ook blijvend ondersteund moeten worden. 

 

DUURZAAMHEID 

Het akkoord van Parijs verbindt ons in de opgave naar een duurzame toekomst. In 2050 
moet onze samenleving energieneutraal zijn. Om deze transitie tijdig te laten slagen, moe-

ten bewoners, bedrijven en overheden nu gezamenlijk de schouders eronder zetten en inno-

vatieve oplossingen bedenken en mogelijk maken. Ook de gemeente Nunspeet is medeon-

dertekenaar van het Gelders -energieakkoord en heeft zich dus verplicht de daarin ge-
noemde doelstellingen te gaan halen. In het nieuwe regeerakkoord wordt maximaal op duur-

zaamheid ingezet met o.a. nieuwe wetgeving die gemeenten bindende maatregelen oplegt 

om de duurzaamheidsdoelen in omvang en in tijd te gaan halen. In de aankomende jaren 

zullen er daarom ook in Nunspeet op het gebied van duurzaamheid en energiebeleid ver-

gaande beslissingen en maatregelen genomen moeten worden. Door de CDA-inbreng inzake 
een nieuw zwembad en sporthallen moet maximale duurzaamheid worden gerealiseerd. 

In de begroting wordt in programma 4 veel aandacht aan duurzaamheid en de daarmee sa-

menhangende aspecten gegeven en terecht. Het CDA vindt de voorgestelde aanpak, die ook 

vooral gericht is op samenwerking en burgerinitiatieven, goed maar vraagt zich echt af of 
het voldoende is om de gestelde doelen op tijd te gaan halen en of het figuurlijke gaspedaal 

nog verder moet worden ingedrukt. 

 

KUNST EN CULTUUR 
In uw programma beschrijft u dat de samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevor-

derd door onder andere een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op 

gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. In de begroting verstrekt u 

de Stichting Nunspeet uit de Kunst een eenmalige subsidie van 50.000 euro. Een bedrag dat 

ver onder de gevraagde ondersteuning ligt en ook ver onder dat wij in onze prioriteiten heb-
ben aangegeven. Daarnaast ziet het CDA i.p.v. een subsidie liever een service-level 

agreement (SLA), waarbij de prikkel uitgaat naar de ontvanger. Voor samenwerking op dit 

gebied zijn wij een warme voorstander en hebben dat al op meerdere plaatsen nadrukkelijk 

kenbaar gemaakt Ook u spreekt hierover, maar over het hoe en over welke organisaties het 
dan gaat blijft in het luchtledige hangen. 

 

HANDHAVEN 

Uw voornemen is, en gevoed door een brede raadswens, meer inzet op handhaven. Ook het 
CDA was en is daar voorstander van. Maar die verhoogde inzet mag wat ons betreft niet ver-

taald worden in een te halen quota van aantal bekeuringen en boetes. Handhaven is primair 

een corrigerend middel en het uitschrijven van boetes is slechts het ultieme middel daarvan. 

Dat vraagt dus om passend beleid en uitvoeringsbepalingen waarbij gevonden maatschappe-
lijke prioriteiten gehonoreerd moeten worden.  
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En vanuit die optiek is het noodzakelijk volle aandacht en inzet te geven aan het handhaven 

van het hondenbeleid en minder aan een verkeerd geparkeerde auto.  
Ook het handhaven op illegale bewoning, zoals beschreven in programma 3, verdient wel 

een differentiatie op welk type park de nadruk ligt. 

 

ONDERWIJSHUISVESTING 

Goed onderwijs vereist passend en bij-de-tijdse huisvesting. Met het vastgestelde strategi-
sche huisvestingsplan ‘Extra Oog voor de toekomst’ is de gemeente vooruitstrevend bezig de 

noodzaak van een goede schoolhuisvesting ook echt te gaan realiseren. De actuele situatie 

geeft echter aan dat initiële bouwplannen van het IKC in Elspeet niet doorgaan en er nu al-

ternatieven, het zogenaamde plan B, moet worden ontwikkeld. Ook de ontwikkelingen en 
huisvestingsbehoefte van het Junior college vraagt om extra aandacht. 

 

DE RESERVERINGEN 

Het was een nadrukkelijke CDA-wens nu al euro’s te gaan oormerken ten behoeve van het 
creëren van een financiële buffer t.b.v. de komende grote projecten onderwijshuisvesting en 

stationsomgeving. Een eerste aanzet van in totaal 10 miljoen euro is nu gedaan en daar is 

het CDA blij mee. Of het voldoende is valt te betwijfelen, maar dat zal in de nabije toe-

komst, waarin de contouren en dus ook de kosten, duidelijk worden. 
 

DE NABIJE TOEKOMST 

De begroting is bij het opstellen een momentopname en is vanaf het moment van goedkeu-

ring op veel zaken onderhevig aan ontwikkelingen buiten de gemeente. Het concrete voor-

beeld daarvan is de jaarlijkse onzekerheden over de uitkeringen van het Gemeentefonds. Uit 
het nu afgesloten regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ blijkt dat er bij de al bekende 

zaken die op het gemeentelijke bordje liggen er nog meer bijkomen. Thema’s die worden 

opgelegd zijn de gemeentelijke inspanning op terrein van mensenhandel, radicalisering van 

jongeren, de gereguleerde wietteelt, het vormgeven aan de maatschappelijke diensttijd aan 
mantelzorgondersteuning (bij beperking van de wijkverpleging en zorg), aanpak eenzaam-

heid en preventieve gezondheidzorg. Kortom een reeks van zaken.  

 

DE CDA-VRAGEN BIJEENGEBRACHT 
 

1. Het thema jeugdzorg baart grote zorgen op met name financieel gebied. Het beschik-

bare budget moest al extra worden aangevuld en de signalen geven aan dat een 

veelvoud van die al gedane aanvulling nog gaat volgen. In de begroting is daar geen 

voorschot op genomen. Kunt u aangeven op welke wijze u het verwachte tekort van 
mogelijk anderhalf miljoen euro gaat opvangen? 

2. Heeft u de zorgvraag voor de jongeren en ook de ouderen voor de komende jaren 

echt in beeld en is daar financieel beleid op gemaakt en kunt u aangegeven hoe de 

samenwerking tussen alle organisaties in de jeugdsector nu gaat? 
3. De in onze gemeente actieve welzijnsorganisaties verrichten onmisbare zaken waar-

door het algemene welzijnspeil in onze gemeente op een hoog peil staat. Die inzet is 

wel blijvend noodzakelijk en zal, zeker ook gezien de ‘vergrijzing’ van onze inwoners, 

eerder toe- dan afnemen. In dat kader past dus een verhoging van het welzijnsbud-
get met 5% en daar waar nodig passende projectsubsidies op basis van overleg en 

de dan actuele samenlevingsvraagstukken. 

Kunt als college deze benadering onderschrijven en daar vervolgens naar handelen? 

4. Bent u ervan overtuigd dat de nu voorgestelde maatregelen om de vastgelegde duur-
zaamheidsdoelen in tijd en omvang te gaan halen en voorziet deze begroting daar in 

uw ogen voldoende financiële middelen voor? 
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5. De toegekende subsidie aan de Stichting uit de Kunst oogt vriendelijk, maar is in 

onze ogen onvoldoende om een professionele organisatie zoals Stichting Nunspeet uit 
de Kunst bestaansmogelijkheden te geven. De wens van de stichting was om te ko-

men tot een meerjarige overeenkomst in plaats van een incidentele subsidie. Wat is 

de mening van het college en hoe spreekt u hierover met het stichtingsbestuur? 

6. Deelt het college dat het gebruik van een zogenaamde service-level agreement (SLA) 

een goede en transparante manier van financiële ondersteuningen met bijbehorende 
prestatieafspraken is? 

7. U geeft aan dat de samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder 

andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Hoe stelt u 

zich dat bevorderen voor en om welke organisaties/instellingen/stichtingen gaat het 
dan? 

8. Handhaven is ook een zaak van maatwerk en prioriteiten stellen waarbij die vanuit de 

samenleving vooraan moeten staan ondanks al geformuleerde inzetscenario’s. Bent u 

bereidt de inzet te spiegelen aan de samenlevingswensen? 
9. Kunt u aangeven wanneer u met concrete voorstellen naar de raad komt over ‘plan B’ 

in Elspeet en de huisvesting van het Junior college? 

10. Niet direct in de begroting, maar wel van grote invloed daarop is het gegeven dat er 

vanuit het Rijk nog meer zaken qua uitvoering bij de gemeente gelegd gaan worden. 
Heeft u daar al een beeld van en hoe dat op termijn de begroting en gemeentelijke 

organisatie kan gaan beïnvloeden? 

 

ZIJN NUNSPETERS NU TEVREDEN? 

Maakt deze begroting ook dat Nunspeters tevreden zijn van dat wat hun gemeentebestuur 
met de begroting aanbiedt en vooral met wat de gemeente vervolgens ook gaat doen? Ons 

antwoord daarop is ja, misschien niet direct, maar wel op termijn als het besef daar is dat 

wij mogen en kunnen wonen in een gemeente met een hoge levensstandaard, faciliteiten, 

leefklimaat en verzorging en dat alles tegen een lage gemeentelijke belastingdruk. 
 

AFSLUITEND 

Het CDA is van mening dat Nunspeet een financieel gezonde gemeente is en dat ook wil en 

moet blijven. Deze programmabegroting oogt optimistisch, heeft nieuw beleid en zet grote 
reserveringen al neer voor de komende grote projecten. Regeren is vooruitzien en dat geldt 

ook hier. 

Begroten en handelen in de geest daarvan is en blijft een voortdurend afwegen en keuzes 

maken. Aristoteles benoemde dat al eeuwen geleden en ook in 2017 is dat de uitdaging voor 

een goed Rentmeesterschap. Het CDA wenst het college en de gemeenteraad daarvoor alle 
wijsheid en zegen toe.  

 

 

 
Nunspeet, 12 oktober 2017 

 

CDA-fractie gemeenteraad Nunspeet, 

 
 

 

Koos Meijer en Karel van Bronswijk 


