
 

 

Oude IJsselstreek, 16-11-2015 

 

 

Geacht College, 

Vanaf deze plaats veel succes met uw werkzaamheden. Nu u weer aan de slag kunt met alle zaken 

zou ik u gaarne een aantal zaken en vragen met betrekking tot de stand van zaken in verschillende 

dossier willen voorleggen. Ofschoon D66 bekend is met de standaardtermijn van 30 dagen voor de 

behaneling van vragen zouden we het college willen verzoeken de onderstaande vragen op korte 

termijn (bijv. een week) te beantwoorden. Dit laatste geldt in ieder zeker voor vraag 2 in verband 

met de geplande  inhoudelijke behandeling van de begroting. 

 

De vragen en punten zijn:  

1) Subsidieregister. Het afgelopen jaar is het publiceren en bijhouden van een subsidieregister met 

de alle door de gemeente toegekende subsidies op de website van de gemeente al een aantal keer 

toegezegd. Toch is het er nog niet te vinden. Kan D66 er op rekenen dat het nu binnen vier weken op 

de website staat? 

Daarnaast heeft wethouder Kuster aangegeven dat hij wilde onderzoeken om in verband met het 

vergroten van de transparantie alle informatie van de gemeente in het openbaar te maken via een 

website oid. Kan D66 erop vertrouwen dat de wethouder op korte termijn (bijvoorbeeld twee weken 

een memo naar de raad stuurt met betrekking tot de stand van zaken dit onderzoek en zijn 

voornemen?  

2) Pilot buurtbudget. Bij de behandeling van de begroting 2015 is de motie pilot buurtbudgetten 

inclusief reservering van geld aangenomen door de raad. Dit voorjaar is er aanvullend overleg 

geweest over de invulling ervan. Op een vraag van ons van dit najaar werd gezegd dat de uitvoering 

ervan stilgezet was vanwege de bestuurscrisis. . Kan D66 (en mede indiener CDA) er op rekenen dat: 

a) met de uitvoering nu binnen vier weken gestart wordt, en  

b) dat het gereserveerde budget voor zover niet meer dit jaar uitgegeven in 2016 voor dit doeleinde 

beschikbaar blijft en  

c) er in de begroting  rekening is gehouden met de uitvoering van deze pilot gedurende twee jaar? 

3) Almende College. Kort voor de zomer nam D66 het initiatief voor  een raadsbrede motie voor het 

opstarten van een onderzoek met betrekking tot de nieuwbouw plannen van het Almende College. In 

de vergadering waarin deze motie werd aangenomen gaf het college aan dat de uitkomsten van dit 

onderzoek dit najaar al gereed zouden zijn. In de wandelgangen wordt nu gezegd dat de uitkomsten 

van het onderzoek komend voorjaar voor de raad beschikbaar zullen zijn. Kunt u op korte termijn 

(bijv.  binnen twee weken) een tussenstand met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van 

het onderzoek, de vraagstelling en het tijdpad voor het gereedkomen en de verdere besluiten 

hierover naar de raad sturen? 



4) Kappen Nou. Dit voorjaar is er regelmatig overleg geweest over uw voornemen 900 bomen in het 

kader van dunning langs de wegen in het buitengebied te kappen. Naast het actiecomitee Kappen 

Nou, hebben diverse deskundigen, zoals Nico WIssing, zich negatief uitgelaten over dit voornemen. 

Het is D66 op dit moment onduidelijk wat de stand van zaken met betrekking dit dossier is. Kan D66 

er op vertrouwen dat: 

a)  u op korte termijn (bijv. twee weken)  een memo naar de raad stuurt met een uitleg over wat er 

de afgelopen maanden met betrekking tot dit dossier is gebeurd en wat nu de stand van zaken en 

voornemen is.?  

b) er geen dunning en kappen van gezonde bomen plaatsvindt totdat er overleg is geweest met de 

raad? 

5) Nieuwsbrief over projecten. In de afgelopen jaren is er met enige regelmaat door verschillende 

partijen in de raad geklaagd over de gebrekkige communicatie met betrekking tot de (voorgenomen) 

uitvoering van projecten door de gemeente. Dit leidt er regelmatig toe dat we bij vragen van 

inwoners met de mond vol tanden staan. Het onderwerp kwam in de afgelopen bijeenkomsten met 

de belangen- en ondernemersverenigingen ook weer zeer nadrukkelijk aan de orde. Dit is uiteraard 

niet goed voor ons imago.  De laatste keer dat dit in de raad aan de orde kwam  is onder andere de 

suggestie gedaan om met enige regelmaat (bijvoorbeeld per een a twee maanden) een nieuwsbrief 

met aankondigingen en uitleg over aanpak en voortgang van  projecten. Het college zegde toe om 

daar werk van te maken. Tot nu toe heeft D66 daar nog geen resultaat van gezien. Kunt u op korte 

termijn (bijv. twee weken) een memo hierover liefst met plan van aanpak en tijdpad naar de raad 

sturen? 

6) WMO. Twee weken geleden was onze gemeente nogal negatief aanwezig in het programma Kassa 

van de VARA. Het ging over de manier waarop de gemeentelijke adviseur(s) handelen bij de 

keukentafel gesprekken in het kader van WMO hulpmiddelen. Tegelijk ontvangen we met enige 

regelmaat klachten over lange behandelingstermijnen van aanvragen van bijzonder bijstand, en 

maken diverse personen die regelmatig met het zorgloket te maken zich tegenover D66 zorgen over 

de werkdruk van de medewerkers daarvan. Kan D66 erop vertrouwen dat u op korte termijn (bijv. 

binnen twee weken na dato) een memo naar de raad stuurt waarin u een uitgebreide toelichting 

geeft over: 

a) de in het programma Kassa behandelde casus en welke vervolgen hieraan gegeven zijn? 

b) De algemene richtlijnen  voor de uitvoering  keukentafelgesprekken, de richtlijnen voor 

toekenning/negatief adviseren inclusief verwijzing naar de  beleidsuitgangspunten waarop een en 

ander is gebaseerd, en de aanpassingen die nav de bovengenoemde casus zijn doorgevoerd?  

c) De werkdruk van de medewerkers van de afdeling zorg(-loket) in relatie tot de  kwaliteit van het 

werk en de doorlooptijden van aanvragen voor de diverse zaken zoals WMO hulpmiddelen, 

bijzondere bijstand, etc, alsook andere benchmarks? 

7) Financiële beleidsnota’s. In het rapport van Welconsult wordt geadviseerd de controlerende en 

kaderstellende rol van de raad meer invulling te geven door het beleidsnota op diverse terreinen 

(reservebeleid, activabeleid, risicobeleid, grondbeleid, verordening financieel beheer) door de raad 

te laten vaststellen. In uw coalitie akkoord staat dat u uitvoering gaat geven aan de adviezen van dit 

rapport. Kan D66 er op vertrouwen dat u: 



a) op korte termijn (bijv. twee weken) een memo naar de raad stuurt met een plan van aanpak 

inclusief tijdpad voor de productie en behandeling door de raad van de verschillende genoemde 

beleidsnotities? 

b) dito met de andere adviezen van Welconsult voor zover relevant? 

 

8 )Ring van IJzersteden. Een vertegenwoordiger van D66 (ondergetekende)  is dit jaar meegegaan 

naar de bijeenkomst van het internationale  samenwerkingsverband Ring van IJzersteden. Naar 

aanleiding daarvan heeft D66 een sterke behoefte aan een grondige evaluatie van de deelname 

hieraan.  

A)Is het mogelijk hiervoor op korte termijn afspraken met vertegenwoordigers van de verschillende 

betrokkenen en raadsfracties in te plannen en een tijdpad aan te geven voor de verdere 

besluitvorming hierover? 

b) bij de bijeenkomst van de Ring van IJzersteden te Sicilië  is gesproken over een bezoek aan de 

gemeente door vertegenwoordigers van de Noorse stad Ovre Eiker.  Daarbij werd gedacht aan 

november. Wat is de stand zaken met betrekking tot dit bezoek?  

c) Wat is de stand van zaken en het verdere voornemen met betrekking tot de andere samenwerking 

met een gemeente in Noorwegen die eerder dit jaar op een raadsrotonde aan de orde werd gesteld?  

9) Diverse projecten/voorstellen . In de afgelopen vergaderingen met de  vertegenwoordigers van de 

belangen- en ondernemersverenigingen zijn (naast het hierboven al genoemde) een aantal projecten 

en voorstellen aan de orde gesteld. Op de vergadering bleek dat de meeste  al langere tijd bij u 

bekend en in behandeling zijn. Van lang niet alle zaken waren alle raadsleden op de hoogte. Kan D66 

er op vertrouwen dat u op korte termijn (bijv. twee weken) een memo naar de raad stuurt met een 

toelichting op de behandeling van de verschillende projecten/voorstellen tot nu toe, uw visie op deze 

projecten/voorstellen en uw plan van aanpak inclusief tijdpad voor het verder vervolg van de 

behandeling ervan?  

10) Burgervisitatiecie. Dit najaar zou een evaluatie van de omgang met de adviezen van de 

burgervisitatiecie plaatsvinden. Kan D66 er op vertrouwen dat u op korte termijn (bijv. binnen twee 

weken na dato) een memo naar de raad stuurt met de uitkomsten hiervan? 

IN het verlengde hiervan:  De gemeente secretaris heeft al weer meer dan een maand geleden 

toegezegd een overzicht van de ambtelijke staf (organogram) met contactpersonen voor de 

verschillende onderwerpen naar de raad te sturen. Kan D66 erop vertrouwen dat dit op korte termijn 

(bijv. binnen twee weken) naar de raad wordt gestuurd?  

  



 

11) Vestigingsklimaat. Het is voor de gemeente en de inwoners van groot belang dat de grote 

oppervlakte aan braakliggende bedrijfsterreinen zo snel mogelijk wordt verkleind. Dit kan een 

belangrijk positief effect hebben op de financiële positie van de gemeente, zeker als de opbrengsten 

worden gebruikt voor bijvoorbeeld het verkleinen van de schuldenpositie. Actieve werving kan 

samen met een optimaal vestigingsklimaat aan het gewenste resultaat bijdragen. Het afgelopen jaar 

heeft D66 bij herhaling gevraagd om een gedegen onderzoek naar het vestigingsklimaat voor 

bedrijven. Het college heeft hier een toezegging gedaan. Het is echter onduidelijk wat er inmiddels 

op dit dossier is gedaan. Kan D66 erop vertrouwen dat u op korte termijn (bijv. binnen twee weken 

na dato) een memo naar de raad stuurt met de stand van zaken met betrekking tot het laten 

uitvoeren van een onderzoek naar het vestigingsklimaat. En mocht het al gebeurd zijn: de uitkomsten 

en plan van aanpak voor de optimalisatie en het stimuleren van de uitgifte van kavels? 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Hayo Canter Cremers 

Fractievoorzitter D66 

 


