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Raadsvragen 'Oude IJsselstreek Spreekt' en 'werkzaamheden in 
Silvolde'. 

Geachte heer Sluiter, 

Uw fractie heeft ons op 14 augustus 2015 een e-mail met raadsvragen gestuurd over Oude IJsselstreek 
Spreekt en de werkzaamheden in Silvolde. Wij hebben deze vragen conform artikel 47 van het Reglement 
van orde behandeld. In deze brief vindt u onze beantwoording. 

Beantwoording vragen 

Vraag 1 (Oude IJsselstreek spreekt) Ten aanzien van de oproep voor deelname aan een inwonerspanel leeft 
binnen onze fractie de gedachte dat naar aanleiding van de ontstane actuele politieke situatie er tot de 
vorming van een nieuw college geen nieuwe burgerinitiatieven ontwikkeld zouden gaan worden. 

Antwoord: 

Het online inwonerspanel is geen burgerinitiatief. 

Het inwonerspanel is opgenomen in het beleidsplan 'Samen voor elkaar', dat in de raad van 25 september 
2014 is vastgesteld, onder het hoofdstuk '(rand)voorwaarden' met de subtitel 'meten', dat handelt over het 
betrekken van inwoners bij beleid. 
Het beleid is bedoeld voor de inwoners. Daarom is het ook belangrijk dat zij hier een stem in hebben. Om te 
zorgen dat inwoners worden bereikt, die belang hebben bij een beleidsstuk, wordt steeds gekeken welk 
kanaal het meest geschikt is. Dat gebeurt onder andere door de verbindende rol van de raadsleden en door 
enquêtes via het inwonerspanel. Daarnaast kunnen, afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep, ook 
andere methodes worden ingezet, zoals communicatie via de Gelderse Post, interviews, informatieavonden, 
enzovoorts. In het gemeentelijk beleidsplan wordt overigens de term burgerpanel nog gebruikt. 

Met het opstarten van het inwonerpanel geven wij nu invulling aan inwonersparticipatie binnen het sociaal 
domein, waarbij het inwonerspanel één van de vormen is en andere vormen van participatie binnenkort in de 
raad verder worden ontwikkeld. 

Over de start van de wervingscampagne voor dit inwonerspanel zijn de fracties via email geïnformeerd op 
woensdag 12 augustus 2015. 

Vraag 2: (werkzaamheden in Silvolde) Mogen wij uit de genoemde aankondiging constateren dat er een 
volledige financiële dekking voor dit plan ligt? 



Antwoord: 

Ja. Het plan past binnen het hiervoor beschikbaar gestelde budget. 

Voor de realisering van het centrumplan Silvolde is door de gemeenteraad, via de begroting, een bedrag van 
€ 830.000,00 beschikbaar gesteld. € 415.000,00 in 2015 en € 415.000,00 in 2016. Door de provincie 
Gelderland is een bedrag van € 73.015,00 aan subsidie toegekend aan het plan. 

Zoals in de raadsmemo, 14ini04162, is aangegeven zou het gehele rioolstelsel in het centrum van Silvolde 
nog opnieuw worden doorgerekend mede omdat hier een aantal bemalingsgebieden bij elkaar komen. Dit is 
inmiddels gebeurd. De afgelopen periode is de onderhoudsstaat van de riolering nader beschouwd en is 
gekeken naar de mogelijkheden om regenwater van het vuilwater af te koppellen om de wateroverlast, die bij 
hevige regenval wordt ondervonden, te verminderen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw rioolplan voor het 
centrum van Silvolde. Dit plan is vervolgens financieel doorgerekend. 

In het raadsmemo is aangegeven dat de maatregelen aan het riool worden bekostigd uit het rioolfonds. De 
kosten voor de maatregelen aan het riool bedragen in totaal € 815.000,00. Een bedrag van € 380.000,00 
was reeds beschikbaar voor 2015. Voor 2016 is een bedrag in het rioolfonds gereserveerd van € 435.000,00 
voor de maatregelen aan de riolering. De maatregelen aan de riolering zijn inmiddels in het plan, dat door de 
stuurgroep voor de bovengrond is opgesteld, opgenomen. 

De totale financiering van het centrumplan Silvolde is als volgt: 
Investering 2015 415.000,00 
Investering 2016 415.000,00 
Rioolinvestering 2015 380.000,00 
Rioolinvestering 2016 435.000,00 
Bijdrage provincie 73.015,00 
Totaal beschikbaar €1.718.015,00 

Dit budget is taakstellend. Door de stuurgroep, waarin inmiddels ook de aannemer zitting heeft, zijn 
vervolgens de plannen verder doorgerekend en bijgesteld om binnen het beschikbare budget te blijven. 
Besparingen die zijn doorgevoerd zijn onder andere: op onderdelen een sobere uitvoering, 
zelfwerkzaamheid uitvoeren door verenigingen daar waar mogelijk, hergebruik van materialen, werk met 
werk maken tussen riool werkzaam heden en straatwerkzaamheden. Het plan dat gemaakt is past binnen het 
taakstellend budget. Om eventuele tegenvallers tijdens de uitvoering op te vangen is een fase benoemd die 
optioneel zal worden uitgevoerd. 

Het centrumplan Silvolde is een burgerinitiatief. Dit betekent dat wij als gemeente een andere rol vervullen. 
Als gemeente stellen wij in dit project de kaders, we bewaken het proces, de kwaliteit, het budget en de 
voortgang. De verdere uitwerking gebeurt vanuit de stuurgroep waarin bewoners uit Silvolde, een 
afvaardiging van Silvolds Belang, de aannemer en de gemeente zitting hebben. 

Vragen 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, 
beantwoorden Rita Runneboom (onderwerp 'Oude IJsselstreek Spreekt)' of Rudi Segers (onderwerp 
'werkzaamheden in Silvolde') deze graag voor u. U kunt hen bereiken via ons algemene nummer 
0315 -292 292 of via de mail: r.njnneboom@oude-iisselstreek.nl of r.seqers@.oude-iisselstreek.nl . 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

leynouw-G.H. Tamminga 
secretaris 

P.M. de Vreeze 
meester 


