
 

 

 

 

 

 

Algemene financiële beschouwingen op het jaar 2019 (2018-66465) 

 

 

Geacht College, collega raadsleden, medewerkers gemeente en toehoorders op de tribune, 

 

Ik begin met een anekdote: in de jaren 80 van de vorige eeuw was de top van het CDA Gelderland op 

bezoek in Voorst. Dan kreeg je dus gedeputeerden, statenleden en het provinciaal bestuur op 

bezoek. Toen maakten we meestal ook een tour door de gemeente Voorst. Tijdens de avondmaaltijd 

zeiden twee Gedeputeerden tegen mij: “Je woont in een meer dan welvarende gemeente, Arend”. 
Daar moet ik deze  dagen wel eens aan denken. En dan vraag ik me af wat ze nu zouden zeggen. Ik 

denk nog steeds hetzelfde. Maar het kost wel wat, meer dan welvarend te zijn. Neem nu de oprisping 

dat er een Klein Twello moet komen, dat kost 110.000 Euro, maar er is ook een derving van 

bouwgrond kosten 6 ton. Dat is samen al 710.000 Euro. Dat komt er zo maar even tussen door 

vliegen. Net zoals die 5 extra FTE’s voor  het sociaal domein, kosten 373.000 Euro. En dan zit je zo 

maar aan een miljoen Euro’s. En als het niet uit de lopende begroting kan, dan zijn er nog altijd de 
algemene reserves. De wethouder van het sociaal domein spant de kroon wat betreft kosten; hij  is 

voor Voorst wel een dure wethouder. Neem nu de bedragen die bij PlusOV  moeten, of neem het 

peperdure project Voorst onder de Loep. In een gemeente met al een hoge participatiegraad van de 

inwoners. En tel daarbij de genoemde kosten van Klein Twello, dan schieten we al heel gauw op naar 

de miljoen. Wat die extra FTE’s betreft, de onderbouwing daarvan is veel te mager volgens mij. 
Eigenlijk zouden we nog eens een keer moeten weten hoeveel mensen er in dienst waren vóór de 

decentralisaties. En de vraag mag zijn: wat is de bemensing van de facturering? Wat is die van de 

verantwoording en wat is die van de contractverlenging? En wat doen we zelf en wat besteden we 

uit? Als we niet meer informatie krijgen denk ik niet dat wij daarmee akkoord kunnen gaan. Wij 

willen een betere onderbouwing. 

 

Voorzitter, de meerderheid van deze raad vond een monitoring van het sociaal domein niet meer 

nodig. We moeten maar een gezelschapsspel gaan doen: op welke bladzij kan ik welke tekst vinden 

om tot een juist oordeel te kunnen komen. Maar juist door die monitoring hadden we inzicht in het 

proces, onder andere van de jeugdhulpverlening en maatschappelijk werk. Neem nu de nieuwe 

raamovereenkomst Jeugd-WMO en MO/WB. Daar kunnen we de resultaten pas zien over 2 à 3 jaar 

volgens de stukken. Ik zou wel graag een tussenrapportage willen zien. En daar hebben we volgens 

mij monitoring voor nodig. De wethouders die het sociaal domein onder zich hebben, moeten mij 

voor het eind van deze vergadering maar eens citaten, zinnen en alinea’s voorlezen die anders in een 

monitor zouden staan. Ik kan ze niet vinden. En zo geeft de raad steeds meer iets weg van zijn 

controlerende functie, wat nadelig kan uitwerken voor diegenen die met de uitwerking van het 

beleid te maken hebben. En dan zitten we midden in de bestuurscultuur van de gemeente Voorst. De 



wethouder sociaal domein zegt in het ronde-tafelgesprek:  “Als ik die 5 FTE’s er niet bij krijg, dan 

maak ik de nieuwe schuldhulpverleningsnota niet”. De wethouder van ruimtelijke ordening zegt in 

het ronde-tafelgesprek: “Ik heb eigenlijk niets te melden”, terwijl de tribune propvol zit. En wijst een 

motie af omdat het woord windmolen er in voor komt. Er is naar mijn bescheiden mening een 

bestuurscultuur ontstaan waar het college de koers bepaalt en daar lopen we in ganzenpas 

achteraan en wee als de raad andere opvattingen heeft. De raad staat vaak door allerlei regels zo wel 

altijd op achterstand. Het is de wereld op zijn kop. Als de raad de opdracht geeft om een nota 

schuldhulpverlening te maken dan gebeurt dat gewoon, anders krijgen we hier Oost-Europese 

toestanden. En naar mijn mening zijn we toe aan een herziening van het Voorster model. Waar het 

primaat van de raad voorop staat en de raad meer instrumenten heeft om dat in de praktijk uit te 

voeren. Het draait niet om het college, het draait om de raad. En ook deze spreker geeft wel eens te 

veel aandacht aan het college, terwijl de discussie moet gaan tussen de raadsfracties. En ja, het 

dualisme is in deze gemeente nog steeds ver te zoeken. Gemeente Belangen is leidend in deze raad 

en de twee kleintjes hebben maar te volgen. Daar zorgen de wethouders wel voor in hun fracties. Ik 

ben trouwens wel benieuwd hoe lang ze dit ja knikken en slippen dragen volhouden. Want anders 

slurpt Gemeente Belangen hun eigen identiteit op. En de oppositie, voorzitter, die kan eigenlijk 

volstaan om alleen bij de behandeling van de prioriteitennota en de begroting aanwezig te zijn. 

Misschien ben ik te somber, maar ik vrees het ergste. 

 

Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend 

29 oktober 2018 

 


