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VOORST VOLGENS DE PROGRESSIEVEN  
Het is al weer een tijdje geleden dat we een ‘Voorst volgens de progressieven’ geschreven hebben. 
Na een roerige tijd rondom de benoeming van de wethouders, is intussen het normale politieke 
handwerk weer begonnen. Dat wil niet zeggen dat we zijn overgegaan tot de orde van de dag.  
Op de achtergrond moeten nog plooien gladgestreken worden. Op ons initiatief vinden er nog 
gesprekken plaats over hoe we nu verder gaan, want de gemeente moet wel bestuurd worden! 
Er komen tenslotte grote taken op ons af op het sociale terrein. We willen wel dat het voor de 
burgers van Voorst goed geregeld wordt. 
 
Prioriteiten 
Tijdens de raadsvergaring van 16 juni heeft de raad gedebatteerd over de prioriteiten van het 
college. Wij hebben ons met name gericht op het feit dat het college een bedrag van € 1 miljoen wil 
nemen uit de algemene reserve als ‘frictiebudget’. Het wil daarmee de salarissen betalen van een 
aantal ambtenaren, waarvan men nu al weet dat zij over een paar jaar de organisatie gaan verlaten. 
Die salarissen staan dan niet meer op de gewone begroting en die lijkt zo sluitend te zijn. Maar in 
feite is het alleen een boekhoudkundige truc, die verdoezelt dat er een enorm gat zit dat gevuld 
moet worden. 
 
Blijven taken bestaan? 
Daarbij is op dit moment onduidelijk of de taken van de t.z.t. vertrekkende ambtenaren al dan niet 
blijven bestaan. Je kunt wel mensen ontslaan, maar als het werk blijft, moet je uiteindelijk toch 
iemand aannemen om alsnog die klus te doen, en dan ben je weer terug bij af. 
Een voorbeeld: Stel de ambtenaar die zich bezig houdt met cultuurhistorie gaat over twee jaar met 
pensioen. In het systeem van het college verdwijnt het loon van deze ambtenaar van de begroting: 
het wordt betaald uit het ‘frictiebudget’. De taak cultuurhistorie blijft gewoon bestaan: de 
ambtenaar doet gewoon zijn werk. Als deze ambtenaar met pensioen gaat, komt er een ander, en die 
staat vervolgens gewoon weer wel op de begroting. Het lost niets op, maar het probleem van een 
niet sluitende begroting schuift men voor zich uit. Ondertussen plundert het college de algemene 
reserve.  
 
Eerst kerntakendiscussie 
PvdA/GroenLinks vindt dat je eerst een discussie moet voeren over de taken die je (blijft) doen, en 
dan pas weet je of je met minder ambtenaren toe kan. Met de taken die op ons afkomen in de 
jeugdzorg, de WMO en de participatiewet, is het nog maar zeer de vraag of je wel met minder 
ambtenaren kunt. 
 
Greep in de kas 
Omdat het college een greep in de kas doet, wordt onze algemene reserve veel kleiner. Het college 
denkt dat op te lossen door bestemmingsreserves af te romen. Een voorbeeld: geld dat u altijd voor 
het afval en het riool betaald hebt, wordt dan ineens overgeheveld naar de algemene reserve.  
Dat mag niet. Op afval- en rioolheffing mag geen winst gemaakt worden, en is dat wel zo dan moet 
het geld terug naar de burgers. Het college mag wel de afvalstoffenheffing verlagen en dan de OZB 
verhogen. Maar ja, met dat laatste word je niet populair…….. 
Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks 
 
Reageren? Graag! 
T: (0571) 29 22 13 
E: e.nobel@voorst.nl 
I: www.voorst.pvda.nl 
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