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Beste Inwoners van Zutphen en Warnsveld 
  
Wat is er onvoorspelbaarder dan de Gemeentelijke Financiën? 
Die vraag stellen, is hem ook beantwoorden. Volgens de CDA-fractie is het enige wat 
veranderlijker is dan een gemeentelijke begroting, het weer. 
Want buiten deze mooie Burgerzaal kan de temperatuur in een paar dagen zomaar 20 
graden dalen. Ook kan het weer plotseling omslaan; tijdens een prachtige zomerdag kan de 
lucht ineens inktzwart worden en ontstaat er een zware en spectaculaire onweersbui met 
soms met wateroverlast tot gevolg. 
  
Zó snel gaat bij de gemeentelijk financiën nu ook weer niet, maar tot een paar maanden 
geleden hadden we wel last van wateroverlast, want het geld klotste toen tegen de plinten 
op. Daar heeft niemand op dit moment meer last van, want iemand heeft de stop er uit 
getrokken, de plinten staan weer droog, maar het geld is wel weg gelopen. 
  
Zoals gezegd, het weer kan snel omslaan en dus ook weer opknappen; het CDA gaat er voor 
dat dat ook geldt voor de gemeentelijke financiën. Maar daarvoor moet er nog wel wat 
gebeuren. De knop moet raadsbreed om en we meten kijken naar:  

- wat doen we nu; 
- wat gaan we nog doen en  
- wat gaan we niet meer doen. 

Voor het CDA is heel eenvoudig: als het geld op is, kun je niet op vakantie! 
Maar als wij sommige partijen horen praten over het aanpakken van de Poort van Noord of 
over het ombouwen van het zwembad naar een recreatiebad dan vinden we dat een 
zorgelijk ontwikkeling. Dan vragen wij ons af wanneer het werkelijk doordringt dat we niet 
meer op vakantie kunnen! 
  
Dus wat is er nodig? Focus! 
En dat sluit mooi aan op het Focustraject. Dit traject, raadsbreed omarmt, begint nu volgens 
de gespreksnotie van het College, zichtbare resultaten op te leveren. Daar is het CDA 
oprecht blij mee.  
Maar voor maximaal resultaat van het Focustraject is het erg belangrijk om onze 
gezamenlijke energie te bundelen en een zo'n breed mogelijk draagvlak te creëren. In de 
afgelopen weken is het Focustraject echter aangepast. Volgens sommigen is het traject 
aangescherpt, maar volgens het CDA is het eerder verbreed en daardoor afgezwakt. Want: 

- Wat wordt er nu precies bedoeld met de doelstelling "Iedereen hoort erbij en kan 
meedoen"?  

- Waarom is de Stedendriehoek geen expliciet speerpunt meer? 
- Is het speerpunt "In 2030 is Zutphen energieneutraal" wel realistisch? Wat verstaan 

we dan precies onder energieneutraliteit? Wie kan ons dat zo even uitleggen? En 
zullen we dan gelijk met elkaar de definitie hiervoor vaststellen? 

  



Daarom doen wij nu ook een dringend verzoek aan de partijen in de Coalitie: zorg er voor 
dat het Focustraject een traject van de hele Raad blijft. Neem ons ook mee in jullie 
overwegingen om het Focustraject wel of niet aan te passen. Laten we vandaag dan ook niet 
verder praten of stemmen over het "aangescherpte focustraject" maar over het "bestaande 
focustraject". Ik steek nu m’n arm uit en ik hoop, nee ik verwacht, dat u hem aanpakt en ons 
aan boord trekt. 
 
Weer of geen weer, bezuinigen doet altijd zeer! 

Voordat we naar de bezuinigen gaan kijken, willen we eerst de stop weer in het bad doen. 
Anders houden we nooit water vast. Hoe is deze situatie veroorzaakt en op welke manier 
voorkomen we dit?   
In de gespreksnotie van het College staan een paar maatregelen opgesomd, maar het CDA 
heeft behoefte aan uitgebreidere probleemanalyse. Die hoeft niet perse vandaag boven tafel 
te komen, maar we willen de wethouder wel vragen om in een memo toe te lichten welke 
“leerpunten” het College heeft getrokken uit deze situatie. Een voorbeeld er staat: de 
controlfunctie op de Sociaal Domein is versterkt. Hoe werd deze functie ingevuld voor maart 
2018 en op welke manier wordt de versterking dan nu vorm gegeven? En op welke manier 
wordt de Raad hierdoor beter geïnformeerd? 
 
Uitgangspunt voor onze aanpak is dáár bezuinigingen waar de tekorten zijn ontstaan. We 
begrijpen dat het niet mogelijk is om de bezuinigingsopgave volledig te vinden binnen het 
Sociaal Domein, maar daar moet wel het zwaartepunt liggen. Dat betekent dus ook dat er 
wat het CDA betreft niet in alle vijf de programma’s 10% bezuinigd hoeft te worden. 
Komende bezuinigingsvoorstellen bekijken vanuit de C; de C van Compassie. 
We hebben Compassie met vrijwilligers en maatjesprojecten. We hebben Compassie met 
mensen die zich alleen of eenzaam voelen en we hebben Compassie met mensen die onvrij 
zijn of zich onvrij voelen.  
Het CDA blijft inzetten op preventie en vroeg-signalering. We maken van Zutphen en senior-
vriendelijke gemeente en we stimuleren het Recht om de gemeente uit te dagen.  
Daarnaast willen we zeker weten dat als we aan de voordeur gaan bezuinigingen we geen 
extra grote problemen via de achterdeur terugkrijgen. Bezuinigen is niet alleen maar minder 
geld uitgeven, het is vooral ook kijken naar de impact van de maatregelen. 
 
Het CDA hecht er aan dat mensen zich thuis voelen in hun eigen buurt en wijk. Dat die 
omgeving dan ook schoon, heel en veilig is. Een breed gedragen hondenbeleid past hier dan 
ook prima bij. Daarom vinden we het ook belangrijk om de ingezette route voor de Poort 
naar Zuid in samenhang te laten uitvoeren en zo echt een “Betere blik op het ’s Gravenhof” 
te krijgen. 
  
Met deze bezuinigingen in het vooruitzicht is het nu essentieel om onze inwoners en 
ondernemers goed te informeren en te betrekken bij de stappen die gezet gaan worden. De 
Burgerbegroting is een goed middel om onze bewoners te laten meedenken en 
onderhandelen over het verdelen van geld om op die manier hun eigen omgeving mooier en 
beter te maken. De wens om te starten met een burgerbegroting leeft al een paar jaar, maar 
nu is het écht tijd om stappen te zetten; om te beginnen. Daarom dienen wij vandaag de 
motie in “Voortgang invoering burgerbegroting”. 
 



Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat, niet alleen de individuele raadsleden, maar ook 
de Raad als geheel Zichtbaarder wordt. Dat het voor inwoners Aantrekkelijker wordt om 
mee te denken en dat onze inwoners zich daardoor meer Betrokken voelen. Het 
zogenaamde ZAB gevoel. Ook dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moeten we als Raad zelf de 
handschoen oppakken, ideeën laten opborrelen en ze laten uitvoeren. Om dit vorm te geven 
dienen we de motie “Raadscommunicatie & Bestuurlijke vernieuwing” in. 
 
Tot slot 
Na regen komt zonneschijn. Het weer kan na een zware onweersbui ook weer heel snel 

opknappen. En vooral als het een tijdje droog is geweest dan ruikt het zo lekker, de natuur is 

dan weer fris en lekker groen. 

We hopen dat we over een paar jaar ook zo kunnen terugkijken op deze periode: vervelend, 

indrukwekkend maar vooral ook verkwikkend.  Maar nu als eerste, aan de slag! 
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