
 

Duurzaam koers houden: het coalitieakkoord SGP, CU en GB met een mooie 

strik erom. 

Op 22 mei jl. is het coalitieakkoord duurzaam koers houden door de drie 

deelnemende partijen Staatkundige Gereformeerde Partij, ChristenUnie en 

Gemeentebelang gepubliceerd. En ja, niet met het Christen-Democratisch 

Appèl als deelnemende partij. Doelbewust spreek ik hier de volledige partij 

namen uit omdat men bijna vergeet waar het SGP en het CDA de afkortingen 

van zijn. De verkiezingsuitslag op 21 maart jl. was voor de genoemde partijen 

aanleiding om de bestaande coalitie voort te zetten. Gezien de stemverhouding 

een begrijpelijk en ook voorziene zet.  

Had het anders gekund? Zeker wel, andere combinaties waren ook mogelijk en 

Chris Stoffer heeft zich in zijn rol als informateur sterk ingezet om tot een voor 

de gemeente Nunspeet passend raadsakkoord te komen waar iedereen zijn of 

haar handtekening onder zou kunnen zetten en verantwoordelijkheid voor de 

inhoud zou gaan dragen. Dat bleek in de praktijk voor de oude en nu weer 

nieuwe coalitiepartijen een stap te ver te zijn, zonder dat daarbij werd 

aangegeven wat dan hun tegenargumenten zijn. Het CDA vindt dat jammer dat 

die stap niet is gezet. Het was in onze ogen een stap vooruit geworden 

waarmee de stabiliteit van het lokale openbare bestuur opnieuw verankerd 

had kunnen worden. Verankeren gebaseerd op de bindende kracht die onze 

manier van Nunspeetse samenleving vraagt en waar het gaat om horen en 

gehoord worden, om het delen van zeggenschap en een stem geven aan 

iedereen. 

Gelukkig komt er wel iets van die kenmerken terug in het coalitieakkoord. Het 

akkoord begint met ‘iedereen telt mee’ en dat is een hoopvolle stelling. Dus nu 

een coalitieakkoord waarin een aantal door het CDA ingebrachte punten ook 

zijn opgenomen. Daarnaast hebben de coalitiepartijen ook ons advies 

overgenomen het akkoord niet te belasten met ca. 175 actiepunten, maar dat 

over te laten aan het college en daarmee gelijktijdig ruimte creëren voor 

verdere verfijning en het debat in de gemeenteraad.  

Het CDA wil zijn waardering daarvoor uitspreken, evenzo voor de wijze waarop 

het CDA-voorstel om in Nunspeet een nieuw proces van duidings- en 

vervolgdebatten en gesprekken in de praktijk is ingevuld.  

  



Hadden wij als deelnemer het anders of beter gedaan? Op veel punten niet, 

maar op bijvoorbeeld duurzaamheid wel, wij hadden ons niet beperkt tot wat 

aan landelijke tijd- en doelstellingen gerelateerde zaken, maar wij hadden ons 

veel meer op concreetheid in ambities en doelstellingen gericht om in 

Nunspeet duurzaamheid in haar brede context nu echt waar te gaan maken. 

Ook hadden wij duurzaamheid tot hoofditem gemaakt met ook een wethouder 

duurzaamheid vanuit het oogpunt van een integrale aanpak en sturing. Niet 

zoals nu verdeeld over meerdere portefeuilles. Een ander punt is voor het CDA 

het punt jeugdzorg, een erg lastig en complex probleem. Dat de kosten 

oplopen is hier slechts een symptoom van en niet het daadwerkelijke issue dat 

opgelost moet worden. Wat hier mist is een helder omlijnde doelstelling die, al 

is het goed bedoeld, niet alleen met Jongeren Ontmoetingsplekken en 

versterking van het Centrum voor Jeugd en Gezin kan worden opgelost. Over 

de uitbreiding van het CJG nog het volgende. Het welzijnswerk is afgelopen 5 

jaar ruim 15% van haar budget kwijtgeraakt, terwijl de taken alleen maar 

toenamen. Als reactie daarop kwam het antwoord dat zij hun werk maar beter 

moeten organiseren, alsof zij dat niet allang deden. Vervolgens wordt het 

onderdeel straathoekwerk (= ambtenaren in dienst gemeente) binnen het 

welzijnsgebeuren gewoon met 1 extra fte uitgebreid. Het is een keuze, maar of 

het de goede is? 

Over de bestuursomvang met 5 wethouders kunnen wij heel duidelijk zijn. Het 

is een keuze met een onderbouwing die gericht is op doelredenatie. De coalitie 

heeft het wettelijke maximum van 4.4 fte wethouders voor onze gemeente als 

uitgangspunt genomen en daar in hun ogen een ideale mix bij gemaakt. 1 

wethouder met voltijdbaan, en de rest in deeltijd, waarbij wij ons echt afvragen 

of dat realistisch is. Een 0,9 fte of zelfs 0.95 fte betekent in de praktijk toch 

gewoon een voltijdbaan, maar je krijgt iets minder betaald. De uitbreiding naar 

5 wethouders, een bijna unieke move in politiek Nederland voor gemeenten 

van vergelijkbare grootte, kost de Nunspeetse belastingbetaler minimaal 

70.000 euro per jaar meer. Nu dus een college met zes mensen, daar bestuur je 

wereldconcerns, multinationals en beursgenoteerde vennootschappen mee. 

De kans dat die zes mensen elkaar voor de voeten gaan lopen en het werk van 

ambtenaren gaan doe is dan ook erg groot. 

De keuze had ook bijvoorbeeld 3 of 4 wethouders kunnen zijn. De echte reden 

voor 5 wethouders is een politieke keuze om binnen het college geen SGP-

overmacht in stemmen te hebben. Daar moet je als coalitie heel duidelijk in 

zijn, geen broodje-aapverhalen over de zwaarte van de functie, enz.    

 



De coalitie heeft voor deze constructie gekozen, het zou niet onze keuze zijn 

geweest, dat moge duidelijk zijn. Maar een blokkade daarvoor opwerpen is niet 

mogelijk en daarom wil het CDA het volgende meegeven aan het nieuwe 

college.  

Er is nu geen enkele reden meer te bedenken dat een wethouder broddelwerk 

bij de raad aflevert. De kwaliteit, compleetheid en onderbouwing moeten er 

vanaf springen. Die uitdaging en verantwoordelijkheid ligt bij de wethouders 

om dat te gaan realiseren ten dienste van de gehele, en ik onderstreep daarbij 

de gehele, raad en vooral die van de gehele Nunspeetse samenleving. 

Afsluitend 

Een raadsakkoord is het niet geworden, het is een coalitieakkoord met wel een 

mooie strik erom, waarbij de strik slaat op de mate van betrokkenheid en 

inbrengmogelijkheden van de overige partijen. Het CDA staat positief kritisch 

tegenover dit akkoord en zal, in de lijn van de voorgaande jaren, daarnaar 

handelen.  

Tenslotte wensen wij het nieuwe college succes en veel wijsheid toe met het 

opstellen van een aansprekend en vooral realistisch haalbaar 

collegeprogramma. Een programma dat naar onze mening maar een hoofddoel 

kan hebben: het welbevinden van alle inwoners van onze mooie gemeente 

Nunspeet. 

 

 

 


