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Vz, 

De dag na de stemmingen over deze begroting ga ik op vakantie. Een weekje naar Engeland. Daar valt 

veel moois te zien. Maar het kan ook nog wel eens interessant worden. Want er is veel aan de hand 

daar. In mei 2002 was ik toevallig bij het uitbundige volksfeest in onze partnerstad Chrudim toen 

Tsjechië lid werd van de EU. Ik ben benieuwd wat ik in Engeland zal aantreffen nu zij juist hun 

lidmaatschap gaan opzeggen. 

Het land is nog steeds sterk verdeeld over de Brexit. Maar wat je ook vindt van de Brexit zelf, het is 

beschamend om te zien wat er allemaal in het vooruitzicht werd gesteld als het land voor uittreding 

zou stemmen. 50 miljoen pond per dag extra beschikbaar voor de zorg. Het VK zou alle kaarten in 

handen hebben bij onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen. Of een directe boost in de 

economische groei. Beloftes die de dag na het referendum de prullenbak in konden en bij lange na 

niet zijn waargemaakt. Een land blijft verbitterd achter en voelt zich bedonderd.  

Het zijn dit soort zaken waardoor mensen de politiek links laten liggen, of rechts natuurlijk, zo u wil.  

Het gaat eigenlijk niet eens echt om de keuze zelf. Het is het goed recht van ieder land om uit de EU te 

stappen. Het gaat om de beloftes die voorafgaand zijn gemaakt. Beloftes waar van je eigenlijk op 

voorhand al wist dat ze niet uit zouden komen.  

Volgens mij zijn kiezers best bereid om aan te nemen dat het eerlijke verhaal niet altijd even mooi is. 

Maar toch beloven sommige politieke partijen allerlei gekke dingen voor verkiezingen. GroenLinks dat 

heel Ede volhangt met de leus “kies voor verandering” en vervolgens alles bij het oude laat. Het CDA 

dat borden neerzet voor een goede overgang bij de Kerkweg en zich nu in allerlei bochten probeert te 

wringen om toch met de sluiting in te gaan stemmen. De VVD in Ede die tijdens de 

verkiezingscampagne iedereen de maat neemt over lastenverlichting. Het eerste jaar dat de VVD weer 

terug is in het College worden de lasten weer verzwaard.  

En dat laatste punt is iets dat we ons allemaal mogen aantrekken. Een paar jaar geleden hebben we 

een belasting ingevoerd op kabels en leidingen. We hebben hier afgesproken dat in ieder geval een 

kwart van de opbrengsten naar lastenverlichting zou gaan ter compensatie. Eerst via de OZB  

en vanaf volgend jaar via de leges op paspoorten en id-kaarten. Dat hebben we in deze raad tot drie 

keer toe afgesproken. In 2015. In juli 2017 en in november 2017 nog een keer. Nu, anderhalve maand 

voor tijd, zegt het College die afspraak ineens op. De overige drie kwart van de opbrengsten van de 

kabeltaks blijft onaangeroerd. Dat is onbetrouwbaar. Als overheid verplichten we iedereen een id-kaart 

aan te schaffen, terwijl dit voor lage inkomens een dure aangelegenheid kan zijn. En dit college 

verhoogt voor iedere Edenaar de prijs van hun volgende id-kaart met 25 euro. 



 

 

Dit kunnen we als raad niet over onze kant laten gaan. Daarom zullen wij in ieder geval met een 

amendement komen. We hebben zelf ideeën voor dekking, maar nodigen ook andere partijen en het 

College zelf uit, mee te denken.  

Verder zien we in deze begroting ook veel goede zaken waarvoor D66 waardering wil uitspreken.  

Zo vinden we het positief dat het College voortvarend aan de slag gaat op het gebied van 

biodiversiteit. D66 wil maximale daadkracht bij het herstel van biodiversiteit. Ook in het agrarisch 

gebied. Maar doen we al genoeg? Wordt er bijvoorbeeld ook via bestemmingsplannen gezorgd 

voor herstel van biodiversiteit? Wil het College onderzoeken hoe in agrarische gebieden die belangrijk 

zijn voor de natuur, bijvoorbeeld de Groene Ontwikkelzone, herstel van biodiversiteit meer prioriteit 

kan krijgen? Kunnen we daarnaast verwachten dat biodiversiteit ook een prominente plaats krijgt  

in de nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsplan? Daarnaast zijn mooie bermen belangrijk voor het 

herstel. We merken echter vaak dat via een soort gewoonterecht particulieren of agrariërs net een 

metertje land meer gebruiken terwijl dat eigenlijk nog van de gemeente is. Die grond zou echter goed 

gebruikt kunnen worden. Kan de wethouder aangeven hoe we ervoor zorgen dat we als gemeente ook 

daadwerkelijk de beschikking hebben over alle stukken land die we nodig hebben voor goed 

bermbeheer? En kan de wethouder toezeggen dat alle gronden die in gemeentelijk beheer zijn  

natuurvriendelijk worden beheerd? Ook grond die tijdelijk in bezit is, tenzij de functie dit onmogelijk 

maakt, zoals voetbalvelden. 

Verder staat in de begroting een fors bedrag vermeld voor de ambitie van Ede om energieneutraal te 

worden in 2050. Op dit moment presteert Ede erg slecht op hernieuwbare energie. Er valt dus veel te 

doen. Goed bezig dus, al vindt D66 dat het wel wat sneller mag. Ede blijft hiermee het slechtste 

jongetje van de klas en dat is zonde. Daarom zouden wij de wethouder willen vragen om voor de raad 

inzichtelijk te maken wat nu precies de extra benodigde maatregelen zouden zijn en de bijbehorende 

kosten voor de gemeente, als we een ambitie zouden vaststellen die in lijn is met vergelijkbare 

gemeenten. Zoals 2035, 2040 of op z’n minst 2045.  

Andere vraag. In hoeverre zal er gedurende dit traject aandacht komen voor de bespaarde uitstoot 

CO2 per euro? Zo is er bijvoorbeeld erg veel winst te behalen door de bestaande bouw energiezuinig 

te maken. Zouden we die doorrekening goed inzichtelijk kunnen maken in de plannen?  

Verder is het belangrijk voor de snelheid om partijen mee te krijgen, hen een belang te geven. 

En te voorkomen dat er valse beelden ontstaan. Veel partijen zetten al meteen no-go-areas op, 

zoals al goed te zien is bij eventuele zonneweides. Terwijl deze zonneweides er niet voor de 

eeuwigheid hoeven te staan. Ze kunnen juist helpen voor overbrugging in een snellere transitie. 

Als we kijken naar de begroting, dan wordt een groot deel gedomineerd door de tekorten in het 

Sociaal Domein, met name op de Jeugdzorg. Voorzitter, wij steunen het College in het voornemen  

om allereerst de oplossing te zoeken in het terugdringen van de tekorten. In de afgelopen maanden 

hebben we van het College meer inzicht gekregen in de geplande maatregelen. Dat biedt meer 

vertrouwen in een beheerste groei van de zorguitgaven. Complimenten. 

Tegelijkertijd moeten we wel waakzaam zijn op de effecten die deze maatregelen kunnen hebben op 

de kinderen en jongeren zelf. Daarom stellen wij voor de Jongerenraad om advies te vragen. Zo 

betrekken we ook de jongeren zelf bij dit vraagstuk. Het heeft immers veel impact op ze. Het lijkt ons 

goed om in de komende tijd samen met elkaar en met de Jongerenraad tot een goede adviesvraag te 

komen. 

Voorzitter, het baart ons zorgen dat het College de investeringen in goede onderwijshuisvesting  

onder de streep heeft gezet. Die doen we dus alleen als er geld overblijft. Dat is wat D66 betreft de 

verkeerde prioriteit. Onderwijs staat bij ons op 1. Voldoet de gemeente zo nog wel aan de afspraken  



 

 

die we met scholen gemaakt hebben bij het Strategisch Huisvestingsplan? En wat gaat de wethouder 

eraan doen dat deze nodige investeringen in onderwijs niet de sluitpost van de begroting worden? 

Nog schrijnender vinden wij de bezuinigingen op het Edese verenigingsleven in deze begroting.  

Het staat er misschien wat cryptisch, maar de maatregel om de prijscompensatie niet door te geven  

komt voor ruim een derde ten laste van sport- en cultuurverenigingen. Zo bezuinigt dit College in 

totaal 275.000 euro op verenigingen. Dat is voor D66 onacceptabel. Veel van deze verenigingen 

hebben het zwaar. Ze steunen op geweldige vrijwilligers. Nu vraagt dit College of die vrijwilligers  

vanaf volgend jaar een tandje gaan bijzetten, terwijl de gemeente dat niet op zichzelf toepast.  

Bij de gemeente gaat er juist 2 miljoen bij voor de eigen bedrijfsvoering. Dat wringt, want net als bij de 

Meerjarenbeleidsvisie is de onderbouwing minimaal. Waarom kiest dit College om bij de Edese 

verenigingen zo scherp te zijn en niet voor de eigen organisatie? 

Een groot deel van de benodigde middelen voor de organisatie hangt samen met ICT.  

Het wordt zo onderhand een grijsgedraaide plaat bij de begrotingsbehandelingen, want de situatie 

wordt ieder jaar zorgwekkender. Nu presenteert het College wederom een forse claim voor de ICT van 

de gemeentelijke organisatie. Heeft het College deze zaak wel ‘in control’? En waarom legt het College 

meteen deze claim? Is het niet beter een plan voor te leggen aan de raad in combinatie met de 

externe audit, en dan samen de benodigde middelen vast te stellen? 

Voorzitter, de wethouder presenteert deze begroting alsof het een puzzel is die gelegd is. Maar zo 

werkt de politiek niet. Politiek maken we samen. Sterker nog, de raad zou het hoogste woord moeten 

hebben. Door te stellen dat dit de afgemaakte puzzel is, zet het College de raad voor het blok.  

Dit is de oplossing. Andere manieren passen niet. Dat getuigt van een technocratische blik op de 

politiek. Gemaakte keuzes zijn vaak niet inzichtelijk gemaakt. Wat waren de alternatieven? De 

mogelijkheid tot het eenmalig niet doorvoeren van prijscompensatie stond in geen enkel programma 

of in de Meerjarenbeleidsvisie. Zijn er meer van dat soort mogelijke maatregelen boven de markt?  

Daarom zou ik de wethouder willen vragen of hij bereid is in aanloop naar de perspectiefnota een zo 

breed mogelijk overzicht te geven van mogelijke ombuigingen. Dan weet de raad in ieder geval wat de 

andere puzzelstukjes zijn. Vergelijkbaar met de Ombuigingsbijbel die het ministerie van Financiën 

publiceert. Die mogen we hier in Ede ook een andere naam geven trouwens, vz. 

Op die manier kunnen we samen bepalen wat het plaatje voor Ede is dat eruit moet komen. En zoals 

D66 bij de behandeling van het Collegeakkoord al zei. Vaak zullen we oppositie vóór het College gaan 

voeren. Wij gaan u eraan houden dat uw voornemens en afspraken nagekomen worden. Dat vraagt 

om het nemen van verantwoordelijkheid. Die wil D66 vanuit de raad mede dragen, maar dat vraagt wel 

om een college en een coalitie die daar een hand voor uitsteken.  

Want vooruitschuiven kan niet. Belofte maakt schuld. Nu is het tijd om te leveren. Met elkaar. 

 


