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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. 
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Inleiding 
Op de titelpagina van de CDA-prioriteiten voor de begroting 2018 – 2021 wordt verwezen naar 
een wijze uitspraak van de Griekse geleerde Aristoteles. 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 ge-
zonde financiële 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 inves-
teringen, maar gelijktijdig is en blijft zorgvuldigheid hier vereist.  
 
Positie CDA-fractie 
CDA Nunspeet behoort niet tot de coalitie en is daardoor ook geen medeopsteller van het 
collegeprogramma 2014 – 2018. De CDA-fractie heeft bij de beschouwingen over dit pro-
gramma in 2014 zich positief kritisch opgesteld t.o.v. dit programma en wil daar dan ook nu 
naar handelen. Een bijkomende factor is dat de uitvoering van deze begroting na 21 maart 
2018 grotendeels in handen komt te liggen van een nieuw college en de controle op de uitvoe-
ring komt te liggen bij een nieuwe gemeenteraad. Nu te stellen prioriteiten worden, zo heeft de 
praktijk laten zien, zo nodig aangepast in het dan te sluiten coalitie- en vervolgens collegepro-
gramma. 
 
Uitgangspunten begroting 2018 – 2021 
De in de raadsvergadering van 20 april 2017 vast te stellen uitgangspunten voor de program-
mabegroting 2018 – 2021 hebben in de commissievergadering van 6 april jl. onze instemming 
gekregen.  
 
De financiële armslag 
In de afgelopen periode is het economische herstel zichtbaar geworden en deze gunstige ont-
wikkelingen hebben ook haar effecten op de financiële huishouding van het Rijk en de ge-
meente. De rente op de kapitaalmarkt is historisch laag, de grondwaarde heeft haar dieptepunt 
gehad en beweegt zich, zij het langzaam, weer opwaarts, mede door de toenemende huizen-
bouwactiviteiten en -markt.  Al deze ontwikkelingen bij elkaar geven een positiever financieel 
toekomstbeeld met meer financiële armslag. 
 
Nota reserves 2016 
De Nota reserves 2016 kent een grote verscheidenheid in reserves en voorzieningen. Ook is 
er een groot verschil in de gekoppelde financiële omvang. Een aantal reserves en voorzienin-
gen is noodzakelijk en passend. Maar ook nu is een kritische beoordeling van de reserves 
nodig op actualiteit en omvang. 
Het CDA is blij met de gemaakte keuze om de precariobelasting op kabels en leidingen in een 
reserve onder te brengen. Recent heeft de Eerste Kamer ingestemd met de opheffing van 
deze belasting met een overgangsregeling voor bestaande gemeentelijke heffingen tot maxi-
maal 5 jaar. Dat betekent voor de gemeente Nunspeet dat er uit deze reserves uiteindelijk zo’n 
7,5 miljoen euro beschikbaar komt. 
Het CDA vindt dat het college deze reserve niet als algemeen dekkingsmiddel in mag gaan 
zetten, maar specifiek te gaan gebruiken als (mede)dekkingsmiddel voor de grote projecten. 
 
  

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/
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Grote projecten 
In de aankomende jaren krijgt de gemeente Nunspeet te maken met een aantal grote pro-
jecten. Groot in de zin van fysieke omvang en ruimtelijke beslaglegging en groot in financiële 
omvang. De CDA-fractie onderkent de volgende grote projecten: 

• Sport en recreatiecentrum De Brake. 
• Herinrichting Stationsomgeving. 
• Uitvoering Centrumplan 2016/herindeling Marktplein. 
• Huisvestingsplan basisonderwijs. 

Alhoewel de kosten per project (nog) niet allemaal in beeld zijn is het duidelijk dat het om 
financieel grote projecten gaat. De financiële middelen zullen voor een belangrijk deel door de 
gemeente moeten worden opgebracht en aangevuld moeten worden met externe co-financie-
ringen en subsidies.   
 
De samenleving 
Alle jonggeborenen tot de zeer oude mensen in de gemeente Nunspeet vormen samen de 
Nunspeetse samenleving. Het CDA richt zich als gezinspartij op een samenleving die van een 
individueel gerichte samenleving overgaat naar een samenleving, waarin de mensen, inbegre-
pen de overheid, weer oog en hart voor elkaar hebben. Vanuit die optiek wil het CDA ook 
daarin investeren en wel op de volgende punten: 

• Fysieke veiligheid door daar waar nodig extra te investeren in preventieve maatregelen 
waaronder het project veilige woningtoegang, maar ook door bijvoorbeeld het aan-
schaffen van mobiele camera's die op bepaalde tijden op bepaalde plaatsen zouden 
kunnen worden ingezet. 

• Sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel kunnen verbeterd worden. Ook in Nunspeet 
loopt jong en oud de kans daar mee te maken te krijgen. Het CDA denkt daarbij aan 
extra investeringen op het gebied van drank- en drugsbestrijding. Maar ook het onder-
werp handhaven in al zijn uitvoeringsaspecten heeft extra financiële impulsen nodig 
om tot zichtbare resultaten te komen. 

• Bereikbaarheid. Bereikbaarheid in het ‘groot’ heeft al de volle aandacht in de vorm 
van de ontwikkeling van het stationsgebied en de regionale aanpak van de A28 pro-
blematiek. Maar bereikbaarheid in het ‘klein’ heeft ook te maken met kleine zaken in 
de gemeente variërend van goede fietspaden, de kwaliteit en begaanbaarheid van de 
voetpaden, ook voor de slecht ter been zijnde gebruikers.  Voor het CDA is een voort-
durende inspanning vereist om de bereikbaarheidskwaliteit in de Nunspeet op een zo 
hoog mogelijk niveau te houden of alsnog te brengen. 
 

Gezondheidszorg en welzijn  
Leidend voor het CDA is dat zorg een middel is om de kwaliteit van het leven op peil te houden 
en dat elke zorgvraag van onze inwoners een eigen context heeft. Er zijn maar weinig inwoners 
die precies hetzelfde nodig hebben. Daarom is het van belang dat de inwoners zelf een rol 
krijgen in het benoemen van hun zorgvraag. De gemeente Nunspeet is goed op weg met het 
totale zorgbeleid, maar er kan nog meer op de menselijke kant worden ingezet. Daarom zullen 
we ons onder meer blijven inzetten voor voldoende hulp in de thuiszorg voor alle Nunspeters 
die dat nodig hebben.   
Ook zullen we ons blijven inzetten voor meer werkgelegenheid in onze gemeente, zeker voor 
de mensen die het op de arbeidsmarkt het moeilijkst hebben.   
Het CDA vindt dat, daar waar nodig, financiële middelen beschikbaar moeten komen om het 
zorg- en welzijnsniveau in Nunspeet te behouden en daar waar nodig nog verder te verbete-
ren.  
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Onze leefomgeving 
Onze leefomgeving kent een enorme diversiteit van uitingen en veel van die uitingen worden 
als heel positief herkend en ervaren. Dat moeten we ook behouden, maar tegelijkertijd zijn er 
ook enorme uitdagingen m.b.t. onze leefomgeving en de allergrootste uitdagingen zijn de as-
pecten duurzaamheid en energieverbruik. Fossiele energievoorraden raken uitgeput of wor-
den onbetaalbaar. Er zullen meer alternatieve energiebronnen beschikbaar moeten komen. 
Dat is ook nodig in het belang van ons klimaat en leefmilieu. Ook de gemeente Nunspeet is 
zich dat bewust en werkt daaraan met de invulling van een klimaatneutrale gemeente. Maar 
die weg is lang en kent vele hobbels.  
Daarom wil het CDA dat de gemeente maximaal inzet op innovaties en implementaties van 
CO2- neutrale en goede duurzaamheidsmaatregelen. De tijd van ‘erover praten’ is voor het 
CDA voorbij, de tijd van handelen om de gestelde doelen, zoals o.a. beschreven in het Gelders 
energieakkoord, te gaan halen is nu echt aangebroken. En zeker op dit gebied gaan de kosten 
voor de baten uit en die baten zijn meestal niet direct in klinkende munt uit te drukken. Maar 
het gaat ons om ons milieu, onze schone lucht en een gezonde leefomgeving.  
Het CDA pleit er met nadruk voor op dit gebied stevig te investeren en dat als het kan in 
samenwerking met initiatieven vanuit onze samenleving, die er gelukkig al zijn. Pak de rol van 
een maximaal faciliterende overheid op dit gebied maximaal op.   
 
Sportvoorzieningen 
Nunspeet beschikt, dan wel gaat, als gevolg van komende plannen en de daaraan gekoppelde 
financiële middelen beschikken over uitstekend geoutilleerde sportvoorzieningen en dat is een 
goede zaak. Het CDA vindt, gezien vanuit die constatering, dat als het gaat om het stellen van 
begrotingsprioriteiten de sportvoorzieningen nu niet in de rij topprioriteiten thuishoren. 
 
Nunspeet en cultuur 
In de vigerende Beleidscultuur 2015 – 2018 wordt aangehaald dat in Nunspeet zich een ver-
schuiving aftekent van aandacht voor de artistieke en zakelijke waarden naar de maatschap-
pelijke waarde van kunst & cultuur. Juist het realiseren van maatschappelijke waarde draagt 
meer dan ooit tevoren bij aan de legitimatie van de besteding van publieke middelen aan kunst 
& cultuur. De gemeente Nunspeet wil stimuleren dat de cultuursector zijn rol pakt in de maat-
schappelijke ontwikkelingen. De cultuursector staat dus niet los van de samenleving. Culturele 
instellingen worden daarbij geacht artistieke, zakelijke en maatschappelijke waarden te cre-
eren, het zogenaamde cultureel ondernemerschap. Het ingenomen beleidsstandpunt gaat er-
van uit dat de culturele aanbieders met initiatieven en voorstellen komen die invulling geven 
aan gewenste maatschappelijke effecten en beleidsdoelstellingen. De voorkeur van de ge-
meente gaat daarbij uit naar initiatieven gericht op samenhang tussen cultuur en andere do-
meinen, waaronder het sociaal domein en in het bijzonder Toerisme en de WMO.  
Het CDA vindt dat er op een aantal culturele gebieden nu daadwerkelijk initiatieven zijn ont-
wikkeld en aangeboden en die moeten dan ook gehonoreerd worden in de vorm van nu spe-
cifieke investeringen op het gebied van ‘promotieactiviteiten’ Het CDA pleit daarom voor het 
instellen van een reservering ‘Promotie Nunspeet’ van jaarlijks € 250.000. Vanuit die reserve-
ring kan een structurele financiële ondersteuning aan onderstaande activiteiten/instanties wor-
den verleend.  

• De Stichting Nunspeet uit de Kunst te steunen met € 220.000 
• De Stichting Museum Nunspeet Exploitatie te steunen met € 25.000 
• De Stichting Museum Elspeet te steunen met € 5000 

Het moge duidelijk zijn dat v.w.b. de CDA-fractie de dekking grotendeels uit de opbrengsten 
van de verblijfsbelasting gehaald kunnen worden. 
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Bedrijvencontact 
De economische ontwikkeling van Nunspeet is belangrijk voor het goed functioneren van onze 
samenleving. De CDA-fractie wil de bestaande werkgelegenheid behouden en vooral extra 
banen creëren. Om dit te bereiken zet het CDA zich in om de juiste randvoorwaarden te schep-
pen, initiatieven te ontplooien en bedrijfsactiviteiten professioneel te ondersteunen.  
De CDA-fractie stelt daarom opnieuw voor de bestaande functie bedrijvencontactfunctionaris 
op te waarderen naar een volwaardige 1Fte om het bovenstaande te kunnen gaan invullen.  
 
Toeristen- en forensenbelasting 
In de uitganspunten Begroting 2018 – 2021 wordt gerefereerd aan de gemaakte afspraken 
over de toeristen/forensenbelasting. In 2018 is er een forse verhoging van deze belasting en 
dat heeft uiteraard effect op de inkomsten, die met ca. 20% zullen toenemen. Een deel van 
die inkomsten is al geoormerkt als dekkingsmiddel voor het nieuwe zwembad/sporthal. Voor 
het CDA is dat een eerste positieve stap op weg naar een veel groter geoormerkt deel van de 
inkomsten toeristen/forensenbelasting. In het door het CDA in 2015 uitgevoerde onderzoek 
toeristen- en forensenbelasting (verblijfsbelasting) is de relatie en het verdienmodel van het 
investeren van een deel van de belasting in de sector, die zich hier voor inzet, nadrukkelijk. 
Vanuit het geoormerkte deel ‘verblijfsbelasting’ zijn ook jaarlijks subsidies voor publiekseve-
nementen toe te kennen. Dat zijn evenementen met een directe economische spin-off: pu-
blieksevenementen leiden tot substantiële bestedingen bij Nunspeetse ondernemers door be-
zoekers. 
 
De CDA-prioriteiten voor de begroting 2018 – 2021 bijeengebracht. 
Onderstaand een opsomming van de door ons gewenste (extra) investeringen: 

• Maatregelen op het gebied van duurzaamheid, milieu en energiebesparing. 
• Nunspeet cultuur en daarin specifiek het onderwerp ‘promotie’. 
• Veiligheid en in het bijzonder de aspecten ‘preventie’ en ‘handhaven’. 
• Het zorg- en welzijnsniveau in Nunspeet behouden en daar waar nodig nog verder te 

verbeteren. 
• Uitbreiding capaciteit bedrijvencontactfunctionaris. 

https://www.cda.nl/gelderland/nunspeet/actueel/toon/het-vervolg-op-de-discussie-over-sportaccommodatie-de-brake/

