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OZB en politieke betrouwbaarheid
Het mag in de krant en het
stond in de krant. Ede is niet
de duurste gemeente waar het
OZB-heffing betreft. De Consumentenbond zette eerder dit
jaar de lezer op het verkeerde
been door in een vergelijkend
OZB-onderzoek appels met peren te vergelijken en Ede als
één van de duurste gemeentes
te kenschetsen.
Een duidelijk schema in de Gelderlander van 25 oktober maakte
zichtbaar dat Ede met de OZBheffing in de grote middenmoot
thuishoort. Een goede vorm van
berichtgeving, die hopelijk een
einde maakt aan een vorm van
stemmingmakerij waarmee
niemand gediend is.
In een ander artikel in dezelfde
krant wordt beschouwend ingegaan over OZB en politieke keuzes voor het al dan niet verhogen
van het tarief. Het artikel constateert dat de ChristenUnie “die de
wethouder Financiën levert” zich
op dit punt op de vlakte houdt,
maar als het er op aankomt
doorgaans de zijde kiest van de
grootste coalitiepartij. Hoewel
een misvatting, trekken wij ons
die opmerking wel aan, omdat
ons daarmee een spiegel wordt
voorgehouden die laat zien dat
wij naar buiten blijkbaar niet helemaal duidelijk zijn in onze politieke profilering. Daar leren we
van.
De ChristenUnie neemt een politiek standpunt in conform de afspraken in het convenant en ons
verkiezingsprogramma op dit
punt. “Voor extra ophoging van
de OZB zullen wij slechts kiezen
indien, alles afwegende, de hierboven genoemde dekkingwijzen
onvoldoende mogelijkheden genereren”. In die convenantuitspraak vind je elkaar als coalitie-

nummer 5
partijen. Dan hóef je elkaars zijde
niet te kiezen omdat je er al voor
gekozen hebt. Doorbreek je die
afspraak dan is er herrie in de
tent.
Niemand is erbij gebaat om nu al
te spreken over al dan niet verhogen van OZB op grond van
(regerings-)zaken die nog niet
definitief besloten zijn. Het
spreekt dus vanzelf dat je bij de
jaarlijkse meerjarenbegroting,
waar het gaat om woonlasten, de
inkomsten uit OZB zo lang mogelijk ongemoeid laat ten gunste
van bezuinigen. Een OZBverhoging leidt tot een verlaging
van de gemeentelijke inkomsten:
de uitkering uit het gemeentefonds. Dat is mede een belangrijke voorwaarde om die ophoging
uit te stellen tot het uiterste. Tenzij het duidelijk en eerlijk is dat
het echt niet meer anders kan.
Marten Idema

De broekriem
De broekriem aanhalen, zo kan
de septemberbrief, behandeld
op de raadsvergadering van 23
oktober, het beste samengevat
worden. Een kort en bondig
bezuinigingsvoorstel waarin
pijnlijke maatregelen, ook voor
de ambtelijke organisatie, niet
worden gemeden.
De ChristenUniefractie constateert dat er een prestatie van
formaat is geleverd. Er zal ruim
vier miljoen euro bezuinigd moeten worden. Meer dan een derde
deel van deze bezuinigingen treft
de eigen ambtelijke organisatie.
Behalve besparing op personeelskosten werden ook extra
opbrengsten voorgesteld uit
grondzaken, kostendekkende
heffingen en tarieven en aanvullende bezuinigingsvoorstellen.
Dat dit laatste het meeste stof
deed opwaaien in de Edese samenleving zal niemand verbazen.
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Evenals het feit dat de insprekende organisaties op de raadshoorzitting allen van mening waren dat bezuinigingen onontkoombaar zijn, voor een ander.
Als ChristenUnie-fractie hebben
we in onze afwegingen het uitgangspunt gehanteerd dat iedere
burger van God eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden heeft ontvangen, en daarom
in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor zijn gezondheid, ontspanning en vorming. En
dat zij die hiertoe niet zelf in staat
zijn, geholpen moeten worden, is
ook christelijke verantwoordelijkheid.
De verantwoordelijkheid van de
gemeentelijke overheid is het
scheppen en instandhouden van
voorzieningen voor de burgers
zodat die hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit kwam
voldoende tot uiting in de septemberbrief. Een breed gedragen
motie vanuit de raad gaf, samengevat, als randvoorwaarde dat de
uitwerking geschiedt in nauw
overleg met de burgers en dat
een dekkend netwerk van accommodaties, als instrument voor
sociale samenhang in stand moet
blijven. Dit vraagt veel creativiteit:
samenwerking tussen organisaties, multifunctionaliteit en efficiency zijn sleutelwoorden. Concreet: schort de beoogde sluiting
van De Schakel in Lunteren één
jaar op zodat dit buurthuis een
extra jaar heeft voor overleg met
anderen. De ChristenUnie-fractie
gaf wel aan dat zwaar weer op
komst is, mede vanwege aankomende Rijksbezuinigingen. Het is
mooi dat het mogelijk is de in de
septemberbrief genoemde taakstellingen te halen. Het zal echter
ook moeten.
Jos van Heuveln

WWB:
Wie wil bijspringen?
De Wet Werk en Bijstand gaat
met ingang van januari 2004 de
vorige bijstandswet vervangen:
schraalhans wordt keukenmeester. Wie wil bijspringen?
Diaconieën en soortgelijke instellingen kunnen zich gaan
voorbereiden.
Niet alleen voor de mensen die
langdurig rond het minimum zitten, werkloos zijn of dreigen dit te
worden is het moeilijk, ook de uitvoerende gemeenten zitten gevangen.

De Rijksoverheid treedt terug.
Wettelijk gezien mogen de gemeenten meer maar ze krijgen
minder. Voor Ede pakt het nadelig uit: naar verwachting krijgt Ede
te maken met een kostenstijging,
tot ruim een miljoen in 2007.
ChristenUnie Ede heeft grote
moeite met de niet-sociale onderdelen van de WWB. In Ede
dreigt in het budget voor reïntegratie fors te worden gesnoeid.
Mede door diverse bedrijfssluitingen (Enka, Delacre, emmerproducent Super Vos) zijn er veel
werkzoekenden. De kortingen op
de reïntegratiebudgetten zijn
daarom onbegrijpelijk voor een
kabinet met als devies: werk boven inkomen.
Mensen moeten actief zijn en iedere maatschappelijk aanvaarde
baan (behalve prostitutie, aldus
de wet) zal geaccepteerd moeten
worden. De ChristenUnie is echter van mening dat bijstandsmoeders met jonge kinderen de
mogelijkheid moeten houden zelf
voor hun kinderen te zorgen.
Kaal
De minima zijn nooit verwend
geweest maar nu wordt het echt
kaal. Het extraatje van de categoriale bijstand wordt afgeschaft
evenals de bijdrage voor sociaal
culturele activiteiten. Deze zaken
worden gezien als “drempels
voor de arbeidsmarkt”. Het kabinet Balkenende gaat te ver vinden veel gemeenten. De gemeente Ede zal bij haar besluitvorming oog moeten blijven houden voor de sociaal economisch
zwakkeren in de samenleving.
Een inspreker van Het Overleg
drong terecht aan op de juiste
houding richting de bijstandsgerechtigden: met respect, gevoel
voor waarden en zorg voor elkaar. Ook wees zij op de christelijke achtergrond van Ede en citeerde de woorden van de Here
Jezus: “Behandel de mensen zoals u door hen behandeld zou willen worden”. De ChristenUniefractie van Ede wil dit ter harte
nemen en dit in de komende
voorstellen proberen te realiseren.
Teka Baanstra

Warm Kernhem
Al enige tijd is de ChristenUniefractie in gesprek met bewoners van de wijk Kernhem
die problemen signaleren met
de warmtelevering.

Het verbruik en de kosten zijn
hoog. Na overleg met de diverse
bewonerscommissies en de
ChristenUnie fractie in Almere,
waar zich een soortgelijk probleem afspeelt, hebben we het
onderwerp Stadsverwarming geagendeerd tijdens de ROcommissie vergadering van 16 oktober jl. Wij hebben gevraagd onderzoek te doen naar de klachten
van bewoners. De wethouder
heeft toegezegd samen met de
betreffende bewonersverenigingen onderzoek te doen naar de
klachten. We blijven de ontwikkelingen volgen.
Uitgangspunt van de nieuwe wijk
Kernhem is duurzaamheid. Ook
wat betreft levering van warmte
door gebruik van de restwarmte
uit de warmtekrachtcentrale van
de Enka. Helaas is dit laatste niet
meer aan de orde. Onze fractie
maakt zich ernstige zorgen over
hoe het verder moet met deze
warmtelevering. Op dit moment
worden de huidige woningen in
Kernhem voorzien van warmte
door een tijdelijke warmtekrachtcentrale in de wijk. Het college
doet onderzoek naar andere toekomstmogelijkheden. Als ChristenUnie-fractie vinden we dat
voor de toekomst het milieurendement uitgangspunt moet zijn.
De tijdelijke warmtekrachtcentrale
veroorzaakt, naar wij hebben
begrepen, meer CO2-uitstoot dan
het geval zou zijn met HR-ketels
in afzonderlijke huizen. Inmiddels
zijn er elders in het land alternatieven die het gewenste milieurendement opleveren, zoals
warmtelevering door warmtepompwoningen, micro warmtekrachtcentrales per vier woningen
of warmte door middel van biogas. Onze fractie verwacht van
het college dat zij op zeer korte
termijn met voorstellen komt die
de warmtelevering in de huizen
garandeert, en een goed milieurendement handhaaft, evenals
het ingezette ambitieniveau. Daar
zullen we het college op controleren.

Piet Plug

