Bijdrage fractievoorzitter Mirjam Driest
besluitvorming over de Kadernota
Op donderdag 7 oktober vindt de besluitvorming over de Kadernota plaats.
Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Mirjam Driest terug.

Voorzitter,
We bespreken vanavond de laatste kadernota binnen deze raadsperiode en wat ons betreft is dit ook
een moment om na – hopelijk het einde – van de coronaperiode voorzichtig vooruit te kijken en een
perspectief te schetsen voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. Wat ons betreft een hoopvol
perspectief. Dat doen we voorzichtig omdat er nog steeds veel onzeker is, zeker na de laatste
berichtgeving over de herverdeling van het gemeentefonds. Omdat er geen sluitend
meerjarenperspectief is, betrekken we bij deze kadernota ook de definitieve invullingen van de
ombuigingen.
Ondanks de financiële uitdaging die er ligt, vinden wij allereerst de balans in keuzes van de Kadernota
evenwichtig. Er is gekozen voor een financieel duurzaam beleid. Onze complimenten aan het College
en de ambtelijke organisatie. Gemeentelijke middelen worden ingezet op de plekken waar ze voor
bedoeld zijn. Harderwijk staat niet stil, maar ontwikkelt. Bij de Kadernota betrekken we ook het
ombuigingsvoorstel en hierbij is voor onze fractie leidend dat we oog houden op onze kwetsbare
inwoners en dat we bezuinigingen op dit vlak proberen te voorkomen.
In mijn bijdrage zal ik aandacht vragen voor een aantal aspecten.

Voor onze fractie is de aandacht voor de bloei van de stad belangrijk
Kinderen moeten de ruimte hebben om veilig te kunnen opgroeien en ruimte te hebben om buiten te
kunnen spelen; in iedere wijk in Harderwijk en Hierden moet daar een plek voor zijn. We zijn dan ook
blij dat er budget is om het sportbeleid (GA) door te laten gaan. Daarentegen hebben we moeite met
het voorstel om op de Koningsspelen en de speelvoorzieningen te korten.
Ouderen moeten in Harderwijk waardig ouder kunnen worden. Met passende woonruimte in een
omgeving waar zij passende zorg kunnen krijgen en veilig een ommetje kunnen maken; bankjes
kunnen daarbij helpend zijn. Mensen uit de verschillende generaties hebben elkaar nodig en kunnen
elkaar de helpende hand bieden. We wisten al hoe belangrijk dat is maar de coronaperiode heeft het
nog eens geïllustreerd.

De aandacht voor elkaar is essentieel in het sociaal domein
In het Sociaal Domein gaat veel geld om. Het is terecht dat we kijken hoe we dat zo goed mogelijk
kunnen besteden. Onze financiën moeten zo besteed worden dat er passende zorg komt bij inwoners
die dat nodig hebben. De berichten over extra geld uit Den Haag voor de jeugdhulp is goed nieuws en
dat stemt ons hoopvol.

Zorgen voor elkaar is ook zorgen voor een goed armoedebeleid. Het voorkomen van armoede en
schulden moet een prioriteit blijven in onze gemeente.
In de ombuigingsopgave is een taakstelling voor het sociaal domein opgenomen. We houden graag
zicht en grip op de beleidskeuzes die hier gemaakt gaan worden, juist ook met het oog op onze
kwetsbare inwoners, en we gaan ervan uit dat het College ons hier goed over informeert.
In de Kadernota lezen we over het belang van preventie, dit onderstrepen we graag; wat ons betreft
mag daar een tandje bij. Bijvoorbeeld de respijtzorg, om uitval van mantelzorgers te voorkomen. We
lezen dat inwoners hierbij nadrukkelijk betrokken worden. De ChristenUnie ziet uit naar de uitwerking
van deze plannen. Wat wordt er bijvoorbeeld gedaan om de administratieve last te verlichten?

Duurzaamheid en ruimte zijn belangrijke thema’s. Goed dat er ruime aandacht is voor de
schepping.
We dragen zorg voor onze leefomgeving en als gevolg daarvan zijn we zuinig op de natuur. De
bloeiende bermen en de aandacht voor biodiversiteit juichen we toe.
Diversiteit is ook waardevol in de bouw en inrichting van onze wijken waarin inclusie uitgangspunt
moet zijn. We vinden het belangrijk dat we de leefbaarheid en de natuur in de stad versterken.
Initiatieven zoals de microwoningen op de Groene Zoom en groene kerken zijn voorbeelden uit de
samenleving waar de ChristenUnie enthousiast van wordt.
Energietransitie, afvalbeleid en circulariteit mogen wat ons betreft geen ondergeschoven kindjes
worden maar prioriteit moet krijgen. We vinden het belangrijk dat er voldoende capaciteit is om het
beleid uit te voeren. In deze Kadernota wordt een forse structurele uitbreiding van de formatie Ruimte
gevraagd. Voor een goede besluitvorming ten aanzien van dit punt zouden wij graag een nadere
onderbouwing krijgen.
Ik rond af, in mijn tweede termijn zal ik nog wat verder ingaan op de ombuigingsopgave. Maar deze
Kadernota – en ook de ombuigingsplannen – laten wat ons betreft zien dat er ook in financieel
onzekere tijden een hoopvol perspectief geboden kan worden.

