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Voorzitter, 

Vlees noch vis. Dat zou een betere titel zijn voor het coalitieakkoord dan vernieuwing 

door verandering. De vier speerpunten, decentralisatie, cultuuromslag, ruimtelijke 

opgaven en recreatie en toerisme zijn allevier beleid dat de afgelopen periode al is 

ingezet. De verandering waar vooral door de coalitie op gedoeld wordt lijkt de 

portefeuilleverdeling. We vinden het een goede zaak dat economie, sociale zaken en 

participatiewet in één portefeuille worden opgenomen. Maar juist op dit terrein 

hadden we visie verwacht op het terugdringen van werkloosheid. Helaas staat dat 

woord nergens in het coalitieakkoord, behalve in het kader van de participatiewet. 

Meer werk voor jongeren en 50plussers wordt echt niet gecreëerd door 

portefeuilleverdeling, maar door samenwerking, bestuurlijke daadkracht en inzet van 

middelen. Wij verwachten in het nieuwe college akkoord dan ook een stevige 

paragraaf over werk!  

Een akkoord op hoofdlijnen staat in de inleiding, met als reden dat er nog veel 

onduidelijkheid is over de wetgeving en middelen rondom de transities. Dat klopt 

weliswaar, maar de stad heeft juist een college nodig dat met visie en daadkracht de 

transities benaderd en niet een college dat afwacht. Een gemiste kans, die wat ons 

betreft door de coalitiepartijen in het collegeakkoord gelijk wordt rechtgezet.  

Wat wij helemaal niet snappen is het feit dat wijkgericht werken kennelijk weer wordt 

beschouwd als een ruimtelijk beheersinstrument, want het wordt bij de 

portefeuilleverdeling onder ruimte weggezet. Juist met de transities en alles wat dat 

vraagt hoort wijkgericht werken niet beperkt te worden tot ruimtelijke zaken. Het 

oppakken van burgerschap hoort onderdeel uit te maken van de ontwikkeling van het 

wijkgericht werken. De teams die de transities gaan uitvoeren, horen ook in het 

wijkgericht werken te worden opgenomen. Het wijkgericht werken versmallen naar 

een ruimtelijke portefeuille is naar de mening van de PvdA een foute keus. Wij hopen 

op een bredere visie op wijkgericht werken in het college-akkoord. 

Dat we met deze nieuwe coalitie een ruk naar rechts maken wordt meteen duidelijk 

bij het kopje veiligheid. Tot onze verbijstering wil het nieuwe college het aantal 

bijzondere opsporingsambtenaren uitbreiden en meer cameratoezicht. Er wordt 

nergens gesproken over de reden waarom deze maatregelen worden aangekondigd. 

Uit de laatste cijfers over aantallen misdrijven en incidenten blijkt helemaal niet dat 

een dergelijke dure maatregel nodig is.  De afgelopen jaren is er in Harderwijk geen 

uitzonderlijke stijging geweest in criminaliteit en overlast, behalve op het aantal 

drugsmisdrijven. Een college dat aangeeft een degelijke financiële koers te willen 

volgen zou er beter aan doen om het geld dat er kennelijk voor is, in te zetten voor 

meer sociale binding in de wijk. Dat helpt tenminste echt om gevoel van veiligheid te 

vermeerderen. 



Wat betreft de woningbouw vindt de PvdA het prettig dat de woonvisie uitgangspunt 

blijft. Wel vragen wij ons af waarom het coalitieakkoord bij het punt afstemmen 

drielanden en Waterfront alleen spreekt over markt en financiële consequenties, 

maar niets zegt over behoefte van onze burgers. Wij hopen niet dat dit tekenend zal 

zijn voor de komende jaren. 

Wat betreft het theater in het Waterfront vragen wij ons af hoe hard de datum van 

augustus 2014 is voor het nieuwe college. Het zou in onze ogen heel kortzichtig zijn 

om kansen voor Harderwijk te laten liggen als bijvoorbeeld oktober of december voor 

betrokken partijen wel een haalbare kaart is en augustus niet. 

we zijn blij dat dit nieuwe college inzet op revitalisering vakantieparken om recreatie 

en toerisme te bevorderen. Ik lees gelukkig niets meer over toestaan permanente 

bewoning en huisvesten van buitenlandse werknemers. Die laatste twee zijn tenslotte 

een verantwoordelijkheid van de woningmarkt en de woningbouwverenigingen. 

Ook zijn we gelukkig met het feit dat het nieuwe college het verkiezingspunt van 

PvdA overneemt dat lastenverhoging mogelijk is om bestaande voorzieningen op 

niveau te houden in Harderwijk. We doen weliswaar niet mee, maar er wordt 

kennelijk wel geluisterd. 

Tot slot voorzitter, feliciteer ik de vier partijen met het behaalde resultaat en wens ik 

hen sterkte bij het uitwerken van een degelijk college-akkoord waar Harderwijk mee 

vooruit kan.  

 

 

 

 

 


