
 
 

Algemene beschouwingen 8 november 2021 raadsvergadering: 

 

Een begroting is vooruit  kijken maar wij willen toch ook nog even terug kijken. Er is nogal 

wat gebeurd het afgelopen jaar en dan bedoel ik niet alleen op de Covid-19 pandemie. In mei 

2018 is er een coalitie akkoord gedicteerd door de grootste fractie in onze gemeente. De 

inbreng van Gemeentebelangen Epe was alleen het tekenen bij het kruisje. Als we het daar 

niet mee eens waren dan konden we geen onderdeel vormen van de coalitie.  

 

Eerder dit jaar begint het te rommelen in de coalitie. Een wethouder treed af voordat hij door 

de gemeenteraad naar huis zou worden gestuurd. Er ontstaat een situatie waarbij Nieuwe Lijn 

de dienst wil uit gaan maken wat betreft het aanstellen van een nieuwe wethouder en dat lukt 

ook nog. Gemeentebelangen Epe was vanaf het begin tegen deze aanstelling van deze nieuwe 

wethouder maar Nieuwe Lijn drukt door en de nieuwe wethouder komt er.  

 

Dan ontstaat er een pijnlijke situatie als blijkt dat er een ontslag verzoek komt met als gevolg 

een hoge wachtgeld verplichting voor onze gemeente. Dit was voor Gemeentebelangen Epe 

reden genoeg om aan te geven dat we ons niet meer prettig voelden in een opgelegde manier 

van werken in de coalitie en hebben aangegeven om de coalitie te willen verlaten. Het 

probleem loste zich echter vanzelf op doordat Nieuwe Lijn de coalitie verlaat. Nieuwe Lijn 

geeft de inwoners de indruk dat de inwoners naïef zijn en wel als kudde dier weer zullen gaan 

volgen. Gemeentebelangen Epe is op dit moment blij bij de huidige coalitie. 

 

In die periode komt ook de QuickScan en het gemeentebestuur krijgt het cijfer 1 van de 

inwoners. Gemeentebelangen maakt zich ernstig zorgen over het vertrouwen van het college 

en ambtenaren in de gemeenteraad. Wij vinden dat het aantal respondenten, zijnde 2 procent  

vanuit onze inwoners, geen representatief beeld kan geven. Bij het aangaan van de QuickScan 

zou dit al bekend moeten zijn. Geen enkele gemeente die een QuicScan heeft gedaan heeft 

veel inwoners kunnen horen naar de mening en waarom zou het dan wel lukken in onze 

gemeente?  Wordt het rapport cijfer dan alleen maar gegeven door inwoners die hun zin niet 

krijgen? Wij vinden het belangrijk om wel een goed beeld te krijgen hoe de inwoners over het 

gemeentebestuur denkt met voldoende respondenten. Als wij het goed hebben,  komen we 

later dit jaar in de raad hier nog op terug.  

 

Nu wat opmerkingen over de toekomst, de beschouwingen over de begroting. 

Er komt de komende jaren het nodige op ons af. Met name de omgevingswet en de energie 

transitie zal gepaard gaan met de nodige hoge kosten. De omgevingswet is een aangenomen 

maar nog niet in werking getreden Nederlandse wet, die een verregaande vereenvoudiging 

van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving 

beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet, aldus 

Wikipedia. 

 

Dit is natuurlijk een goede zaak maar wat wij als  Gemeentebelangen Epe missen is een 

budget voor opleidingen/coachen van het ambtelijke apparaat om de cultuuraanpassing te 

kunnen maken die nu nodig is om de omgevingswet in te kunnen voeren. We zien dit wel bij 

de invoering van de WOO (Wet Open Overheid, pagina 150). We willen deze vraag dan ook 

graag voorleggen aan het college.  

 



 
De energie transitie heeft ook een prijskaartje. Wie gaat het nu daadwerkelijk betalen om 

huizen, wijken van het gas af te krijgen? Gemeentebelangen Epe vind dat er duidelijkheid  

moet komen vanuit het Rijk wat wel of niet wordt gesubsidieerd door de overheid.  

 

Als tweede vraag hebben we een meer beleidsvraag. Een groeiend aantal gemeenten wil de 

overlast van houtkachels, vuurkorven en andere hout-stook in woonwijken tegengaan. Daarbij 

komt ook de vraag is hout stoken wel duurzaam. Onze vraag is dan ook hoe het college om 

wil gaan met de hout gestookte Koekoek. Moet hier niet gewerkt worden naar een betere en 

duurzamere oplossing?  

 

En dan de zonneparken. We kunnen de agrarische ondernemers wel begrijpen. Vijf tot tien 

duizend Euro’s per jaar per hectare en dat gedurende twintig tot dertig jaar als opbrengst van 

grond. Dat is met het agrarisch ondernemen niet te halen. Gemeentebelangen Epe vind dat 

verhuur van landbouw grond aan dit soort instellingen ontmoedigd moet worden. Wij zien 

meer in lokale samenwerkingen zoals bijvoorbeeld met de Energie Coöperatie Epe. Waarbij 

de subsidies niet naar het buitenland worden gesluisd maar onze inwoners profiteren van de 

zonneparken. 

 

Dat er een probleem in de wereld is door het verstoken van fossiele brandstof is een feit. Dat 

er wat moet gebeuren is ook een feit. In tegenstelling van de links georiënteerde fracties in 

onze gemeente is Gemeentebelangen Epe duidelijk tegen zonneparken en wind turbines in 

onze gemeente.  

 

Tot zover onze algemene beschouwingen voorzitter, het is in grote lijnen een goede begroting 

waar Gemeentebelangen Epe achter kan staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


