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Vernieuwende samenleving krijgt steeds meer vorm
College zet door en investeert
Samenwerken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, dat was het
vertrekpunt van het college de afgelopen periode. De kracht en inventiviteit van hen staan
centraal. “Het ‘casco’ hiervan staat stevig en wij willen als college verder op deze ingeslagen
weg. Verder investeren in de vernieuwingsbeweging die de gemeente Nijkerk doormaakt. Deze
beweging kleurt de Voorjaarsnota 2017”, geeft wethouder Wim van Veelen aan.
Samen goed op weg
Het college staat met gepaste trots stil bij de grote stappen die hierin door de samenleving, ambtelijke
organisatie, gemeenteraad en college zijn gezet. Wel is duidelijk dat de verdere ontwikkeling nog tijd
en inspanning zal vragen. Het college vraagt hiervoor de ruimte aan de gemeenteraad. De
veranderende rol van de gemeente en de veranderingen in het Sociaal Domein zijn belangrijke
elementen in deze voorjaarsnota. Maar ook het aantrekken van de economie (vestigen van nieuwe
bedrijven), de groei van de bevolking (oplopende woningdruk), nieuwe wetgeving en de (voorlopige)
effecten van de participerende samenleving vragen extra inzet. Ook dat krijgt aandacht in de
voorstellen.
De komende jaren moet er veel energie gestoken worden in de verdere ontwikkeling van de nieuwe
manier van werken. De bezuinigingsopgaven die er sinds 2014 lagen, kunnen grotendeels conform
planning worden ingevuld. Er is ruimte binnen de beschikbare budgetten en de ambtelijke organisatie
is verkleind, ondanks de nieuwe taken op het vlak van Wmo, Jeugd en Participatiewet.
Samen blijven investeren in het Sociaal Domein
Nijkerk is een gemeente met een goed sociaal vangnet, dat breed gedragen wordt door de lokale
politiek en waarover een ruime meerderheid van de inwoners zich in onderzoeken tevreden toont.
Hoewel de verandering van de structuur ver is gevorderd, verwachten wij dat de verandering van de
cultuur en de werkwijze nog geruime tijd bijzondere aandacht zal vragen.
Positieve saldi
Momenteel is er nog onzekerheid over de vorming van een nieuwe regering en de daarbij behorende
keuzes met effecten voor de gemeentelijke financiën. Het college wil daarom pas bij het voorstel van
de komende begroting in het najaar aangeven op welke wijze zij met de positieve saldi in de
voorjaarsnota gepresenteerd wil omgaan. De verwachting is namelijk dat het regeerakkoord een licht
negatief effect zal hebben. Daarnaast wil het college de tijd tot de begroting benutten om meer zicht
te krijgen op de voorstellen vanuit de Dialoog en de integrale afweging die daarbij nodig is.
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Noot voor de redactie:
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met John Douglas, communicatieadviseur van de
gemeente Nijkerk. Zijn telefoonnummer is 06 50 88 66 83 of via email: j.douglas@nijkerk.eu.

