
ALGEMENE 
BESCHOUWINGEN 2013 

Begroting 2014 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Het is november 2013 en dit college heeft er 3,5 jaar opzitten. Tijd om de 
balans op te maken. In 2010 werd dit verstandshuwelijk zoals de beide 
coalitiepartijen het zelf noemden gesloten. Als PvdA zijn we er altijd van 
uitgegaan dat dit college de rit wel zou uitzitten, hoewel meerderen 
voorspelden dat het wel mis zou gaan. Gezien deze voorspellingen in 2010 en 
de afgelopen jaren en de strubbelingen binnen de coalitie in juni jl. tijdens de 
Kadernota is het wellicht al een prestatie dat dit college de rit uit zal zitten. 
Maar onze gemeente heeft meer nodig dan een college dat de rit uitzit, heeft 
meer nodig dan collegeleden en coalitiepartijen die elkaar niets gunnen, meer 
nodig dan een verstandshuwelijk dat een vechthuwelijk is geworden. 
 
Samen Verantwoord Verder was de titel van het coalitieprogramma en van 
het collegeprogramma. 
In deze laatste Algemene Beschouwing van deze raadsperiode kunnen we 
natuurlijk terugkijken en aangeven waar we het als PvdA overal niet mee eens 
waren en wat we anders hadden gewild, denk maar eens aan de bezuinigingen 
op cultuur, het schrappen van verkeersmaatregelen voor de fietsers enz. enz. 
We hebben in de afgelopen jaren al voldoende duidelijk gemaakt hoe we hier 
over denken en gaan dat niet herhalen. 
 
We hebben er als PvdA voor gekozen om terug te kijken hoe deze coalitie deze 
door haar zelf gekozen begrippen heeft ingevuld. Allereerst het begrip samen. 
Het is triest te moeten constateren dat er van dit samen niet veel terecht is 
gekomen. Samen is iets anders dan kiezen voor eigen belang, is iets anders 
dan elkaar iets misgunnen, is iets anders dan elkaar wantrouwen, is iets 
anders dan niet samen overleggen en samenwerken, zowel onderling als met 
de samenleving.  
Hellendoorn heeft behoefte aan daadkracht, maar we zijn verzand in een 
cultuur van besluiteloosheid. Een cultuur van onderzoeken, evaluaties en 
raadplegen van de burger zonder dat dit leidt tot concrete plannen. Een cultuur 
van uitvoeringsagenda’s met veel aannames. Natuurlijk zijn er uitzonderingen 
in de afgelopen jaren, maar het totale beeld is helaas niet positief. 
Het is des te triester omdat de goede voorbeelden er zijn, colleges en raden 
die er samen voor gaan bereiken meer voor hun gemeenten, zij benutten de 
kansen, die er ook nu nog in deze crisistijd volop zijn. 
 
De conclusie is dan ook dat het dit college, maar ook deze totale raad niet 
gelukt is om gezamenlijk de hand aan de ploeg te slaan, samen de schouders 
er onder te zetten, in het belang van de burgers van de gemeente 
Hellendoorn.  
 
Het begrip verantwoord is door deze coalitie vooral ingevuld door het goed 
op de winkel passen, het zorgen voor een sluitende boekhouding. Met de 
nodige vindingrijkheid is dit gelukt en zijn de lasten van met name de huurders 
van woningen de laatste 8 jaar nauwelijks gestegen of zelfs gedaald. Prima! 
Maar wij vinden het niet verantwoord naar de toekomst om het hier bij te 
laten. Het is niet verantwoord alleen maar te kijken naar een sluitende 
boekhouding voor onze gemeente en dat als belangrijke prestatie te 
beschouwen. Steeds maar weer krijgen we te horen dat het allemaal 
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”financieel sluitend” is, maar steeds meer exploitaties vertonen een financieel 
zorgwekkend beeld en lasten worden naar de toekomst doorgeschoven. 
Is dat verantwoord? 
 
Een sluitende boekhouding zorgt ook niet voor werk voor mensen, zorgt niet 
voor het stimuleren van de denkkracht en daadkracht in de samenleving, zorgt 
niet voor het binnenhalen van subsidies om projecten te realiseren. 
Ook het ten koste van alles voorkomen van risico’s, het strikt de regels willen 
volgen, het checken en dubbel checken voordat men een besluit neemt de 
angst om fouten te maken en onder vuur te komen liggen, zorgen hier niet 
voor. Evenals het DIPPEN, het denken in problemen, het overal beren op de 
weg zien. Wat schiet de burger van de gemeente Hellendoorn hier mee op? 
 
Al deze zaken verlammen de ambtelijke organisatie, zorgen voor stroperigheid 
in de besluitvorming en het missen van kansen! Dus minder subsidies, minder 
partnerschap met ondernemers en inwoners. Minder rendement uit de inzet 
van allen.  
Al deze zaken zorgen ook voor het verminderen van invloed en het verliezen 
van grip op de ontwikkelingen van bovenlokale zaken. Het leidt tot bestuurlijke 
armoede op veel beleidsterreinen in onze gemeente. 
Al deze zaken zorgen ook voor besteding van tijd en dus van 
gemeenschapsgeld en energie aan de verkeerde zaken. Daardoor is er geen 
tijd en ruimte om plannen voor te bereiden en op de plank te hebben liggen 
zodat er, zoals in het verleden is gebeurd, direct gehandeld kan worden als er 
zich kansen voordoen. 
 
De conclusie is dan ook dat dit college kansen heeft laten liggen en daarmee 
haar verantwoordelijkheid in deze tijd van crisis onvoldoende heeft genomen.  
 
Het beleid van deze coalitie heeft ons in de afgelopen 4 jaar niet veel verder  
gebracht bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid, een deltaplan voor de 
werkgelegenheid, het echt samenwerken met de organisaties en partijen in de 
samenleving.  
Het krampachtig hanteren van aanbestedingsregels heeft er bijvoorbeeld voor 
gezorgd dat er nu geen kiosk op het station wordt gerealiseerd, terwijl er 
serieuze gegadigden waren, die teleurgesteld zijn afgehaakt door het 
apathische beleid van dit college. 
Het doordrukken van besluitvorming zonder met partijen te overleggen zorgt 
voor terechte irritatie, teleurstelling en oproer. Denkt u alleen maar even aan 
de laatste reactie van Old Heldern/De Noaberschap over het paasvuur. Iets 
wat concreet en simpel had kunnen worden opgelost door de kosten van het 
opruimen van alle paasvuren onder te brengen bij de afvalkosten. Op die 
manier betaalt iedere burger een klein stukje mee aan deze traditie. 
Het niet uitvoeren van het volledige communicatieplan bij de invoering van het 
betaald parkeren en het niet samenwerken met de winkeliers heeft niet alleen 
gezorgd voor minder parkeerinkomsten voor de gemeente, maar ook voor het 
verlies aan inkomsten voor winkeliers door het ontstaan van een negatieve 
sfeer en het weglekken van omzet van met name Nijverdallers zelf naar 
omliggende gemeenten. Slecht voor de werkgelegenheid in onze gemeente. 
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Dat geldt ook voor het uitstellen van een revolving fund in onze gemeente. De 
bouw heeft het moeilijk. Landelijk en provinciaal wordt telkens weer benadrukt 
dat het investeren in duurzaamheidsmaatregelen twee belangrijke doelen 
dient. Weer een gemiste kans vorige week om snel actie te ondernemen. 
Over het debacle rond Soweco hoeven we het dan niet eens meer te hebben. 
Een enorme blamage voor de gemeente Hellendoorn, langdurig gezichtsverlies 
en een ongewisse financiële toekomst is het resultaat. 
 
De conclusie is dan ook dat dit experiment verstandshuwelijk mislukt is en je 
niet verder komt als er geen vertrouwen, respect en een gezamenlijk doel is. 
En het bovendien ontbreekt aan bestuurlijke kwaliteit en inhoud. 
 
En hoe nu Verder. 
Het college wilde samen en verantwoord verder. We hebben hiervoor 
aangegeven dat dat in onze ogen niet gelukt is. 
 
Maar hoe moet het nu de komende jaren echt verder?  Hoe kunnen we dit tij 
keren? Hoe kunnen we de bestuurlijke apathie van dit College doorbreken? 
Volgens de PvdA-fractie is daarvoor bestuurlijke moed, daadkracht en 
creativiteit nodig. Dat is deze gelegenheidscoalitie echter niet gegeven. Wat 
ons betreft keert deze coalitie niet terug. Het roer zal echt om moeten. 
Gelukkig dat het bijna 19 maart is. Dan heeft de kiezer de kans om dat roer 
echt om te gooien!  
 
Wat de PvdA betreft gaan we dan “met vertrouwen verder”. We willen samen 
met anderen de verantwoordelijkheid krijgen en die ook nemen voor een 
actieve, zorgzame, veilige en duurzame samenleving.  
Niet met een verstandshuwelijk waarbij de partners elkaar niets gunnen en 
elkaar wantrouwen, maar met daadkracht, creativiteit, flexibiliteit, lef en echt 
met alle partijen samen de schouders eronder zetten. De financiën zullen 
kijkend naar wat er op ons afkomt op orde moeten zijn. We zijn daarbij bereid 
om scherpe keuzes te maken en compromissen te sluiten. Niemand in de 
samenleving mag daarbij buiten de boot vallen. De sterkste schouders zullen 
de zwaarste lasten moeten dragen. 
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