
PRO! Bijdrage Algemene Beschouwingen 
 

 

Voorzitter, 

  

Iedereen weet dat we in een onzekere tijd leven. Het coronavirus heeft alles in Nederland op 

zijn kop gezet. En zal dat na alle waarschijnlijkheid nog een lange tijd blijven doen. We 

proberen allemaal een weg te vinden om met deze situatie om te gaan. We denken aan de 

families en ondernemers die hard getroffen zijn.  

  

We vragen ons af wat het effect is van de constante dreiging van dit virus, de ontwrichte 

dagen en die abrupte onzekerheid op onze psyche en op de samenleving als geheel? Want wat 

zal de impact van de pandemie zijn op onze werkgelegenheid, het sociale netwerk, de 

economie en het onderwijs. De grote maatschappelijke effecten van de pandemie zullen niet 

gelijk verdeeld zijn over de samenleving de kloof tussen Rijk en arm zal alleen maar 

toenemen. We vinden dat wij zeker voor de laatst genoemde groep een tandje bij kunnen 

zetten, zij hebben ook recht op geluk. 

  

Voorzitter, wat de toekomst ons gaat brengen, we weten het niet. Met de programmabegroting 

waar we het vanavond over hebben, proberen we wel in de toekomst te kijken. En op heel 

veel onderwerpen kan dat ook zeker.  

  

Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is. 
Goed wonen staat hoog op de prioriteitenlijst van PRO!. Goed wonen in alle opzichten. De 

oude IJsselstreek is een plattelandsgemeente en ons groene landschap maakt ons aantrekkelijk 

voor velen.  Voor onze inwoners, nieuwkomers en toeristen. Dat moeten we koesteren en als 

het even kan nog verbeteren.  

  

PRO! gaat voor vergroening, verduurzaming en voor de verhoging van de kwaliteit van de 

openbare ruimte. Vergroening door te gaan voor meer bomen, bloeiende bermen en de 

bevordering van biodiversiteit. We willen allemaal voldoende zuurstof, meer verdamping, 

verkoeling tijdens de warme dagen, vermindering van de droogte en fijnstoffiltering. 

Dit kunnen direct meetbare positieve effecten voor onze inwonerszijn. Wij vinden het dan ook 

belangrijk dat onze kernen groen zijn. Daarom zijn wij tegen bouwen op openbaar groen in de 

kernen. Wij willen een aantrekkelijke openbare ruimte voor inwoners en toeristen. Dat 

alles is gemakkelijk te bewerkstelligen door meer in te zetten op groen. Dus zeker niet 

bouwen aan de emmastraat in Varsseveld.  

  

PRO! gaat voor verduurzaming! Net als u, door gebruik te maken van onder anderezonne-

energie en oog te hebben voor alle innovaties op energiegebied. Ook wij zijn voor 

meer bossen, meer zonnepanelen en het gebruik maken van de zonneladder. Maar in 

tegenstelling tot u TEGEN zonnepanelen op landbouwgrond. Integendeel.! Als er grond 

vrijkomt zouden wij deze gebruiken om nieuwe bossen aan te leggen of terug te geven aan de 

natuur. Creëer een nieuw natuurgebied. Maak daarbij ook gebruik van alle niet ambtelijke 

kennis die aanwezig is. Creëer met alle natuurorganisaties, de grondeigenaren en de gemeente 

een overlegplatform met deskundige inbreng van alle betrokkenen. Laat zien dat je hun 

inbreng serieus neemt. 

  



We zitten niet in een krimp! Voor wat betreft woningen zijn onze wensen: bouwen naar 

behoefte. In elke kern is een andere woningbehoefte ontstaan. Het gaat niet in alle kernen 

alleen maar om senioren, starters en levensloopbestendige woningen, kijk naar wat er nodig 

is. De roep om meer betaalbare woningen, koop, maar ook sociale huurwoningen willen wij 

hierbij nogmaals onderstrepen. De motie versnellingsimpuls mag niet op de plank blijven 

liggen, hierover straks meer.  

  

Daarnaast is het belangrijk dat we onze jongeren een toekomst bieden binnen onze gemeente, 

op woninggebied, maar ook zeker op werkgebied. Het moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven 

en werknemers om in de Oude IJsselstreek te blijven. En voor nieuwe bedrijven en 

inwoners om zich hier te vestigen. Wij gaan voor een aantrekkelijke woon-werkgemeente.  

  

Onze vragen:  

1. Gaat u een overlegplatform creëren die werkelijk toegevoegde waarde krijgt? 

2. Bent u bereid grondeigenaren financieel tegemoet te komen als zij landbouwgrond aan de 

gemeente aanbieden?  

3. Kunnen we op korte termijn een motivatie tegemoet zien over de 

actuele  woningbouwplannen? 

  

Programma 2: Een leefbare gemeente 
Voorzitter, voordat wij ingaan op de onderdelen van het sociale domein wil ik een aantal 

algemene opmerkingen maken. Door het op afstand zetten van primaire taken van de 

gemeente, wordt ook de kadervormende en controlerende taak van de raad uitgehold. Daar 

werkt PRO! vooralsnog niet aan mee. 

  

Welke gevolgen heeft dit beleid voor het op afstand zetten van vitale en primaire taken. 

Hier wil ik meerdere punten noemen. 

  

1. Deze organisatorische herstructurering kost veel tijd maar ook geld.  

Er worden uitzendkrachten ingehuurd. Denk alleen maar aan de miljoenen die aan 

Laborijn betaald moeten worden. Daarnaast wordt er doorgeschoven en afgeschoven. Bij 

de beantwoording van de technische vragen, werd er circa 15 keer vermeld dat de 

beantwoording later komt. We moeten nu wel een begroting beoordelen. 

  

2. De bestuursopdracht: “Transformatie in de kijk” op werk beschouwen wij voor nu als 

mislukt. Zeker nu het speerpunt, de participatiewet te laten uitvoeren in een privaatrechtelijke 

bedrijf, niet door het ministerie van Sociale zaken wordt goedgekeurd. Bovendien zitten aan 

de uitvoering van de participatiewet in een BV grote financiële risico’s verbonden, die we tot 

op de dag van vandaag ook niet kennen. Hierover op 10 november meer.  

  

3. Voorzitter nu een volgend punt. Door gebrek aan tijd worden belangrijke agendapunten 

uitgesteld zoals:  

Monitoring kwaliteitsslag, monitoring Jeugdzorg, Meedoen werkt en zo kan ik er nog een stuk 

of 8 noemen. (project 18-27 jarige, motie inclusie, laaggeletterdheid, een leven lang leren, de 

reactie van de wethouder op de gerealiseerde bezuinigingen in de jaarrekening 2019, 

waaronder de WMO, uitleg van de behaalde resultaten in 2019 op ”Anders 

werken”, de goedkeuring van de prestatieovereenkomst Wonion 2020.)  

Voorzitter het is een hele lange lijst.  

  



We wachten al een jaar op reactie van het college op drie moties die ingediend zijn bij de 

begroting op 7 november 2019 en die te maken hadden met armoedebestrijding 

en het Meedoen beleid.  

  

In de notitie van 6 april 2020 wordt door de wethouder benoemd dat deze voor 

de begrotingsvergadering behandeld zouden worden. Tot op de dag van vandaag is dit niet 

gebeurt. Dit zijn zaken die wel belangrijk zijn voor de burger. Maar die worden op 

zij geschoven. Geeft dit aan wie eigenlijk de prioriteiten bepaalt? 

  

Voorzitter, wij hebben de indruk dat de gemeentelijke trein wat betreft het sociaal 

domein raakt te ontsporen, en de vraag is: zijn wij nog wel in control. Er staan veel punten 

open die steeds doorgeschoven worden.  

  

Wij hebben de volgende vragen aan de wethouder: 
1. Het is 1 minuut voor 12 en we moeten er voor zorgen dat de 600 mensen die een uitkering 

ontvangen en de 200 mensen die werkzaam zijn bij de Sociale dienst, niet in de kou komen te 

staan. Is de wethouder bereid alles op alles te zetten om er voor te zorgen dat op 1 januari 

2021 er niemand enig nadeel ondervindt van de overgang van Laborijn naar de gemeente? 

 

 

2. Voorzitter, PRO! vindt dat wij moeten stoppen met de uitbesteding van de 

bestuursopdracht WMO. Dat kost veel tijd en geld en de burgers worden daar niets wijzer 

van. Deze taken moeten we toch zeker in eigen beheer kunnen uitvoeren. Het gaat over een 

grote groep kwetsbare inwoners, die van deze voorzieningen gebruik willen maken. Wij zijn 

van mening dat deze mensen een stem dienen te krijgen in de politiek en niet in een of andere 

organisatie buiten de politiek om. Wethouder bent u het met ons eens dat we de 

bestuursopdracht WMO in eigen beheer moeten uitvoeren?  

 

 

3. Is de wethouder het met ons eens dat belangrijke thema’s zoals hierboven genoemd te 

vaak doorgeschoven worden? Waar de burgers de dupe van zijn en dat de raad haar 

controlerende taken zo moeilijk kan vervullen? En kan de wethouder toezeggen dat de 

bovengenoemde zaken die zijn blijven liggen, In het eerste kwartaal van 2021 worden 

aangepakt? 

Tot zover de algemene opmerkingen. 

  

Nu enkele concrete voorstellen voor de begroting 2021. 

Meedoen regelingen, bijzondere bijstand en kindpakket 
1. Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij gevraagd extra middelen in te zetten 

om daarmee de kosten van de ouders voor deelname aan sport en culturele-abonnementen van 

hun kinderen betaalbaar te maken. In motie 3 van november 2019 hebben wij gevraagd om de 

bedragen van de Meedoen regeling zodanig te verhogen dat deze abonnementen betaalbaar 

worden voor ouders onder het minimum.  

Op herhaaldelijk verzoek stellen wij voor om de bedragen van de meedoen-regeling zodanig 

te verhogen dat de sport en culturele-abonnementen betaalbaar zijn. Deze bedragen zijn al 

meer dan 10 jaar niet verhoogd. Ons voorstel is om dit met 50% te verhogen.  

  

2.Bij het zwemarrangement voor kinderen hebben wij drie voorstellen: 



Voorstel 1. Het zwemarrangement voor kinderen begint pas bij 8 jaar. De meeste kinderen 

starten al bij zes jaar of eerder. Voorstel: het aanpassen van het zwemarrangement vanaf 6 

jaar. 

  

Voorstel 2. Het behalen van een zwemdiploma wordt niet vergoed in het 

zwemarrangement. De kosten van afzwemmen bedragen € 30,-. Gelieve voor deze twee 

voorstellen extra bedragen in de begroting op te nemen. 

  

Voorstel 3. De computerregeling geldt voor kinderen vanaf 12 jaar. Wij vinden dat de 

regeling voor kinderen van 8 jaar moet gelden. Bij 8 jaar krijgen kinderen al ICT les 

en  moeten zij verslagen maken. 

  

Graag een reactie van de wethouder.  

  

3.Het motto van PRO! is Socialer en Groener. 
  

Een van de (financiële) knelpunten bij ouders met schoolgaande kinderen zijn dikwijls de 

reiskosten. Reiskosten voor de aanschaf en de onderhoudskosten van een fiets, Openbaar 

vervoer, eigen vervoer, aangepast vervoer(taxibusje), combinatie vervoer en dergelijke. 

 

 

De gemeente Montferland kent een tegemoetkoming in deze kosten. Ons voorstel is om de 

mogelijkheden van een dergelijk regeling ook voor onze gemeente na te gaan en bij de 

uitwerking, hierop in het eerste kwartaal 2021 terug te komen in de commissie MO. 

 

 

Graag een reactie van de wethouder. 

  

4.Mondkapjesregeling. 
De gemeente heeft nu een mondkapjesactie in uitvoering. Dit zijn afwasbare mondkapjes die 

voor 30 keer afwassen geschikt zijn. Als je de instructie precies opvolgt, dan heb je in een 

huishouding met 3 kinderen boven 12 jaar, 5 afwasbare mondkapjes 5 per week nodig. De 

mondkapjesactie komt slecht voor 6 weken tegemoet aan de vraag. 

PRO! vindt dat er voor de minima een structurele oplossing moet komen, door een 

voorziening voor mondkapjes in deze op te nemen in de regeling Bijzondere Bijstand voor 

2021. 

  

Hoe denkt de wethouder hierover? 

  

Inclusie 
Een volgend punt is ons verzoek om in het eerste kwartaal een fundamentele discussie te 

houden over inclusie. Er zijn nog teveel groepen mensen waarvoor geen aandacht is. Hierbij 

denk ik onder andere aan mensen die zich eenzaam voelen. In deze coronatijd wordt dit 

probleem alleen maar groter. Maar er is ook een grote groep mensen met licht verstandelijke 

beperkingen, die geen onderdeel uitmaken van het inclusiebeleid.  

Staat de wethouder hiervoor open? 

  

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang en GGZ. 



Volgens de informatie van het Binnenlands bestuur zouden deze taken die tot nog toe in de 

centrumgemeenten liggen. In ons geval Doetinchem, vanaf 1 januari aanstaande worden 

overgedragen. Kan de wethouder hier meer over zeggen? 

  

Voorzitter, tot slot van programma 2. 

De fractie van PRO! heeft felle kritiek op het beleid van het college en bovendien veel 

wensen binnen het sociale domein. 

Is er dan geen positief punt. Jawel, het nieuwe schuldenbeleidsplan vindt PRO! een goede 

zaak. Dit plan is echt een stap vooruit, waar vele inwoners blij mee zullen zijn. 

  

Programma 3: De werkende gemeente 
PRO! staat voor het stimuleren van zinvol werk. Dat bevordert het welzijnsgevoel van onze 

inwoners. Een fatsoenlijke financiële waardering hoort daar ook bij. Qua bruto jaarsalaris 

staan wij van alle Gelderse gemeentes op de 4e plek van onder. Dit vinden wij Zorgwekkend! 

Een groot gedeelte van onze inwoners leeft op of onder de armoedegrens.  

  

Wij vragen u voorwaarden te scheppen om bestaande bedrijven die levensvatbaar zijn te 

behouden, nieuwe ondernemingen aan te trekken en het bedrijfsleven in deze moeilijke tijd te 

ondersteunen. Betrek hen als gelijkwaardige gesprekspartner bij het realiseren van uw 

plannen. We vragen extra aandacht voor de ZZP-ers en het midden en klein bedrijf. De 

Coronacrisis heeft een groot aantal van hen in het hart geraakt. 

  

Onderwijs 
Door de Coronacrisis loopt het risico van toenemende leerachterstanden steeds verder op en 

daarmee de kans op ongelijkheid. Stages gaan niet door, lessen worden niet of niet volledig 

gegeven. We vinden het heel positief dat u stelt daaraan te willen werken, maar de 

maatregelen die u voorstelt vinden wij onvoldoende.  

  

Het kind pakket is aan een herziening toe. Zeker in deze digitale coronatijd. We hebben al 

diverse keren aangedrongen om op een goede manier alle regelingen te communiceren via de 

onderwijsinstellingen. Deze verantwoordelijkheid bij uw maatschappelijke partners 

neerleggen, vinden wij een regelrechte schande. Dit kan en moet anders! Het college wekt zo 

de schijn dat het de communicatie niet wilverbeteren. Ziet u op tegen de financiële 

consequenties? Als dat niet zo is, waarom dan geen betere communicatie? 

  

Bij goed onderwijs horen goede randvoorwaarden en zeker een goede huisvesting. Onze 

voorkeur gaat uit naar een goed functionerend Integraal Kind centrum in elke kern. Als dit 

onhaalbaar blijkt te zijn, draag dan zorg voor optimale up to date gebouwen met een goede 

ventilatie. Zeker in deze Corona tijd met de winter voor de deur een must. Neem uw 

verantwoordelijkheid, laat alle schoolgebouwen onderzoeken en installeer in elk lokaal 

meters. U stelt dat preventief beter is dan curatief. Een waarheid als een koe. Steek uw energie 

in het verbeteren van de voor en vroegschoolse educatie en zoek samen met de scholen en 

organisaties naar een goede manier om dit te realiseren. 

  

Onze vraag aan de wethouder: 

1. Bent u bereid alle ouders via de scholen een informatiepakket te verstrekken met alle 

bestaande regelingen? Net zoals u doet met de Sjors Sportief etc. informatie? Zou dit niet 

ieder jaar tegelijk verzonden kunnen worden? 

  

Programma 4/5: Dienstverlenende gemeente en bedrijfsvoering 



Bij de communicatie staan 8 hoofdlijnen, ik wil graag 2 van de 8 hoofdlijnen er uit pikken. 

  

Punt 2 de omgeving als uitgangspunt en punt 4 samen met de inwoners. 

  

In de afgelopen tijd hebben we gezien o.a. bij de visie op landbouw, natuur, en groene kernen, 

dat “samen met de inwoners”, niet de schoonheidsprijs verdient. 

  

Ook op andere onderdelen van inspraak zoals bij de “Zienswijze zonnevelden”, woningbouw 

Oranje straat, zijn burgers dikwijls teleurgesteld. Niet zozeer over de uitkomst maar meer over 

het proces.  

De burgerparticipatie moeten we beter organiseren. Er liggen kansen bij het bepalen van de 

richtlijnen voor de omgevingsvoorziening. 

  

Wij verwachten van de wethouder vroegtijdig een plan van aanpak voor de 

omgevingsvergunning, waarbij de burgers worden betrokken en daardoor de 

burgerparticipatie verbeterd. Kan de wethouder dit toezeggen?  

  

Jeugdburgemeester en jeugdparlement 
In algemene zin wordt de jeugd te weinig betrokken bij het gemeentelijk beleid. 

  

Er zijn wel enige voorbeelden te noemen waar we dat wel gedaan hebben en die een zeer 

positieve indruk gemaakt hebben. Dit zijn bijvoorbeeld: het betrekken van de jeugd bij de 

toekomstvisie en bij een boomplantdag. Dit laatste is wat ons betreft op dit moment nog te 

beperkt, we zouden graag zien dat er veel meer klassen per jaar bomen gaan planten.  

  

Gezien de grote uitdagingen van de toekomst op het gebied van Klimaat, energie, natuur en 

landschap, economie, kansenongelijkheid, dienen wij de jeugd hierbij te betrekken.  

Wij verzoeken het college tot voorstellen te komen voor het instellen van een Jeugdparlement 

met een jeugdburgemeester.  

  

Ideeën hiervoor kunnen we ophalen bij diverse gemeentes, waaronder gemeente Den Bosch. 

Hoe denkt het college hier over? 

  

Voorzitter aan het einde van mijn betoog wil ik nog een kanttekening maken. 

  

Op de eerste plaats over de ingediende motie versnellingsimpuls bij de voorjaarsnota. Deze 

motie vraagt om een aantal moties die ingediend zijn innovember 2019, versneld uit te 

voeren. En geeft aan dat hiervoor een bedrag van € 2 miljoen nodig is. 

  

In de inleiding van de begroting schrijft het college dat er voor deze versnellingsimpuls op 

voorhand geen extra middelen in de begroting worden opgenomen.  

  

Voorzitter kijken we naar programma 3: een werkende gemeente, waar deze moties onder 

vallen dan vragen wij aandacht voor het volgende. 

  

Programma 3- 1 gaat over een impulsprogramma economie en wonen.  

Programma 3-2 gaat over recreatie en toerisme. 

Deze beide onderdelen worden in de betreffende motie onder 8 en 9 aangeduid.  

  



Als we naar de bedragen van 2021 kijken dan is voor deze beide onderdelen een 

impulsprogramma en recreatie en toerisme bedrag begroot van     : € 120.000  

  

Als wij de bedragen van de motie van de punten 6 (wonen) en  

10 (vitaal platteland) van dit programma erbij nemen, is dit  : € 375.000 

Deze beide bedragen samen komen op: €495.000.  

  

In de meerjarenraming  is niets gepland voor impulsprogramma 

economie en versterking toeristische sector.:   €0,-  

  

Voor bomen, laanboombeheer en vitaal platte land in dit  

Programma is in de Meerjarenraming een bedrag gepland van :  € 230.000. 

 

In de begroting komen wij niet verder dan  :  €725.000  

Gevraagd in de motie om  :  € 2.000.000 

Nog in te vullen :  € 1.275.000 

Dat is nog ver verwijderd van een bedrag van € 2 miljoen. 

  

Voorzitter, 

Als ik naar de omschrijving kijk van de ambitieuze teksten bij 

deze onderdelen, vragen wij ons af of de bedragen die het college 

noemt wel serieus te nemen zijn. lange termijn beleid afdoen met deze bedragen 

is ons inziens totaal niet realistisch. 

  

Het zijn moties van november 2019, herhaald bij de bespreking van de  

Voorjaarsnota. Het college had daar allang rekening mee kunnen houden. 

Het college schuift deze plannen weer vooruit. Er wordt zelfs niets in  

de planning van 2021 opgenomen. Het college komt er op terug wanneer de  

plannen concreet worden. Wanneer dat is, alleen maar vraagtekens. Het woord Versnelling 

heeft een betekenis.  

De fractie van PRO! neemt hier geen genoegen mee. 

Wij willen van het college een toezegging om voor het 1e kwartaal van 2021 

Een voorstel naar de raad te sturen over plannen waarmee de € 1. 275.000 

Kan worden aangevuld. 

(Het college heeft lang genoeg kunnen nadenken, waar ze het geld vandaag zouden kunnen 

halen) 

  

Tot zover dit eerste termijn.  

  

 

 


