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Van de voorzitter

partij van Harderwijk en trots zijn op de succesvolle onderhandelingen van Gert Jan en Henk. Zij
pakten de onderhandelingen ‘ANDERS’ aan. Geen
informateur die weken aan de slag gaat, maar een
verkenner die binnen een week met een resultaat
moest komen, waarna Gert Jan als formateur aan
de slag ging. Gert Jan en Henk hebben ervoor gezorgd dat de meeste punten uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Denk hierbij aan de koopzondag die al is
gerealiseerd. De woningmarkt die nu wordt aangepakt om te zorgen dat iedereen binnen 2,5 jaar
een huis heeft. Het aanpakken van de onveilige
verkeerspunten. Het klimaatneutraal maken van
de gemeentelijke gebouwen zoals het nieuwe
zwembad en een goede zorg voor iedereen die
dat nodig heeft.

Trots op HARDERWIJK ANDERS
Het jaar is alweer bijna voorbij en als ik zo terugkijk op de afgelopen 11 maanden bekruipt mij een
warm gevoel van trots dat ik graag met jullie wil
delen.
We kunnen trots zijn op de leden en niet-leden
die in de eerste maanden van het jaar, tijdens de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen,
met zijn allen druk in de weer zijn geweest om de
Harderwijkers te overtuigen wat voor mooie partij
wij zijn. Een partij die uitgaat van eigen kracht:
‘luisteren naar de Harderwijker’, ‘het behartigen
van de belangen van de Harderwijkers’ en ‘Vooral
kiezen voor lokaal in plaats van landelijk’. Naast
het aansprekende verkiezingsprogramma sprak
ook de verkiezingslijst met veel nieuwe gezichten,
de succesvolle communicatie via Facebook, onze
ambassade naast Bakker Bart, de ludieke acties
zoals HAzes meezingavond in Walhalla, de wijkbezoeken en de vele acties de Harderwijkers aan.
We kunnen trots zijn op de verkiezingsuitslag.
Harderwijk Anders werd met 6 zetels de grootste

We kunnen trotst zijn op onze wethouder Gert
Jan. Hij heeft de afgelopen 4 jaar met succes veel
werk verzet in het Sociale Domein. In Harderwijk
was het goed geregeld en dat kunnen niet alle
gemeentes zeggen. Een logisch gevolg hiervan is
dat hij dit beleid doorzet in zijn 2e periode als
wethouder. Zijn succesvolle aanpak op dit gebied
is ook bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten
opgevallen en hij werd uitgenodigd om plaats te
nemen in de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Hier behartigt hij vanuit de inhoud, namens alle gemeentes, bij de betreffende ministeries hun belangen.
We kunnen trots zijn op onze fractie. Voor de zomer de tijd genomen om in te werken en in een
workshop, met al de actief politiek betrokken leden, de koers en werkwijze te bepalen. Onmiddellijk na de zomer is de fractie begonnen met het
thematisch vergaderen, waarbij elke maand wordt
geprobeerd 4-6 werkbezoeken af te leggen of in
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gesprek te gaan met Harderwijkers op locatie. Er
wordt dus geluisterd naar wat er leeft onder de
Harderwijkers en dit wordt vaak politiek vertaald,
zodat ook de resultaten zichtbaar zijn.
Ook wanneer iets niet lukt wordt dit rechtstreeks,
via Facebook en de website uitgelegd en dit betreft ook die besluiten die Harderwijk Anders of de
Raad neemt, waarvan we weten dat een bepaalde
groep Harderwijkers deze mening niet deelt. Het
is een transparante en eerlijke fractie. We kunnen
ook trots zijn op de bijeenkomst die door de fractie is georganiseerd om de begroting uit te leggen
aan de Harderwijkers en het resultaat van het
debat waar 24 moties en amendementen die zij
hebben ingediend of mede hebben ingediend. Al
deze 24 moties en amendementen zijn aangenomen.

willigers dragen er zorg voor dat de tijdelijke bewoners van het AZC zich niet hoeven te vervelen.
En wat schetst onze verbazing het CDA gaat vragen stellen over de verveling van de tijdelijke bewoners van het AZC omdat het landelijke CDA in
de 2e kamer dat constateert. (Kimberley komt
hier nog uitgebreid op terug in haar stukje, red.)
We kunnen trots zijn op ons ‘oude’ bestuur: Ytje,
Tanja, Hans E, Gerwin te Pas en nog een beetje
Wouter, zij hebben de basis gelegd voor een
nieuwe koers die ‘ANDERS’ heet. Ook de uitbreiding van het bestuur met Bert, Marianne en Gert
is iets waar we trots op kunnen zijn. Drie bekwame en bevlogen bestuursleden die ook een nieuwe impuls zullen geven aan Harderwijk Anders.
Het bestuur bestaat nu uit 7 leden en zij gaan met
elkaar volgend jaar starten met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de koers van Harderwijk Anders.
Tot slot mogen we trots zijn op onze nieuwsbrief
die sinds 2014 door Hans Ebbens als eindredacteur wordt samengesteld en trots op Joshua Hazelaar van Invantive Software die geheel belangeloos de laatste jaren de lay-out verzorgt.
Ik hoop dat alle lezers net zo trots zijn als ik dat
ben.
Hans Alfons (hans.alfons@harderwijkanders.nl)

We kunnen trots zijn op onze raadsleden: Henk,
Kimberley, Edwin, Burak, Gertien en Maarten.
Zoals we op de laatste ledenvergadering in november hebben kunnen zien zijn het raadsleden
die hebben aangetoond om in korte tijd (bijna)
alles van hun onderwerpen te weten en daar vol
passie over kunnen vertellen. Ook in de commissie- en raadsvergaderingen wordt er naar onze
raadsleden gekeken, zo van wat vinden zij ervan.
Dat is iets waar de raadsleden nu rekening mee
houden en zorgvuldiger hun mening formuleren.
Onze raadsleden hebben ook oog voor de kleinere
fracties, zij vinden hun ideeën en mening ook van
belang, omdat we samen de raad vormen. Daarentegen zijn zij ook kritisch als een andere fractie
iets doet of zegt waar we ons helemaal niet in
kunnen vinden, zoals de vragen over het AZC. Tijdens de laatste ledenvergadering gaf Kimberley
aan hoe Harderwijk het regelt op het AZC. Er zijn
weinig of geen klachten en veel Harderwijker vrij-

Einde in zicht?
Vitale Vakantieparken is een onderwerp dat ik al
meer dan 4 jaar als wethouder mag doen. Dat lijkt
lang, maar als wij kijken naar de periode waarin de
permanente bewoning politiek speelt dan lijkt het
relatief kort. Maar 4 jaar blijft lang.
De afgelopen jaren is er door veel mensen
ontzettend veel energie ingestoken en dat moet
dan nu ook tot resultaten leiden. Een deadline is
dan wel nodig, want de ‘ruimtelijke duidelijkheid’
moet nu concreet worden.
Aan het einde van een jaar kijken mensen altijd
terug in de tijd. Als wethouder doe ik dat
regelmatiger om zo te zien of de dingen nog goed
gaan en of wij de goede dingen doen. Voor het
project Vitale Vakantieparken kan ik oprecht
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zeggen dat de tijd zo snel en soms niet snel
genoeg gaat. Zoveel is gebeurd de afgelopen jaren
en zoveel energie is door velen geleverd.
De Structuurvisie was een belangrijk moment
zowel voor de politiek als ook voor de parken
omdat toen, in mei 2018, de contouren van de
Raad duidelijk werden.

Waar de eerste jaren de energie positief was
vanwege de transformatie merk ik dat, na de
structuurvisie, nu wij in de details zijn
aangekomen er ook de meeste emotie en
discussie is. De concreetheid van bedragen en
bouwmogelijkheden zorgen voor verdeeldheid en

dat is nooit de insteek geweest, maar wel een
resultaat waar wij iets mee moeten.
Het elkaar kunnen vinden in een compromis is
essentieel
om
door
te
kunnen
met
bestemmingplannen en toekomst. Bij enkele
parken zorgde dit helaas ook voor een groep
bezorgde mensen. Een groot deel voelt zich
onvoldoende meegenomen en een enkeling is
gewoon ‘tegen’.
Het proces van transformatie is nu spannend want
het succes ligt in de details en in het vertrouwen
en dat vraagt ook van mij, en het projectteam,
een inspanning. Het compromis dat op tafel moet
komen zal er wel een keer gaan liggen. Dat vraagt
om een flexibele houding, maar ook om een
concreetheid. In overleg met de besturen hebben
wij gekeken naar een moment waarop wij met
elkaar de bestemmingsplannen klaar kunnen
hebben en ook de overeenkomsten tussen park
en eigenaren helder hebben. Die datum wordt 31
maart 2019.
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wijze, zoals op de raadsvergadering van 22 november. Daar mochten we door een superactie
van een betrokken bestuurslid een banketletter
uitdelen aan alle raadsleden, college, griffie, pers
en een aantal trouwe bezoekers. Op de doos
stond een sticker met ons logo en de tekst: ‘of je
nou in de Sint gelooft of niet… dit is andere koek!’.
En passant werd door de actie ook nog de Molenstichting gesteund.

Er is nog steeds een keuze tussen recreatief
blijven of naar de bestemming wonen gaan, laat
dat helder zijn. Die keuze moet eenieder zelf
maken en dat is soms niet makkelijk, maar dan
helpt een deadline wel om concreet te worden.
Het einde is nu in zicht, maar wij blijven bij elkaar.
Op naar 31 maart 2019!
Jeroen de Jong
Nog geen lid van SHA? Meld je aan bij Tanja!
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl

Vanuit de fractie

Bij de keuze over onze standpunten bij het stemmen over voorstellen van het college, moties en
amendementen nemen we het coalitieakkoord en
ons verkiezingsprogramma steeds als uitgangspunt. Uiteraard toetsen we dit ook nog aan de
actualiteit om te kijken of deze ons niet ergens
heeft ingehaald.
Ons programma bevat 10 speerpunten en 144
actiepunten. Van die actiepunten is inmiddels
ruim 50% in het coalitieakkoord vastgelegd of er is
positief over besloten in de gemeenteraad.
Enkele actiepunten uit ons programma die de afgelopen maand besloten zijn in de gemeenteraad:
• Benoemen van een ombudsman voor het sociaal
domein
• Aanstellen van ‘De Uitpluizer’ die werkzaam is in
het Huis van de Stad, dit is iemand die mensen
helpt bij wat ze nog niet weten rond regelingen en
instanties
• Instellen van de ‘scharrelambtenaar’ die helpt
bij het realiseren van burgerinitiatieven. Deze
scharrelambtenaar heeft daar budget voor
• Sportknooppunten parcours in iedere wijk uitzetten voor individuele sporters
Wanneer we kijken naar onze 10 speerpunten dan
is 93% in het coalitieakkoord vastgelegd. Daar
zitten we bovenop de mate waarin het college
vorderingen maakt met de uitvoering.

Als fractieteam werken we sinds de verkiezingen
(nog geen 9 maanden geleden…) keihard aan het
verwezenlijken van de in ons verkiezingsprogramma genoemde speer- en actiepunten. Dat
lukt niet alleen, er moet voor veel punten ook
steun gezocht worden bij coalitie en/of oppositie.
We investeren in de relatie met de collega raadsleden tijdens bijeenkomsten maar ook op ludieke

Naast de genoemde actie- en speerpunten werken we ook volop aan een andere cultuur in de
gemeenteraad. Op onze voordracht, met steun
van de andere partijen, leest de voorzitter van de
raad ook bij hamerstukken nu kort voor waar het
besluit over gaat, zodat de inwoners de context
leren kennen.
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Daarnaast hebben we al een paar keer een stuk
van de raadsagenda gehaald omdat hier volgens
ons overleg in de commissies noodzakelijk was
vóór besluitvorming.
Tot slot plaatsen wij onder onze moties en amendementen niet meer de passiviteit uitstralende
tekst ‘En gaat over tot de orde van de dag’ maar
plaatsen wij teksten als: ‘En gaat weer verder met
haar werk’, ‘En gaat verder met het verbeteren
van de dienstverlening van de gemeente Harderwijk’ en ‘En gaat verder met het inzetten op een
gezond en sportief Harderwijk ‘.

Datzelfde besluit spreekt ook over een deadline
van 31 maart 2019 voor perceeleigenaren om aan
te geven of eigenaren wel of niet willen transformeren. Dit om de duidelijkheid van de overgang
zo snel mogelijk te kunnen geven.

We zijn dus met zijn allen volop aan het werk voor
en met Andere Koek!
Henk Vermeer (mailto:henkvermeer@live.nl)

Nieuws van het Front

Na het vaststellen van de structuurvisie is er zand
in de uiteindelijke transformatieraderen gekomen.
Vertegenwoordigers van de VVE’s hebben van
enkelen niet altijd het vertrouwen meer hetgeen
zorgt voor onderlinge wrevel.
Twintig jaar strijd om het op de agenda te krijgen.
Daarna vier jaar om te werken aan een breed gedragen structuurvisie. Nu deze structuurvisie vertaalt moet worden naar een juridisch bindend
plan, lijken de uitgangspunten door enkele eigenaren niet (meer) gedragen te worden.

Op 8 november nam de gemeenteraad het besluit
om tijdelijk geen vergunningen voor bouwactiviteiten af te geven op de 4 parken die op de rol
staan voor transformatie. Pas als er de nieuwe
bestemming definitief is gaan we verder.
Als Harderwijk Anders staan we hier volledig achter. Achteraf gezien beschouw ik het zelfs als een
lacune dat ik dit niet zelf heb ingebracht bij het
vaststellen van de structuurvisie. Het proces is
complex geweest en volgens mij zelfs redelijk
uniek in het land. Dan ligt het voor de hand om
pas verder invulling aan bouwactiviteiten op het
park te geven als het nieuwe bestemmingsplan
onherroepelijk is.

Dat is erg jammer om te moeten constateren. Wel
hebben wij vastgesteld dat bij het opstellen van
de overeenkomst wel degelijk marge is gegeven
door de gemeente. Met deze coulante houding
hoopten we dat er snel een heus bestemmingsplan op tafel kwam te liggen. Het is nu hoog tijd
om echt te gaan kiezen.
Wel hebben we gezien dat er ook bij de bezorgde
eigenaren nog altijd de wil is om te transformeren. Volgens ons is de structuurvisie, zoals die
vooral door de parken zelf tot stand is gekomen,
op de juiste wijze vertaald. Ja, het is bindende
juridische taal wat voor mogelijke twijfel zorgt.
Het is wel nodig om tot een goed doordacht bestemmingsplan te komen. Het was en is een complex proces. Maar we zijn en blijven ervan overtuigd dat we dit gezamenlijk snel achter ons kunnen laten.
Edwin Enklaar (edwin.enklaar @harderwijkanders.nl)
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Ledenvergadering 13 november
Het was een gedenkwaardige vergadering deze
keer. En wel in het fraaie pand van Veluvia. De
opkomst was weer buitengewoon en betekent dat
HA leeft in Harderwijk. Maar dat wist u en dat
weten wij en daar zijn wij, om met Hans Alfons te
spreken, hartstikke trots op! De leden kregen een
buitengewone ontvangst met koffie en gebak,
aangeboden door een prominent lid, en dat bracht
de stemming er gelijk in.
Het aardige aan deze vergadering was ook dat
onze raadsleden, na de gebruikelijke agendapunten, hun eigen verhaal vertelden over wat hen de
laatste tijd opviel en bezighield in en om de raadsactiviteiten. Wij wilden u dit vanzelfsprekend niet
onthouden.
Een compilatie van hun belevenissen en andere
bijzondere zaken vindt u dan ook op de volgende
pagina’s. Helaas ontbreekt Gertien Koster door
drukke werkzaamheden. Zij komt in een later stadium ongetwijfeld ook weer aan het woord.
De redactie wenst u veel leesplezier!

Tiny Houses: To be or not to be
Op 1 november nam de gemeenteraad een besluit
om te starten met een pilot met Tiny Houses. Ooit
werd het idee in Harderwijk omarmd. Maar dat
lijkt allemaal te zijn veranderd toen de gemeente
met een gemakkelijk in te richten plek kwam.
Dat was het braakliggende terrein aan het Rappad. U weet wel, daar stond ooit de noodsuper
van C1000.

Omwonenden zaten niet te wachten op al dat
gedoe voor hun deur met die gekke huisjes. Ook
nog off grid. Dat betekent geen gas, water en
licht. Dus de angst dat deze mensen wel eens op
straat hun behoefte gaan doen, leek bewaarheid
te gaan worden.
En wat te denken van de warmtepomp? Die moet
in de grond geramd worden en daar komen allemaal scheuren van. Zo luidde een ander angstig
geluid.
We beseften dat het leek alsof de locatie uit de
lucht kwam vallen. En we wilden ook de vergelijking kunnen maken met andere plekken. Dus
stuurden we het college terug om ook andere
plekken te onderzoeken.
Het probleem met Tiny Houses is dat, omdat ze
aan het bouwbesluit moeten voldoen, je ze niet
zonder ingewikkelde ruimtelijke procedures zomaar in het buitengebied kunt zetten. Hoe mooi
dat ook is. We willen een pilot. Een experiment
waarbij we kunnen zien en leren wat het is om
zelfvoorzienend te leven met zo weinig mogelijk
spullen.
De nieuw voorgestelde locatie was een plek in het
Groene Zoomgebied. De plek werd gepresenteerd
aan Harderwijk op een informatieavond in de Bogen. Wat denkt u? Ook daar werden mensen heel
boos over. Mensen waren bang dat de flora en
fauna aangetast ging worden. En ook omwonenden uit Ermelo roerden zich.
Het slagveld verplaatste zich naar de raad. Daar
schaarden de VVD en D66 zich achter de bewoners rondom het Rappad en waanden ze zich in de
illusie dat voor een plek aan de Paasloweg meer
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draagvlak zou zijn. Ja, bij grondbezitters die dolgraag willen verkopen.
Maar waar je ook de Tiny Houses neerzet, daar
zullen mensen zijn die ze er niet willen. Dus dan
zou je het hele circus opnieuw krijgen. Of je moet
het gewoon helemaal niet doen.
Dat is niet wat Harderwijk Anders wil. We zijn in
gesprek geweest met initiatiefnemers en met de
omwonenden van het Rappad. We hebben gezien
dat veel angsten volgens ons niet gegrond zijn.
Toekomstige Tiny Housebewoners gaven een duidelijke presentatie over hoe zij het voor zich zien.
En dat is zeker niet anderen tot last zijn.
Doorslaggevend voor Harderwijk Anders was de
uitdrukkelijke wens om voorzieningen dichtbij te
hebben. Dan is het braakliggende terrein in Drielanden ineens ideaal. En we hopen ook te kunnen
laten zien dat creatieve woonconcepten gemakkelijk binnen de bebouwde kom moeten kunnen
passen. Dan kunnen we ook verder met andere
woonoplossingen.

Wel blijven we het belangrijk vinden dat de omwonenden mee kunnen praten. Ze zullen meedenken in de uitwerking. En er zal na 5 jaar geëvalueerd gaan worden waarbij we opnieuw gaan
besluiten of de pilot verder kan of niet.
Belangen afwegen is soms pijnlijk maar wel noodzakelijk. Wij wisselen graag met u van gedachten
over hoe dat nóg beter kan.
Edwin Enklaar (edwin.enklaar @harderwijkanders.nl)

Ander e-mail adres?
Geef het even door, dan houden wij ons mailbestand actueel.
E-mail: tanja.groenendaal@hccnet.nl
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Gemeentebegroting en andere zaken

daarvoor doen en wat gaat het kosten. Na afloop
van het jaar vindt de verantwoording plaats in de
vorm van wat hebben we bereikt, wat hebben we
er voor gedaan en wat heeft het gekost.
Echter, in hoeverre kunnen wij als raadsleden invulling geven aan de begroting?
De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen
de gemeente en heeft kaderstellende en controlerende taken en bevoegdheden. De kaderstellende
taak houdt in dat de raad bepaalt op grond waarvan het college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Hoe doet de raad dat? Via bijvoorbeeld het
budgetrecht.

Zoals velen van u zullen weten zijn wij als HA de
afgelopen maanden erg druk bezig geweest met
de begroting van onze mooie stad.

Het budgetrecht van de gemeenteraad houdt in
het recht om over gelden te beschikken. Het budgetrecht ligt in gemeenten bij de raad. In artikel
189 van de Gemeentewet staat: 'Voor alle taken
en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar
stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar
verwachting kan aanwenden'.

Wat is een gemeentebegroting?
De begroting laat zien wat de gemeente van plan
is voor haar inwoners. Voor de zomer van een jaar
zijn de wensen van de raad bekend voor het komende jaar. Dit wordt vastgesteld in een zogenoemde ‘Kadernota’. Maar er zijn uiteraard ook
vele reguliere taken die moeten worden uitgevoerd door de gemeente (of via decentralisatie).
Van deze taken/plannen vindt vervolgens een financiële vertaling plaats. Meestal kan niet alles
uitgevoerd worden. Dan dienen er keuzes gemaakt. De begroting moet altijd sluiten, dat wil
zeggen, de uitgaven en inkomsten moeten minimaal gelijk zijn. De inkomsten van de gemeente
bestaan voornamelijk uit de algemene uitkering
van het rijk en de gemeentelijke heffingen en belastingen.
Een begroting is opgebouwd uit programma's.
Deze programma's bevatten thema's. Ook worden
bepaalde wettelijke voorgeschreven onderwerpen
beschreven in paragrafen, zoals de bedrijfsvoering, risico's en lokale heffingen.
Bij een begroting is het zogenaamde 3 W verhaal
belangrijk. Wat willen we bereiken, wat willen we

In hetzelfde wetsartikel is bepaald dat slechts uitgaven mogen worden gedaan tot de bedragen die
op de begroting zijn gebracht. De essentie van het
budgetrecht is dat de raad door middel van de
vaststelling van de begroting het college machtigt
tot uitvoering conform de begroting.
De begroting is daarmee tevens de basis voor de
bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording door middel van de jaarstukken. Het college
moet de raad in staat stellen om zijn budgetrecht
goed te kunnen invullen. Het college dient daartoe bij de raad een ontwerp begroting en meerjarenraming in. Deze stukken moeten volgens het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (BBV) een zodanig inzicht geven
dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de baten
en lasten.
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Het is aan de gemeenteraad om het budgetrecht
uit te werken in begrotingsspelregels. Daarbij gaat
het om financiële en beleidsmatige spelregels. Uit
het bovenstaande blijkt dat het vaststellen van de
begroting de kern is van het budgetrecht van de
raad. De invloed die de raad op een begroting kan
uitoefenen is derhalve zeer groot.
Burak Ozdemir

Sociale domein en De Hortus

Op de ALV heb ik iets verteld over mijn eerste half
jaar als raadslid van HA. Ik heb dit gedaan aan de
hand van twee voorbeelden waar ik direct bij betrokken ben: de verordening Jeugdhulp en Natuur
en Milieu Educatiecentrum (NME) De Hortus. Beiden thema’s die de commissie Samenleving aangaan en waar Kimberley en ik de vertegenwoordigers zijn namens HA.
Ik ben lang geleden mijn werkzame leven begonnen als groepsleider van wat toen nog moeilijk
opvoedbare jongeren werd genoemd. Daarna ben
ik onder andere jongerenwerker en buurthuiswerker geweest. Ik heb projecten gericht op jongeren
ontwikkeld en momenteel ben ik ook nog jobcoach van jongeren.
Met andere woorden ik dacht vanuit mijn kennis
en ervaring heel wat te weten over jongeren en
de hulpverlening aan jeugd en jongeren.

Tot de nieuwe verordening Jeugdhulp op de
agenda van de commissie stond. Een lijvig document waar je inzicht krijgt in de complexiteit van
de jeugdzorg. Allereerst is het dan al een kunst om
te begrijpen wat er staat en dan moet je er als
raadslid en commissielid ook nog iets van vinden.
Naast algemene- en basisvoorzieningen die direct
voor iedereen toegankelijk zijn is er een heel scala
aan maatwerkingsvoorzieningen. Tel je de Jeugdzorg op bij de andere decentralisaties van WMO
en Participatiewet dan hebben we het in de gemeente Harderwijk echt over honderden partners
binnen het sociaal domein. Hoe is de verwijzing,
de organisatie en de regievoering geregeld? Afstemming met andere organisaties als gezondheidszorg, onderwijs en justitie. Hoe wordt omgegaan met klachten, medezeggenschap van cliënten en is er een vertrouwenspersoon. Hoe werkt
het systeem van aanbesteding en hoe kan een
PGB ingezet worden. En dan het hele pakket van
regels en werkinstructies dat ermee gepaard gaat.

Gelukkig is er maandelijks een klankbordgroep
Sociaal Domein waar ambtenaren en de wethouder (Gert Jan) ons informeren over de diverse onderdelen binnen het sociaal domein. Langzaamaan krijgen wij zo als nieuwbakken politici inzicht
in deze complexe materie. Het is mijn voornemen
om mij als raadslid de komende jaren verder te
verdiepen in de transities binnen het sociaal domein om zo ook goed mijn controlerende rol als
raadslid te kunnen vervullen.
Met de commissie Samenleving gaan wij ook regelmatig op werkbezoek. Zo ook bij NME De Hortus. Deze organisatie doet echt fantastisch werk
waar het gaat om educatie van met name kinderen. Ze verzorgen onder andere lespakketten/leskisten voor de basisscholen, dragen zorg
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voor onderhoud en educatie in de prachtige natuurtuin en sinds vorig jaar organiseren zij de
Boomfeestdag waarbij honderden kinderen jaarlijks een boom planten.
NME De Hortus is in de crisisperiode hard getroffen door bezuinigingen. Hierdoor hebben ze de
laatste jaren hun werk moeten doen vanuit een
beroerde huisvesting en met minimale beroepsmatige ondersteuning. Petje af voor de vrijwilligers die het toch al die jaren hebben volgehouden. In de themabegroting is nu een extra budget
opgenomen zodat NME De Hortus kan gaan verhuizen naar (waarschijnlijk) het oude havenkantoor in het Huis van de Stad. Ook is er ruimte voor
een bescheiden uitbreiding van coördinatie-uren.
Waar nog niet goed rekening mee was gehouden
zijn de kosten van de boomfeestdag, zo’n €
5.000,- We hebben tot 2x toe bestuursleden van
De Hortus bij de fractievergadering op gesprek
gehad om ons goed te laten informeren. Dit heeft
ertoe geleid dat wij bij de behandeling van de
themabegroting een amendement hebben ingediend om jaarlijks de kosten van de boomfeestdag
in de begroting op te nemen en deze uit te laten
voeren door NME De Hortus. Dit amendement is
met algemene stemmen aangenomen.
Naast de complexiteit van alles rondom het sociaal domein dat zo ongeveer de halve gemeentelijk
begroting betreft, is het ook gewoon mooi om als
raadslid bij te kunnen dragen aan een enthousiaste, nuttige organisatie als De Hortus. Dat is wat mij
persoonlijk ook erg aanspreekt. Al met al kijk ik
terug op een boeiend maar vooral ook leerzaam
eerste half jaar van mijn raadslidmaatschap.
Maarten Reckman

Communicatie
In onze communicatie is, naast de website/nieuwsbrief/zichtbaarheid personen, ook Facebook een belangrijk instrument. Zo krijgen meer
mensen wat van ons werk te zien dan via een bezoek aan de gemeenteraad, live of via HK13 of de
internetuitzending. Hieronder wat feitjes over de
resultaten die dit opgeleverd heeft in de afgelopen 4 weken.
In de periode 25 oktober tot en met 24 november
plaatsten we 23 berichten over besluiten in de
gemeenteraad, (werk)bezoeken, artikelen in de
krant of bijeenkomsten. Af en toe adverteren we
ook op Facebook met een bericht, dit om ons bereik te vergroten. Je moet dan denken aan enkele
tientallen euro’s. De berichten op Facebook worden ook op onze website geplaatst. We bereikten
bijna 10.000 volwassenen in deze 28 dagen!
En ruim 5.900 mensen toonden betrokkenheid bij
een bericht. Dat is een zeer hoge score. Politiek en
HA leven dus in Harderwijk!*

Vervolg volgende pagina.
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AZC en vraagt het college o.a. waarom de wachttijden zo lang zijn...

Ook interessant is het om te zien dat we mensen
bereiken in alle leeftijdsgroepen.
De genoemde ‘fans’ zijn de mensen die onze
Facebookpagina volgen. Dit zijn er inmiddels al
meer dan 1.200 (op 21 maart waren dit er 988)!
Ter vergelijking: VVD 873, CDA 385, CU 274, PvdA
480, D66 486, GL 194, SGP 111, GB 129
Henk Vermeer (mailto:henkvermeer@live.nl)
*Betrokkenheid bij bericht kan acties omvatten zoals een
opmerking plaatsen of het bericht delen, een foto of video
bekijken of op een link klikken.

De andere kant van het gelijk

Een eerlijk verhaal over het AZC, of je nu voor of
tegen het opvangen van asielzoekers bent.
Onlangs stelde het CDA (die via haar positie in het
kabinet medeverantwoordelijk is voor de huidige
wetgeving) aan het college van Harderwijk vragen
over het AZC. Men is bang voor verveling op het

Het feit is dat het AZC in Harderwijk nu rond de
800 bewoners heeft. Een verdubbeling van het
eerdere aantal, wegens sluiting van het AZC in
Zeewolde. Waar het personeel en de activiteiten
eerder waren gericht op 400 mensen, moeten
deze mensen nu hard aan de bak om deze verdubbeling in asielzoekers te voorzien van een zinvolle dagbesteding. Dit vergt inzet en aanpassingsvermogen. Een legitiem punt dus om je zorgen over te maken. Maar desgevraagd geeft men
aan geen informatie te hebben over misstanden.
Harderwijk Anders heeft het niet bij vragen zonder aanleiding gelaten, maar is op onderzoek uitgegaan. Onze constatering is dat zowel de medewerkers van het COA als alle Harderwijker vrijwilligers die betrokken zijn bij deze groep asielzoekers, zich 100% inzetten en ervoor zorgen dat er
geen verveling hóeft te zijn op het AZC.
Een paar voorbeelden: er zijn een tiental werkgroepen die activiteiten ondernemen met zowel
de kinderen (AZC Harderwijk is voornamelijk gericht op de opvang van gezinnen) als volwassenen.
Denk aan dagelijks kinder’werk’, wekelijkse mannen- en vrouwenavonden, tweewekelijkse georganiseerde sportactiviteiten, Meet and Eat waar
asielzoekers gaan eten bij Harderwijkers, de verplichte lessen over Nederlandse gebruiken en cultuur en ga zo maar door.
Laten we ook de georganiseerde evenementen
niet vergeten. Zoals het zomer- en winterfeest,
waar de bewoners o.a. voor geïnteresseerden
koken. ZorgDat - support in welzijn neemt de kids
mee naar Flevonice en andere activiteiten. En
zaterdag 24 november vond nog het prachtige
initiatief van JCI Noord-West Veluwe met Colour
the world plaats, waar de saaie gangen, klaslokalen en infobalie werden verfraaid met raamstickers en verf. Deze dag werden er nog meer activiteiten georganiseerd ter vermaak van de kinderen.
Ons punt? Doe alle medewerkers en vrijwilligers
niet tekort door zonder enige kennis of enig onderzoek te suggereren dat er niks te doen is op
het AZC. Zorg dat je in de Harderwijkse samenleving staat en weet waar je over praat.
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Het blijft één van onze grootste klussen om de
wachtlijst voor woningbouw in Harderwijk terug te
dringen de komende jaren. Niet alleen voor de
asielzoekers, maar voor alle Harderwijkers. Juist
hierom moeten we extra inzetten op woningbouw
en concrete plannen maken en uitvoeren. Iedere
woning en plekje om te bouwen telt.
Daarom steekt onze partij liever haar tijd in besluiten over hoe en waar we meer huizen gaan bouwen/realiseren om nou eindelijk die 8 jaar wachttijd weg te werken. Dat is andere koek!
Zijn er gevallen van agressie in het AZC? Ja, absoluut. Dat is ook bijna onvermijdelijk als je mensen
van verschillende (conflicterende) achtergronden
bij elkaar zet op een relatief kleine oppervlakte,
ver van huis, met veel getraumatiseerden. Er zullen daarnaast inderdaad altijd mensen zijn die
ruzie zoeken, agressief zijn en het verpesten voor
de rest. Ook in ‘gewone’ wijken van Harderwijk
komt dit voor. Laten we dat vooral niet uit het oog
verliezen.
Hoe wordt er omgegaan met incidentenmeldingen? Ook kleine overtredingen worden op de lijst
gezet. Er zijn korte lijntjes met de driehoek (burgemeester, politie en openbaar ministerie) en ook
met de directe omwonenden. De beveiliging is
ook 24/7 beschikbaar voor de omwonenden. De
gemeente kijkt niet weg en lost problemen adequaat op.
Waarom de wachttijd voor deze mensen zo lang
is? Tja... dat is een landelijk probleem, waar iedere
gemeente die een AZC heeft tegenaan loopt. Laat
staan hoe het voor de vluchtelingen zelf is... Zoals
al in krantenberichten te lezen was, de IND heeft
een flinke achterstand door een verkeerde inschatting van de instroom asielzoekers. Heel vervelend, met allerlei gevolgen van dien. Ook wij
vinden dit een belangrijk aandachtspunt.
En krijgen deze mensen allemaal een huis in Harderwijk? Nee! Die 800 asielzoekers komen niet in
Harderwijk wonen. Wij hebben als gemeente een
taakstelling vanuit het Rijk gekregen om statushouders te huisvesten. Voor de duidelijkheid: dat
zijn er dit jaar in het totaal 65. Wanneer een gezin
uit 5 mensen bestaat en dit gezin krijgt een woning, blijven er nog 60 te plaatsen mensen over.
We hebben het dus over 65 personen en niet 65
woningen.

Kimberley Siccama

Het is uit het leven gegrepen!
Ethicus dr. Wassili Mitrovic bespreekt 'Integriteitskwesties op de gemeentelijke werkvloer'. Uiteraard berust iedere gelijkenis met bestaande
personen op toeval.
In deze aflevering twee ethische dilemma's. Jouw
reactie daarop is zeer welkom!
1. De directeur Groenvoorziening
Peter de Waart is directeur van de Dienst Groenvoorziening van het oude stadje Kroosberg. Medewerker Joop heeft iets voor een oud vrouwtje
opgeruimd en daar een tientje voor aangenomen.
Iemand anders heeft dat gezien en meldt dat
anoniem bij Peter. Jij bent even Peter de Waart.
Wat doe je hiermee?
I.

II.

III.
IV.

Niets. Want het aannemen van het
tientje is niet zeker en hij ervaart
Joop als een lastige activistische
medewerker met een grote mond.
Hij roept Joop bij zich, vertelt van
de anonieme tip en geeft hem het
advies in het vervolg voorzichtiger
te zijn.
Hij stuurt Joop naar de afdeling Integriteit om daar de situatie te bespreken.
…

Welk alternatief heeft jouw voorkeur? En vooral,
om wat voor reden? Leef je uit!
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Welk alternatief heeft jouw voorkeur? En vooral,
om wat voor reden? Leef je uit!
Je reactie naar drwassilimitrovic@gmail.com
wordt met gejuich ontvangen!
Toelichtingen op je keuze, of ander commentaar is
van harte welkom!
Hartelijke groet van dr. Wassili Mitrovic
Ja, daar komt narigheid van!

Het begin…
In 2002 kwamen wij, zoals velen van jullie ongetwijfeld nog weten, gelijk met twee zetels in de
raad. Harderwijk op z’n kop! In 2006 kwamen wij
met maar liefst drie zetels in de raad met Gert Jan
van Noort, Bas Oosten en Ytje van Oort (opgevolgd door Edwin Enklaar). Feest in Harderwijk!
2. De wethouder
Peter de Waart, directeur van de Dienst Groenvoorziening uit de casus hierboven, komt bij zijn
wethouder en vertelt het verhaal. Jij bent even de
wethouder. Wat doe je hiermee?
I.

II.

III.

IV.

Je licht de raad in dat zich een integriteitsprobleem heeft voorgedaan, en
dat tegen de medewerker(s) een gepaste maatregel is getroffen. Informatie over details is beschikbaar voor
fractievoorzitters onder voorwaarde
van geheimhouding i.v.m. de privacy
van de medewerker(s).
Je zegt tegen de Peter: Zolang het nergens verder bekend wordt, hebben we
er geen last van. Doe maar niets, laat
Joop maar even zitten, zorg dat je die
dienst in de vingers houdt en dat de
groenbeleving van de burger ok is
Je zegt tegen Peter: Geef Joop te verstaan dat ie zoiets nooit meer moet
doen, want dan volgt ontslag op staande voet. Houdt het verder geheim, dan
hebben we er ook geen last van.
…

In 2010 gevolgd door het ‘huwelijk in gemeenschap van goederen’ met Stadspartij Harderwijk.
Wat er daarna gebeurde is geschiedenis!
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Het ‘oude’ Harderwijk Anders in 2006, vlak voor de verkiezingen!
Bovenste rij van links naar rechts: Hans van der Burg, Hans Ebbens, Jan van der Kolk, Liesbeth Harms, Bas Oosten, Nico Fokkema.
Onderste rij van links naar rechts: Hanny Hamberg, Tine Pels, Gert Jan van Noort, Ytje van Oort, Henk van Wezel. Onder: Edwin
Enklaar.

Nog één keer Jack…
Op verzoek van uw aller redacteur Hans, heb ik
nog één keer de pen (laptop) in de hand genomen om een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief van Harderwijk Anders: ‘Wat is er geworden
van de oud-fractievoorzitter, nu hij ruim een half
jaar uit de politieke arena is verdwenen? Dat vinden de lezers vast leuk om te horen…’
Kort door de bocht zou ik kunnen zeggen dat alles
goed met mij gaat en ik lekker veel tijd voor de
dieren en mijn sport heb. Ik woon inmiddels al
ruim een jaar in Garderen aan de bosrand en start
elke dag met een half uur de honden laten uitrazen in het bos. Vervolgens langs de paarden om

deze bij te voeren en dan door naar het werk, wat
meestal inhoudt de bibliotheek van Harderwijk,
maar soms ook die van Ermelo, Putten of Nunspeet.
Zoals de meesten van jullie weten, ben ik ook wel
eens te vinden in de Bruna, de boekwinkel van
mijn partner Daniëlle. Ik weet nog goed de eerste
dag dat ik daar ging meehelpen. Ik had uitleg gekregen hoe de kassa werkte en nadat de deuren
werden geopend, druppelden de eerste klanten
binnen. Toen ik ‘mijn’ eerste vijf klanten geholpen
had, zei Daniëlle tegen mij dat het zo niet opschoot. Waar ze op doelde was dat ik van die eerste vijf er vier kende en met iedereen een praatje
maakte. Uiteraard bedoelde zij het niet verkeerd,
maar het was inderdaad opvallend hoeveel mensen er, die eerste dag, binnenkwamen die ik kende.
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Inmiddels draai ik regelmatig mee en kijkt niemand meer op wanneer ik weer eens even bijpraat met deze of gene. Dat is misschien wel de
leukte erfenis van 12 jaar politiek actief zijn in je
stad, je leert zoveel mensen kennen en hebt zoveel zaken om over te kunnen praten. Een van de
terugkerende gespreksonderwerpen die aan de
balie plaatsvinden is of ik de politiek niet mis, niet
in een diep gat ben gevallen. Om heel eerlijk te
zijn, nee totaal niet. Ik ben mijn uren gaan vullen
met veel andere leuke dingen zoals de tijd buiten
doorbrengen met mijn honden (Rhodesian Ridgebacks) en onze paarden: Daniëlle’s IJslander en
mijn Haflinger veulen.

tievoorzitter en de anderen met hun frisse nieuwe
inbreng zit dat wel snor.
Houd ik mijzelf dan helemaal niet meer bezig met
de samenleving en Harderwijk? Echt wel, ik ga mij
steeds meer richten op het leveren van een positieve bijdrage voor het dementievriendelijk maken
van de maatschappij. Zo ga ik de opleiding volgen
voor train-de-trainer, zodat ik bedrijven en instellingen mag trainen in het worden van dementievriendelijk. Heerlijk focussen op een item en
daarmee meters kunnen zetten in een tempo, dat
je vaak niet redt in de politieke arena.
Mocht de fractie een keer getraind willen worden
op dit onderwerp, dan doe ik dat graag. Het zou
wat mij betreft verplichte kost mogen worden
voor alle raads- en collegeleden, want dementie is
de grootste bedreiging in een samenleving die
zelfredzaam wordt geacht te zijn maar die wel
vergrijst en waar één op de vijf ouderen mee te
maken krijgt. Dus partijgenoten, mocht u eens een
lezing van mij willen hebben over dit onderwerp,
dan lever ik graag nog eens een bijdrage aan een
van de ledenvergaderingen en mogen jullie nog
een keer met mij debatteren.
Op naar de stal nu, de paarden hebben eten nodig! Jullie hebben weer genoeg voeding om over
na te denken…
Hartelijke groet,
Jack van Zundert

Vanuit het Huis van de Stad

Geen bestuurs- of vrijwilligerswerk, maar gewoon
heerlijk buiten in de natuur en samen in de winkel.
In die winkel zullen jullie mij sowieso in de toekomst wel wat vaker treffen, naar het zich nu laat
aanzien zal ik binnen afzienbare tijd vennoot worden en zo nog meer betrokken raken bij de winkel.
En de politiek? Ach, die redt zich prima zonder
mij. Ik heb de partij als fractievoorzitter op het
hoogtepunt verlaten, de grootste partij na de verkiezingen en daarmee met voldoende mensen die
de diverse dossiers prima kunnen behandelen.
Met Gert Jan als wethouder, Gertien en Edwin als
doorgewinterde raadsleden, Henk als nieuwe frac-

Zoals in de vorige nieuwsbrief al verteld is het coalitieakkoord ‘Aanpakken met Ambitie’ het uitgangspunt voor het collegeprogramma 20182022. Vorige maand is het college met dit programma naar buiten gekomen en de meeste plannen zijn al financieel meegenomen bij de themabegroting voor de komende jaren.
Harderwijk en Hierden staan er financieel goed
voor en de raad heeft ook de ruimte gehad om
zelf ook met extra wensen te komen via amendementen en de meeste daarvan zijn ook ingewilligd.
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Veel gemeenten in ons land luiden de noodklok
over de uitgaven in het sociaal domein. Vooral de
uitgaven voor jeugdhulp en jeugdzorg zijn enorm
toegenomen en als je financieel en op de inhoud
niet hebt geacteerd gaan de discussies niet over
investeringen, maar over bezuinigingen. In onze
stad geven we ook meer uit dan binnenkomt voor
de hulp en ondersteuning aan onze kinderen en
jeugdigen, maar die kunnen we gelukkig opvangen
via onze reserve en de meevallers vanuit de andere sociale domeinen. Dat die tekorten bij de
Jeugdwet er zijn is op zich heel goed te verklaren.
Het Rijk geeft ons 20-25% minder geld dan drie
jaar geleden en hanteert een verdeelsleutel met
cijfers van twee jaar terug. En dan moet u weten
dat de laatste 10 jaar elk jaar de vraag naar hulp,
zorg en ondersteuning gemiddeld met 4,5% is
toegenomen. Dus niet vreemd dat in Harderwijk
een tekort is van rond de 10%. Vanuit de VNGcommissie Zorg/Jeugd/Onderwijs (zoals u weet
mag ik daarin een rol hebben) wordt daarom veel
druk uitgeoefend op de regering om gemeenten
waarbij de kosten enorm zijn toegenomen (soms
tot 45%) te helpen. Inmiddels is er een stroppenpot en zet ik mij vooral in voor extra geld in een
preventiefonds. Voorkomen is beter dan genezen!

Ik zal u in een volgende nieuwsbrief meer vertellen over mijn rol en de gesprekken met ministers
en staatssecretarissen.
Maar stilzitten in Harderwijk doen we niet en
daarom doorgaan met aanpakken. Altijd denken
vanuit kansen en oplossingen is de ambitie om zo
onze mooie bruisende stad duurzaam inhoud te
geven. Vol energie gaan wij verder aan de ruimtelijke projecten, zoals Drielanden en Waterfront.
Ook extra inzet om betaalbaar en passend wonen
voor iedereen mogelijk te maken. Verbeteren van
verkeersveiligheid staat hoog op de agenda en er
is al begonnen met aanpak van onoverzichtelijke
verkeerssituaties. Economie, recreatie en toerisme blijven speerpunten. Onze mooie Hanzestad
aan het water groeit en bloeit en door verbeteren
van de vestigingsvoorwaarden voor economische
ontwikkeling en promotie willen we bedrijven (en
dus ook banen) en toeristen aan ons binden.
Duurzaamheid en milieu met als doel een leefbare
en gezonde stad wordt centraal gesteld in al onze
plannen voor de komende jaren. Een hele uitdaging waarbij we alle partijen en de inwoners bij
willen betrekken. In mijn portefeuille sociaal domein is het uitgangspunt de inwoner centraal.
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Niet de regels bepalen onze ondersteuning, maar
integraal maatwerk. En daarbij is een kwaliteitslabel van dienstverlening noodzakelijk. Als onze inwoners zorgvragen of problemen hebben helpen
wij hen. In het Huis van de Stad moeten wij gastheer/dame zijn en luisteren en doorvragen om
antwoorden te kunnen geven. Niet loslaten en
oplossingen zoeken om mee te blijven doen.
Daarom komen er loketten in het stadhuis waarbij
u face-to-face terecht kunt als u er niet uitkomt.
En als het echt ingewikkeld wordt zijn wij er om
het uit te pluizen. Altijd denkend vanuit kansen
waarbij de inwoners centraal staan.
Maar nog beter is voorkomen/preventie van zorg
en ondersteuning. Daarom extra inzet en middelen om mantelzorgers en vrijwilligers te ontlasten,
eenzaamheid te bestrijden en schulden te voorkomen. Cultuur en sport worden als middel ingezet voor het sociaal domein om onze inwoners
activiteiten te laten doen waarvan je blij en gelukkig wordt en samen met anderen zinvol en enthousiast bezig te zijn. Ik kan nog wel heel veel
vertellen van onze plannen, maar uiteindelijk gaat
het om de resultaten. En daarbij hebben we u
nodig en natuurlijk al die honderden organisaties
en zorgaanbieders waarmee we het samen willen

doen. Daarom ben ik ook zeer content met een
ambitieus college waarbij mijn collegae net zoals
ik handelen vanuit verbinding en vertrouwen in
elkaar. Daarbij ook zeer gesteund door ambtenaren die vanuit onze ingezette cultuuromslag hard
aan het werk zijn om Harderwijk en Hierden beter
te maken. We zijn er nog niet en het is nog niet
perfect, maar grote stappen zijn gedaan en worden gemaakt.

Wij voelen ons gesteund door de raad (coalitie en
oppositie) die het collegeprogramma unaniem
heeft aangenomen en zelf vanuit hun strategische
raadsagenda ons de opdracht heeft gegeven om
de onderwerpen volkshuisvesting, inclusieve samenleving en arbeidsmarkbeleid en onderwijs te
koppelen aan het collegeprogramma. Heel veel
uitdagingen dus voor raad en college waarbij ieder
vanuit de eigen rol (college de uitvoering en raad
de kaders en controle) mee aan de slag gaat.
In de stad hoor ik positieve geluiden over onze
gezamenlijke agenda en van de leden van Harderwijk Anders een volmondig ja over de ambities
van college en raad. Wij blijven veranderen en
vernieuwen en alle waardering voor de nieuwe
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fractie met een nieuwe fractievoorzitter die er vol
voor gaat. De nieuwe raadsleden leren snel met
hulp van de ervaren volksvertegenwoordigers en
een bestuur dat weer voltallig is. Met z’n allen
gaan we ervoor om al onze ambities aan te pakken.
Ik wens u allen een heel gezond 2019 toe en vooral ook tijd en aandacht voor al die dingen die er
echt toe doen.
Gert Jan van Noort (gert-jan.van.noort@harderwijkanders.nl)

Talk of the Town
Krom landje… (jaaroverzicht van Pietje Bell)
Nederland is natuurlijk een fantastisch landje, met
aardige mensen en heel veel bijzondere en uitstekende voorzieningen. Toch wordt er heel wat gemopperd, vaak onterecht en soms heel terecht.
Van het laatste zal ik een paar voorbeelden noemen die aan de gemiddelde burger niet zijn uit te
leggen.
Ik ga het op mijn manier proberen. Het kan zijn dat
ik het feitelijk niet helemaal correct weergeef.

Maar mijn intentie is om te vertellen hoe de machteloze burger de onderstaande misstanden ervaart
en daar gaat het om. Toch?
Ziekenhuizen in de problemen
Het meest recente drama. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat binnen een paar dagen een
aantal ziekenhuizen failliet kan gaan?
Hebben de respectievelijke Raden van Bestuur dit
niet zien aankomen? Natuurlijk wel! Hadden de
medeverantwoordelijke zorgverzekeraars geen
‘zachte’ landing kunnen garanderen? Natuurlijk
wel! Had de daarvoor aangestelde minister van
Medische Zorg Bruno Bruins zijn verantwoordelijkheid moeten nemen? Natuurlijk wel! Dan hadden zij kunnen voorkomen dat patiënten, verplegend personeel en de diverse artsen niet redeloos, reddeloos en radeloos waren achtergebleven. Maar ja, als je dat regenteske hoofd van
Bruins aandachtig aanschouwd dan is het vrij snel
duidelijk dat je van deze man, zonder enige empathie, niet veel hoeft te verwachten. Een aperte
schande van de verkeerde Hollandse zuinigheid!
Dit mag echt nooit meer gebeuren.
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ders dan kwaliteit. Kijk maar naar Bad Hoophuizen
in Hulshorst een verrukkelijk plekje om te recreeren of je vakantie te vieren. Gewoon lekker in je
eigen Gelderland!
Om ook nog maar even aan te tekenen dat je voor
een bescheiden bedrag je vakantie all inclusive
kunt doorbrengen in de diverse heerlijke mediterrane landen langs de Middellandse Zee.

Huizentekort
Tot 2040 hebben wij in Nederland 1.000.000 (één
miljoen) woningen nodig.
Nederland had op 1 januari 2018 ruim 7,7 miljoen
woningen. Dat zijn er bijna 55 duizend meer dan
een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw kan de
woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en verandering van gebruiksfunctie. Dit laatste gebeurt
bijvoorbeeld als een kantoorpand omgebouwd
wordt tot een appartementencomplex.
De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw
bedroeg 0,8 procent in 2017. Van de provincies
nam in Flevoland de woningvoorraad door nieuwbouw met 1,4 procent relatief het sterkst toe. Ook
Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en NoordHolland lagen met hun nieuwbouwuitbreiding
hoger dan het landelijk gemiddelde. Maar… er zal
dus in ons heerlijk landje nog gigantisch moeten
worden bijgebouwd
Harderwijk Anders zegt dan ook: Klip en klaar een
huis binnen 2 1/2 jaar!
Dat er naar schatting in Nederland 50.000 mensen
in recreatiewoningen verblijven die niet ten volle
werden benut wordt voor het gemak even vergeten. De bekende ingrediënten zijn overal volop
aanwezig. Verouderde parken, met als direct gevolg de nog steeds toegepaste en weer oplaaiende controles, verpaupering, leegstand en criminaliteit terwijl onze starters, oudjes en de minder
bedeelden langs de kant van de weg blijven staan.
Het is een vorm van recreatie/vakantie die zich,
gezien de kwaliteit, volledig uit de markt heeft
geprijsd. Iedereen weet toch langzamerhand wel
dat als de gemiddelde Nederlander in eigen land
vakantie viert hij gaat voor kwaliteit en niets an-

Veel van de gemeenten op de NW-Veluwe zouden
dan ook het fantastische voorbeeld van Harderwijk kunnen volgen en aan kunnen sturen op
transformatie van de bestaande recreatiewoningen. Een heuse win/winsituatie!
Want een ding moge duidelijk zijn een beleid van
repressie is allang achterhaald!

Pensioenen
Volgens Den Haag en zeker ook de media hebben
onze oudjes het hartstikke goed. Maar de eerste
generatie die ons AOW-stelsel zonder morren van
de grond af heeft opgebouwd, via een omslagstelsel, komt langzaam maar zeker in de problemen.
Pakweg de laatste tien jaar zijn de pensioenen niet
meer geïndexeerd, laat staan verhoogd terwijl er
genoeg in kas is. Dit terwijl onze ouderen altijd
zwart op wit is voorgehouden dat zij hun geld
hebben ingelegd voor een waardevast pensioen.
Dit alles is een direct gevolg van de Rekenrente.
De Rekenrente wordt ingezet om te berekenen of
pensioenfondsen ook in de toekomst genoeg geld
in kas hebben. Omdat de rente nu laag is, moeten
fondsen zich kunstmatig arm rekenen. Dat kan
ertoe leiden dat zij de pensioenuitkeringen zelfs
moeten verlagen. Terwijl de rente ongetwijfeld in
de (nabije) toekomst weer gaat stijgen en de
spaarpotten zich vanzelf weer gaan vullen. In de
praktijk betekent dit dat de pensioenen van onze
oudjes de laatste jaren minimaal tussen de 10 en
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15 procent lager zijn uitgevallen dan strikt genomen nodig zou zijn. Hoe vindt u dat?
En laat de jongeren van nu vooral niet vergeten,
dat zij straks (hopelijk) de ouderen van de toekomst zullen zijn.

Verhoging lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent
De mensen met de laagste inkomens zijn zoals zo
vaak de klos. Dit gaat dus weer ten koste van de
laagstbetaalden. Natuurlijk zijn er mensen die
worden gecompenseerd met een toeslag, maar
het gros krijgt grote problemen. De kosten van het
levensonderhoud stijgen volgend jaar met grote
sprongen. Neem de ziektekostenverzekering, de
alsmaar stijgende huren en wat te denken van gas
en elektra. Met ook nog in je achterhoofd de komende voorzieningen voor klimaatbeheersing. Je
zou maar rond moeten komen van zo’n 1200
eurootjes per maand of minder. En Rutten maar
lachen.
Onderkant van de maatschappij
Een behoorlijk aantal medeburgers leeft aan de
echte onderkant van de vlezige buik die maatschappij heet. Het aantal daklozen heeft inmiddels
de 30.000 overschreden. Wij hebben het dan over

mensen die door allerlei problemen kansloos zijn
geworden. Daar zijn ongetwijfeld mensen bij die
dit aan zichzelf hebben te wijten. Aan de drank of
aan de drugs zijn geraakt. Maar dit komt ook vaak
door problemen waar zij geen grip op hebben in
onze steeds sneller wordende wereld. Niet iedereen kan dit tempo meer bijbenen. Moeten wij ze
daarom keihard aan de kant laten staan?
Maar hoe kan dit in een land dat zo rijk is als het
onze? Zet een aantal Tiny Houses op een rijtje
en/of bouw flats met kleine units, dat kan toch
niet zo moeilijk zijn? En iedereen heeft dan in ieder geval een adres dus een uitkering.

Kansloze asielzoekers
Marokkanen, Tunesiërs, Algerijnen, Albanezen en
Georgiërs, dus mensen uit zogenoemd veilige landen, bezorgen veel overlast in en rondom AZC’s
maar komen uiteindelijk wel terecht in de asielprocedure. Daar wordt wel over gesproken maar
vervolgens gebeurt er weer niets en dit gezwel
ettert maar voort. Het kan toch niet zo moeilijk
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zijn deze ettertjes een enkeltje ‘thuis’ te geven.
Het kan en mag niet zo zijn dat deze mannetjes
terechtkomen in AZC’s waar zij het voor de echte
asielzoekers, de mensen die onze hulp echt nodig
hebben en verdienen, totaal verzieken. Weg ermee!

Agenda
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 13 januari 2018 van 16.00-18.00 uur.
Locatie: De Kiekmure

Verder zijn er zo’n vierhonderd kinderen van asielzoekers die nota bene hier zijn geboren die, ook al
weer zo’n moeilijk verhaal aangezien de vele, door
de EU ingegeven, procedures veel te lang duren,
wel teruggestuurd kunnen worden. Als beschaafde medelander kun je daar toch geen vrede mee
hebben! Kom op en teken die petitie! Maar ook
hier geldt: de verschillende procedures duren veel
te lang.
Iets Anders
Zo, nu nog even iets Anders. Laatst kocht ik zo’n
fraai zakje pepernoten met VOC-kruiden van Van
Delft, de biscuitfabriek uit ons eigen Harderwijk.
Mijn kleindochter Daya heeft gesmikkeld. Verrukkelijk!
En wat te denken van de nieuwe standaarden om
vuurwerk mee af te schieten? Allemaal afgekeurd!
Lachen toch? Fantastische feestdagen!
Pietje Bell
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