
 

 

 

 

 

 

Algemene politieke en financiële beschouwing op het jaar 2022 (2021-59997) 

 

 

Voorzitter,  
 
Acht jaar met dit college hebben we zowat achter de rug. De eerste vier jaar 
had de GB-fractie nog de moed driemaal verdeeld te stemmen. De afgelopen 
vier jaar echter liep alles stevig in de pas en CDA en D66 hobbelden er achter 
aan. Het CDA stapte pardoes uit. De wethouder mocht  blijven zitten, als een 
koning zonder land.  
 
Dankzij de gulle hand van Den Haag verwacht het college tekorten weg te 
werken. En met de kennis van nu vult het college voor de komende jaren de 
volgende bedragen in: €860.000,-, €786.000,- en €697.000,- . Forse bedragen 
voor een kleine gemeente als Voorst.  
 
De meest opmerkelijke zin bij het onderwerp jeugdhulpverlening luidt: “We 
hebben nog niet alles in beeld”. Naar mijn mening zit de gemeente niet krap in 
het personeel. Voorst is een gemeente waar zowat iedereen elkaar kent: in 
dorp, in de kleine kern of een wijk in Twello. Is het dan zo moeilijk om het beeld 
scherp te krijgen? Stap naar de mensen toe!  
 
Op vragen over communicatie geeft het college 3 kantjes antwoord. Lijst Arend 
is er niet van onder de indruk. Maar blijkbaar voelt het college zo vlak voor de 
verkiezingen nattigheid, want het veldje bij de Wingerd blijft intact, het 
verharde fietspad langs de Fliert is in de ijskast gezet en ze geven geen 
antwoord meer aan de bewoners van de Iordensweg als: je kunt een pot verf 
krijgen en een smeermiddel om de barsten weg te werken. We hebben het 
idee dat een jaar geleden deze mensen aan het kortste eind hadden getrokken. 
Burgers voelen zich overvallen door plannen van dit college.  
 
Ik ben afgelopen week bij de bijeenkomst over de randweg geweest. Daar 
liepen ook mensen rond van een PR-bureau. Heeft het College zo weinig 



vertrouwen in zichzelf? Zo rommelt het college, met veel belastinggeld, de 
randweg en de afsluiting van spoorwegovergangen erdoorheen.   
 
In de landelijke politiek wordt veel gesproken over een nieuwe bestuursstijl. 
Een nieuwe manier van besturen waarin het belang van de inwoners van ons 
land voorop staat en niet het belang van de regering. Ik hoop dat in onze 
gemeente na de verkiezingen van komend jaar maart ook een nieuwe 
bestuursstijl mag ontstaan. Met een nieuw college dat hart heeft voor de 
inwoners van de gemeente, dat naar ze toestapt en naar ze luistert.    
 

 

Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend 

25 oktober 2021 
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