Gemeenteraad Apeldoorn 2010-2014

Zetelverdeling
De zetelverdeling in de gemeenteraad in de periode 2010-2014 was als volgt:
CDA: 6 zetels
1.
Gerhard Bos
2.
Ayhan Tonca
3.
Peter Buijserd
4.
Martin Fransen
5.
Alie Talsma
6.
Hans Wegman
VVD: 6 zetels
1.
Werner Ludwig
2.
Jos Reijerink
3.
Liesbeth Rooijmans - van Steenbergen
4.
Erica Schmahl
5.
Roel van Swam
6.
Sytse Wiering
PvdA: 5 zetels
1.
Marga Jonkman
2.
Ton Kunneman
3.
Co van der Berg
4.
Johan Kruithof
5.
Ilse de Graaf
Leefbaar Apeldoorn: 4 zetels
1.
Wim Willems
2.
Henk Schutte
3.
Martin Alles
4.
Roeli Maertens-Krooi
D66: 4 zetels
1.
Paula Donswijk - Bot
2.
Ahmet Alkas
3.
Erik Bus
4.
Mark Sandmann
Gemeentebelangen: 3 zetels
1.
Ben Hendrikse
2.
Theo van Kerkhof
3.
Annie Wolters
ChristenUnie: 3 zetels
1.
Roelof Veen
2.
Jeannet Huizing-Hekert
3.
Arjen Tamsma
GroenLinks: 3 zetels
1.
Michael Boddeke
2.
Ariane van Burg
3.
Detlev Cziesso
SGP: 2 zetels
1.
Henk van den Berge
2.
Evert Mulder
PSA: 1 zetel
1.
Bonnie ten Damme - Boevé
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Partij voor de Dieren: 1 zetel
1.
Harry Voss
DPS: 1 zetel
1.
Henk van Mullem
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De raad van jaar tot jaar
2010







Op 23 april ondertekenen CDA, VVD, PvdA, D66 en ChristenUnie het bestuursakkoord.
De gemeenteraad installeert het nieuwe college van B en W op 27 april. De wethouders
zijn: Hans Wegman (CDA), Rob Metz (VVD), Fokko Spoelstra (PvdA), Olaf Prinsen (D66) en
Paul Blokhuis (ChristenUnie).
In juni 2010 opent de gemeenteraad een digitaal ‘loket’ voor e-petities op de landelijke
website www.petities.nl.
Bekijk het Apeldoornse loket op petities.nl
In augustus stapt gemeenteraadslid Henk van Mullem uit de SP-fractie en gaat als
eenmansfractie verder. Later zal hij zijn fractie eerst Duurzaam Rood Apeldoorn (DRA) en
daarna Democratische Partij voor Solidariteit (DPS) noemen. De SP-fractie gaat na zijn
vertrek verder met één raadslid (Bonnie ten Damme).
De gemeenteraad voert een kerntakendiscussie, een brede maatschappelijke discussie
met de inwoners en de organisaties in Apeldoorn als herbezinning op de taken van de
gemeente. De behoefte aan de takendiscussie was uitgesproken in het bestuursakkoord.

2011










Op 17 februari leidt een ‘motie van treurnis’ over het handelen van wethouder Metz tot een
raadsonderzoek naar het grondbedrijf. De commissie die dit onderzoek uitvoert, bestaat
uit Henk van den Berge (SGP, voorzitter), Gerhard Bos (CDA), Johan Kruithof (PvdA), Henk
Schutte (Leefbaar Apeldoorn) en Mark Sandmann (D66). De commissie doet een uitgebreid
dossieronderzoek, aangevuld met interviews. Daarna worden er openbare en niet-openbare
verhoren gehouden.
Op 17 februari stapt Bonnie ten Damme uit de SP-fractie. Zij gaat als raadslid , eerst onder
de naam fractie Ten Damme, later als Progressief Sociaal Apeldoorn (PSA). De SP heeft
vanaf dat moment geen zetels meer in de Apeldoornse gemeenteraad.
De brandweer in Apeldoorn reorganiseert. Dat moet door de Wet Veiligheidsregio’s die
grotere brandweerregios’s voorschrijft. De brandweerorganisaties van Epe, Voorst en
Apeldoorn worden samengevoegd. De gemeente draagt haar budget voor de brandweer over
aan de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. De reorganisatie betekent ook een
bezuiniging. De gemeenteraad besluit in september om de brandweerpost Beemte te sluiten,
maar de post Hoog Soeren blijft dankzij een amendement open.
Op 30 september neemt Apeldoorn afscheid van burgemeester Fred de Graaf. Hij verlaat
Apeldoorn om voorzitter te worden van de Eerste Kamer der Staten Generaal.
Bekijk het filmpje over het afscheid van Fred de Graaf van Omroep Gelderland
Op 1 oktober wordt Hans Esmeijer benoemd als waarnemend burgemeester van
Apeldoorn.
Met ingang van november gaat de gemeenteraad papierarm werken. Alle raadsstukken zijn
vanaf deze datum te vinden in het digitale Raadsinformatiesysteem
Op 11 november wordt de vacature voor een nieuwe burgemeester voor Apeldoorn
gepubliceerd. Voor de vacante post melden zich 24 sollicitanten bij de Commissaris van de
Koningin in Gelderland.

Apeldoorns Landschapskookboek
De gemeenteraad stelt het Groot Apeldoorns Landschapskookboek en het Klein Apeldoorns
dorpenkookboek vast en onderschrijft de gemeenteraad daarmee een nieuwe manier van
werken en deregulering.
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2012












Op 19 januari presenteert de enquêtecommissie Grondbedrijf het onderzoeksrapport ‘De
grond wordt duur betaald’ aan de Apeldoornse gemeenteraad.
Bekijk de presentatie via internet-tv
Op 24 januari stapt Rob Metz op als wethouder. Hij doet dit naar aanleiding van de
uitkomsten van het raadsonderzoek naar het Apeldoornse Grondbedrijf.
Op 2 februari houdt de gemeenteraad een raadsdebat over het rapport ‘De grond wordt duur
betaald’. Dit debat wordt voortgezet op 9 februari. Tijdens deze vergadering treden ook de
overgebleven wethouders af. De wet staat geen nieuwe verkiezingen toe en Gerhard Bos
(fractievoorzitter CDA) start op 13 februari met de bestaande raadsfracties nieuwe
formatiebesprekingen.
De gemeenteraad stelt het beleid rondom Monumentenzorg in februari vast. Dit beleid
beoogt het meenemen en meewegen van cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke
ordening, vooral in bestemmingsplannen. In de bestemmingsplannen wordt karakteristieke
bebouwing beschermd met een sloopvergunningstelsel. In aansluiting hierop geeft de raad
met een amendement opdracht om een thematisch bestemmingsplan op te stellen voor
karakteristieke bebouwing.
Op 29 maart stelt de gemeenteraad de raadsopdracht voor de formatie vast. In deze
raadsopdracht is vastgelegd welke oplossingsrichtingen er zijn voor bijvoorbeeld de
financiële problemen van de gemeente. Ook staat in de raadsopdracht hoe de opgave voor
het nieuwe college wordt opgepakt én hoe Apeldoorn er na deze crisis uit zal moeten zien.
Op 29 maart installeert de gemeenteraad zes nieuwe wethouders: Nathan Stukker (CDA),
Johan Kruithof (PvdA), Hans Brouwer (Leefbaar Apeldoorn), Olaf Prinsen (D66), Paul
Blokhuis (ChristenUnie) en Detlev Cziesso (GroenLinks). Stukker en Kruithof verlaten de
gemeenteraad. Ayhan Tonca (CDA) en Fokko Spoelstra (PvdA) worden gemeenteraadslid.
In de ‘Agenda voor Herstel’ besluit de gemeenteraad om de Herijking van het Strategisch
Kader tegen het licht te houden. Men twijfelt aan de houdbaarheid van het Strategisch
Kader. De Andere Overheid, gewijzigde demografische ontwikkelingen, de komst van de
grote decentralisaties zetten het Kader mogelijk in een ander perspectief. Op 26 april houdt
de raad een debat over het Strategisch Kader anno 2012. De gemeenteraad blijkt zich in
grote lijnen nog steeds te kunnen vinden in het Strategische Kader dat in 2010 is
vastgesteld. De raad maakt op een paar punten aanpassingen. Er wordt bijvoorbeeld geen
geld en minder energie gestoken in het naar Apeldoorn halen van een nieuwe HBO. De raad
spreekt ook uit dat citymarketing niet langer als accent in het Strategisch Kader staat.

Wegenonderhoud
De gemeenteraad bezuinigt in deze raadsperiode niet op deze
kerntaak. Integendeel: de raad besluit het jaarlijkse onderhoudsbudget
te verhogen in het kader van het Herstelplan Wegen.
Grote projecten op het gebied van wegenonderhoud in deze
raadsperiode zijn: Arnhemseweg/Ravenweg/Aluminiumweg,
Deventerstraat, Zwolseweg, Edisonlaan, diverse wegen omgeving Kruizemuntstraat/Zilverschoon,
wegen in woongebied Sprengenbos, diverse wegen dorpskern Hoenderloo, Hoofdweg kom Loenen.
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Nieuwe burgemeester

De keuze voor de nieuwe burgemeester valt op John Berends (op dat moment nog
burgemeester van Harderwijk). John Berends wordt op 24 mei tijdens een raadsvergadering
door de Commissaris van de Koningin geïnstalleerd.
Bekijk het filmpje van de installatie van John Berends (beelden zijn van Apeldoorn Direct)








De raad heeft in de ‘Agenda voor Herstel’ zichzelf de opdracht gegeven om de in januari
2011 vastgestelde Raadsopdracht Kerntaken te bespreken en aan te geven welke
onderwerpen aanscherping moeten hebben. De herijking van de kerntaken leidt op 7 juni tot
een nieuwe raadsopdracht. Het college krijgt voor de uitwerking van een bezuinigingsplan 7
richtlijnen mee:; verwerf meer inkomsten uit vastgoed, verlaag tijdelijk de taakuitvoering in
het fysieke domein, leg investeringsuitgaven tijdelijk stil, beperk van subsidies, zoek winst
door ontschotting van subsidies, en bezuinig verder op de post bestuurskosten. De raad is
voorzichtig is met belastingverhogingen. De raad wil in het minimabeleid, het
veiligheidsbeleid en de zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) minder hard of niet
bezuinigen.
In de loop van 2012 komen grote verliezen van het grondbedrijf aan het licht. Deze zijn in de
Zomernota 2012 opgelost met een ombuiging van structureel 9 miljoen extra (6 miljoen
bezuinigingen en 3 miljoen inkomstenverhoging); daarnaast is in de Zomernota voor
ongeveer 70 miljoen eenmalig een streep gehaald door diverse projecten en reserves. Alles
bij elkaar opgeteld is naast de bezuiniging op personeel het meest bezuinigd op Werk en
inkomen (2,1 miljoen structureel), Zorg en welzijn (2,0 miljoen structureel) en Bestuurstaken
(1,4 miljoen structureel).
In november neemt de gemeenteraad de motie "Juiste weg" aan. Hierin is het college
opgedragen om een plan van aanpak op te stellen waarin:
1. Helder moet zijn wat het structureel budget voor wegenonderhoud moet zijn.
2. Voorstellen worden gedaan om de benodigde en beschikbare middelen meer in
overeenstemming met elkaar te brengen.
3. Scenario's zijn opgenomen voor het inlopen van de achterstand op wegenonderhoud
4. Concrete acties zijn opgenomen om de achterstand te verminderen.
De motie heeft geleid tot het instellen van een ambtelijke stuurgroep die met het "Herstelplan
Wegen" invulling geeft aan de motie.
Het gemeentelijk vastgoed is in de periode 2010-2014 een belangrijk gespreksthema in de
Apeldoornse gemeenteraad. De gemeente richt een vastgoedbedrijf op en er worden
beleidskaders vastgesteld voor onder andere het onderhoud. Ook maakt de raad keuzes
over het behoud en verkoop van vastgoed in de Kadernota Vastgoed van december.
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Hoogspanningskabels
De bovengrondse hoogspanningskabels zorgen gedurende de
raadsperiode voor een aantal financiële uitdagingen. Tijdens de
besluitvorming over de zomernota 2012 besluit de gemeenteraad
het ondergronds te brengen tracé hoogspanningskabels te
verkorten. Hiermee wordt het mogelijk om de
hoogspanningskabels in de Vogelbuurt en langs Dok Zuid in
2014 ondergronds te brengen. Financieel is het oorspronkelijk
gewenste langere tracé op dat moment niet haalbaar. De
beoogde grondverkoop voor woningbouw ten zuiden van Dok Zuid aan de parkrand wordt ook
geschrapt in het kader van de herprogrammering woningbouw. Hiermee vervalt ook een deel van de
financiering voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. Echter, de raad riep bij
vaststelling van de Zomernota met een motie op er alles aan te doen om alsnog te komen tot de
lange, oorspronkelijk gewenste verkabeling. In juli 2013 stelt de raad het bestemmingsplan
Zuiderpark e.o. vast met een dermate flexibel karakter dat zowel het verkorte tracé gerealiseerd kon
worden en er geen belemmeringen worden opgeworpen voor het oorspronkelijke tracé.
Op basis van de in april 2013 aangekondigde rijksregeling voor 'verkabelen en uitkoop' wordt
uiteindelijk in november 2013 aan de gemeenteraad een verzoek tot voorfinanciering van de
ontbrekende miljoenen voor het oorspronkelijk gewenste tracé voorgelegd. Hier stemt de
gemeenteraad mee in.

2013











Op 8 januari spreekt de rechtbank in Zutphen het faillissement van de betaald
voetbalorganisatie (BVO) AGOVV uit. Sportpark Berg en Bos is eigendom van de V.V.
AGOVV, de amateurvereniging. Omliggende paden zijn eigendom van de gemeente. Het
college van burgemeester en wethouders hebben actief meegedacht met de BVO om de
BVO AGOVV voor Apeldoorn te behouden. De situatie rondom AGOVV is ook in de
gemeenteraad besproken. De raad heeft gecontroleerd wat het college van B en W
onderneemt om de BVO AGOVV een kans te geven en de belangen van omwonenden te
waarborgen. Met het college betreurt de gemeenteraad dat het niet gelukt is een betaald
voetbalorganisatie in Apeldoorn in stand te houden.
Februari: de gemeenteraad richt de werkgroep raad en controle op om de controlerende
taak van de raad beter vorm te geven.
In april verlaat gemeenteraadslid Karin van Laar (CDA) de gemeenteraad. Haar plaats wordt
ingenomen door Hans Wegman. Hij wordt op 25 april beëdigd als raadslid.
Met ingang van maart werkt de gemeenteraad met een gewijzigd vergaderschema. Doel
hiervan is om de werkwijze van het vergadersysteem 'Politieke Markt' verder te verbeteren.
Eind 2013 wordt besloten deze vernieuwde werkwijze voort te zetten. Een nieuw element in
vergaderwijze is ‘In gesprek met de raad’. Inwoners van Apeldoorn en organisatie kunnen om
de week een eigen onderwerp met de gemeenteraad bespreken.
Bekijk de werkwijze van de Politieke Markt op de website
Op 12 juni organiseert de raadswerkgroep Detailhandelsvisie de bijeenkomst ‘Apeldoorn
Winkelstad?!’ Experts, ondernemers, inwoners en raadsleden bespreken tijdens deze
bijeenkomst de toekomst van Apeldoorn als winkelstad. De gemeenteraad stelt eind 2013
een nieuw detailhandelsbeleid vast.
Het Herstelplan wegenonderhoud wordt in het najaar 2013 door de raad vastgesteld en leidt
tot structurele verhoging van de beschikbare middelen voor wegenonderhoud.
De gemeenteraad stelt de kaders voor het Apeldoornse coffeeshopbeleid, de burgemeester
stelt de beleidsregels vast. Het gemeentelijk coffeeshopbeleid wordt in 2013 twee keer
tijdens een Politiek Markt besproken. De gemeenteraad stelt op 28 november 2013 de notitie
‘Coffeeshopbeleid 2013’ vast.
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Kruip in de huid van een raadslid

In 2013 kruipen Apeldoornse inwoners in de huid van een raadslid. Ze nemen onder begeleiding van
burgemeester John Berends een besluit over een fictieve financiële meevaller.‘Kruip in de huid van
een raadslid’ is een initiatief van de raadsleden Paula Donswijk (D66), Henk Schutte (Leefbaar
Apeldoorn) en Gerhard Bos (CDA).

2014


In 2014 stelt de gemeenteraad de structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’ vast. Een
structuurvisie is een beleidsdocument waarin de gemeente de ruimtelijke koers voor de lange
termijn bepaalt, bijvoorbeeld over wonen, werken en recreëren. Apeldoorn kiest in de
structuurvisie voor ‘buitenstad’. Apeldoorn is het beste van twee werelden: een stad met
dorpse kwaliteiten. Daar horen vier ambities bij als: comfortabele gezinsstad, veelzijdige
innovatieve economie en locale duurzaamheid. Ook heeft de gemeenteraad in deze
raadsperiode een structuurvisie voor de binnenstad vastgesteld en voor een aantal dorpen
(Uddel, Beekbergen-Lieren en Klarenbeek).
Raadsconferentie

De gemeenteraad organiseert met enige regelmaat een raadsconferentie waarbij de
raadsleden zich (verder) verdiepen in beleidsonderwerpen. De raadsconferentie van 2013
ging over de Apeldoornse binnenstad.
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Gemeenteraad in getallen

Bekijk ‘De gemeenteraad in getallen’ als Prezi
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Activiteiten en prestaties Rekenkamercommissie 2010-2013
De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek en ondersteunt zo de gemeenteraad bij het
toezicht op het gemeentelijk beleid. Algemene vraag hierbij is of de gemeente de verwachte
resultaten bereikt en haar geld efficiënt besteedt.
De Rekenkamercommissie onderzoekt jaarlijks het gemeentelijk jaarverslag (verantwoording door het
college aan de gemeenteraad over het uitgevoerde beleid) en doet daarnaast nog 1 á 2 onderzoeken
per jaar.

Wanneer

Wat

Rapporten vanaf april 2010
Mei 2010
Rapport Jaarstukken
2009
Mei 2011
Rapport Jaarstukken
2011
Juni 2011
Brief over de
decentralisatie van de
AWBZ
pakketmaatregel
September 2011
Rapport Betrokken
dorpen
Mei 2012

Rapport Opvoeden
heel gewoon

Mei 2012

Brief Doorlichting MPG
(Grondbedrijf) 2012

Juni 2012

Rapport Jaarstukken
2011

September 2012

Rapport De
woningvoorraad van
Apeldoorn beter in
kaart
Rapport Bouwen aan
beter

Januari 2013

Mei 2013
Januari 2014

Rapport onderzoek
Jaarstukken 2012
Rapport Beheersing
grote projecten/ Slim
huisvesten

Hoe en resultaat
Diverse verbeterpunten, o.a. m.b.t. het grondbedrijf.
Diverse verbeterpunten, o.a. m.b.t. inzicht in
bezuinigingen en informatie over risico’s.
Gemeente heeft decentralisatie van een stukje zorg
van de AWBZ naar de Wmo goed opgepakt; dit is
leerzaam voor latere (grotere) decentralisaties.
Gemeente kan beter en sneller inspelen op wensen
vanuit de dorpen. Voor achterstelling van dorpen (bij
het stedelijk gebied) is geen bewijs gevonden.
Invoering Centra voor Jeugd en Gezin succesvol.
Ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid.
Gemeente kan meer doen voor oudere jeugd.
Gemeente ligt op koers bij op orde brengen
grondbedrijf. Brief bevat aandachtspunten voor
verdere verbetering.
Diverse verbeterpunten, o.a. zorgen om
wegenonderhoud en tips voor het op orde brengen
van de gemeentelijke financiën.
Zicht op achterstanden in woningonderhoud en
toekomstige vraagstukken als hoge energielasten.

Voorstellen voor aanpak onderhoud en
energieverbetering goedkope woningen (huur en
koop) in samenhang met lage inkomens.
Diverse verbeterpunten, o.a. risicomanagement en
zich op waardering gemeentelijk vastgoed.
Verbeteraanpak Projectbeheersing goed opgepakt;
zorgvuldige besluitvorming ook in verkiezingstijd en
raad intensiever informeren over voortgang
projecten.

Meer informatie over de Rekenkamercommissie
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