
   
11 mei 2017 Politieke Dag Ede, Oordeelsvormende vergadering 

OV03 Programmarekening 2016 en Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2017 

Bijdrage VVD EDE, Stef van der Klok 

 

Voorzitter, 

 

De programmarekening 2016 sluit af met een positief resultaat van 6,7 miljoen op een 

begrotingsomvang van 320 miljoen.  Dit resultaat wordt volledig toegevoegd aan de 

algemene reserve en getuigt van een financieel solide beleid. 

  

Het resultaat Grondzaken is uitgekomen op 3 miljoen nadelig en kan niet volledig gedekt 

worden uit de bedrijfsreserve van de grond. Voor het resterende deel van 1,5 miljoen wordt 

een beroep gedaan op de algemene reserve. Het bewijst nog maar eens dat het verwerven 

van grote grondposities niet zonder risico is voor gemeentes. VVD Ede is voorstander om 

scherper beleid te formuleren voor onze gemeente wat onze maximale grondpositie mag 

zijn afgezet tegen ons balanstotaal.  

 

Een belangrijke financiële grootheid is het weerstandsvermogen. Hiermee is Ede in staat om 

financiële- en budgettaire tegenvallers op te vangen. Bij de algemene dienst is deze 

berekend op 4,89. Bij de grondexploitaties op 0 [resultaat positieve plannen worden pas 

genomen als deze gerealiseerd zijn]. Per saldo komen wij dan uit op 2,86. Dit is nog steeds 

zeer aanvaardbaar te noemen. 

 

Onze omvangrijke grondpositie wordt trouwens ook bevestigd bij de 10 grootste risico’s die 

zijn geïdentificeerd. Dominant hierin is het project van WFC. Ook de rijks-kortingen op 

Jeugdzorg en de Participatiewet zijn als risicovol aangemerkt. Gelukkig zijn onze buffers 

(nog) steeds voldoende. 

 

Alles afwegende voorzitter kan de VVD Ede instemmen met de programmarekening 2016 en 

meerjarenprogramma grondexploitaties. Wel is een voorwaarde dat de vereiste 

accountantsverklaring wordt overgelegd, anders kan de raad de stukken niet vaststellen.   

 
NB: De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Zorgverzekeraars hebben hun verklaringen nog niet kunnen afgeven. 

De accountant van de gemeente Ede maakt daarom een voorbehoud voor het sociaal domein (omvang € 6,4 

miljoen).   

  

Verder hebben wij nog een paar kanttekeningen 

 

1. Het college heeft in deze bestuursperiode ambitieuze plannen geformuleerd voor 

Food, de Kennisas en de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties 

(IABW). Op bladzijde 13 en 14 wordt inzage gegeven hoe budgetten zijn besteed. 



   
Opvallend is dat veel nog in de ontwikkelingsfase zit. In 2016 is dus veel geld 

“verbrand” en er is concreet nog weinig van deze plannen gerealiseerd. Wat is de 

opvatting hierover van het college?  

 

2. Bij Bestuur en Organisatie staat op bladzijde 91 het percentage inwoners dat 

tevreden is over de publieke dienstverlening. Deze bedraagt 62% en zit ver onder de 

streefwaarde van 75%. Uit onderzoek blijkt dat er geen directe verklaring is voor de 

daling. Hetzelfde geldt voor goede, heldere en tijdige informatievoorziening. Deze is 

gedaald van 71% naar 65%. Beide prestatie-indicatoren zijn voor VVD Ede niet 

acceptabel. De gemeente dient maximaal dienstbaar te zijn aan haar inwoners. Wat 

gaat het college hieraan doen?   

 

3. In de paragraaf 3.5 van Bedrijfsvoering zien wij het aantal FTE (in 2016: 730) stijgen 

met 8,7%. Dit wordt deels verklaard door omzetting van tijdelijke contracten (inhuur) 

naar dienstverbanden en/of transitiefuncties. Opvallend is ook de instroom van 127 

nieuwe medewerkers in 2016. VVD Ede is voorstander van een “mean and lean” 

organisatie en ziet deze ontwikkelingen met lede ogen aan. Wat gaat het college 

doen om de formatie in 2017 te beheersen? 

 

4. Tenslotte voorzitter: tijdens de start van dit college in 2014 is fors ingezet op een  

bezuinigingsopgave van 4,5 miljoen. Ede zuivert probleemloos in 2016 één miljoen 

euro aan in de exploitatie van PERMAR. Voor het project Skaeve Huse wil het college 

1,6 miljoen euro inzetten. Schijnbaar zijn er latent genoeg middelen. Wordt het niet 

eens tijd om al onze inwoners mee te laten profiteren? Als het aan VVD Ede ligt 

verlagen wij als eerste de OZB. Wat vindt het college hiervan? 

 

Voorzitter, dank u wel. 

 

Stef van der Klok. 

 


