
 
 

 
Bijdrage VVD Ede Perspectiefnota 2017-2020.  

 

Voorzitter, 

Ede smaakt naar meer is de titel van de perspectiefnota. 

Wethouder Eleveld vertelde namens het college "alles uit het convenant is gerealiseerd of 

het staat in de steigers". Wat een geweldig beleid zou je bijna gaan denken. 

Wat de VVD Ede mist is transparantie. Het is altijd goed om de successen met elkaar te 

vieren maar laat dan ook alle zaken zien die zwaar verlies leden, zijn afgeblazen, 

communicatief volstrekt verkeerd zijn ingeschat of gewoon waar het college adviezen van 

VVD Ede in de wind heeft geslagen.  

 

Volgens de VVD Ede was de korte titel  "zelfverheerlijking" beter geweest. 

 

De VVD Ede wil graag ook de missers noemen, omdat die het zogenaamde "feestje" van het 

college in een aanzienlijk ander daglicht zetten. 

 

De VVD Ede noemt een paar concrete voorbeelden: 

1. Het Permar debacle van dit college. Dat heeft de Edese burgers zeker 5 miljoen 

verspilde euro's gekost.  

2. Het project 'mEdemaken', dat een mislukking blijkt waarmee tonnen zijn verspild.  

3. Het paradepaardje van dit college: de wijkwethouder. Die is niet gerealiseerd en 

staat ook niet in de steigers. Het lijkt een foute beslissing voor onder andere de wijk 

Veldhuizen met de autobranden.   

4. De rampzalige eerste AZC procedure: zonder enige betrokkenheid, laat staan 

inspraak, confronteerde het college Otterlo plotseling met een voor het dorp 

allesbepalend plan.  

 

Voorzitter: Ede, dit college, wil zich via City Marketing, waar weer extra geld voor wordt 

uitgetrokken, profileren als gemeente waar je graag wilt wonen, werken en/of recreëren.  

Jammer, ik druk me voorzichtig uit, dat door het gevoerde beleid van dit college 

met betrekking tot de Veldhuizen en de AZC aanpak, Ede de afgelopen jaren landelijk in de 

media weer een heel slecht imago heeft gekregen.  

Daar helpt geen City Marketing aan. Dat is dweilen met de kraan open. 

 

Duidelijk wordt dat de invloed van de VVD in het college node wordt gemist. De schulden 

lopen op, het aantal formatie plaatsen groeit met 60, het fietsplan – één van de speerpunten 

van duurzaamheid -  is niet doorgerekend na 2018 en de inwoners worden extra belast 

middels precarioheffing. Het grondbeleid zoals opgezet in de vorige college periode wordt 

gelukkig voorgezet. 

 



 
 

De gevolgen van de Brexit zijn nog niet verwerkt in de Perspectiefnota. De Brexit brengt 

onzekerheid met betrekking tot werkgelegenheid, kan de koopkracht en de onroerendgoed 

markt negatief beïnvloeden. Hoe kijkt het college hier tegenaan?   

 

De torenhoge soms verspillende uitgaven die met het gevoerde beleid samenhangen blijven 

onderbelicht. In november 2015 staat bij de begroting van 2016-2020  een negatief resultaat 

van 3,7 miljoen euro. Vandaag lezen wij dat het tekort 17 miljoen euro is geworden.  Dit 

verschil van 13,3 miljoen euro zijn hogere jaarlijkse kosten, géén investeringen. De VVD Ede 

noemt dat potverteren . 

 

Ook met het fietsplan, waar de VVD voorstander van is, wil het college een onbegrijpelijke 

truc uithalen, doen alsof het normaal is in 2019 te stoppen met de nu goed te keuren  

investeringen. De VVD Ede zal een amendement indienen om dit op te nemen voor de 

resterende jaren. De VVD Ede is voor Ede fietsstad omdat het past bij de Fietser op het Enka 

terrein, het  Ede echt op de kaart zet en toerisme, retail en werkgelegenheid stimuleert. 

 

Ook de inwoners van Ede worden niet met rust gelaten. Met dit beleid ligt belasting 

verhoging weer op de loer. Dat wordt nog gevaarlijker als de gemeente naast OZB straks ook 

andere belastingen mag gaan heffen. En heffingen worden betaald door de inwoners van 

Ede. 

 

Het college stelt voor om de 750.00,00 euro die jaarlijks beschikbaar is om de gevolgen van 

de precarioheffing kostenneutraal te houden, af te schaffen. Voor de VVD Ede een 

onbegrijpelijk standpunt. De VVD Ede komt met een amendement de belasting verlaging van 

de OZB ook voor 2018 en 2019 door te voeren, daar hebben de inwoners recht op. 

 

Voorzitter de kosten nemen ook geweldig toe doordat dit college de ambtelijke organisatie 

weer sterk uitbreid. De komende 3 jaar heeft Ede gemiddeld 60 fulltime medewerkers extra, 

ruim 10% uitbreiding. Dit terwijl de reorganisatie, waarbij 110 medewerkers tot 2018 zouden 

vertrekken, nog niet is afgewikkeld. 

De VVD Ede hoort graag van het college dat niet alleen uitgebreid wordt, maar dat ook nog 

steeds gekeken wordt naar het afstoten van taken en naar efficiënter (Lean) werken. 

 

Graag hoort de VVD Ede van het college waarom de privatisering van de belastingafdeling 

niet is doorgegaan, hierdoor zijn 200.000 euro structurele jaarlijkse bezuinigingen niet 

gehaald. 

 

De VVD Ede treft in de perspectief nota op heel veel verschillende plaatsen sterke 

uitbreiding van communicatie medewerkers en communicatie activiteiten aan. Getuige de 

afgelopen periode gaat er veel mis bij de communicatie naar onze inwoners. 

Tot op heden lijkt van samenwerking en stroomlijning geen sprake.  



 
 

Wel vragen wij de burgemeester om aandacht voor een efficiënte en effectieve inzet van 

deze medewerkers. Graag een reactie van de burgemeester op dit punt. 

 

Sociaal domein. 

Het sociaal domein lijkt gelukkig redelijk goed te gaan in Ede. 

Het nieuwe beleid van het VVD/PvdA kabinet maakt duidelijk dat de gemeente voor de 

burgers veel beter het sociaal domein aan kan  dan de Rijksoverheid. Voor de VVD staat 

voorop dat maatwerk het uitgangspunt is, dus dat de zorg ook precies daar terecht komt 

waar deze het hardst nodig is. De VVD heeft zich sterk ingezet om niemand door het ijs te 

laten zakken, dat lijkt in Ede goed te lukken. 

Natuurlijk moeten we nog de consequenties van een aantal rechtszaken en het onderzoek 

van de klanttevredenheid afwachten, ondanks dat de signalen positief lijken vindt de VVD 

Ede dat die duidelijkheid nu op echt  korte termijn moet komen, dat moet prioriteit voor het 

College zijn. Corrigerende maatregelen zijn dan mogelijk. 

 

De VVD Ede vraagt bijzondere aandacht voor de eigen bijdrage die inwoners moeten betalen 

wanneer zij gebruik maken van diensten in het sociale domein. Er is financiële ruimte in het 

sociale domein. De VVD Ede is er voorstander van om die ruimte nu niet alleen voor de 

minima te benutten, maar ook voor de anderen die een eigen bijdrage moeten betalen. Juist 

de mensen die bijvoorbeeld tussen de een en twee keer modaal inkomen verdienen hebben 

het vaak moeilijk: de politieman, de verpleegkundige en de leerkracht. Bij deze groep 

stapelen de kosten zich op.   

De VVD Ede vraagt ook aandacht voor veilig wonen maatregelen voor ouderen. Het is mooi 

als mensen langer zelfstandig kunnen wonen, maar als je niet in staat bent zelf de deur open 

te doen of zelf sokken aan te trekken, kunnen we ook niet verwachten dat deze mensen zich 

redden in noodsituaties.  

Kan het college aangeven welke specifieke acties worden genomen voor deze mensen?  

Levendig centrum. 

Voorzitter, voor de VVD Ede is een levendig centrum topprioriteit. 

Voor het college lijkt dat ook zo, alle portefeuillehouders doen er immers wat aan. 

Dat is wel het probleem. We missen de samenhang, maatregelen staan soms haaks op 

elkaar, een helikopterview en leiderschap wordt gemist. 

De VVD Ede doet een oproep tot een consistent beleid. 

 

Het tij keren op korte termijn, daar ligt de uitdaging. Nu omdat het anders niet meer hoeft. 

Daarom stelt de VVD Ede voor niet alleen de markt aan te pakken maar ook, als pilot, de 

Grotestraat vanaf de Molenstraat tot aan de Hema. Doe dat origineel/innovatief, dan 

ontstaat een nieuw elan en zullen ook ondernemers mee gaan doen. De VVD Ede komt met 

een amendement om hiervoor, net als voor de markt, 1,5 miljoen euro te investeren. 

 



 
 

Daarnaast wil de VVD Ede de zondagsopening uitbreiden naar Bennekom. Ook hiervoor 

komt de VVD Ede met een amendement. 

 

Uit het “Tevredenheidsonderzoek parkeren” van Goudappel/Coffeng komt naar voren dat de 

Edese consument twee zaken belangrijk vindt bij een bezoek aan het centrum van Ede. Als 

eerste gratis of een laag tarief voor parkeren, als tweede realtime en achteraf betalen. De 

VVD Ede komt met een amendement om aan deze wensen uitvoering te geven. 

 

Voorzitter, naast de genoemde amendementen wil de VVD Ede nog de volgende 

amendementen indienen: 

 

1. Niet aanschaffen 10 sunrider lig fietsen. Besparing €75.000,00 

Deze  investering wordt in de wandelgangen door velen nu al belachelijk gemaakt. 

Rechtvaardigt de  bijdrage aan de  de duurzaamheid dit experiment? 

 

2. Verhoging subsidie Heideweek naar € 50.000,00 

Het college stelt voor een drietal evenementen subsidieverhoging voor, de 

Heideweek komt er in het voorstel erg bekaaid af.  

Gezien het belang van de  Heideweek voor zowel Ede centrum als de buitendorpen 

vindt de VVD Ede een verhoging naar € 50.000 gewenst. 

Voorzitter, de VVD Ede is zeer benieuwd naar de reactie van het College in eerste termijn. 

We rekenen op concrete antwoorden op onze vragen en aangekondigde amendementen. 

 


