
 
 
 
Algemene Beschouwingen 2021 
 
Hoewel 2020 rustig begon, kwamen er al snel berichten over een nieuw virus in China. Op 20 
februari 2020 stelden we in de gemeenteraad de uitgangspunten voor de begroting 2021 van de 
GGD Noord- en Oost-Gelderland vast, waarin over het coronavirus niet werd gesproken. Drie 
weken later werden we met het virus in Nederland en uiteindelijk ook in Nunspeet geconfronteerd. 
Noodgedwongen gingen we in een intelligente lockdown en werd het stil op straat. Nunspeet 
behoorde tot de zwaarst getroffen gebieden met veel besmettingen en inwoners die overleden.  
 
De gemeenteraad ging van fysiek naar digitaal vergaderen. Verdere maatregelen werden 
geïntroduceerd en langzamerhand begon het er op te lijken dat we het virus onder controle 
hadden. Niets blijkt minder waar. De tweede golf slaat momenteel in alle hevigheid toe. We zitten 
nu in een gedeeltelijke lockdown met de dreiging van een totale lockdown. 
 
Jongeren in Nunspeet worden door de nieuwe maatregelen geconfronteerd met een reeks aan 
tijdelijke onmogelijkheden. Zo wordt groepsvorming verder beperkt en sluit de horeca volledig. De 
burgemeester heeft op 14 oktober jl. digitaal gesproken met een aantal Nunspeetse jongeren.  
Vraag: Hoe gaat het College deze gedeeltelijke lockdown en mogelijke toekomstige 
totale lockdown voor de Nunspeetse jongeren dragelijker maken, zodat illegaal 
samenkomen en het overtreden van de regels kan worden voorkomen? 
 
Voor religieuze bijeenkomsten geldt een grondwettelijke uitzondering als het gaat om de 
groepsgrootte van maximaal 30 personen. Deze uitzondering wordt breed uitgemeten in de pers en 
is een prominent onderdeel van het publieke debat. Vraag: Is het College in gesprek met 
vertegenwoordigers van de Nunspeetse religieuze organisaties over de groepsgrootte en 
het gevaar van grote samenkomsten? 
 
Het zijn onzekere tijden voor onze inwoners, onze bedrijven en ook voor de gemeente. Desondanks 
legt het College ons een sluitende begroting voor. PvdA/GroenLinks ziet in dat dit geen eenvoudige 
opgave was en complimenteert het College. De aangekondigde bezuinigingen en het niet 
doorvoeren van prijscompensatie gaan pijn doen binnen de gemeente en bij onze inwoners. De 
vraag blijft immers of deze maatregelen op langere termijn genoeg zullen zijn om de begroting 
sluitend te kunnen houden. Wat zullen bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis zijn op het 
sociaal domein? Vraag: Is het College deze gevolgen al in beeld aan het brengen en zo ja, 
wanneer wordt de Raad daarover geïnformeerd?  
 
De komende jaren wordt er in Nunspeet gewerkt aan een nieuwe stationsomgeving met 
ondertunneling, de revitalisering van sportpark De Wiltsangh en het vernieuwen van de huisvesting 
van scholen. Grote projecten die grote kosten met zich meebrengen. Aan het College de taak om 
de kosten, de kwaliteit en de doorlooptijd in de hand te houden. Bij De Wiltsangh blijkt dat bij een 
dergelijk project risico’s zich daadwerkelijk kunnen voordoen. Vraag: Heeft het College voor het 
project stationsomgeving alle risico’s die zich (zouden) kunnen voordoen in beeld 
gebracht en zo ja, zijn er ook beheersmaatregelen opgesteld? 
 
Voor nieuw beleid is in 2021 geen budget. PvdA/GroenLinks begrijpt dat en doet dan ook geen 
voorstellen voor nieuw beleid. Wel maken wij ons zorgen over de koers die het College vaart als 
het gaat om diverse onderwerpen. Ons doel is zodoende om met deze beschouwingen en 
inhoudelijke vragen Nunspeet in 2021 en de jaren daarna socialer en groener/duurzamer te 
maken. Dat zou Michel Verheijdt zeker hebben aangesproken. Deze sociaaldemocraat in hart en 
nieren, die namens de PvdA 28 jaar lid was van de Nunspeetse gemeenteraad, overleed op 7 
oktober jl. 



 
Sociaal 
Wat PvdA/GroenLinks betreft dient er in ieder geval (financiële) steun te zijn voor inwoners van 
Nunspeet die het voor de coronacrisis sociaal en financieel al moeilijk hadden en mogelijk nog 
moeilijker krijgen. Wij denken daarbij onder andere aan inwoners – en in het bijzonder kinderen – 
die in armoede leven. Een vraag die al meermaals door PvdA/GroenLinks is gesteld, maar nooit 
inhoudelijk door het College is beantwoord, gaat over de ‘Klijnsmagelden’. Dit zijn forse bedragen 
die door het Rijk aan gemeenten worden gegeven om armoede onder kinderen te bestrijden. Deze 
gelden dienen volledig ten goede te komen aan het bestrijden van kinderarmoede. In Nunspeet zijn 
deze gelden ingezet om het gehele minimabeleid te verruimen en komen zodoende ook terecht bij 
Nunspeetse inwoners zonder kinderen. PvdA/GroenLinks is vanzelfsprekend niet tegen de 
verruiming van het minimabeleid, maar vindt dat de ‘Klijnsmagelden’ op deze manier deels het 
bestemde doel missen. Vraag: Hoe gaat het College er voor zorgen dat de ‘Klijnsmagelden’ 
wél volledig worden besteed aan alleen de bestrijding van kinderarmoede? 
 
PvdA/GroenLinks ziet ook de zorgelijke situatie van statushouders voor wie het – door alle 
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus – aanzienlijk langer kan duren voordat ze 
zelfstandig mee kunnen doen in de Nunspeetse samenleving. Na soms jaren en jaren in een 
asielzoekerscentrum te hebben gewoond, worden statushouders nu door de coronamaatregelen 
wederom geconfronteerd met verplicht thuiszitten. Dit draagt niet bij aan de integratie en evenmin 
aan de mentale weerbaarheid van deze toch al kwetsbare groep. Vraag: Heeft het College oog 
voor deze ontstane situatie en hoe denkt het College deze kwetsbare groep te helpen? 
 
PvdA/GroenLinks ondersteunt de oproep van de fractie van de ChristenUnie om de gemeente 
Nunspeet te laten aansluiten bij de ‘Coalition of the Willing’. 
 
In Nunspeet betaalt een bijstandsgezin met drie kinderen op een goedkope camping vijf keer 
zoveel toeristenbelasting per nacht als een zakenman in een suite in een viersterrenhotel. 
PvdA/GroenLinks pleit voor een herverdeling van de lasten door differentiatie aan te brengen in de 
tarieven. De sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te dragen. Ditzelfde geldt voor 
forensenbelasting, waarbij volgens PvdA/GroenLinks niet per unit moet worden gerekend, maar 
naar oppervlakte dient te worden gekeken. Het College heeft aangeven gedifferentieerde tarieven 
te onderzoeken. Vraag: Wanneer is het onderzoek afgerond en wordt er een voorstel aan 
de Raad voorgelegd? 
  
Acceptatie  
Daar waar we in voorgaande Algemene Beschouwingen bleven hameren op het belang en de 
noodzaak van acceptatie, heeft het harde zwoegen van PvdA/GroenLinks inmiddels geresulteerd in 
het feit dat het College nu bezig is met de Nunspeetse inclusiviteitsagenda, waarvan ook de 
LHBTI+ gemeenschap een volwaardig onderdeel zal zijn. Dit juichen wij van harte toe.   
  
Jongeren 
De Nunspeetse jongeren zijn, als het niet om sport of kerk gaat, een ondergeschoven kind. Het 
College pronkt met een drietal Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP’s) die, laten we het bij de feiten 
houden, op een sporadische uitrustende toerist na, niet gebruikt worden. Het College voert met 
regelmaat de jongeren van Jong&Politiek op en ook worden jongeren van het Nuborgh College, in 
ruil voor studiepunten, geraadpleegd.  
 
Dat deze beperktheid in weerspiegeling van alle Nunspeetse jongeren geen vruchten afwerpt, valt 
af te lezen aan het huidige (ook vóór corona) wegjaagbeleid van jongeren (met daaraan 
gekoppelde bekeuringen) en het feit dat vele jongeren waarmee PvdA/GroenLinks heeft gesproken 
zich momenteel opgejaagd wild voelen. Vraag: Wanneer en hoe gaat het College zich hard 
maken voor volwaardige en representatieve jongerenparticipatie en -beleid, waarbij de 
nadruk ligt op mogelijkheden en niet op onmogelijkheden? 
 
Duurzaamheid 
PvdA/GroenLinks vindt dat ondanks de coronacrisis de klimaatcrisis niet vergeten mag worden. Het 
is nu essentieel om stappen te zetten, zodat we de aarde waarop we nu leven (vol)waardig kunnen 
overdragen aan volgende generaties. Het programma duurzaamheid dient met voortvarendheid te 
worden uitgevoerd. In Nunspeet zijn tal van inwoners actief bezig met verduurzaming. Deze 
inwoners zijn, in vergelijking met onze gemeente, soms al veel verder en veel ervarener op het 
gebied van duurzaamheid. Zo heeft een aantal van hen heeft zich verenigd in de Nunspeetse 
Energie Coöperatie. De gemeente moet dergelijke initiatieven koesteren en faciliteren. Dat 
betekent ook vertrouwen hebben in de inwoners van Nunspeet en niet alles zelf in de hand willen 



houden. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Vraag: Kan het College 
aangeven op welke wijze de gemeente initiatieven faciliteert? 
 
PvdA/GroenLinks vindt dat het met het hergebruiken en het recyclen van afval niet opschiet. Onze 
gemeente kent zelfs ondergrondse vuilcontainers waarin ál het afval dient te worden gegooid, van 
papier en tuinafval tot aan plastic en blik. Deze containers openden oorspronkelijk alleen met een 
vuilnispas, maar door de vele defecten aan het systeem, staan ze veelvuldig open waardoor ze ook 
door andere inwoners gebruikt worden. Bewustwording acht PvdA/GroenLinks een essentieel 
onderdeel van de oplossing voor ons afvalprobleem. Wij vragen ons hardop af of het meer laten 
betalen bij meer afval op langere termijn meer effect zal hebben dan verhoging van het bewustzijn 
door actieve voorscheiding. Daarnaast is het de vraag of de Nunspeetse minima niet onevenredig 
getroffen zullen worden bij de eventuele introductie van diftar (een gedifferentieerd tarief voor 
afvalinzameling), omdat goedkopere producten vaak gepaard gaan met meer 
verpakkingsmaterialen van niet duurzaam materiaal. 
 
PvdA/GroenLinks heeft het College schriftelijke vragen gesteld over de eventuele invoering van 
diftar en een milieustraat in Nunspeet. De antwoorden op deze vragen ontvingen we net op tijd om 
nog mee te nemen in onze beschouwingen. Ze komen er kortgezegd op neer dat we tot het eerste 
kwartaal van 2021 moeten wachten op voorstellen over diftar en een milieustraat. Voor het 
draagvlak onder de inwoners wordt verwezen naar een in 2019 uitgevoerd bewonersonderzoek. 
Teleurstellende antwoorden. Vraag: Denkt het College dat de doelstelling om het restafval 
bij huishoudens tot minder dan 100 kilo per persoon te reduceren gaat worden gehaald 
en zo ja, wanneer?  
 
Overigens betreurt PvdA/GroenLinks het dat de gemeente Nunspeet geen lid wordt van de 
Statiegeldalliantie. Bijna alle gemeenten in Nederland, waaronder de gemeenten Elburg en 
Oldebroek, zijn lid! Juist met onze duurzaamheidsopgave mag worden verwacht dat het College tot 
voortschrijdend inzicht zou komen. Vraag: Kan het College uitleggen waarom Nunspeet nog 
steeds geen lid wil worden van de Statiegeldalliantie? 
 
Voor wat betreft duurzaamheid en bewustwording wijst PvdA/GroenLinks op de mogelijkheid om 
Fairtrade gemeente te worden. In een Fairtrade gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en 
de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel. De gemeente Heerde is een Fairtrade 
gemeente. Vraag: Is het College bereid om te onderzoek of de gemeente Nunspeet een 
Fairtrade gemeente kan worden? 
 
Natuur 
Nunspeet ligt in een groene omgeving. Met 26 bomen per inwoner staan we in Nederland in de top 
7, maar blijft dat zo? Er gaan te veel bomen en ander groen, zoals houtwallen, verloren bij 
woningbouw en het uitbreiden/verplaatsen van bedrijven. Het kappen van bomen heeft ook vaak 
een negatief effect op omringend groen, waardoor op langere termijn onze gemeente verder 
ontgroend. Ook als men ter compensatie nieuwe bomen plaatst, gaat een aanzienlijk deel van onze 
biodiversiteit, wiens leefomgeving de gekapte bomen betrof, verloren. Daarnaast zien we in onze 
gemeente te veel groene achtertuinen verdwijnen en tegelvelden verschijnen. PvdA/GroenLinks 
herkent hierbij een bepaalde vorm van onverschilligheid binnen de Nunspeetse politiek en het 
College, met het verzoek om boswoningen op het terrein van de Grote Bunte als het meest recente 
schrijnende voorbeeld. PvdA/GroenLinks was de enige partij die het woord principe in 
principeverzoek onderstreepte en nee zei tegen de teloorgang van Nunspeets oudste bos. Het 
motto van PvdA/GroenLinks is kappen met kappen. Vraag: Is het College bereid om bij het 
beleid voor het kappen van bomen het uitgangspunt nee, tenzij te gaan gebruiken? 
 
Om de te hoge concentraties aan stikstof aan te pakken inverteert het kabinet in natuurherstel 
door natuurinclusieve landbouw en de aanleg van klimaat- en voedselbossen. Vraag: Is het 
College bereid om beleid te ontwikkelen voor natuurinclusieve landbouw in Nunspeet en 
het aanleggen van klimaat- en voedselbossen? 
 
Tot slot 
PvdA/GroenLinks wenst het College wijsheid en vooral veel daadkracht toe. En de wethouder 
financiën een glazen bol. Wij zullen het College constructief kritisch van commentaar voorzien en 
aansporen tot actie. 
 
 


