
Jaarverslag Wethouder 2014 
 
Inleiding 

 
Het jaar 2014 stond natuurlijk in het teken van de verkiezingen. Als lijsttrekker mocht ik tot de verkiezingen 
leiding geven aan een energieke campagne met een zeer betrokken team mensen. We hebben een intensieve 
campagne gevoerd maar de uitslag op 19 maart was uiteindelijk teleurstellend, mede door de landelijk 
negatieve tendens van de PvdA.  Van de 4 zetels moesten we er één inleveren. In dit jaarverslag meer over de 
coalitievorming en mijn werkzaamheden vanuit een deels vernieuwde portefeuille. 
 

Coalitievorming 

 
Al snel nadat de uitslag bekend was bleek coalitiedeelname voor ons niet uitgesloten. Na intensieve gesprekken 
met partijen besloten CDA, Christenunie, Gemeentebelangen, D66 en PvdA het onderhandelingstraject met 
elkaar in te gaan. Dat we daarmee de grootste partij en winnaar van de verkiezingen SGP passeerden, 
realiseerden wij ons uiteraard terdege. Voor de PvdA was het echter de kans om in een veranderingsgezinde 
coalitie deel te nemen waarin de inhoudelijke koers ons zelfs beter leek te passen dan die van de vorige 
coalitie.  
 
De gesprekken, die Harry en ik namens de PvdA voerden, liepen zeer voortvarend, met name door de 
onderlinge positieve relatie tussen de vertegenwoordigers van de partijen. We besloten een open convenant 
op te stellen met daarin een duidelijke ambitie geformuleerd met waar we als Ede naartoe willen, maar met 
ruimte voor nadere invulling. Al snel werd duidelijk dat we elkaar vonden in een vernieuwende vorm van 
besturen, passend in deze tijd: geen dichtgetimmerde afspraken maar ruimte om het beleid te ontwikkelen 
met de gemeenteraad en de edese samenleving. Participtie van inwoners staat daarbij heel hoog op de agenda 
en dat past uitstekend in ons verkiezingsprogramma.  
 
Op 8 mei werd het convenant met de titel ‘Ede Smaakt naar Meer’ (link convenant)door de coalitiedragende 
partijen vastgesteld. Hierin wordt de nadruk gelegd op een samenleving waarin iedereen mee kan doen, met 
nadruk op het aantrekken van werkgelegenheid. Food vormt daarin een blijvend speerpunt. Ook de 
duurzaamheidsambities worden voor Ede flink opgechroefd. Een convenant en coalitie waar we als PvdA 
oprecht trots op kunnen zijn.  
 
In de onderhandelingen over portefeuilles hebben Harry en ik ervoor gekozen de portefeuille jeugd en 
jeugdzorg in te leveren. Daarvoor in de plaats kwamen de wijken (wijkwerk) en vrijwilligerswerk. Samen met de 
portefeuille welzijn en buurthuizen heb ik hiermee de hele zogenaamde ‘nulde lijn’ in portefeuille, of te wel de 
vrij toegankelijke ondersteuning van (groepen van) inwoners. Een mooie combinatie, ook met de portefeuille 
burgerparticipatie. Daarnaast kreeg ik ook de portefeuille financiën en bedrijfsvoering (automatisering, 
personeel, huisvesting en publiekszaken). Gezien mijn financiële achtergrond een logische keuze. De 
portefeuilles wonen, ruimtelijke ordening en ruimtelijke projecten binnen de stad (excl. Veluwse poort), wonen 
en integratie bleven bij mij.  
 
Met Willemien Vreugdenhil (CDA), Leon Meijer (Christenunie), Gerrie Ligtelijn (Gemeentebelangen) en Johan 
Weijland (D66) vormen we een heel nieuw team waarbij met respectievelijk 3 en 2 jaar ervaring alleen Gerrie 
en ik over zijn gekomen uit het ‘oude’ college. Dit past bij de vernieuwing in bestuursstijl die we willen 
realiseren.  

 
Inhoudelijke terugblik per portefeuille 

 
Algemeen 
2014 stond in het teken van de voorbereidingen voor de grote veranderingen in het sociale domein. Dat 
betekende vooral dat de beleidslijnen die al in 2013 door de gemeenteraad in de Nota ‘het is mensenwerk’ zijn 
vastgesteld uitgewerkt moesten worden in verordeningen, werkwijzen en contracten met zorgpartijen. We 
hebben alles op tijd gered en de ingredienten die we als PvdA belangrijk vinden (persoonlijk contact, sociale 
teams, maatwerk, menselijke maat) hebben een plekje gekregen in de verschillende afspraken.  

https://www.ede.nl/gemeente/bestuur-en-politiek/college-van-burgemeester-en-wethouders/convenant-2014-2018/


 
 
Portefeuille wijkwerk, welzijn, vrijwillgerswerk en integratie 
 
Een volgende stap in de professionalisering van het wijkwerk is in 2014 gezet met de vaststelling van de 
wijkagenda’s. Alle 4 de wijkregisseurs hebben samen met inwoner en professionals uit de wijk de prioriteiten 
bepaald. Aan de hand hiervan zal het wijkteam (wijkregisseur, wijkagent, Welstede en Woonstede) haar inzet 
bepalen maar nog belangrijker, zal ze bewoners gaan activeren een bijdrage te leveren. Hier zijn al mooie 
initiatieven uit ontstaan. Zo is er in de Indische buurt een groep ‘bewoners voor bewoners’ opgezet die de 
veiligheid gaat aanpakken met een What’s app groep, buurtpreventieteam en het opnieuw aanleggen (zelf!) 
van de achterpaden. In het buitengebied is een werkgroep ‘verkeersveiligheid’ vanuit inwoners ontstaan. Zij 
hebben nu een initiatief om rijvaardigheidstrainingen te gaan aanbieden die korting op de verzekering (de 
contacten zijn gelegd!) oplevert. Tot slot zijn er in Ede Centrum een aantal vrijwilligers begonnen met de 
begeleiding van verslaafden die de openbare ruimte gaan opruimen. Prachtige projecten waar mensen met 
veel enthousiasme (ik heb er afgelopen jaar veel van gesproken!) een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in 
hun buurt.  
 
In 2014 hebben we met de organisaties SWO (senioren welzijns organisatie), Sportservice, Welstede en de 
Medewerker een traject doorlopen om te onderzoeken of fusie zou bijdragen aan een betere samenwerking én 
betere uitvoering van de opgave waar deze organisaties vanuit de decentralisaties voor staan. Dit heeft geleid 
tot een extern ondezoek en een pilot in de Bloemenbuurt waarbij de organisaties samen zijn opgetrokken om 
de vragen van inwoners boven water te krijgen. De 4 organisaties hebben voor 2015 ook een gezamenlijk 
werkplan ingeleverd met daarin een grote vernieuwingsopgave. In 2015 zal een volgende stap gemaakt worden 
in het vraaggericht werken en in de samenvoeging van organisaties.  
 
Voor zelforganisaties was 2014 een belangrijk overgangsjaar omdat de gemeenteraad al eerder had besloten 
dat vanaf 2015 de subsidie voor vaste huisvesting zou stoppen en alleen nog maar obv activiteiten die de 
participatie bevorderen, via de wijkregisseurs, subsidie kan worden verkregen. We hebben dit als gemeente 
intensief begeleid door o.a.  
- het aanbieden van een professionaliseringstraining door Spectrum Elan (vrijwel alle organisaties hebben 
meegedaan) 
- het beschikbaar stellen van een integratiemedewerkster van Welstede die de organisaties konden inschakelen 
voor ondersteuning  
- het organiseren van diverse bijeenkomsten. Zo is er een kennismakingsbijeenkomst met de wijkregisseurs en 
één met de buurthuizen georganiseerd.  
Zelf heb ik ook regelmatig met de verschillende organisaties gesproken. 
 
Ook met de besturen van de buurt- en dorpshuizen heb ik veelvuldig overleg gehad. Zij hebben afgelopen jaar 
een gezamenlijk visie gemaakt om zicht bij gemeenteraad en partijen als constructief meedenkend partner in 
de wijk te profileren. De initiatieven in de buurthuizen nemen sterk toe. Zo is er in de Meerpaal een project 
waarin mensen met een psychische beperking stapje voor stapje naar het buurthuis worden gehaald om in die 
manier in contact te komen met wijkbewoners. Voor het nieuwe buurthuis in het Nieuwe Landgoed was mijn 
wens om gelijk te starten met een bewonerbestuur uit de beide wijken Kernhem én Veldhuizen. Met hulp van 
de wijkregisseur is dat gelukt. Een zeer enthousiast bestuur van 9 zeer verschillende mensen is van start 
gegaan, hebben een visie ontwikkeld, hebben een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van 
buurtbewoners én een mooie naam bedacht. Het wijkcentrum gaat het Kernhuis heten en zal in mei 2015 open 
gaan. 
In 2014 zijn ook het nieuwe Westhoffhuis in Lunteren en Kulturhus in Wekerom opgeleverd. 2 bruisende centra 
waar veel verschillende functies samenkomen. Een mooie ontmoetingsplek dus in de deze dorpen. 
 
Portefeuille RO en projecten 
 
Het Nieuwe Landgoed  is volop in ontwikkeling. In het voorjaar deed ik de aftrap voor de start bouw van 
winkelcentrum Parkweide. Dit zal geopend worden in mei 2015. De onderdoorgang was eind 2014 zo goed als 
gereed. De huurwoningen aan de Kernhemkant zijn gebouwd en de koopwoningen lopen veel sneller dan 
verwacht waardoor de verwachting is dat eind 2015 alles in aanbouw of klaar is.  



Met de huisartsen en medici heb ik in 2014 het traject doorlopen tot realisering van een gezondheidscentrum. 
Eind 2014 was dat traject vergevorderd maar nog geen kogel door de kerk.  
 
Het bestemmingplan voor de Turkse moskee is in 2014 onherroepelijk geworden na voor de gemeente goed 
afgelopen procedure bij de Raad van State.  
 
De gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van het plan ‘Veenderhorst’ aan de Luijnhorst achter de 
Leeuwenhorstflatjes. Woonstede zal hier 74 eensgezinswoningen realiseren en 28 appartementen. Een mooie 
aanwinst voor Veldhuizen waar aan de Kranenburg in 2014 ook een nieuwbouwblok is gerealiseerd.   
 
Nadat er in eerste instantie de nodige bezwaren waren vanuit de omgeving is na een intensief trajct met de 
inwoners in 2014 deelplan I in de Uitvindersbuurt door de gemeenteraad goedgekeurd. Het gaat hier om 
sociale huurwoningen en koopwoningen. Ook hier weer een stapje verder dus.  
 
In Kernhem B loopt de bouwproductie achter op planning door de situatie op de woningmarkt. Met de 
ontwikkelaars heb ik veelvuldig overleg over aanpassing van het zeer rigide plan aan de huidige markteisen 
(binnen de kaders van het project). Hierdoor blijven er gelukkig steeds weer nieuwe woningen herrijzen en gaat 
de bouwproductie mondjesmaat door. In 2014 zijn de geplande 100 woningen allen gerealiseerd.  
 
In 2014 is een intensief proces doorlopen om woningen voor de Gelderhorst te realiseren. Aangezien 
investeerders uitbleven hebben wij zelf een marktconsultatie gedaan die een partij heeft opgeleverd. In eerste 
instantie liep de samenwerking stroef maar eind 2014 lijkt dit voortvarend te lopen. We hopen dat dit in 2015 
tot bestemmingsplanwijziging gaat leiden. 
 
Aan de kop van de Parkweg heb ik samen met collega Weijland intensieve gesprekken gevoerd met de 
ontwikkelaar over het nakomen van afspraken en over de eerste fase van de woningbouwontwikkeling. Een 
bouwplan ligt eind 2014 klaar. Ook is het traject met de eigenaren van de panden die in aanmerking komen 
voor subsidie voor gevelrenovatie vergevorderd.  
 
Ook de renovatie van het Openlucht theater  heb ik in mijn portefeuille gekregen. Een project dat vlak voor de 
verkiezingen is vastgelopen omdat het toenmalig plan geen draagvlak vond in buurt en bij de gemeenteraad. 
Reden voor mij het totaal anders aan te pakken. Met de renovatie in originele staat stemde de raad in het 
najaar in. Vervolgens wordt in een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de buurt, cultureel Ede, 
verenigingsleven, bedrijfsleven, onderwijs en stichting OLT een plan en programmering voor het Open Lucht 
theater uitgewerkt. Het proces loopt zeer voortvarend en partijen waren het eind 2014 eens over een 
gezamenlijke visie. 1

e
 kwartaal 2015 komt dit terug in de gemeenteraad. 

 
Aan de Eikenlaan heb ik in juli de eerste steen mogen leggen voor het nieuwe gezondheidscentrum. Een mooie 
plek voor een groot centrum die de wijken Ede Oost, centrum en straks de Kazerneterreinen zal bedienen.  
 
Portefeuille woningbouw 
 
Het lukte ons in Ede afgelopen jaar de bouwproductie op gang te houden. We realiseerden rond de 400 
woningen. Ook bleek wederom het grootste deel van de nieuwbouw in het goedkope segment te zijn. We zijn 
met een inhaalslag bezig, maar er zijn nog steeds te weinig (goedkope) woningen. Gelukkig bouwt Woonstede 
nog (zie ook de bouwprojecten). Met Woonstede zijn de contacten erg goed en is er veel mogelijkheid tot 
onderlinge afstemming van beleid.  
 
In 2014 merkten we een sterke toename van het aantal statushouders (vluchtelingen). De inschatting is dat in 
2015 1 op de 2 woningen naar een statushouder zal gaan. Dit legt een grote extra druk op de goedkope 
schaarse sociale woningvoorraad. Ook leidt het tot onwenselijke sociale problematiek aangezien de goedkope 
woningen geconcentreerd zijn in een beperkt aantal complexen in Ede. In 2014 heb ik met Woonstede en 
marktpartijen gezocht naar oplossingen. We denken aan tijdelijke woningen in kantoorpanden. Inmiddels lopen 
er een aantal serieuze initiatieven. Ook heb ik de problematiek inmiddels geagendeerd in de regio en in het 
landelijke grote stedenoverleg (G32). 
 



In 2014 is door de gemeenteraad het plan goedgekeurd om de handhaving op de recreatieparken tegen 
permanente bewoning sterk te gaan intensiveren aangezien er meer dan 800 mensen permanent wonen, daar 
waar we graag zien dat het toeristisch product van Ede sterk verbetert. Vanuit mijn portefeuille wonen heb ik 
gepleit voor een lange begunstigingstermein (mensen staan niet zomaar op straat) en een goed 
begeleidingstraject voor mensen die niet zelf voor vervangende woningbouw kunnen zorgen. Dit gebeurt door 
het sociale team. Of het extra druk gaat opleveren moet in de loop van de uitvoering blijken. Ook hier zetten 
we in op mogelijkheden tot tijdelijke woningbouw, bijvoorbeeld in kantoorpanden. 
 
Zoals in het convenant afgesproken zijn we in 2014 gestart met het proces om te komen tot een kwalitatieve 
woonvisie die ertoe moet leiden dat ook voor de toekomst Ede een aantrekkelijke woonstad blijft voor 
iedereen. In de eerste fase hebben we gegevensonderzoek gedaan. In 2015 gaan we aan de hand van de 
belangrijkste thema’s in gesprek met alle partijen die betrokken zijn bij wonen in Ede om te komen tot een 
gedragen en duurzamen kwalitatieve visie. 
 
Portefeuille Financien 
 
In het convenant hebben we afgesproken dat we de € 7 miljoen aan jaarlijkse bezuinigingen willen gaan 
invullen met inwoners. Als wethouder van financien mocht ik dit proces leiden. Het werd het traject ‘Mede 
maken’ waarbij inwoners zelf aan het stuur zitten om tot voorstellen en plannen te komen. Dit vanuit de 
overtuiging dat mensen zelf het best kunnen bedenken wat er anders, beter en goedkoper zou kunnen in het 
gemeentelijk beleid. We hebben de bezuinigingen verdeeld over de thema’s vanuit een rolnemingsdiscussie. 
Waar zou je als overheid een stapje terug kunnen doen? Voor PvdA was van belang dat de sociale 
onderwerpen en die waar kinderen door geraakt zouden worden zoveel mogelijk gespaard zouden worden. De 
grootste bezuinigingen zijn dan ook ingeboekt op de openbare ruimte (3 miljoen) en cultuur (1 miljoen). 
Als je verwacht dat inwoners dus zelf wat meer gaan doen, is het natuurlijk ook handig als zij betrokken zijn bij 
de invulling ervan. Aan de hand van 7 thema’s zijn groepjes inwoners actief aan de slag gegaan met het maken 
van plannen en ideeën. Sommige thema’s lopen sneller dan andere. Voor ons is het echter ook één groot 
leerproces omdat het vernieuwend is maar past in de stijl waarin we als college willen opereren: beleid maken 
mét mensen.  
 
De begroting was dit jaar ‘beleidsarm’, vooral omdat veel beleid nog uitgewerkt moet worden, en aangezien 
dat veelal met inwoners gebeurd, we nog niet konden zeggen hoeveel middelen daarvoor benodigd zijn. Ook 
zijn er nog veel onzekerheden, zoals de verdeling van de middelen vanuit het rijk voor de decentralisaties. Ede 
lijkt op alle decentralisaties nadeelgemeente te zijn wat een fors gat in de begroting kan betekenen. Vanuit 
mijn rol in de VNG commissie financien en de financiële werkgroep van de G32 ben ik flink aan het lobbyen om 
te zorgen dat de schade voor Ede mee gaat vallen. 
 
In de zomer van 2014 werd duidelijk dat Cinemec overgenomen zou worden door Pathé. Een moment dat er 
ook een kans voor de gemeente was om de lening die we als gemeente hadden uitstaan bij Cinemec van € 2 
miljoen terugbetaald te krijgen. Pathé had daar alleen één voorwaarde bij: de nog openstaande rente ad € 
371.000 wilde men niet betalen. Een duivels dilemma waarin we als college, later gevolgd door de raad, 
uiteindelijk toch gekozen hebben voor kwijtschelding. Na zorgvuldige afweging van de diverse risico’s achtten 
wij de kans dat de hoofdsom anders nog terug zou komen zeer klein in. Daarbij zorg overname voor Pathé ook 
voor financiële stabiliteit voor Cinemec waarmee de continuïteit voor geborgd is. Voor ons van groot belang 
want Cinemec is toch wel één van de culturele visitekaartjes van Ede.  
 
 
 
 

Marije Eleveld – wethouder PvdA Ede 

27 februari 2015 

 

 

 

 


