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Voorzitter! 

Inleiding 
De titel van onze inbreng is veelzeggend. De door het college aan de begroting gegeven titel 

sugerreert, dat er veel van de plannen uit het coalitieprogramma, wat beloofde “Met lef 

samen aan de toekomst te bouwen” zijn gelukt. 2021 is het laatste volle begrotingsjaar 

van de huidige colitie voor de verkiezingen van begin 2022. Hoog tijd om een tussenstand 

op te maken, waarbij we ook de thermometer in de stand van de lokale democratie zullen 

houden en zien of dat “Lef”, zoals we bij de voorjaarsnota hebben aangegeven niet 

“Roekeloosheid” blijkt te zijn. 

De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie telkens aangedrongen op een begroting waarin 

heldere, begrijpelijke en vooral meetbare beleidsdoelen staan. Deze begroting kan die naam 

eigenlijk niet meer dragen. Een alomvattend en helder beeld van de financiële gegevens 

wordt niet gegeven. 

Als inwoner moet je in de begroting kunnen zien wat het gemeentebestuur wil bereiken en 

hoe dat gaat gebeuren. Dat is dit jaar eerder minder mogelijk dan de afgelopen jaren. 

En, eerlijk is eerlijk! Je moet ook kunnen zien of de plannen zijn gelukt. Resultaten moeten 

meetbaar zijn. Hoeveel nieuwe woningen worden er in 2021 gebouwd? Hoeveel 

arbeidsplaatsen worden behouden of komen erbij door het economisch beleid? 

Financiëel is niets bereikt. 
Deze coalitie heeft haar belofte gebroken om een financiëel gezonde gemeente aan 

toekomstige generaties door te geven1. Het zag er zo degelijk uit. Volgens het 

coalitieprogramma was de zwakke financiële positie en de zorgwekkende solvabiliteit 

aanleiding om vooral de leningenportefeuille af te bouwen tot 110 miljoen in 2022 en zou de 

algemene reserve moeten groeien naar 29 miljoen. Dat verstandige beleid wordt losgelaten. 

 De VVD fractie zou graag van het college horen wat nu precies de doorslag heeft 

gegeven om van de goede weg af te wijken. 

Nu wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen om de schuld van de gemeente, met 

enkele tientallen miljoenen euro’s te laten stijgen. Ook de algemene reserve, het spaarpotje 

voor moeilijke tijden, is, eind 2022, 8,5 miljoen lager dan na de verkiezingen werd beloofd. 

Door dit potverteren worden lasten doorgeschoven naar een volgende periode en dan, 

uiteindelijk, door de inwoner betaald. Het is bovendien in coronatijd onverstandig het 

spaarpotje niet voor moeilijke tijden te bewaren. Een slecht plan dus.2 

 

1 Blz. 21 coalitieprogramma 
2 Verkiezingsprogramma Lokaal Belang, hoofdstuk huishoudboekje: 
- geld dat je hebt, kun je maar een keer uitgeven. 
Bij financiële discipline: begroting sluitend, de totale schuldenlast moet geleidelijk dalen.  
Verkiezingsprogramma CDA, bij middelen: 
- gelden worden beheerd als een goed huisvader 
- rentmeesterschap vraagt ook verantwoording afleggen richting de toekomst. De volgende generatie 
opzadelen met te hoge lasten of te grote schulden past niet binnen het denken en handelen van het 
CDA. 
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Overigens met één uitzondering. Ook de VVD fractie vindt het logisch dat de kosten voor de 

baten uitgaan en dat er voor de ontwikkeling en inrichting van het nieuwe industrieterrein in 

Varsseveld extra geld moeten worden geleend.  

Dekkende begroting, positief resultaat? 
Voor de VVD is een begroting pas sluitend als je niet meer uitgeeft dan binnenkomt. Als 

opnieuw de algemene reserve moet worden aangesproken is dat niet zo. Laat ons 

verstandig zijn. Als je thuis de eindjes aan elkaar moet knopen door jouw spaarrekening aan 

te spreken, kan dat natuurlijk niet zo doorgaan. Dat geldt ook voor een gemeente.  

Je kan de stand van de algemene reserve vergelijken met een huishouden dat 

tenauwernood een buffer heeft om een kapotte wasmachine te kunnen vervangen. Als ook 

de koelkast het begeeft, heb je echt een probleem.3 

Lastenverzwaring, vooral voor huiseigenaren 
De VVD fractie kijkt negatief naar de verhoging van de woonlasten, juist nu door het 

coronavirus veel huishoudens tegenslagen kennen. Sinds het aantreden van het huidige 

college van B&W betalen inwoners meer dan € 900.0004 per jaar meer aan de woonlasten, 

terwijl het erop lijkt dat daarvan ongeveer de helft het gevolg is van deze begroting. Het 

moet niet vergeten worden dat dit soort lastenverhogingen moet worden opgebracht door 

gewone hardwerkende mensen als bouwvakkers, winkelpersoneel, politieagenten en 

leraren. Laat ons niet vergeten dat de gemeente er ook voor die groep is. 

Samen optrekken 
Het coalitieprogramma beloofde ook dat we het samen zouden doen. De nieuwe kreet was: 

“van buiten naar binnen werken“. Ook dat was een gedachte die op de steun van de VVD 

fractie kon rekenen. Wij zijn voor een maximale transparantie in het openbaar bestuur. Zet 

de ramen maar wagenwijd open. 

Daarnaast willen wij inwoners en ondernemers, in zaken die hun eigen directe omgeving of 

andere belangen betreffen, tijdig informeren en ook echt invloed geven op de uitkomst. 

Ook op dit punt heeft dit college, tot nu toe onvoldoende bereikt, en heeft men totaan de 

verkiezingen nog veel te doen. Daarbij denkt de VVD fractie bijvoorbeeld aan de uitgebreide 

en brede consultatie rondom de omgevingsvisie cq de toekomstvisie. In het 

coalitieprogramma staat nog, dat juist op dit punt initiatieven van buiten realiteit zouden 

worden. Diegenen die inbreng hebben gegeven hebben weinig tot niets teruggezien. Jaren 

later komt eindelijk een betrekkelijk nietszeggend document in de vorm van een magazine in 

het zicht. 

Een tweede voorbeeld is te vinden in de van een groot aantal handtekeningen voorziene 

petitie omtrent de woningbouw rondom de Emmastraat in Varsseveld. Het feit dat inwoners 

het nodig vinden zo’n actie te beginnen, zegt uiteraard al genoeg over de mate waarin men, 

voorafgaand aan de besluitvorming, heeft kunnen deelnemen. Wij hebben, als 

gemeenteraad onszelf op dit punt ook nog iets te verwijten, omdat er nog altijd geen helder 

antwoord is gegeven op die petitie. Ik vraag alle fracties om helderheid te geven. Vindt u nu 

dat we wel of niet daar moeten laten bouwen? 

 

3 Ter vergelijking: Doetinchem heeft, volgens de jaarrekening 2019, 48 miljoen aan reserves, 
Bronkhorst heeft bijna 59 miljoen reserves, bij een leningenportefeuille van 16 miljoen (jaarrek. 2019). 
4 Blz 87 en 89 van de begroting. Sinds 2018 € 937.000. Verschil 2020 en 2021 = € 493.000. (+3,9%) 
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Een ander duidelijk voorbeeld was te zien toen een paar weken geleden boeren, compleet 

met trekkers, het plein voor het gemeentehuis bezetten onder hun ongenoegen te laten 

blijken. Van buiten naar binnen werken had betekend, dat een dergelijke actie onnodig had 

moeten zijn en dat er bij de beleidsvoorbereiding rekening zou worden gehouden met de 

broodwinning van de betreffende agrariërs en dat ze vooral vooraf bij de plannen zouden 

zijn betrokken. 

Woningbouw 
Het is goed dat er langzamerhand meer ruimte wordt gegeven aan het bouwen van 

woningen voor starters en senioren. Wat ons betreft moet er ook gebouwd worden voor 

andere groepen, b.v. in het luxe segment. Het kan niet zo zijn dat diegenen die zich dat 

kunnen veroorloven zijn aangewezen op Doetinchem. 

Er is echter meer te doen, want er is nog altijd een tekort aan woningen en, net als landelijk, 

laat zich dit ook voelen in de sector van de zogenaamde middenhuur. De VVD zou graag 

zien dat ook daar meer aandacht aan besteed wordt. Wij denken daarbij aan het opstellen 

van een uitnodigingskader, waarbij investeerders concrete locaties wordt aangeboden en 

het verbinden van voorwaarden aan de projectmatige bouw van koopwoningen, in die zin 

dat initiatiefnemers dan ook wordt verplicht woningen in de middenhuursector te bouwen. De 

fractie van de VVD ziet er weinig in om de gemeente zelf dergelijke woningen te laten 

bouwen en exploiteren. 

Uitvoering Participatiewet 
De VVD deelde de ernstige kritiek op het functioneren van Laborijn, maar was tegen 

uittreden. Wij zagen mogelijkheden om de problemen binnen Laborijn op te lossen. Het 

uittreden heeft tot schade aan de regionale samenwerking geleid en onnodige miljoenen 

gekost, die beter aan verbetering van het functioneren konden worden besteed. 

Eén van de argumenten voor uittreding die de gemeenteraad werd voorgehouden was, dat 

de uitvoeringskosten veel lager zouden zijn. 

Dat het niet goed ging was duidelijk. Nog niet zolang geleden, in de zomer van 2019, heeft 

deze gemeenteraad daar diepgaand over gedebatteerd. In een vurig debat heeft ook de 

VVD-fractie laten weten dat het zo niet verder kon. 

Cliënten werden met onvoldoende warmte en begrip en te veel argwaan en wantrouwen 

behandeld. De noodzakelijke controle of iemand wel recht had op ondersteuning, kreeg de 

overhand boven de bedoeling om meer mensen volop in de maatschappij te laten 

deelnemen. Daarom heeft die wet ook Participatiewet. 

De toenmalige CDA-wethouder zat in het dagelijks bestuur van Laborijn. Hij moest, jaar op 

jaar, aan de gemeenteraad melden, dat het maar niet wilde lukken de zogenaamde 

“kaartenbak “, waarin onze inwoners zaten die langdurig een beroep op bijstand moesten 

doen, minder vol te krijgen. Klachten waren hem niet bekend. 

Nu zijn er revolutionaire plannen, die niet helemaal haalbaar zijn gebleken. De met veel 

bombarie gedane aankondiging dat niemand meer een uitkering nodig heeft, omdat 

iedereen een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden, blijkt roekeloos te zijn geweest. Uw 

college is verantwoordelijk, maar het is evident dat het college verkeerd is geadviseerd. Er 

was onvoldoende oog voor de realiseerbaarheid van dit revolutionaire project, niet op de 

inhoud, niet op de juridische belemmeringen, niet op de financiële consequenties en niet op 

de haast onhaalbare tijdsdruk. 
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Als er vooraf niet alleen geluisterd was naar diegenen die de revolutie preken, maar ook de 

wettelijke onmogelijkheden onder ogen zouden zijn gezien, was dit college een aftocht van 

dit voornemen bespaard geweest. 

In de begroting staat als, evenzeer revolutionair, beleidsvoornemen de zinsnede: “Inwoners 

van Oude IJsselstreek zijn duurzaam schuldenvrij” (blz 27) Dat zou mooi zijn. 

 Hoe gaat het college dat bereiken? Welke kosten zijn daar voor de gemeente mee 

gemoeid? Waar is dat in de begroting terug te vinden? 

 Gaat het college de laatste alinea van blz. 27 van de begroting aanpassen, aan een 

realistisch scenario, dat binnen de Participatiewet uitvoerbaar is? 

Werken vanuit de bedoeling valt gelukkig wel binnen een realistisch scenario. 

Wat is nu eigenlijk “de bedoeling“?  
Wat ons betreft is dat, in ieder geval, een wijze van uitvoering van de participatiewet die erop 

gericht is om onze inwoners respectvol te behandelen en zoveel mogelijk steun geeft om de 

eigen mogelijkheden en talenten aan te wenden. Wat ons betreft is dat niet vrijblijvend. De 

betrokkene zal daar ook zelf de nodige energie moeten steken en mag je een tegenprestatie 

verlangen. 

Wat de VVD betreft is het ook de bedoeling om binnen het zogenaamde “Buigbudget” te 

blijven en de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Het was ons immers beloofd dat 

de miljoenen van de uitredingskosten gemakkelijk daaruit zouden worden terugbetaald. 

 Maakt het college deze belofte waar? 

De bedoeling is ook om de genoemde “kaartenbak” een stuk leger te krijgen. Met “Meedoen 

werkt“, is in 2020 geen succes geboekt.  

De revolutie op het gebied van het sociaal domein heeft dus nog niet het gewenste resultaat 

gehad. 

 Heeft het college het lef om zich op dit punt voor 2021 aan resultaten te verbinden?  

 Hoeveel inwoners kunnen in 2021 van een uitkering naar betaald werk met 

loonwaarde worden gebracht? 

 Hoeveel inwoners kunnen in 2021 een eerste stap naar een andere tegenprestatie 

met maatschappelijk nut, b.v. als vrijwilliger, maken en  

 Hoe zullen de talenten en mogelijkheden van de overige cliënten worden benut? 

Een eerste blik op de vandaag openbaar geworden documenten leidt to het volgende: Aan 

het beperken van de uitvoeringskosten is niets gedaan. Per dossier zijn die kosten, te 

berekenen op € 5.065, maar liefst  77% hoger dan het door Bureau Berenschot anderhalf 

jaar geleden gevonden gemiddelde5.  

 Was het college hiermee bekend?  

 Kan het niet goedkoper, zodat de lasten voor huiseigenaren en bedrijven niet 

omhoog moeten?  

 

5 Bron: https://www.gemeente.nu/sociaal/uitvoering-bijstand-kost-bijna-2900-euro-per-uitkering/ 
Met name het aantal medewerkers lijkt aan de hoge kant. Bij 32,6 fte en rond de 600 lopende 
dossiers wordt er per cliënt jaarlijks zo’n 95 uur besteed. Dat lijkt rijkelijk veel, ook al hou je rekening 
met het grote beslag van de overhead. 
 

https://www.gemeente.nu/sociaal/uitvoering-bijstand-kost-bijna-2900-euro-per-uitkering/
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Zorgwekkende stand van de gemeentelijke democratie 
De staat van de gemeentelijke democratie is, volgens de VVD-fractie, zorgwekkend. Hoewel 

na de vorige bestuurscrisis gezaghebbende buitenstaanders ons hebben gewezen op het 

belang dat alle betrokkenen bij het gemeentebestuur binnen hun eigen rol opereren en is 

gewerkt aan een cultuur van samenwerkingsdualisme6, is daar niets meer van over. 

In deze periode begon dat al met de weigering van de coalitie om over het coalitieakkoord te 

spreken. Ook is de conclusie onontkoombaar dat bij de meerderheid van de raad, verenigd 

in de coalitie, het dualisme ver te zoeken is. Bij een zo belangrijk onderwerp als de komende 

uitvoering van de participatiewet kreeg de gemeenteraad afgelopen donderdag een 

zwijgplicht opgelegd, en wilde de wethouder de plannen niet kort toelichten, omdat het 

inlichten van de pers belangrijker werd geacht dat het inlichten van de gemeenteraad. 

De kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad komt onvoldoende uit de verf. 

Men zou zelfs kunnen vermoeden dat er een te grote beleidsbepalende invloed afkomstig is 

van politiek gemotiveerde ambtenaren en externen. Zij zijn het immers die het beleid rondom 

de revolutie in het sociaal domein aan de gemeenteraad moeten verkopen. De wethouder 

laat dat aan anderen over. Alle betrokkenen bij de gemeentelijke democratie, inclusief de 

burgemeester, zouden zich meer van hun rol bewust moeten zijn. 

Het is betreurenswaardig dat het gemeenteraadsleden uit de oppositie onmogelijk wordt 

gemaakt om gebruik te maken van het wettelijk recht om vragen te stellen en daar ook , 

volledig en naar waarheid, antwoorden op te krijgen. Zo zit democratie niet in elkaar. Eén 

van de “checks and balances” in onze rechtsstaat is nu eenmaal, dat individuele 

volksvertegenwoordigers ook het college niet welgevallige vragen, mogen stellen en daar 

gewoon antwoord op moeten krijgen.  

 Wij vernemen graag hoe de andere fracties daarover denken en waarom het college 

meent niet op raadsvragen te kunnen antwoorden. 

 

 

6Maarten Pieters: Rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze bij een vitaal duaal politiek‐
bestuurlijk samenspel in de gemeente Oude IJsselstreek. 10 september 2015 
Uit het voorwoord van burgemeester de Vreeze: “Het onderzoek van Annelies Verstand-Bogaert en 
het advies van de informateurs Wim Dijkstra en Geert Jansen maken helder waar de schoen wringt. 
Met de zoektocht naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen zijn de afgelopen jaren de uitgangspunten 
en de werkwijze voor een goed lokaal bestuur in Oude IJsseltreek buiten beeld geraakt. Dit gemis laat 
zich voelen. Mevrouw Verstand en de informateurs pleiten er daarom voor – en ik onderschrijf dit met 
klem – prioriteit te geven aan het scheppen van duidelijkheid over de politiek-bestuurlijke rolverdeling 
en de werkwijze voor effectief politiek‐bestuurlijk samenspel, dit binnen de duale kaders, zoals deze 
zijn vastgesteld en zijn geregeld in de Gemeentewet, de Wet dualisering en de code voor een goed 
openbaar bestuur. Dit pleidooi van Verstand en de informateurs heeft brede bijval gekregen in uw 
raad.” 
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