
ChristenUnie Oldebroek: Algemene Beschouwingen begroting 2015.  
 
De ChristenUnie staat pal voor een vrije samenleving, een duurzame economie, een 
dienstbare en rechtvaardige overheid, de bescherming van het kwetsbare leven, zorg voor 
elkaar en zorg voor Gods schepping. Vanuit dat gezichtspunt heeft de ChristenUnie de 
begroting 2015 en de meerjarenbegroting gelezen en beoordeeld. De aanpak die de 
ChristenUnie voor staat is allereerst mensen meer gelegenheid geven verantwoordelijkheid 
te dragen. Wij willen kansen voor de jongeren en daarom investeren in jeugd, gezin en 
onderwijs. We willen de zorg van en voor elkaar in stand houden. Betrokken en betaalbaar. 
We willen een duurzame samenleving, waarin het goed leven, werken en wonen is.  
 
De Duitse filosoof uit de 18e eeuw Immanuël Kant stelt: “De kwalificatie “goed” hangt af van 
wat de persoon met zijn handelen wil bereiken!” Ten diepste wil de ChristenUnie recht doen 
aan de samenleving; we willen dat de zwakken worden beschermd en dat er een appèl wordt 
gedaan op de kwaliteiten van het individu, waardoor de burger van de gemeente Oldebroek 
tevreden kan zijn met zichzelf en met de omstandigheden waarin hij of zij leeft. God heeft ons 
elkaar gegeven om samen te leven. Dat besef kan een belangrijke morele inspiratiebron 
vormen voor het goede samenleven. 
 
Eén van de moeilijkste vragen die op dit moment gesteld kan worden is: “Wat is in 2015 het 
effect van de transitie van het sociale domein op het welzijn van de burgers van onze 
gemeente?” De transitie is nodig, onderzoeken hebben uitgewezen dat de verzorgingsstaat 
op drie vlakken op haar grenzen stuitte. Ten eerste stond haar financiële houdbaarheid enorm 
onder druk. Ten tweede bleek de bureaucratie te weinig flexibel om maatwerk te bieden aan 
nieuwe uitdagingen. Ten derde maakte de verzorgingsstaat van mensen passieve en 
geïndividualiseerde welvaartsconsumenten. De transitie moest in korte tijd voor elkaar 
gemaakt worden, zodat het per 1 januari 2015 functioneert. 
 
De ChristenUnie is blij met resultaat tot nu toe. De ambtenaren en het college hebben wat 
ons betreft hun wil en kwaliteit getoond met een goed en constructief beleidsplan sociale 
domein 2015-2018.  Dit neemt echter niet weg dat de ChristenUnie zorgen heeft. De 
ChristenUnie maakt zich zorgen over het grote appèl dat gedaan wordt op mantelzorgers en 
de grote groep andere vrijwilligers; houden ze het vol en blijft de kwaliteit van zorg 
gewaarborgd? Blijft goede zorg betaalbaar, wat is het effect van de nieuwe verdeelsleutel 
2016 waarover nog niets bekend is? Hoe lang kunnen we financiële en menselijke reserves 
aanboren om zorggaten te dichten? De ChristenUnie pleit voor een goede communicatie 
tussen de verschillende disciplines en niet in de laatste plaats tussen het college en de raad. 
Er moeten in 2015 kritische evaluaties plaatsvinden, om de kwaliteit van de zorg te bewaken 
en daar waar nodig bij te stellen!  
 
De ChristenUnie ziet onderwijs als een basisvoorziening die voor iedere burger bereikbaar 
moet zijn. Deze basis begint bij de allerkleinsten in de vorm van peuterspeelzalen waarna dit 
wordt vervolgd door het basis- en volwassenonderwijs. De ChristenUnie waardeert het werk 
van Voor- en Vroegschoolse Educatie, waar er signalen zijn van onderwijsachterstanden. 
Hiermee kan laaggeletterdheid in de toekomst worden voorkomen. Wij zijn blij met het plan 
dat de schoolbesturen samen met de gemeente hebben opgesteld om de diversiteit van 
basisscholen in Wezep terug te brengen tot 3 integrale kindcentra’s. Wij geloven dat hiermee 
de kwaliteit van onderwijs wordt verbeterd. Wel vraagt de ChristenUnie aan het College hoe 



het College betrokken blijft bij dit proces en op welke wijze het College de raad zal informeren 
over het vervolg. 
 
Dorpshuizen zijn een initiatief van het college om mensen bij elkaar te brengen. Er zijn grote 
verschillen tussen de verschillende dorpshuizen. Het verdient aanbeveling om de functies van 
de verschillende dorpshuizen te bezien in het licht van de mogelijkheden en wensen van 
iedere kern.  
 
In de bestuursovereenkomst 2014-2018 is een tweetal punten opgenomen over het 
duurzamer maken van de energievoorziening in onze gemeente. De schadelijke gevolgen van 
het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen zijn de laatste jaren steeds zichtbaarder 
geworden. De uitstoot van CO2 in de atmosfeer neemt verontrustend toe, de gevolgen 
daarvan zijn duidelijk zichtbaar in de veranderingen van het klimaat. Maar ook het schaarser 
worden van olie en gas en de geopolitieke gevolgen daarvan nopen ons tot een andere kijk op 
onze energievoorziening. In de begroting 2015 is er in het programma “ruimtelijk beleid en 
handhaving” de nodige aandacht aan duurzaamheid geschonken. De gemeente Oldebroek 
sluit zich weer aan bij het regionale klimaatactieplan Noord-Veluwe en heeft verder een aantal 
concrete, nieuwe doelen benoemd. In regio Noord-Veluwe verband zijn er verschillende 
organisaties actief die hierbij ook een helpende hand kunnen bieden. De ChristenUnie vraagt 
het college welke concrete stappen het College gaat zetten teneinde de ambitie en doelen die 
leiden naar duurzaamheid nader in te vullen? 
 
Een ander belangrijk onderdeel is wat ons betreft de woningbouw. Het college schrijft: “we 
bieden ruimte voor woningbouw-initiatieven waar aantoonbaar vraag naar is”. Daar staan we 
als ChristenUnie Oldebroek volledig achter. We vinden wel dat er meer ambitie getoond mag 
worden. In 2013 is er een woonconferentie georganiseerd waar nog een vervolg op zou 
komen. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. Ook dringt de ChristenUnie erop aan de 
beleidsvoornemens en toezeggingen omtrent het onderzoek naar de mogelijkheden van het 
invoeren van startersleningen op te volgen. Welke stappen van het College kan de Raad in 
2015 verwachten om deze voornemens om te zetten in concrete daden? 
 
Een ander punt van zorg is wat ons betreft het afval in onze gemeente en dan vooral de 
hoeveelheid en de scheiding. We zijn er van overtuigd dat dit beter kan, vooral ook om dat de 
revenuen ook direct ten goede komen aan de inwoners in het tarief voor de 
afvalstoffenheffing. 
 
Voor de begroting 2015-2018 zijn alle benodigde kosten opnieuw in kaart gebracht. Op die 
manier zijn de verborgen kosten inzichtelijk gemaakt en daarmee is een goed startpunt voor 
de sturing en informatievoorziening voorgelegd. Wat het financieel perspectief betreft 
presenteert het college voor 2015 een sluitende begroting. Voor de jaren na 2015 zien we 
negatieve begrotingssaldi. Ontwikkelingen op rijksniveau volgen elkaar echter in een hoog 
tempo op. Wij zien met instemming dat sporen worden voorgesteld die ertoe leiden tot een 
sluitende meerjarenbegroting te komen. Ook de voorgestelde aanpak om de bezuinigingen 
samen met de samenleving te doen juichen we toe. Op die manier wordt al in het voortraject 
overeenstemming gezocht. Dit leidt vervolgens tot het noodzakelijke draagvlak.  
 
We wensen het college, de leiding en overige medewerkers, maar ook de leden van de Raad 
Gods zegen en wijsheid toe om met elkaar de goede dingen te doen voor de samenleving 


