
Voorzitter,

Zo’n begrotng en andere beleidsstukken hebben het risico vol te staan met nette en soms 
onnavolgbare woorden, zinnen en vooral: jargon. Een oplettende lezer heef zn bingokaart snel vol. 
Van een preventematrii tot de triple helii. Maar soms, soms staan er tussen die soms onnavolgbare 
termen pareltjes.

Ik las er één in de begrotng.  e samenredzame samenleving. Samen redzaam. Met niet al te veel 
moeite een prachtge C A-slogan voor de verkiezingen van 2022. Maar dat is nog ver weg. Vandaag 
geen verkiezingen, maar het politeke werk.  at politeke werk doen we aan de hand van die mooie 
term; ‘de samenredzame samenleving’.  at de Edese samenleving samenredzaam is en dat we als 
overheid een tandje bijzetten als inwoners het niet redden, maar ook een stapje terug doen en 
ruimte geef als die samenleving het zelf – of samen – prima af kan.

 ie samenredzame samenleving heef veel nodig om goed te functoneren en wordt met forse 
uitdagingen geconfronteerd. We benadrukken hierbij draagvlak en draagkracht. Anders is er van 
samen weinig sprake meer.

 e zorg voor ouderen, jongeren en de begeleiding van mensen naar werk blijf onze aandacht 
vragen. We willen het beter regelen. Tegelijkertjd moeten we op de betaalbaarheid letten.  lijf 
daarbij oog houden voor de kwaliteit van de zorg en voor het welzijn van onze mantelzorgers en 
vrijwilligers. Kunnen zij het aan? Over vrijwilligers gesproken. Het is goed dat voor een organisate die
daar volledig op draait, de voedselbank, de noodzakelijke middelen zijn gereserveerd in deze 
begrotng.

We zien de afgelopen jaren dat het aantal kinderen dat overmatg alcohol drinkt toeneemt. Van 18 
procent in 2016 naar 21 procent in 2018. Ook neemt het aantal aanhoudingen van mensen met 
teveel alcohol achter het stuur toe. Een groot probleem, want zij vormen een gevaar voor zichzelf en 
anderen. Als C A maken we ons hier zorgen over.  oen we in Ede wel genoeg om dit tegen te gaan?

Als we het op één dossier samen moeten redden is het de stkstofcrisis wel.  e uitspraak van de 
rechter over de PAS plaatst ons voor grote problemen. We staan voor de lastge taak om natuur, 
landbouw, economie en infrastructuur beter in evenwicht met elkaar te brengen. We snappen de 
ongerustheden in de bouw en veehouderij.  aar bestaat het idee dat ze het vooral alleen moeten 
zien te redden. Het trekt een finke wissel over degenen die hiermee te maken hebben. Ook voor Ede
staat er veel op het spel. Woningbouwprojecten, de toekomst van de landbouw, natuurherstel en 
het verdienvermogen van mooie MK -bedrijven. Samen met een paar van die mooie organisates 
lanceert de gemeente Ede het initatef om 40 dagen te eten uit de regio. Van 26 februari tot 11 april.
Van toetje tot pasta, van fruit tot biertje is te lezen op de website van Ede Marketng. Zijn we als 
gemeente Ede niet alleen organisator, maar ook 100% deelnemer? Graag een reacte van het college.



Als Ede investeren we fors in voorzieningen voor onze inwoners. Ik denk daarbij aan 
schoolgebouwen, sportvelden en andere sportaccommodates, het staton en de aanleg van de 
broodnodige Parklaan. Een goede ontwikkeling. Er zijn echter wel grenzen aan groei. Wat zijn de 
Edese grenzen, qua woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen? Het antwoord hierop moet de 
agenda van onze gemeentelijke toekomst bepalen. Is het college het met het C A eens dat we hier 
nog deze raadsperiode met elkaar over in gesprek moeten gaan?

 e voorgenomen bezuinigingen op de openbare ruimte.  aar zijn we als C A geen fan van. Het is 
goed dat het college deels pas op de plaats maakt. Voor ons staat daarbij de kwaliteit in wijken en 
dorpen centraal en niet het bedrag van €500.000 euro. Het veranderen van gazons met strak 
gemaaid gras in bloemrijke bermen is voor ons geen probleem. Maar het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat op sommige plekken in Ede de stoepen zo groen zijn dat ze niet meer van een gazon te
onderscheiden zijn. Wil het college toezeggen dat we voor de bespreking in het tweede kwartaal 
over de openbare ruimte ook een evaluate tegemoet kunnen zien van de huidige kwaliteit en het 
gevoerde beleid?

 ie samenredzame samenleving heef ook een keerzijde. Een gemeentelijke keerzijde. Wij stoppen 
ermee, zeggen we dan in dit huis. Laat de samenleving het maar doen. Vroeger noemden we dat 
bezuinigen.  e door ons zo geliefde boomspiegel is daar een voorbeeld van.  e gemeente hoopt dat 
de inwoner het doet en de inwoner staat raar te kijken dat de gemeente het niet meer doet. 
Uiteindelijk gebeurt er weinig. Een andere voorbeeld.  e bladkorven. Inwoners ruimden blad dat in 
de tuin of op de stoep was gevallen op.  e gemeente haalde na verloop van tjd de volle bladkorven 
op. Mooie samenwerking.  e bladkorven gingen weg. Niet zo’n goed plan. Toch maar weer een 
proef. In  ennekom.  e proef is vorig jaar afgerond, maar de inwoners wachten al een jaar op een 
reacte en de bladeren vallen alweer. Na ambtelijk navragen blijkt dat er een berichtje op de website 
staat.  e inwoners in  ennekom hadden geen idee.

Wanneer we graag zien dat inwoners een grotere bijdrage leveren aan het beheer van de openbare 
ruimte zullen we in gesprek moeten met onze inwoners. Misschien kunnen we juist meer met elkaar 
samenwerken. Wat verwachten ze van de buitenruimte en wat willen en kunnen ze zelf?

We leven in fnancieel spannende tjden. Een samenredzame samenleving vraagt een bewuste en 
fnancieel gezonde overheid. Gelukkig zijn de weerstandsrato’s ten opzichte van vorig jaar iets 
verbeterd.  e risico’s lopen echter ook op. Het eerder aangehaalde PAS speelt daarin een belangrijke
rol. Net als het sociale domein en het WFC. Aan de andere kant zien we dat de Edese reserves 
afnemen.  e reserves laten de afgelopen jaren een duidelijke neerwaartse lijn zien.  at houdt een 
keer op. Wat het C A betref moet er meer balans komen tussen uitgaven en onze reserveposite.

 e begrotng maakt duidelijk dat het niet gemakkelijk was om de inkomsten en uitgaven in evenwicht
te brengen. We geven in 2023 meer geld uit dan er binnenkomt. Terwijl we een sluitend 
meerjarenperspectef nodig hebben.  at is de afspraak. Het te verwachten geld voor de jeugdzorg in 
2022 en 2023 lost het probleem slechts deels op. Is dit wel de bedoeling? Graag een reacte van het 
college op dit punt.



Aan de andere kant laat het college zien juist wel behoedzaam te begroten. Mogelijke eitra 
inkomsten uit het rijk kunnen over een half jaar weer verdampt zijn en daarom maakt het college 
even pas op de plaats met het uitgeven ervan. Netjes. Ook zijn we er positef over dat de 
gemeentelijke belastngen niet stjgen.  e ons omringende gemeenten laten zien dat dat geen 
vanzelfsprekendheid is.  e buren verhogen de OZ  met ongeveer 10 procent.

Naast inhoud heef een samenredzame samenleving een overheid nodig die eicellent is in het 
contact en de communicate met haar inwoners. Publieke dienstverlening. Van een gesprekje met 
het Klan Contact Centrum tot een partcipatetraject over landgoed Kernhem. Soms gaat dat contact 
tussen inwoner en gemeente niet goed.  an duurt het twee jaar voordat inwoners duidelijkheid 
hebben over of er wel of geen verlichtng komt in een donker straatje hier vlakbij het gemeentehuis. 
 an duurt het 17 jaar en hebben vrijwilligers van  uurthuis de Kolk nog steeds niet duidelijk wat hun 
toekomst is.  at is niet de bedoeling. En natuurlijk hoort daar de opmerking bij dat er veel goed gaat,
maar daarmee zijn deze problemen niet weg. Wat vindt het college van het idee om jaarlijks een lijst 
te publiceren met voorbeelden waar het niet goed ging en waarbij wordt aangegeven hoe het een 
volgende keer wel goed gaat. Fouten maken is niet erg. Niet leren wel. Zo laten we onze inwoners 
eerlijk zien dat we daarvoor staan. En dat ze dat van ons mogen verwachten.

Wat ons betref is het tjd dat we de ambite qua dienstverlening niet op 7,5 of een 7 zetten, maar op 
eicellent? Want foodstad zijn is prima, een fetsstad zijn is geweldig en leuke evenementen 
organiseren voor heel Nederland ook, maar laten we vooral die gemeente zijn waar de 
dienstverlening op één staat. Graag een reacte van het college. Wil het college daar een plan toe 
uitwerken en daarmee naar de gemeenteraad komen voor de Perspectefnota van volgend jaar.

Ik rond af voorzitter. Eerder hebben we als C A het voorstel gedaan om nieuwe inwoners in de 
gemeente Ede te verwelkomen met een mooi Edes welkomspakket. Tot nu toe is dat niet gelukt. Wil 
het college hier zo snel als mogelijk werk van maken? Een mooie kans om nieuwe inwoners wat te 
laten proeven van lokaal geproduceerd voedsel.

 ank u wel.


