
VZ, 
Los eind vorige keer bij de installatie van dit college. Toen ik terug kwam van mijn speech Poppens 
VVD. Was dit niet het moment om de zegen van Boven aan de orde te stellen? 
Zwakke smoes. Wel begrijpelijk vanwege de spanning,  geen excuus 
Zonder ironie. Hoe dan ook. Hij had gelijk. Graag herstel ik dat nu. Bij een begrotingsbehandeling is 
dat ook gepast. Overheid kan niet alles. Zonder Gods zegen geen bloei gemeente. 
Zonder die zegen geen vrucht op ons bestuurlijk werk hier en op deze begroting.  
 
In deze bijdrage, beoordeling van het college, typering coalitie, amendement over jongeren en 
alcohol, begroting en de  ga in op de PvdA, bezuinigingen 
Moties over geestelijke verzorging bij rampen en bescherming van kinderen tegen seksueel misbuik. 
Sluit ik af met een verzoek over het tijdstip van vergaderen over de begroting. 
 
College 
Waarom deden we ook al weer mee? Waarom geven we steun aan het college van deze coalitie? 
Er moest bestuurd worden. Dat gebeurt ook. Stagnatie in beslissingen over grote investeringen 
konden we niet hebben. Maar ook nieuwe dossiers moesten worden opgepakt. Vb Spoor.  
Daadkracht  zien we op dossiers die iedereen nodig vindt. Aanpak economische crisis. 
Daadkracht die ons aan het hart gaan. Jongeren en alcohol, Sluitende zorgketen voor  zwerfjongeren, 
aanpak schooluitval.  
Chagrijn in de stad.  Daar zitten ook aspecten aan van tactiek om te komen tot een besluit over 
ambtenaren en bieb, maar ook van Vrede stichten Herstel van geschonden verhoudingen in de stad. 
Dat spreekt ons als CU aan. 
 
Maar er zijn ook enorme uitdagingen: oplossen van de impasse herstructurering Rivierenwijk. 
Essentieel als je als betrouwbare partner wil zijn voor je burgers. Aanpak JWL. Doorgaan met 
Keizerslanden.  
 
Coalitie 
Weet van geven en nemen en van consequent zijn. In het coalitieakkoord staat dat we wat gaan 
doen aan jongeren die te jong drinken: handhaven van leeftijdsgrenzen. Dat betekent dat bij uitstel 
tot 2011 van de overdracht van taken van VWA naar gemeente, de partijen samen toch zeggen: daar 
willen we in deze mjb-periode wat aan doen. Daarom dit amendement. 
 
Maar ook dat handhaving van alcoholmisbruik door jongeren onverminderd een prioriteit blijft. 
En dat een goede voorbereiding ook tijd vraagt. 
 
Begroting 
Enorme mazzel, kansen  
De goeie dingen? Duurzame investeringen 
 Investeren in mobiliteit 
In bereikbaarheid 
In platteland 
In binnenstad 
In achterstallig onderhoud  
 
Kritiek mogelijk op begrotng?  
Ja, wel steun niet ideaal. 
Structurele uitgavenverhoging hikken wij ook tegenaan. Beschouwen wij als compromis. 
Linderveld. De boekwaarde staat er nog steeds en de rente is slechtstot 
 
PvdA , als je pit hebt dien je een amendement in over die 150.000 €. 



Vreemde gewaarwording  investeren en voorbereiden op grote investeringen.  
 
Bezuinigingen 
Stevig aan de slag om bezuinigingen voor te bereiden. Doet meer pijn dan we gewend zijn.  
Nodig dat stevig voor te bereiden. Daarom de motie ingediend om het college  
Onze piketpaaltjes zijn:  

 niet eenzijdig op Preventie 
 Sterkste schouders  
 Niet doorschuiven van het energie en klimaatprobleem naar komende generaties  

 
Moties 
 
Verklaring omtrent gedrag en zeden voor vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren. 
Als onderdeel van een breed beleid om jongeren te beschermen tegen misbruik en g.o.g. 
 
In Nederland komt het regelmatig voor dat mensen die met kinderen of jongeren werken zich 
schuldig maken aan seksueel misbruik of aan grensoverschrijdend gedrag. Dit heeft vaak grote 
schadelijke gevolgen voor het kind. 
 
Mensen die als beroep hebben dat ze werken met kinderen hebben vaak een Verklaring omtrent 
gedrag en zeden (VOG)1 nodig. De bedoeling daarvan is te voorkomen dat mensen die eerder op dit 
punt ‘in de fout’ gingen in de gelegenheid komen dat weer te doen. Voor vrijwilligers geldt een 
dergelijke verplichting niet. Ook is het bij jongerenorganisaties geen gewoonte om een VOG verplicht 
te stellen. 
 
Ook in Deventer hebben er mee te maken. Organisaties geven dat aan.  
Vereniging Ned org vanVrijwilligerswerk(NOV) beveelt een 15 stappenplan aan onder de titel 
In veilige handen. Stap 6 Gaat over aanstellingsbeleid.  Niet waterdicht, wel doen, zegt de NOV. Maak 
gebruik van de kennis bij justitie over veroordeelde plegers.  
 
Dan tweede motie die ik wil indienen, die gaat over geestelijke verzorging bij rampen. 
 
Beelden gezien van Apeldoorn (ds Visser van de Grote Kerk), Enschede () en wie herinnert zich niet 
de grote rol van pastoor  in Volendam. Geestelijke verscheidenheid 
 
 
Voorzitter,  
Tenslotte wil ik vooruit kijken. Gelukkig prijzen en danken voor de constructieve  
Sociale cohesie. Politieke polarisatie. Televisie Wilders.  
Sociale kwestie van deze tijd. Pittige debatten. Aan die debatten wil mijn partij. Vorwaarden voor 
vrede.  
 
Voor die goede verhoudingen danken.  
Dankdag. De eerste woensdag van november. Al jaren moet ik de omdat het werk  Pleit voor tweede 
woensdag. 
Eerst danken over het voorbije jaar en de week erop bezig met plannen voor de toekomst. Next best 
zou zijn eerder beginnen en om half acht klaar zijn. 

                                                             
 


