
 

 

 

 

 

 

Algemene politieke en financiële beschouwing op het jaar 2021 (2020-64113) 

 

 

Geachte collega’s, college, pers, meekijkende en meeluisterende geïnteresseerden,  
 

Ik denk dat de vorige sprekers ook zijn begonnen met de huidige toestand in Voorst, Nederland, de 

wereld. Corona is de naam die zich in onze levens heeft genesteld en dat noopt de meeste 

overheden tot maatregelen die je alleen in totalitaire dictaturen zou aantreffen, zoals hoeveel gasten 

je in je eigen huis mag ontvangen. Wat normaal niemand anders, de overheid wel het laatst, iets 

aangaat. Die ook hard ingrijpt in het leven en de bestaanszekerheid van menige kleine en grote 

onderneming, onder andere horeca, festivals, culturele en sportevenementen. Wat mij het meest 

verontrust is de beweging die ontstaat als reactie op het overheidsingrijpen, zoals QAnon die vooral 

in Amerika de meest weerzinwekkende meningen erop nahoudt, zoals de satanische overheid die 

bewust het volk eronder wil houden. Tegenwoordig moet je al van een auto van de NOS die beplakt 

is de letters eraf halen, wegens bedreigingen van technici en journalisten. Als je daaraan begint, dat 

weghalen, dan stap je op een glijbaan waarvan je niet weet waar die ophoudt. 

 

Financiële beschouwing  

Ondanks de voorspellingen van de laatste jaren waarvoor overschotten beloofd waren, is nu het 

tegenovergestelde aan de hand. Als je op de Informatieve Beeldvormende Bijenkomst over de 

financiën hoort dat de financiële situatie van de gemeente Voorst al jaren zorgelijk is, dan ben je wel 

meteen wakker, want de prognoses waren toch echt anders. En nu komen er forse tekorten aan die 

om ingrijpen vragen in ons huishoudboekje. De vraag rijst wat de oorzaak is van al die tekorten 

opeens. De Bestuursrapportage geeft 250.000 Euro tekort aan in de gehandicaptenzorg; 300 tot 500 

duizend Euro tekort voor de Wmo, daar zit wel een grote marge tussen. We krijgen ook in 2020 

17.600 Euro voor thuis- en daklozen en in 2021 32.100 Euro. De wethouder kan vast wel uitleggen 

hoeveel van deze mensen Voorst heeft en of de hele bedragen naar Apeldoorn gaan. Ik was op zoek 

naar het totale tekort in het sociale domein, want dat krijgt altijd de schuld van de tekorten. Dat is 

nogal moeilijk vind ik, helemaal als je acht ton krijgt van Den Haag voor nazorg in de 

jeugdhulpverlening en natuurlijk is daar nu Corona, maar daar krijgen we tegemoetkomingen voor, 

onder andere de Tozo. Leg maar eens uit als college wat we zelf moeten ophoesten voor deze 

pandemie. Maar het zou zo maar ook kunnen zijn dat we in Voorst op te grote voet hebben geleefd 

op allerlei terreinen. Waarom het wiel opnieuw op zijn Voorsts uitvinden op allerlei beleidszaken, 

vooral in de sociale hulpverlening en samenlevingshoek? Als je de teksten leest in de nota’s die daar 
over gaan krijg je het idee dat we op weg zijn naar de zevende hemel. Maar dat we nu nog in een 

soort Vogelaargemeente wonen. Want er moet volgens de nota’s nog heel veel gebeuren. En het 

college waant zich op een wolk die neerkijkt op de samenleving van Voorst. Er staat: wij zijn de gids 



in onze samenleving. Ik heb gezocht of het college een studiereis heeft gemaakt naar China. Daar 

weten ze wel hoe ze met zulke zinnen om moeten gaan. Ik zou zeggen, kom van die wolk af en ga 

weer met beide benen op de grond staan. Lees het rapport van de rekenkamercommissie, dat geeft 

aan: de inwoners van Voorst geven voor de samenleving waarin zij wonen een 8 en een 8,5. Wij zijn 

er al, waar u naar toe wilt. Maar er staat ook dat het college geen goed zicht heeft op wie extra 

aandacht nodig hebben! Zo, nu staan we weer op de grond waar het echt om gaat. U geeft zelf aan 

dat Voorst een bruisende gemeente is, en we kijken al naar elkaar om, en we streven al tijden naar 

een gezond en ontspannen leven. Zo was Voorst altijd al en dat zullen we ook blijven. En dat heeft 

geen 1,2 miljoen Euro nodig in vier jaar tijd.  

 

Nu wat politieke opmerkingen.  

Een college dat in de Prioriteitennota 6 lege pagina’s aanbiedt:  Bouwend Voorst, Bedrijvig Voorst, 

Gezond Voorst, Sociaal Voorst, Veilig Voorst, Algemene dekkingsmiddelen. Een college dat dit 

aanbiedt is uitgeregeerd. Volgens mij ziet het college reikhalzend uit naar het eind van deze 

collegeperiode. Ook vanwege een zwerende puist die steeds harder groeit: de Buitensoos. Dacht ik 

anderhalf jaar geleden dat dit wel goed zou komen, nu zakken we langzaamaan weg in een politiek 

bestuurlijk moeras, met als dieptepunt het indienen van GB van een motie die het bestemmingsplan 

moest veranderen van de Buitensoos zodat ze meer ruimte kregen. Dat noemen we in de politiek 

‘cliëntelisme’. Iets wat af en toe ook voorkomt in Nederland en blijkbaar ook in Voorst. Tot slot werd 

er gewoon bevestigd dat er sprake is van vriendjespolitiek. GB zag tenslotte af van het indienen van 

de motie, maar het kwaad was al geschied. In menige gemeente had dit geleid tot politiek ingrijpen 

van de raad. In Voorst niet, omdat twee éénpersoonspartijen in het college onder de knoet zitten van 

GB en meezakken in het moeras. 

 

Tot slot. 

Wethouder Van der Sleen geeft in een interview in het Voorster Nieuws aan dat menig raadslid al 

moeite heeft om genuanceerde vragen te stellen over het onderzoek Duimen voor de dorpen. En dat 

hij zich beter de vingers niet kan branden wanneer onderzoek niet verder gaat dan de kosten ervan. 

Ik zou graag van de wethouder willen weten wat hij daar mee bedoelt. 

 

Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend 

26 oktober 2020 

 


