Algemene Beschouwingen 2015- ChristenUnie-SGP Heerde
Geachte voorzitter,
Graag willen we als fractie van ChristenUnie-SGP aan het begin van deze Algemene
Beschouwingen uitspreken, dat we dankbaar zijn dat onze Schepper ons het afgelopen
jaar weer de gezondheid en kracht heeft gegeven om ons werk in de Raad van Heerde te
mogen doen. Bovendien dat we dat werk in alle rust en vrijheid konden doen en dat in een
wereld waar zoveel onrust aan de orde van de dag is momenteel. Ook is dank
verschuldigd aan uw College en het ambtelijk apparaat, die het mogelijk hebben gemaakt
dat de Programmabegroting 2016 ons als Raad aangereikt kon worden en dat we deze
Algemene Beschouwingen nu kunnen houden.
Programmabegroting 2016 en Meerjarenraming t/m 2019.
In de inleiding van de begroting geeft u aan dat de visie op de drie kernthema's in het
huidige collegeprogramma, t.w. de decentralisatietaken, intergemeentelijke samenwerking
en beheersbaarheid van financiën en de uitwerking hiervan, bepalend zijn geweest voor de
koers van onze gemeente voor de komende vier jaar. De fractie van CU-SGP onderschrijft
deze gedachte van harte en stelt tegelijkertijd met instemming vast dat uw College de
nodige voorzichtigheid in acht neemt als het gaat om het incalculeren van financiële
onzekerheden op een aantal programmaonderdelen. Daarbij gevoegd dat deze begroting
is opgesteld op basis van de meest actuele feiten en voor handen zijnde informatie, maakt
het dat de fractie van CU-SGP deze begroting als realistisch beschouwd en achter deze
begroting kan staan. Overigens mag ook gezegd worden dat Heerde voorop loopt als het
gaat om het realistisch begroten en daarmee de traditionele wijze van indexering m.i.v.
deze begroting heeft losgelaten, we maken hiermee een goede slag naar de toekomst toe.
Op een aantal onderdelen van de begroting willen we wat dieper ingaan.
Dekkingpslan
De doelstelling dat de Gemeente Heerde niet méér van haar burgers wil vragen dan nodig
is om de begroting in evenwicht te houden, kan ook voor 2016 gehandhaafd worden.
Ondanks het reeds aangehaalde realistisch ramen van bedragen, is onze fractie van
mening dat met name de drie decentralisatiedossiers in dit stadium en wellicht ook nog het
komende jaar, te veel onduidelijkheid geven aan zowel de inkomsten-, als uitgavenkant.
We vragen dan ook het College hierbij de vinger aan de pols te houden en ons als Raad
vroegtijdig te informeren over verdere ontwikkelingen in het sociale domein de komende
periode.
Bestuur, inwoners en veiligheid
Het vigerende collegeprogramma heeft de titel meegekregen “De kracht van samen leven,
wonen en werken”. Het is niet toevallig dat dit ook de slogan is van het
verkiezingsprogramma van de CU-SGP, met daarbij de nadruk op SAMEN. We zijn
verheugd dat er steeds meer ontwikkelingen zijn in onze gemeente waarin dat
samenwerken tot stand komt en zijn van mening dat de gemeente een belangrijke taak
heeft in het vervullen van de voortrekkersrol in veel zaken die zich in onze gemeente
afspelen. De burger serieus nemen, in welke vorm dan ook, betaalt zich gelijk uit in breed
draagvlak en begrip voor het gemeentelijk handelen.
Wat wij in dit verband ook belangrijk achten, is het op een toegankelijke en transparante
wijze informeren van de inwoners over datgene waarvoor de gemeente verantwoordelijk is
en wat daarvan de financiele gevolgen zijn. In dat verband acht onze fractie het van grote
waarde dat de doorontwikkeling van Pepperflow dusdanig geschiedt, dat onze inwoners
hiervan nog in 2016 gebruik kunnen maken. Vaak geldt het gezegde “onbekend maakt
onbemind”, met de huidige digitale middelen kan de gemeente meer dan voorheen er aan
werken haar rol meer en meer duidelijk te maken naar de burgers toe.
We maken ons in toenemende mate zorgen over de oudere burgers, die steeds langer

zelfstandig thuis wonen en daarmee steeds vaker doelwit zijn van inbraakgeweld. Dit
vraagt om meer en gerichte inzet van politie, met name voor de avond- en nachtelijke
uren. We roepen de portefeuillehouder met klem op dit in de daartoe bestemde gremia te
benadrukken en adequate maatregelen te bevorderen.
Toerisme en economie
Er loopt momenteel een aantal grote projecten in onze gemeente. Met name de
Gebiedsontwikkeling biedt kansen om toerisme en recreatie verder te versterken, waarbij
onze fractie expliciet aandacht vraagt voor het ontwikkelen van landurige
verblijfsmogelijkheden voor degenen die ons gebied bezoeken. Met andere woorden,
verblijfsrecreatie achten wij, naast dagrecreatie, van groot belang om onze lokale
economie te versterken. We beseffen soms veel te weinig in wat voor een prachtig deel
van dit land we mogen leven en wonen, onze fractie onderschrijft dan ook van harte het
voornemen van uw College om het karakter en de waarden van onze gemeente optimaal
te benutten en het toerisme verder te versterken. Hierbij lijkt ons het uitbouwen van de
cittaslow gedachte vanzelfsprekend.
Het zal uw College niet verbazen dat we in deze Algemene Beschouwingen opnieuw onze
bezorgdheid uitspreken omtrent de ontwikkeling van het H2O bedrijventerrein. Medio 2013
heeft de Raad o.b.v. het zogheten Vernieuwd Perspectief meerdere maatregelen uitgezet,
waarvan we helaas moeten vaststellen dat er een aantal nog niet gerealiseerd zijn. Nu we
inmiddels ruim twee jaar verder zijn horen graag van uw College wat de stand van zaken
is m.b.t. de bemensing van de nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
Tevens willen wij geinformeerd worden omtrent de laatste update m.b.t. belangstelling
voor het Bedrijventerrein.
Ruimte
De mate waarin de bewoners in onze gemeente zich thuisvoelen, wordt grotendeels
beinvloed door het karakter en de kwaliteit van de openbare ruimte. Onze fractie ziet met
lede ogen aan dat er nog veel plekken in de gemeente zijn, die in meer of mindere mate
afbreuk doen aan een goede kwaliteit van de woonomgeving en daardoor de leefbaarheid
aantasten. We noemen in dit verband de locatie Het Zwarte Paard in Wapenveld en de
locaties Van Setten/Van Loenen, Soerelseweg en Bonenburgelaan in Heerde. We horen
graag van uw College wat de effecten tot nu toe zijn van de zogheten
uitnodigingsplanologie en nog concreter wat de stand van zaken is m.b.t. de
herontwikkeling van voornoemde locaties en de voormalige schoollocaties. Onze fractie is
van mening dat de gemeente, zeker in een stagnerende bouwmarkt, alle middelen in de
strijd moet gooien om een einde te maken aan locaties, die al een groot aantal jaren het
aangezicht van het dorp en directe woonomgeving en de leefbaarheid schaden.
Daarnaast vragen wij aandacht van het College voor de nieuw te ontwikkelen gebieden
aan de Veldweg en Eeuwlandseweg Zuid in Heerde. Met de gedachte van een “2e H2O
Bedrijventerrein” in het achterhoofd, roepen wij het College op alles in het werk te stellen
om deze locaties zo spoedig voor het bestemde doel in te vullen. We ontvangen graag een
laatste stand van zaken omtrent de belangstelling voor deze locaties.
Samenleving.
Nu we bijna een jaar onderweg zijn met de nieuwe taken in het sociale domein en er
raadsbreed veel aandacht is gevraagd voor de financiele kant van de decentralisaties,
achten wij het ook belangrijk dat de welzijnskant van onze inwoners belicht wordt. Een
algeheel gevoel van onbehagen als gevolg van de nieuwe maatregelen kan er toe leiden
dat sommige inwoners tussen wal en schip geraken, waardoor het doel, namelijk als
overheid dicht bij je burgers te staan, verloren dreigt te gaan. We ontvangen graag van uw
College meer inzicht in deze kant van het sociale domein binnen onze gemeente. Ook
willen wij graag weten of de gemeente Heerde voldoende grip op alle veranderingen heeft

en of onze inwoners en zorg-en welzijnsinstellingen de weg in het nieuwe domein weten te
vinden.
Een verschijnsel waar een groot deel van West-Europa mee te maken heeft is de opvang
van de stroom vluchtelingen uit andere delen van deze wereld. Raadsbreed heerst de
gedachte dat ook Heerde zijn steentje moet bijdragen aan het huisvesten van
vluchtelingen. Onze fractie ervaart het als zeer positief dat een amendement van die
strekking onlangs door het College is overgenomen en terstond met het COA en andere
marktpartijen afspraken heeft gemaakt v.w.b. het huisvesten van statushouders. We horen
graag van het College of er al concrete resultaten geboekt zijn op dit gebied.
Een SAMENleving kan niet zonder SAMENwerking. Een mooi voorbeeld hiervan is het als

Raad en College SAMEN vormgeven aan lokale politiek. Als CU-SGP fractie zien we het
belang van dualisme tussen Raad en College en zien we dit dualisme in Heerde ook
groeien. SAMEN met coalitie en oppositie willen we daar ook in de tweede periode van
deze coalitieperiode verder inhoud aan geven.

Tot slot
We kunnen hier niet alles benoemen wat de fractie van CU-SGP bezig houdt en voor onze
gemeente belangrijk vindt. Nu we ruim anderhalf jaar in deze raadsperiode onderweg zijn,
kan geconcludeerd worden dat er veel goede zaken tot stand zijn gekomen. Dit mogen we
toeschrijven aan de goede samenwerking tussen Raad en uw College. We leven gelukkig
in een land waarin verschil van opvatting en denken uitgesproken mag worden, maar laten
we daarbij niet ons eigen belang zoeken, maar dat van de inwoners die aan ons
toevertrouwd zijn. De fractie van CU-SGP wil hier aan werken In afhankelijkheid van de
HEERE en onder Zijn zegen.
Jan Tuinman ,
lid fractie CU-SGP

