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1. Opening. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur en heet in de eerste plaats de leden van de 
gemeenteraad, het college, de ambtenaren en de eventueel aanwezige vertegenwoordigers van de 
pers van harte welkom. 
Hij leest de tekst voor die gebruikelijk is aan het begin van iedere raadsvergadering. 
Voordat hij aan het onderwerp van vandaag wil beginnen, wil hij graag met alle aanwezigen stilstaan 
bij het overlijden van Herbert Keurentjes. Hij verzoekt daarom of ieder wil gaan staan. 
Hij leest de volgende tekst voor. 
“Ofschoon het bekend was dat Herbert Keurentjes aan een ernstige ziekte leed, is hij 
woensdagmorgen toch nog vrij onverwacht overleden. 
Hij had namens de Partij van de Arbeid zitting in onze raadscommissie. Hij laat zijn vrouw Marijke en 
drie kinderen achter. Ons medeleven gaat bijzonder naar hen uit en eveneens naar zijn moeder. 
Graag had hij nog willen meemaken dat hij in februari grootvader zou worden. Dit was zijn vurige 
wens en hij sprak daar vaak over. Helaas ging deze wens voor hem niet in vervulling. Naast 
commissielid, ook al van de voormalige gemeente Gendringen, was hij lange tijd fractieassistent van 
de Partij van de Arbeid.  
Naast zijn politieke betrokkenheid was zijn grote inzet in het verenigingsleven kenmerkend. In het 
bijzonder betrof dat zijn club SDOUC. Daarmee was hij vergroeid. Hij was daar als vrijwilliger ruim 
inzetbaar. Bij SDOUC was hij de laatste tien jaar secretaris. Voor zijn inzet voor de sport ongeveer 
veertig jaar lang werd hij beloond met de zilveren speld van de KNVB. Kenmerkend was zijn 
consequente houding van: niet praten maar doen. Op een heel bijzondere manier ging hij met zijn 
ziekte om. Hij probeerde tijdens zijn ziektetijd te blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
Zijn ziekte verdrong niet alleen de aandacht voor het maatschappelijk gebeuren. Tot zijn spijt moest 
hij soms verstek laten gaan omdat hij het lichamelijk niet meer kon opbrengen. Nog geen drie weken 
geleden genoot hij zichtbaar van zijn bezoek met zijn partijgenoten aan de Cultuurfabriek. Zeer 
belangstellend liet hij zich informeren over de verbouwing die nu gaande is. Toen wist hij al dat hij 
nooit de ingebruikneming van dit cultuurcentrum mee zou maken. 
Wij hebben een bijzonder en dienstbaar mens verloren en wij zullen zijn inzet missen.” 
 
Hij zegt te moeten melden dat de heer Wildenbeest iets later zal zijn en dat mevrouw Verwaaijen 
helaas nog afwezig is. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling van de agenda. 
 
De voorzitter meldt dat er ook geen vragen zijn ingediend voor het vragenhalfuur. Dat betekent dat 
er maar een agendapunt is voor vanmiddag en vanavond en dat is de Begroting 2009.  
 
4. Begroting 2009. 
 
De voorzitter zegt dat, zoals bekend, er een soort roulatiesysteem is wie het eerst het woord gaat 
voeren en wie vervolgens daarna. Dat betekent dat voor deze begrotingsraad de VVD als eerste het 
woord zal voeren, daarna het CDA, daarna Lokaal Belang en als laatste de Partij van de Arbeid. Voor 
de duidelijkheid: bij de begrotingsraad wordt door allen vanaf het katheder gesproken. Dat geldt dus 
ook voor het college. 
Hij geeft het woord aan de heer Sluiter. 
 
De tekst die de heer Sluiter uitspreekt luidt als volgt. 
“Voor ons ligt de Begroting 2010 en de meerjarenplanning van onze gemeente met als titel “Oude 
IJsselstreek oersterk in ontwikkeling”. Allereerst willen wij de organisatie en u een compliment geven 
voor het tijdig aanleveren van dit omvangrijke en belangrijke stuk.  
Opmerkingen over de leesbaarheid zullen altijd blijven, maar daar willen wij met u op een ander 
moment over spreken. Dit in samenhang met de bestuursrapportages (berap). De door onze fractie 
gestelde vragen zijn tijdens de begrotingsmarkt duidelijk beantwoord, ook daarvoor onze dank. Over 
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onze beleving van de begrotingsmarkt heeft de VVD al tijdens de behandeling van de tweede berap 
enkele opmerkingen gemaakt. 
Allereerst willen wij teruggaan naar de begrotingsbehandeling van het vorige jaar. Tijdens de 
behandeling van de Begroting 2008 hebben wij in meerderheid de goedkeuring gegeven aan de 
invoering van een ander belastingheffingsysteem. We hebben de drie componenten 
(afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB) in het belastingsysteem samengevoegd tot één component, 
nl. woonlasten en we hebben met elkaar afgesproken dat de woonlasten jaarlijks met 5,5% zouden 
gaan stijgen. Om al onze ambities te kunnen verwezenlijken is voor het jaar 2008 éénmalig een extra 
stijging van 4% vastgesteld. Nu we een jaar verder zijn kunnen we constateren dat we een overschot 
op de Jaarrekening 2007 hebben gehad van ruim 3 miljoen en de tweede berap over 2008 laat een 
overschot zien van ruim 1 miljoen euro. Je kunt je achteraf afvragen of deze extra verhoging wel nodig 
was geweest.  
Zou het niet rechtvaardig zijn om dit terug te geven aan de burgers? 
In de voor ons liggende Begroting 2009-2012, maakt u een opsomming van de plannen voor de 
komende jaren. Als basis dient het coalitieakkoord en het visiedocument “Op weg naar 2020”.  
In een wederom sluitende begroting geeft u in hoofdlijnen aan waarlangs u verder wilt gaan.  
Toch vragen wij aandacht voor de gevolgen van de kredietcrisis. Immers tussen het moment van 
opstellen van deze begroting en nu is de wereld compleet veranderd. De kredietcrisis heeft 
toegeslagen. Hoe lang gaat dit duren? Welke financiële gevolgen laat dit na? Tijdens de behandeling 
van de tweede berap heeft de VVD-fractie u hierover enkele vragen gesteld en onze bezorgdheid 
uitgesproken. Hoewel u in deze begroting handelt volgens de wettelijk toegestane kaders, spreken wij 
onze bezorgdheid nogmaals uit en vragen u: Hoe reëel en verstandig is het om de geplande 
dividenduitkering, gezien de huidige economische situatie, meerjarig maximaal in te zetten? 

Nieuw beleid en ontwikkelingen (zie hoofdstuk 3, vanaf pag. 41) 
In dit hoofdstuk worden de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen uitgewerkt. We zullen niet opnieuw 
opmerkingen maken over niet gerealiseerde bezuinigingen, dat hebben we al enkele keren gedaan. 
We staan stil bij de grote/opvallende verschillen. De financiële voordelen worden gemaakt door een 
hogere uitkering uit het gemeentefonds. Per saldo ruim negen ton in 2009, oplopend tot 1.085 miljoen 
in 2012 en een extra jaarlijkse bijraming van 690.000 euro voor de dividendopbrengsten. Dit alles was 
al bekend voor de behandeling van de Voorjaarsnota. Na de behandeling van de voorjaarsnota raamt 
u ook de opbrengsten uit de septembercirculaire 2008, een bedrag voor het jaar 2009 van ruim vier 
ton. Voor het invullen van, zoals u het noemt, directe nood, vraagt u een structureel bedrag van 
450.000 euro. Na de voorjaarsnota zijn daar bijgekomen het doorontwikkelen van de gemeenteraad 
(75.000 euro) en bij “van beheer…. naar beheer en ontwikkeling” geeft u aan waar de organisatie 
versterkt zou moeten worden om te voorkomen dat op een bepaald moment de verantwoordelijkheid 
van de organisatie ten opzichte van de samenleving niet meer kan worden waargemaakt. (resp.  
480.000 euro in 2009 en de jaren daarna 363.000 euro). 
De doorontwikkeling van de raad vraagt om uitleg. Voor de VVD is het van groot belang dat de raad 
zich, net als de organisatie, verder ontwikkelt. Dat vraagt op de korte termijn om extra geld, eventueel 
in een groeimodel. Onzes inziens zal dit door een duidelijke gestructureerde procesgang zeker in de – 
nabije- toekomst zijn voordeel (lees: geld) gaan opleveren.  
Nieuw beleid mag wat de VVD betreft niet op voorhand een uitbreiding van het ambtelijke apparaat 
betekenen. Nieuw beleid betekent meestal vervanging van oud beleid. Ons inziens is met het 
samenvoegen van de organisatie in één centrale huisvesting de doelmatigheid van de organisatie 
alleen maar toegenomen. Toch vraagt u in deze begroting om een versterking van de organisatie. U 
verwijst naar het BMC-rapport “Evaluatie organisatiemodel en benchmark van de formatie”. In de 
voorjaarsnota heb ik daar namens de VVD het volgende over gezegd: “Natuurlijk is de werkdruk hoog, 
wat verwacht je van een dergelijke ambitieuze gemeente, maar er zullen ook afdelingen zijn die niet 
‘piepen’. We onderkennen het probleem, staan open voor oplossingen, maar willen u met klem 
adviseren hierin zeer zorgvuldig en terughoudend te opereren. Piekbelastingen en tijdelijke projecten 
kunnen met externen worden opgelost.” De VVD pleit voor voldoende ontwikkelingen van onze 
medewerkers waardoor extra kwaliteit wordt gecreëerd en zij op meerdere plaatsen in de organisatie 
inzetbaar kunnen zijn. Maar ons uitgangspunt is en blijft: Een organisatie moet slank, slim en 
slagvaardig zijn.  
De samenwerking tussen de ambtelijke organisatie, college en raad moet en kan beter. Hier is 
volgens de VVD nog veel voordeel te behalen. Ook dit heb ik gezegd tijdens de behandeling van de 
voorjaarsnota en dat blijf ik ook nu zeggen. We moeten werken aan ontwikkelingen, minder - maar 
handhaafbare- regels. Schaalvoordelen en efficiency, door samenwerking – ook met de raad- en het 
vereenvoudigen van processen moeten beter worden benut.  
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De VVD is voorstander van een blijvende discussie met betrekking tot de taken die de gemeente moet 
en wil uitvoeren. Telkens dient er gekeken te worden of en op welke wijze we die taken kunnen 
uitvoeren, denk hierbij ook aan uitbesteding, privatisering en samenwerking met derden. Wat ons 
betreft is deze discussies nog (lang) niet afgerond. Laten we vooral nog eens goed kijken naar wat 
voor een gemeente we eigenlijk willen zijn. Welke dingen we wel doen en welke dingen we niet of niet 
meer willen doen. Laten we eerst nog eens kijken of we alles nog wel zelf willen doen, of dat we ze 
beter uit kunnen besteden of samen kunnen werken met andere partijen.  
In dit verband noem ik u enkele voorbeelden: 
- zwembaden;  
- het afstoten van gemeentelijke eigendommen, gebouwen, gronden, enz.  
De VVD heeft de nodige opmerkingen over het voorliggende investeringsplan.  
Ook dit jaar vragen wij u: Hoe reëel is het dat deze plannen ook daadwerkelijk in het genoemde jaar 
worden uitgevoerd? Deze raadsperiode hebben we veel in beweging gezet. Niet alleen op het gebied 
van ruimtelijke ordening (stenen stapelen enz.), maar ook op het gebied van welzijn en voorzieningen. 
Gebruik de komende periode ook om plannen verder uit te werken en uit te voeren.  
U vraagt een aantal keren een voorbereidingskrediet van 5% voor een aantal projecten, dat u heeft 
opgenomen in de investeringslijst van 2010. Hiervan is een aantal zaken nieuw. Wanneer krijgen wij 
inzicht in en/of meer informatie over deze projecten, wanneer is de raad aan zet en wanneer is het 
moment “go or no go”?  
De VVD wil de volgende opmerkingen plaatsen bij deze begroting: 

- Zou het niet rechtvaardig zijn om een deel van het extra ontvangen dividend terug te geven 
aan de burgers? 

- Hoe reëel is het om de geplande dividenduitkering, gezien de huidige economische situatie, 
meerjarig maximaal in te zetten? 

- Hoe reëel zijn de in de investeringsstaat genoemde plannen? Kunnen ze in het betreffende 
jaar ook daadwerkelijk worden uitgevoerd? 

- Gebruik de komende periode om plannen verder uit te werken en uit te voeren.  
- Wij willen graag een doorgaande discussie over de kerntaken van onze gemeente en de 

gevolgen voor de organisatie. En vooruitlopend hierop verzoeken wij u zeer terughoudend te 
zijn met het uitbreiden van de formatie. 

Mijnheer de voorzitter, de VVD pleit meer nog dan voorheen voor extra aandacht voor de veiligheid 
van onze inwoners. Wij vragen u om, vooruitlopend op de uitvoering van het majeure project in het 
centrum van Ulft, voorbereidingen te treffen en maatregelen te nemen om de overlast rondom de 
coffeeshops in het centrum van Ulft te verminderen c.q. te verplaatsen en ten slotte wellicht wel het 
allerbelangrijkste; wat u ook doet, communiceer dat op een transparante en duidelijke manier naar en 
met onze burgers. 
De toekomstvisie, vastgelegd in OWN 2020, is een zeer ambitieus plan, en dat geldt ook voor de 
uitvoering zoals verwoord in deze begroting. Gaandeweg krijgen we nieuwe inzichten en doen zich 
nieuwe ontwikkelingen voor. Laat ons, zoals reeds gezegd, de komende jaren ook gebruiken om 
plannen af te handelen en waar nodig vlot te trekken, zodat de voortgang kan worden gewaarborgd. 
Tot zover in eerste termijn”.  
 
De voorzitter dankt de heer Sluiter en geeft het woord aan de fractie van het CDA. 
De heer Van de Wardt spreekt de volgende tekst uit. 
“Voor ons ligt ter behandeling de Begroting 2009 – 2012.  
In een normale raadsperiode zou dit de laatste begroting van het college voor de verkiezingen zijn 
geweest. En hoewel daar nu geen sprake van is, is het wel een goed moment om opnieuw de balans 
eens op te maken. In de laatste raad voor de zomervakantie 2008 hebben we dit vanuit het 
perspectief van OWN 2020 gedaan. Vandaag gaan we in deze lijn verder. 
Voor deze raadsperiode was het CDA van oudsher vertegenwoordigd in het college. Nu, vier jaar na 
de vorming van deze raad, dringt ons een beeldspraak op van een gezin en een puberende zoon of 
dochter. De puber bevindt zich op een punt in zijn leven dat hij groeit naar volwassenheid. Hij moet 
zelf beslissingen gaan nemen. Hij leert zijn eigen verantwoordelijkheid kennen. Dat valt voor de puber 
niet mee, maar zeker voor een ouder ook niet. 
Ook ons viel het zwaar de eerste jaren van deze coalitie. Ook wij moesten loslaten, alles ondervinden 
en ervaren. Onze goedbedoelde raad werd bijna op voorhand in de wind geslagen en met alle macht 
zette het college zich af.  
In financiële zin moest het college het doen met een volgens het coalitieakkoord toereikende bijdrage 
van onze burgers en bedrijven in de vorm van een trendmatige aanpassing van de OZB.  
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Maar dat betekende en betekent nog steeds keuzes maken, wat over het algemeen niet gemakkelijk 
is. Door wat extraatjes, o.a. zoals het schrappen van 10% van de formatie (waar overigens 3,5 miljoen 
euro gemeenschapsgeld voor nodig was), werd de begroting op papier sluitend gemaakt en leken de 
bomen tot in de hemel te groeien. Wat had dit college spijt toen zij in de winter geen jas had, omdat zij 
het geld in de zomer aan andere leuke dingen had uitgegeven.  
Maar soms heb je ‘gewoon’ geluk, aldus de portefeuillehouder Financiën, omdat suikeroompjes, zoals 
NUON en Vitens ‘wat’ extra geld toeschuiven. Dat geld werd direct omgezet in grootse plannen en 
wensen.  
Maar dan komt als klap op de vuurpijl ook nog in de herfst van dit college de toeziende voogd op 
bezoek. De CdK hoort zich alles aan en laat op niet mis te verstane wijze weten dat we spelregels 
hebben gemaakt, en dat we daar niet van afwijken. Nu niet en in de toekomst niet.  
Het ging hier met name om beoogde bevolkingsgroei en het aantal te bouwen woningen. De CdK gaf 
tijdens de bijzondere raadsvergadering van 2 oktober jl. aan dat het gesprek met het college 
duidelijkheid had gegeven over de ambities en dat deze binnen de gemaakte afspraken, zowel met de 
provincie, maar ook met de regio, zouden blijven. Het college gaat dan uit van het kwalitatief 
woonprogramma met een aantal van 1.400 te bouwen woningen. De CDA-fractie is daar ook steeds 
van uitgegaan en wij nemen aan dat de raad uit respect voor de gemaakte afspraken en het gesprek 
met de CdK dit onderschrijft. De CDA-fractie wil graag een reactie van de coalitiepartijen en horen of 
zij er ook zo over denken. 
Terugkijkend zien we veel overeenkomsten tussen de puber en dit college en de relatie tussen de 
puber en het gezin oftewel de raad, waar wij als CDA-fractie deel van uitmaken. 
Op financieel vlak vloog het beleid alle kanten uit. Opportunistisch werden de groei van de gemeente, 
zowel het inwoneraantal, maar ook het aantal woningen, inkoopvoordelen, nieuwe subsidies en een 
forse streep door het ambtenarenbestand als oplossingen gezien. De bouwleges, 
dividendopbrengsten en hogere uitkeringen van het Rijk redden het college jaarlijks, waardoor de 
nood om op de rem te gaan staan niet werd gevoeld.  
Sterker nog, doordat de voordelen op het goede moment kwamen, werden de wensen van het college 
alleen maar groter en groter. De kapitaalslasten zitten inmiddels op zeven ton (was in 2005 vier ton). 
In deze begroting zijn voorstellen opgenomen, waarover we als raad nog nooit op basis van een goed 
inzicht in voor- en nadelen, langetermijngevolgen, e.d. hebben gediscussieerd. We denken bijv. aan 
de bijdrage voor; 
Amphion, de plannen “Brede school” Ulft en Varsseveld, “de Afbramerij” / “IJzermuseum” en het 
gemeenschapshuis Varsselder.  
Natuurlijk heeft dit college ook goede zaken gedaan. In de centra van Ulft, Terborg en Varsseveld 
staan plannen op stapel. Maar de uitvoering loopt nu al uit of stagneert, zonder duidelijke en adequate 
informatie. Een deugdelijk overzicht van de kosten en baten van alle majeure projecten kan dit college 
nog steeds niet laten zien. Daarnaast kan de vraag gesteld worden waarom in Silvolde en Gendringen 
en een aantal kleinere kernen nog steeds weinig gebeurt. En dan hebben we het even niet over 
woningbouw. Wel is er op sommige plaatsen in de gemeente (voortvarend) gesloopt, maar we zien 
nog bitter weinig van de bekende ‘schop in de grond’. 
Hoofdstuk 2 van deze begroting kent 12 speerpunten…... Wanneer we alle speerpunten langslopen 
en we kijken naar de zichtbare en merkbare veranderingen voor de burger, dan vraagt het CDA aan 
dit college wat er in 2008 eigenlijk is gebeurd. Wat zijn de wapenfeiten van dit ambitieuze college? U 
hebt wel veel meer geld van de burger gevraagd, met de 20% hogere woonlasten, maar wat hebben 
zij er nu van gemerkt dit jaar in hun directe omgeving? 
Zaken blijven consequent onderbelicht, achter of worden niet opgestart. Je komt de winter niet door 
zonder een fatsoenlijke winterjas. Daarom onderschrijft de CDA-fractie de gevraagde bedragen voor 
de noodzakelijke uitbreiding van de ambtelijke organisatie volledig en mag het personeel wederom op 
onze steun rekenen.  
Wij worden dan weliswaar de hoeder van de ambtelijke organisatie genoemd, maar dat betekent voor 
ons ook je verantwoordelijkheid nemen en geen symboolpolitiek. Deze politiek is wel door de coalitie 
geuit, zoals efficiënter werken, meer samenwerken (regionaal), taken afstoten zonder deze te 
benoemen en de Remkesregeling toepassen om zo een sluitende begroting te krijgen. Want dan wil 
het CDA nog wel een stapje verder gaan. Wat heeft de coalitie over voor opleiding en trainees? Het 
zou mooi zijn als de winterjas meerdere jaren meegaat. 
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Voorzitter, we zien op veel vlakken geen of te weinig voortgang: 
Want waar blijft de leefbaarheid en de uitvoering van alle plannen? Veronachtzamen we de kleine 
kernen niet te veel? Het beleid van dit college gaat ons inziens nog steeds te veel uit van centralisatie. 
Op de lange termijn worden de verschillen in het voorzieningenniveau tussen bijv. Ulft en de overige 
kernen alleen maar groter. Met alle gevolgen van dien. De kleine kernen zullen nog verder leeglopen, 
het bestaande draagvlak voor voorzieningen verwatert verder en daarmee is een negatieve spiraal in 
gang gezet. Het CDA blijft zich uitspreken voor tenminste handhaving van het bestaande 
voorzieningenniveau en blijft daarop inzetten. Het CDA wil voor 2010 een uitspraak van de raad over 
voorzieningen en accommodaties. 
Plannen kosten geld en geld is maar één keer uit te geven. De CDA-fractie loopt niet weg voor het 
maken van keuzes. Keuzes door het schrappen van voorstellen, maar ook keuzes door wensen te 
faseren. Niet alles kan tegelijk. 
Op het moment dat we de prioriteiten hebben gesteld, houdt dat volgens ons wel in dat de bestaande 
plannen voortvarend ter hand moeten worden genomen. Daarom vindt het CDA: 

1. dat er per 1 januari 2009 een LOP-coördinator aangesteld dient te worden.  
Wij vinden dat het gebiedsprogramma z.s.m. tot uitvoering gebracht dient te worden en dat het 
vele werk gedaan door vrijwilligers niet verloren mag gaan, maar gefaciliteerd dient te worden 
door een professionele kracht; 

2. dat er z.s.m. een verkeerscirculatieplan moet komen voor alle grote kernen, en dat het vracht 
– en landbouwverkeer zo veel mogelijk om de grote kernen geleid dient te worden;  

3. dat met name de 60 km-wegen een logisch vervolg krijgen. Nu bestaat er nog veel 
onduidelijkheid binnen de gemeentegrenzen en dus geen eenheid;  

4. dat er veilige fietsroutes worden aangelegd. 
Voorzitter, de belangrijkste keuzes willen we extra kracht bijzetten met een aantal amendementen en 
moties. 
 

1. Amendement voor compensatie van de hogere woonlasten in 2008 en komende jaren uit de 
dividendopbrengsten. 

Opdat de woonlasten niet meer dan noodzakelijk stijgen, en omdat we hierbij ook de energiekosten 
gaan betrekken. Weliswaar heeft de gemeente hier niet direct invloed op maar ze profiteert wel van de 
enorme dividenduitkeringen. Het is gewoon geld dat door de burgers betaald is. Daarover dienen wij 
een amendement in. 
Voorstel tot wijziging:  
Van de woonlasten en de stijgende energiekosten. 
Relevante passages:  
Aan dividend (NUON en Vitens) – (BNG) is in de voorliggende begroting in totaal een bedrag van 
1.591.000,- euro als raming opgenomen gebaseerd op het jaar 2007. 
Tekst wijzigingsvoorstel:  
800.000,- euro dividenduitkering NUON en Vitens verrekenen met de woonlasten. 
Motivering van het wijzigingsvoorstel:  
Over het jaar 2008 zijn extra dividenden ter hoogte van 860.000 euro bijgeschreven richting de 
algemene reserve. Deze gelden zijn indirect opgebracht door de burger. 
De energiekosten zullen het komende jaar 2009 weer met +/- 20% stijgen. 
De CDA-fractie heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota aangegeven hooguit trendmatige 
verhogingen van de gemeentelijke belastingen te willen doorvoeren. 
Toelichting op het wijzigingsvoorstel: 
Inleiding: 
Teruggaaf aan 800.000 euro dividenden NUON en Vitens aan de burger. 
Meetbaar effect: 
Tegemoetkoming in de woonlastenverhoging van 5,5% voor 2009 en 2010, de toename van de woonlasten 
in 2008 met 11% en compensatie voor de 20% stijging van de energiekosten in 2009. 
Financiën: 
Het voordeel dividend 2008 van 800.000 euro verrekenen met de woonlasten 2009. Dekking hiervoor 
kan gevonden worden in de algemene reserve. Deze is bij de tweede berap 2008 vanwege het 
dividend verhoogd. 
Voor de jaren na 2009 een plafond inbouwen van bijv. 1.000.000 euro dividendopbrengsten per jaar 
en deze opnemen binnen de begroting. De meeropbrengsten dividend NUON en Vitens verrekenen 
met de woonlasten. 
Uitwerking: 
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De verrekening met de komende aanslag woonlasten 2009 al invoeren en zo nodig de extra kosten tot 
een maximum van 15.000 euro verrekenen met het totaal uit te keren bedrag. 

 
2. Motie voor beschikbaar stellen van defibrillatoren in gemeentelijke accommodaties 

Omdat gezondheid bovenaan ieders lijstje staat. We elke dag weer geconfronteerd worden 
met ziekte en ongevallen en dat er steeds meer hulpmiddelen zijn waar gebruik van kan 
worden gemaakt. Dat de burgerlijke gemeente hierin een voortrekkersrol heeft vindt het CDA 
vanzelfsprekend. Daarover dienen wij een motie in.  

De raad, 
constateert dat, 

- de eerste minuten na het ontstaan van hartstilstand bepalend zijn voor de overlevingskans 
van de getroffene; 

- door het inzetten van de AED de overlevingskans van een slachtoffer 2 à 3 maal zo groot 
wordt 

- blijkt dat de brandweer niet standaard uitgerust is met deze levensreddende apparatuur en 
alleen is opgeleid om te reanimeren; 

- uit landelijk onderzoek blijkt dat het een groot succes is om de brandweer te voorzien van 
defibrillators doordat de aanrijdtijden aanzienlijk worden verkort 

overweegt dat: 
- Door het invoeren van defibrillators in brandweervoertuigen en gemeentelijke gebouwen de 

kans op overleven drastisch verbetert als het slachtoffer binnen 6 minuten gedefibrilleerd kan 
worden 

- Op dit moment de brandweervoertuigen, de gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties 
niet kunnen beschikken over defibrillatoren  

draagt het college op: 
- zich in te spannen om de brandweervoertuigen zo mogelijk afgestemd binnen de regio te 

voorzien van een defibrillator (AED); 
- te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om gemeentelijke gebouwen en 

sportaccommodaties uit te rusten met een defibrillator 
- te informeren naar de mogelijkheden om deel te nemen aan het project hartveilig wonen 
- uiterlijk voor 31 januari 2009 met een voorstel te komen op basis waarvan de raad met 

financiële afweging tot een besluit kan komen 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

3. Amendement voor beschikbaar stellen van formatie voor uitvoeren leefbaarheid en 
vrijwilligersbeleid. 
Dat leefbaarheid maar ook vrijwilligersbeleid al vier jaar op ons verlanglijstje staat, en dat het 
laatste personele plaatje (zie rapport BMC) overduidelijk aantoont, dat wij steeds gelijk hebben 
gehad. Er is onvoldoende capaciteit om alle ambities en taken uit te voeren en er is 
onvoldoende capaciteit om leefbaarheid en vrijwilligersbeleid invulling te geven. Waar blijft 
bijv. de vrijwilligersprijs waar wij al eens om gevraagd hebben? Daarover dienen wij een 
amendement in. 

Voorstel tot wijziging:  
Beleidshoofdpunt leefbaarheid voorzien van een budget. 
Relevante passages:  
In 2009 wordt het beleidsplan leefbaarheid ontwikkeld. Het voorzieningenplan dat in 2008 is afgerond, 
zal hiervoor als kader worden gebruikt. 
Tekst wijzigingsvoorstel:  
Om uitvoering te geven aan het beleid betreffende de leefbaarheid, het vrijwilligersbeleid en het 
voorzieningenniveau wordt structureel capaciteit vrijgemaakt of beschikbaar gesteld.  
Motivering van het wijzigingsvoorstel:  
De CDA-fractie al vier jaar vraagt om een concrete aanpak en invulling van het beleidshoofdpunt 
leefbaarheid. De presentatie over het verloop van de bezetting van de ambtelijk organisatie heeft laten 
zien dat er geen formatie aanwezig is voor het opzetten en uitvoeren van leefbaarheid – en 
vrijwilligersbeleid. 
Toelichting op het wijzigingsvoorstel:  
Een beleidshoofdpunt vanuit OWN 2020 volgens de CDA-fractie meer moet zijn dan tekst en daarom 
zonder budget verwordt tot loze beloften. 
Het maken van allerlei plannen, want dit staat al vier jaar bij dit programma vermeld, omzetten in uitvoering 
en daadkracht. 
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Financiën: 
Dekking moet gevonden worden door het temperen van de kapitaallasten. Dit kan door alleen die 
projecten in de begroting op te nemen die ook daadwerkelijk in het betreffende jaar kunnen worden 
uitgevoerd. 
Uitwerking: 
De focus richt zich op dit moment vooral op de grote en omvangrijke projecten. Met relatief beperkte 
inspanningen kunnen echter meerdere kleine projecten ter hand worden genomen, die bijdragen aan 
de leefbaarheid in brede zin. 
 

4. Motie onderhoud “grijs en groen” en verregaande samenwerking tussen de gemeente Oude 
IJsselstreek, Wedeo en ISWI. 
Dat de kwaliteit van grijs en groen onder druk staat blijkt niet alleen uit het personele plaatje 
(zie wederom het rapport van BMC), maar is in de praktijk zichtbaar en merkbaar. Ondanks de 
personele krapte willen wij met name de medewerkers werkzaam in de buitendienst een pluim 
geven. Er wordt met relatief weinig handen veel werk verzet.  
Toch denkt het CDA dat we op lange termijn nog meer effect kunnen sorteren door een 
verdergaande samenwerking. Deze samenwerking moet dan met name tot stand komen 
tussen de gemeente Oude IJsselstreek, Wedeo en het ISWI. Deze samenwerking kan wat het 
CDA betreft veel verder gaan dan nu het geval is. Het CDA streeft met name naar een hogere 
participatiegraad van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, opdat zij binnen een 
reguliere arbeidsomgeving aansluiting kunnen vinden. Met name de gemeente heeft hierin 
een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol. Daarover dienen wij een motie in.  

De raad, 
gehoord de beraadslaging, 
is van mening: 
dat het “grijs en groen” beheer en onderhoud een extra impuls nodig heeft; 
dat er op dit moment een groenbeheersplan wordt opgesteld; 
dat vanuit integraal werken er nu een aantal “wijkbeheer” projecten zijn opgestart; 
dat werken in het groen en de openbare ruimte gezond en heilzaam is; 
dat “grijs en groen” beheer en onderhoud een onderdeel is van leefbaarheid; 
dat verregaande samenwerking tussen gemeente en de Sociaal Werkvoorziening  
op veel plaatsen al in ontwikkeling is of gestalte heeft gekregen; 
dat op dit moment alle drie partijen gebruik maken van een eigen staf en een eigen machinepark  
en de aansturing meer centraal en dus ook efficiënter kan gebeuren. 
Spreekt uit: 
dat de kaderstelling niet beperkt wordt tot groen maar ook tot grijs onderhoud; 
dat vanuit integraal werken in de openbare ruimte deze kaderstelling breed wordt aangezet; 
dat met name de verantwoordelijke en verbindende partijen, te noemen de gemeente, Wedeo en ISWI 
een belangrijke taak hierin krijgen en dat er een verregaande samenwerking gaat ontstaan;  
dat participatie en arbeid hand in hand gaan en met name voor specifieke doelgroepen een gezonde 
en heilzame werking teweeg brengt, en dat deze drie partijen daarin een voorbeeldfunctie hebben; 
dat de gemeente een “win-win” situatie moet nastreven, omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk blijft 
vanuit de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning; 
en gaat over tot de orde van de dag 
Zoals te doen gebruikelijk willen wij allereerst alle medewerkers werkzaam bij en voor de gemeente 
Oude IJsselstreek hartelijk danken voor de prettige samenwerking en hun loyaliteit aan deze 
gemeente. Het CDA hoopt dat wij wederom een duidelijk signaal hebben afgegeven richting u, en wij 
hopen dan ook dat de noodzakelijke formatie weer op sterkte komt en dat de plannen tot uitvoer 
kunnen worden gebracht. 
Daarnaast bedanken wij de raadsfracties en het college voor een luisterend oor en een groeiend 
vertrouwen. 
Dat wij dit alles mogen doen vanuit de beginselen door onze Schepper ingegeven en dat op al ons 
werk een zegen mag rusten en dat wij tot zegen mogen zijn. 
Voorzitter, tot zover onze eerste termijn”. 
 
De voorzitter stelt voor de amendementen en moties uit te delen, zodat ieder die voor zich heeft. Hij 
geeft dan het woord aan de heer Finkenflügel van Lokaal Belang. 
De heer Finkenflügel leest de volgende tekst voor: 
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“Inmiddels zijn we in deze samenstelling toe aan onze vierde begroting en daar waar we in 2005 met 
een negatief resultaat van 2.000.000 euro zijn begonnen hebben we het tij weten te keren. Althans als 
we op de cijfers afgaan.  
In uw overzicht op bladzijde 41 heeft u de voorstellen uit de voorjaarsnota verwerkt en hebben we een 
behoorlijk positief resultaat. Voegen we daar de septembercirculaire aan toe, is dit voor 2009 een 
overschot van 948.000 euro.  
Hiermee kunnen we als raad, met de nadruk op raad, nog extra keuzes maken en daartoe geeft u een 
aanzet op bladzijde 42 waar u ons een aantal voorstellen doet en zelfs als we deze allemaal zouden 
honoreren, blijft de begroting sluitend. 
Als we dan ook nog meenemen dat de berap op dit moment een positieve tussenstand van ruim  
1.000.000 euro aangeeft, zou dat de indruk kunnen wekken dat we het goed doen. Althans in 
financieel opzicht. 
Echter, een dusdanig groot overschot op de berap roept wel vragen op, een aantal zijn er in de 
raadsvergadering van oktober beantwoord, maar onze fractie blijft van mening dat de verschillen in 
zowel uitgaven als inkomsten te veel afwijken van de begroting. U heeft aangegeven dat dit 
voornamelijk komt door incidentele mee- en/of tegenvallers, maar we blijven er toch bij u op 
aandringen om zo exact mogelijk te begroten. 
Mijnheer de voorzitter, bij de voorbereiding van deze algemene beschouwingen heb ik zelf nog eens 
onze bijdragen van voorgaande jaren teruggelezen en kom daarbij tot de conclusie dat we al met al 
redelijk consistent in onze beleving zijn. Op zich niet verwonderlijk, met Onderweg naar 2020 hebben 
we, samen als coalitie, een duidelijke visie neergelegd en toetsen we voortdurend het beleid aan deze 
uitgangspunten.  
Onlangs heb ik nog naar de Formule 1-wedstrijd gekeken en zag daar parallellen met onze gemeente. 
Mijn vrouw noemt dit beroepsdeformatie maar ik wil u deze metafoor niet onthouden. 
Elke partij werkt hard om zich een goede uitgangspositie voor de start te verwerven en helaas is het 
niet zo dat we allemaal op de eerste rij kunnen staan. Wel geldt voor iedereen dat we de eindstreep 
willen halen en dat doen we volgens een vastgesteld parcours, Onderweg naar 2020.  
En dan lijkt het simpel; je start, maakt de rondes vol en finisht. Helaas is het echter zo dat je niet 
overal even hard kunt rijden. Het parcours zit vol met hindernissen in de vorm van linkse en rechtse 
bochten waar je het tempo moet aanpassen en rechte stukken waar je tempo kunt maken en een slag 
kunt slaan. 
Echter tussen start en finish gebeurt nog wel meer. Wat doet het weer, regent het of blijft het droog? 
Factoren van buitenaf hebben invloed op materiaal, tempo en rijstijl.  
Ook is onze visie onderhevig aan invloeden van buitenaf, neem alleen al de kredietcrisis, welke 
effecten heeft deze op onze rijstijl c.q. begroting?  
Wat doen je medecoureurs tijdens de race? Volgen ze, geven ze je ruimte, maken ze het je lastig of 
vallen er brokken zodat de safety car in de baan moet komen om het tempo omlaag te drukken, zodat 
er herstelwerkzaamheden plaats kunnen vinden?  
Soms zijn coureurs te enthousiast, raken ze iets buiten de afgesproken weg en knallen ze over de 
curbstones. Meestal niet prettig, maar wel een waarschuwing dat het tempo omlaag moet, willen ze op 
koers blijven. Soms is het niet te voorkomen dat een auto van de baan afschuift waarmee de race 
voor hem over is.  
Met Onderweg naar 2020 gebeurt hetzelfde. Uit het debat in de voorjaarsnota heb ik begrepen dat alle 
partijen in de raad het in grote lijnen eens zijn over de visie. Wel zijn er verschillen van inzicht over het 
tempo en zijn er verschillende keuzes mogelijk.  
Terug naar de F1. Start ik op intermediates of op gladde banden? Wanneer moet ik wisselen? Welk 
effect heeft mijn keuze op het verloop van de wedstrijd? Antwoorden die je pas na afloop kunt geven.  
Lokaal Belang GVS heeft de afgelopen jaren keuzes gemaakt en wil daar op hoofdlijnen aan 
vasthouden. Toch willen we ook kijken waar we ‘de voorvleugel’ moeten bijstellen om extra druk te 
geven of om juist wat druk weg te nemen. Wat we ons wel realiseren is dat we graag de finish willen 
halen, maar niet ten koste van alles. Als we teveel druk zetten, teveel risico’s nemen, is de kans reëel 
dat we de motor opblazen en met lege handen blijven staan. 
Mijnheer de voorzitter, hoewel we tijdens de race hoofdzakelijk de coureurs in actie zien, kunnen deze 
niet zonder hun team. Een team met hightech techneuten, tactische deskundigen maar ook met de 
lollipopman die het bordje voor de auto houdt als deze een pitstop maakt, en juist de pitstop geeft een 
beeld van hoe goed een team samenwerkt en iedereen ook voor elkaar wil werken.  
Zo’n team hebben wij in deze gemeente ook. Men maakt gebruik van elkaars kwaliteiten. Natuurlijk 
gaat er wel eens iets mis of minder goed. Maar in het algemeen vind ik dat we trots kunnen zijn op 
een organisatie die, toch relatief kort na de herindeling, zo staat.  
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Mijnheer de voorzitter, hiermee laat ik de metafoor los en ga verder met een belangrijk aspect binnen 
onze begroting, het personeel. Tijdens de begrotingsmarkt is er door de directeur een presentatie 
geven over de organisatie, inrichting en aantallen en met name de visie van beheer naar beheer en 
ontwikkeling met de daarbij behorende personele bezetting. Met de herindeling hebben we de 
organisatie de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van de Remkesregeling waar een aantal 
mensen gebruik van gemaakt heeft. Wie wel en wie niet, welke functie wel of niet was hierbij niet aan 
de orde. Met deze regeling hebben we twee effecten behaald, het tekort op de Begroting 2006 van  
2.000.000 euro was gedicht, maar op sommige plekken in de organisatie waren er ‘gaten’ ontstaan.  
Onze gedachtegang toen was dat waar twee gelijksoortige en gelijkwaardige organisaties samengaan 
er een aantal functies/taken dubbel zijn en er dan ook een efficiencyslag te maken zou zijn door 
mensen eventueel aangepaste taken/functies te geven. Een gedachte die we trouwens nog steeds 
hebben.  
Daarnaast heeft tijdens de afgelopen jaren een aantal medewerkers andere keuzes gemaakt. Dit heeft 
geleid tot een behoorlijke werkdruk, hier en daar knelpunten, tijdelijke inhuur van krachten en dan nog 
konden sommige taken niet goed uitgevoerd worden. Een onwenselijke situatie.  
In het begin van dit jaar heeft de raad voor 2008 eenmalig 380.000 euro beschikbaar gesteld om de 
ergste nood te ledigen.  
In de voorjaarsnota is daarnaast een bedrag van 450.000 euro gevraagd waarvan Lokaal Belang GVS 
heeft voorgesteld om 250.000 euro structureel en 200.000 euro ‘indien nodig’ beschikbaar te stellen.  
In deze begroting staat nu echter 450.000 euro structureel opgenomen. Gezien uw toelichting tijdens 
de begrotingsmarkt kan onze fractie zich hier in vinden.  
We zijn echter verrast door de 480.000 euro die u daarnaast nog vraagt in het kader van ‘beheer’ naar 
‘beheer en ontwikkeling’. Maar was deze omslag tijdens de voorjaarsnota nog niet bekend? Het lijkt nu 
wel of dit in juli/augustus zomaar uit de lucht komt vallen. Kunnen we hetzelfde of een beter resultaat 
halen als we een andere werkwijze kiezen? Ik wil dit met een praktisch voorbeeld illustreren: de bel- 
en herstellijn wordt opgevoerd als een nieuwe activiteit. Enerzijds klopt dit, anderzijds zijn het 
werkzaamheden die de gemeente toch al doet. Dus kunnen we de bel- en herstellijn opzetten door 
verschuiving van personeel of moeten we hiervoor nieuw personeel aantrekken? Betekent 24-uurs 
service ook de losse stoeptegel op zaterdagavond, piketdiensten? Deze vragen geven al aan dat we 
als raad te weinig inzicht hebben in taken, personeel en de keuzes die we kunnen, moeten en willen 
maken. Ten aanzien van het volledige personeelsbestand zijn we er ook nog niet van overtuigd 
geraakt hoe dit bedrag besteed gaat worden en welke keuzes de raad hierin heeft. Tijdens de 
behandeling van de berap hebben we al aangegeven dat we bijvoorbeeld graag een LOP-coördinator 
willen. Kan deze uit de eerste 450.000 euro van de voorjaarsnota of gebruiken we het positief 
resultaat van de berap? Hiermee willen we alleen aangeven dat we op dit moment onvoldoende 
informatie hebben om weloverwogen keuzes te maken. Wat zijn de consequenties als we kiezen voor 
functie A of taakveld B? Welke taken worden wel of niet uitgevoerd en zeker niet onbelangrijk, wat 
merken onze inwoners hiervan?  
Lokaal Belang GVS is van mening dat het de raad is die prioriteiten stelt, maar dat kunnen we alleen 
als we goed en volledig worden geïnformeerd over de te verwachten consequenties van onze keuze. 
We realiseren ons dat onze organisatie aan verandering onderhevig is, deels door onze eigen 
ambities, deels door invloeden van buitenaf en wij gaan, met u voor een sterke, kwalitatieve 
organisatie.  
Mijnheer de voorzitter, Lokaal Belang GVS gaat vooralsnog niet akkoord met de aanvullende  
480.000 euro, omdat deze in onze beleving onvoldoende onderbouwd is.  
We willen u echter wel een handreiking geven door dit bedrag als een maximum te reserveren, zodat 
u, daar waar nodig, hier via de raad een krediet uit kunt halen om in de organisatie in te zetten. En dat 
kan in personeel, incidenteel of structureel, maar ook in andere werkmethodieken die tot een 
aanvullend resultaat leiden. 
Ten behoeve van het projectbureau hebben we driemaal 500.000 euro beschikbaar gesteld. Dit 
budget valt buiten de hiervoor genoemde personeelskosten. Is dit bedrag toereikend geweest, wat is 
er via derden (in casu projectontwikkelaars) teruggekomen? 
Na 2010 wordt het projectbureau ondergebracht in de normale organisatie. Waarom maakt u deze 
keuze? Juist het apart wegzetten kan een goed inzicht geven in de echte effecten van het 
projectbureau.  
In uw aanvullende voorstellen op bladzijde 42 noemt u het sociaal-cultureel werk. Voor Fidessa gaat 
met name in Silvolde en Terborg hun rol veranderen. Ons is nog onduidelijk of dit met het bestaande 
personeel ingevuld kan worden middels een functieverandering, wat de taken zijn ten aanzien van het 
wijksteunpunt en welke rol Wonion heeft.  
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Het is duidelijk dat de brandweer in Varsseveld recht heeft op een kazerne die voldoet aan de eisen 
en regelgeving van deze tijd en dat we indien mogelijk andere functies zoals een politiebureau hierin 
combineren. Ook hier geldt weer in deze onzekere tijden: wat doet de politie? 
Ten aanzien van de hondenbelasting geeft u aan voor de Voorjaarsnota 2009 met een voorstel te 
komen. Dit vinden we enigszins teleurstellend. We zouden graag voor komend jaar al de eerste fase 
willen invoeren en de benodigde 20.000 euro hiervoor eenmalig uit de algemene reserve te halen. 
Afgelopen jaar is het gebied rondom de Paasberg nadrukkelijk in beeld gekomen toen er sprake was 
van ontwikkelingen die nogal voor commotie gezorgd hebben. In het kader van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening is een structuurvisie voor het gemeentelijk gebied verplicht en we kunnen ermee 
akkoord gaan om hiermee rondom de Paasberg en omgeving te beginnen. 
Een belangrijk thema uit de begroting van vorig jaar waren de woonlasten. Een andere systematiek 
om de lokale heffingen in beeld te brengen, waarbij het voor onze inwoners helder moet zijn wat ze 
maximaal op jaarbasis aan lokale lasten kwijt zijn. Daarbij hebben we afgesproken dat we deze met 
maximaal 5,5% per jaar verhogen. Dit wil echter niet zeggen dat we dit maximum ook per se binnen 
moeten halen. Als de begroting sluitend is zijn wij bereid om in de woonlasten te nuanceren. 
De werkelijke opbrengsten 2008 zijn hoger dan begroot, het gaat om 121.000 euro. Maar niet alleen 
de opbrengsten uit de OZB zijn hoger dan begroot, ook geeft de berap een behoorlijk overschot aan 
ten aanzien van de Begroting 2008. Men zou dit kunnen uitleggen als dat onze inwoners het 
afgelopen jaar te veel betaald hebben. En deels vinden wij dat ook. Lokaal Belang GVS wil dan ook 
voorstellen om de hogere opbrengst aan onze inwoners terug te betalen. Dit kan bijvoorbeeld middels 
een zogenaamde ‘IJsselbrug’ of een korting op de woonlasten zoals het college voorstelt.  
Mijnheer de voorzitter, Lokaal Belang GVS stelt voor om eenmalig 20 euro per aanslag terug te 
betalen, deze 20 euro komt ongeveer overeen met 4% OZB, dus datgene wat onze inwoners vorig 
jaar extra bijgedragen hebben. 
Om dit voor onze inwoners zichtbaar te maken willen we graag dat op de aanslag naast de normale 
gegevens als afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB een vierde post wordt toegevoegd met 
‘teruggave 2008 � 20 euro. Dit betekent in totaal een bedrag van 17.000 maal 20 euro, dat is 340,000 
euro te betalen uit het positief resultaat 2008. 
Dit voorstel willen we graag onderstrepen met het indienen van een gezamenlijke motie namens de 
drie coalitiepartijen Lokaal Belang GVS, PvdA en VVD. 
Ook het thema leefbaarheid komt telkens terug, waarbij met name het CDA de suggestie wil wekken 
dat er niets zou gebeuren. Lokaal Belang GVS is van mening dat er wel het nodige gebeurt: 
woningbouw in kleine kernen, bedrijfsverplaatsingen, initiatieven voor ‘dorpshuizen’ 
verkeersvoorzieningen, en wat we erg belangrijk vinden is dat waar het initiatief vanuit de dorpen en 
wijken zelf komt, deze door ons, als raad en het college opgepakt worden. Een concreet 
aandachtspunt op korte termijn is voor ons wel het dorpshuis in Heelweg en we verzoeken het college 
om ons op korte termijn te informeren over de stand van zaken en mogelijkheden. 
Mijnheer de voorzitter, welke invloed heeft bijvoorbeeld de kredietcrisis en rentestanden op onze 
plannen? Hoe realistisch zijn onze plannen nog? In mijn metafoor heb ik al aangegeven dat we soms 
invloeden van buitenaf tegenkomen die vragen om een reactie. Kiezen voor een ander tactiek, 
aanpassen van het tempo? In ieder geval niet het afvlaggen van de race. Lokaal Belang GVS 
verzoekt u om nog eens goed naar de plannen te kijken en te analyseren op waar we snel resultaat 
kunnen halen en welke we misschien even moeten parkeren. Daarnaast vragen we u ook om te kijken 
waar we direct kunnen beginnen en dan met name daar waar we kavels kunnen aanbieden voor vrije 
woningbouw, zoals bijvoorbeeld het plan Lenteleven te Gendringen.  
In de voorjaarsnota zijn al diverse scenario’s voor de toekomst genoemd en ik wil er toch eentje aan 
toevoegen. In de Gelderlander van 18 oktober 2008 stond een artikel onder de noemer ‘Superdijk of 
terpen’ waarin de gevolgen van de stijgende zeespiegel in beeld gebracht werden. Wees gerust, want 
wij houden droge voeten. Echter de Randstad wordt dringend geadviseerd te investeren in het oosten 
van het land, zowel woningbouw als industrie. Het is nu al zo dat een op de drie stadsbewoners wil 
verhuizen naar het platteland (‘het platteland van de Nederlanders’, Sociaal Cultureel Planbureau). 
Met het vasthouden aan onze visie is de Oude IJsselstreek klaar voor de toekomst. 
Zoals in het begin al aangegeven is deze begroting voortzetting van bestaand beleid en ik ga niet de 
plaat van afgelopen jaren opnieuw afdraaien. Andere vragen zijn tijdens de begrotingsmarkt 
beantwoord, maar er zijn enkele punten blijven liggen. 
Het fietspad van Gendringen naar Megchelen wordt voordurend naar achteren geschoven. 
Besluitvorming heeft in de toenmalige raad van Gendringen al plaatsgevonden en op de begroting van 
deze gemeente verschuift deze van 2009 naar 2010 en nu 2011. Gaat hier het spreekwoord op ‘van 
uitstel komt afstel’ of heeft uw college andere redenen om de aanleg van dit fietspad te verschuiven? 
Wij willen deze aanpak nu. 
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Hoewel de Wmo een ons door de landelijke overheid opgelegde taak is met de daarbij behorende 
middelen, maakt Lokaal Belang GVS zich regelmatig zorgen over de uitvoering hiervan. Zeker als 
daar ook Ondersteunende Begeleiding vanuit de AWBZ aan toegevoegd wordt. In de commissie 
Welzijn en Zorg is de Wmo regelmatig onderwerp van gesprek en het lijkt me dat daar ook inzicht 
gegeven blijft worden in financiële en personele consequenties. 
Dit jaar is de Rieze VI formeel van start gegaan. Het ziet er naar uit dat deze redelijk snel vol gaat 
lopen. Het laatste stukje industrieterrein aan deze kant van de Oude IJssel. Gelukkig hebben we de 
Hofskamp nog. Maar het lijkt erop dat ondernemers aan deze kant van de Oude IJssel liever naar 
Doetinchem gaan dan naar Varsseveld. Is er een visie op ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen 
als Rieze VII of op andere locaties? 
Mijnheer de voorzitter, in onze fractie hebben we regelmatig discussie over het ambitieniveau en de 
uitvoering hiervan. We houden vast aan onze ambities, maar maken ons wel hier en daar zorgen over 
de voortgang van projecten: Centrumplan Ulft, verschuiving in fasering; Brede School Terborg, gaan 
we nu eindelijk beginnen? Varsseveld, waarom is Weening nog niet gesloopt? Terborg, hoe is het met 
de C1000? Gendringen, wat is de stand van zaken rondom pand Knaven? En deze lijst is nog niet 
volledig. We verwachten vanavond ook niet de antwoorden, maar willen gewoon regelmatiger 
geïnformeerd worden, ook als er niets gebeurt. In onze beleving kan dit in een maandelijks overzicht 
en dan gaat het niet om de cijfers, maar om de reële voortgang of vertraging. Dit leidt tot een betere 
en actuelere info. We kunnen als raad indien nodig sneller reageren en misschien kunnen we dan dit 
stuk informatie uit de programmabegroting weghalen, wat de leesbaarheid hiervan bevordert.  
Ook de communicatie naar onze inwoners over al dan geen voortgang van de projecten moet beter. 
Uitleggen waarom iets even niet lukt of uitgesteld wordt zorgt ook voor begrip en rust in de betrokken 
omgeving.  
Daarnaast zijn we als Lokaal Belang van mening dat we even moeten temporiseren met nieuwe 
ambities en ons meer moeten richten op de uitvoering van bestaande plannen. 
Betekent het dan dat we helemaal geen ambities meer hebben? Integendeel! Alleen verplaatsen we 
onze ambities naar onszelf als Lokaal Belang GVS en als raad. Hoe krijgen we meer contact met onze 
inwoners? Hoe krijgen de inwoners van onze gemeente meer invloed op het beleid? Een eerste 
aanzet is gemaakt middels het raadgevend beraad waarin politici, ambtenaren en inwoners uitgebreid 
hebben gepraat over de wisselwerking tussen de gemeente en de bevolking. Middels werkbezoeken 
aan gemeenten waar men onderwerpen op een andere manier benadert en de aanmelding voor 
‘proeftuinen’. Middels een iets andere opzet voor de vergaderingen komend jaar waarin met name 
flexavonden worden gereserveerd, waarop politici, inwoners, ambtenaren elkaar kunnen informeren 
zonder meteen in politieke standpunten terug te vallen. Ook moet er ruimte zijn voor politici om daar 
waar de behoefte is zich extra te laten scholen. Bijvoorbeeld waar het gaat om kaderstelling, 
gemeentelijke financiën, debatteren. Dit om de raad een extra kwalitatieve impuls te geven. Uiteraard 
is Lokaal Belang GVS als lokale partij, de naam zegt het al, zeer betrokken bij lokale gebeurtenissen 
en initiatieven. 
Mijnheer de voorzitter, Lokaal Belang GVS kan zich vinden in de vertaling van de voorjaarsnota zoals 
verwoord op bladzijde 41. 
Wat betreft bladzijde 42. hebben we u aangegeven hoe we tegenover de kosten staan van beheer 
naar ontwikkeling. Met uw andere voorstellen gaan we akkoord. Als laatste geeft u al een doorkijkje na 
2011. We hebben nu niet de behoefte om hierop te reageren. 
Tot zover in eerste termijn”. 
Dan heeft hij nog de motie liggen. 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 10 november 2008, 
constateert dat de totale opbrengsten van de woonlasten voldoende blijken om de kosten van 
investeringen in 2008 te dekken; 
is van mening dat er financiële ruimte is om de lasten van de inwoners te beperken; 
draagt het college op een eenmalige teruggave van € 20 per aanslag te verrekenen en deze 
verrekening op de aanslag van 2009 zichtbaar te maken. 
Lokaal Belang, Partij van de Arbeid en VVD dienen deze motie gezamenlijk in.  
 
De voorzitter dankt de heer Finkenflügel en zegt dat de motie rondgedeeld wordt. 
Hij geeft nog voor de maaltijd het woord aan de voorzitter van de laatste fractie, de PvdA, de heer 
Menke. 
De heer Menke dankt allereerst dat de voorzitter heeft willen stilstaan bij het overlijden van Herbert 
Keurentjes. Heel fijn, het steunt de fractie bij het verlies.  
Hij leest de volgende tekst voor. 
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De Programmabegroting 2009 – 2012. Dit keer met als titel : “Oude IJsselstreek oersterk in 
ontwikkeling” In de begroting is aangegeven waar het college op inzet, welke effecten ze verwacht en 
wil bereiken en met welke middelen. Ook is het een meerjarig sluitende begroting. 
En ook dit jaar weet het college ons weer te verrassen met de titel, maar niet alleen met de titel. Want 
die is altijd min of meer origineel, maar vooral ook met de inhoud. Onaangenaam verrassend dit keer 
ook. Speelde vorig jaar juli tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een discussie over vier 
rampscenario’s, nu is de begroting opgeluisterd met een onverwachte forse extra impuls ten behoeve 
van de ontwikkeling van de organisatie.  
In de aanbiedingsbrief wordt ter onderbouwing van die extra impuls verwezen naar uitgangspunten in 
een visiedocument dat in maart 2003, twee jaar voor de herindeling, schijnt te zijn vastgesteld. Daarin 
wordt over een robuuste en flexibele organisatie gesproken die het gemeentebestuur ondersteunt. 
Verder wordt een hele trits open deuren genoemd, die de robuustheid en flexibiliteit moeten 
verbeelden. Robuust, sterk en stoer dus! Dat was 2003 toen de definitieve herindeling nog lang niet 
rond was. Toen over wie met wie zou gaan nog flink werd gediscussieerd. Veel gemeenten wilden 
gewoon zelfstandig blijven en hun eigen broek ophouden. Ook onze organisatie wilde zelfstandig 
invulling geven aan beleidsopgaven (zonder ingewikkelde samenwerkingsconstructies met 
buurgemeenten), staat in de aanbiedingsbrief. Op dit gedateerde visiestuk is de personele claim 
gebaseerd waardoor, zegt dezelfde aanbiedingbrief, opnieuw een stap wordt gezet op weg naar de 
gemeente die we (kennelijk) willen zijn. Kennelijk zeg ik, omdat de discussie over wat voor een 
gemeente we zijn in relatie tot de kwaliteit van de organisatie en de omvang ervan in ieder geval nog 
steeds niet met de raad besproken is. Ja, in 2003 waarschijnlijk. Maar sindsdien niet, ook niet na de 
oproep van de PvdA in de voorjaarsnota, de raad nauw te betrekken bij en invloed te laten hebben op 
de evaluatie van de organisatie, haar structuur en de personele formatie. 
We zetten met de voorgestelde investeringen in de organisatie “nog sterker in op een hoogwaardig 
niveau van dienstverlening: een nog betere service naar onze inwoners”, schrijft het college 
vervolgens in de aanbiedingsbrief. De burger zal merken dat de dienstverlening en de communicatie 
verbetert, de leefomgeving zichtbaar heel schoon en veilig is, bouwen zichtbaar meer woningen 
oplevert, ontspanning en recreatie dichtbij huis is en accommodaties voor velerlei gebruik worden 
gerealiseerd. Precies de inzet van het college in de voorjaarsnota. Daarvoor was echter wel 
structureel 450.000 euro nodig. En over dat voorstel heeft de PvdA-fractie in juli al gesproken. Met de 
aanbevelingen die we toen hebben gedaan hebt u overigens erg weinig gedaan, maar daar kom ik 
later nog op terug.  
Nieuw is na de voorjaarsnota de extra investering in “van beheer naar beheer en ontwikkeling” van de 
organisatie. Dat kost ons volgend jaar 480.000 euro en in de jaren daarna structureel 363.000 euro. 
Dat is dus bovenop de zogenaamde ‘directe nood’ uit de voorjaarsnota.  
Drie maanden na de voorjaarsnota presenteert u de raad dus nu een begroting met een structurele 
verhoging van de personeelkosten met bijna een miljoen euro in plaats van 450.000 euro. Twee keer 
zoveel geld dan waar we op basis van de behandeling van de voorjaarsnota op rekenden.  
U moet wel direct na de behandeling van de voorjaarsnota opnieuw een nadere en andere 
prioriteitstelling hebben gedaan. Opnieuw ook zonder de raad te betrekken. De PvdA-fractie is zoals 
gezegd onaangenaam verrast maar ook boos. De conclusie die de PvdA-fractie na de voorjaarsnota 
trok, was dat we ervan uit mochten gaan dat alle, let wel alle speerpunten onverkort uitgevoerd 
zouden kunnen worden. Het college presenteerde, om dit te onderstrepen, nog niet zo lang geleden 
zelfs een boekje met speerpunten uit onder andere het coalitieakkoord met precies aangegeven 
wanneer ze gerealiseerd zouden zijn. Dat kon, zei het college nog in de voorjaarsnota, met de huidige 
bezetting en binnen het woonlastenkader dat in 2007 met de raad is afgesproken. Wel was de wens 
van het college het genoemde bedrag van 450.000 euro structureel in te zetten op het verbeteren van 
de dienstverlening. 
In deze begroting hebt u het incidentele bedrag van 380.000 euro dus ook omgezet in een structureel 
bedrag van 450.000 euro. Misschien hebt u dat uit de behandeling van de voorjaarsnota 
geconcludeerd. Ik meen me te herinneren dat van zo’n duidelijke onvoorwaardelijke meerderheid in 
die raadsvergadering juist geen sprake was. Maar goed, u mag het voorstellen.  
De extra impuls van 480.000 euro komt daar structureel bovenop, is het voorstel. Dit komt voor de 
PvdA-fractie als donderslag bij heldere hemel. Hoe kan het nu bestaan dat in een tijdbestek van drie 
maanden de personele impuls verdubbelt? En dat nadat de raad de contouren van de begroting in de 
voorjaarsnota heeft vastgesteld. 
Of de organisatie kent haar eigen noden niet en komt daarom telkens tot nieuwe inzichten, getallen en 
bedragen, en moeten we wellicht de schreeuw om aandacht van medewerkers vooral ook in dat licht 
serieus nemen. Of het college heeft geen grip op de begrotingscyclus en de inhoud ervan. Maar het 
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lijkt erg veel op het ongecontroleerd pleisters plakken. Het kan natuurlijk ook zijn dat de PvdA-fractie 
het maar niet wil begrijpen. Wat wel duidelijk wordt is dat er iets miszit in de onderlinge communicatie.  
Als klap op de vuurpijl wordt in de begroting ten slotte ook nog gezegd: “Feitelijk willen we graag meer 
doen, maar gezien de financiële beperkingen kan dat niet. Zo zullen we bijvoorbeeld niet kunnen gaan 
werken met trainees. Het opstellen van uitvoeringsbeleid sociale zaken zullen we op incidentele basis 
uit de WMO putten en er zal minder handhaving buitenruimte plaatsvinden dan we wensen.” Dat van 
die inzet van trainees begrijpt de PvdA-fractie sowieso al niet, maar deze laatste zinsnede is alweer 
een opmaat naar nog meer formatie en nog meer financiële middelen ten behoeve van de organisatie. 
Mij schoot het beeld van het zelfrijzende bakmeel, dat ik gebruikte bij het bezoek van de heer 
Cornielje, weer te binnen. De wijze waarop de raad de steeds wisselende formatievoorstellen 
voorgeschoteld krijgt, lijkt wel op het format van het oude radioprogramma: “u vraagt, wij draaien”. En 
daar past de PvdA-fractie voor. De PvdA-fractie wil grip op de discussie over de formatie en dus grip 
op de kosten van de organisatie. Omdat de discussie tot op heden een exclusieve aangelegenheid 
van het college en het management is, wil de PvdA-fractie het budgetrecht gebruiken om een “poot 
tussen de deur te krijgen”. Bij deze! 
We gaan akkoord met bladzijde 41 van de programmabegroting inclusief de structurele extra 
investeringen in het personeel van 450.000 euro onder de kop “directe nood”. 
We gaan echter niet akkoord met het voorstel op bladzijde 42 “van beheer naar beheer én 
ontwikkeling” (480.000 euro in 2009 en 363.000 euro de verdere jaren).  
Ook de loonkostencomponent in de doorontwikkeling van de gemeenteraad is wat ons betreft 
onderdeel van de discussie. Wij geven u hierbij onze overwegingen, drie inhoudelijke en drie 
financiële redenen. 
Allereerst vinden we de personele voorstellen zeer slecht onderbouwd. De PvdA-fractie is het volstrekt 
onduidelijk wat de extra investeringen in de organisatie nu opleveren. Een bloemlezing uit de 
aanbiedingsbrief, de begroting en de begrotingsmarkt:  
“De nieuwe prioriteitstelling levert op dat voor een extra bedrag aan personeelskosten van  
480.000 euro in het eerste jaar zowel financieel als organisatorisch de belangrijkste zaken kunnen 
worden ingezet. Dat betekent dat met deze kapitaalsinjectie, zo werd tijdens de begrotingsmarkt 
duidelijk, aan het einde van 2009: 
● de organisatie qua gedrag en houding met beide benen in de samenleving staat; 
● de communicatie op orde is; 
● er integraal gewerkt wordt; 
● de organisatie zijn adviesrol waarmaakt en; 
● strategisch kan denken en werken”. 
Weinig smart gemaakte resultaten. De PvdA-fractie heeft absoluut geen voorstelling van wat er 
werkelijk met het geld gebeurt. Nog onduidelijker wordt het als even later de uitwerking wordt 
geschetst. De effecten zijn kennelijk dat we: 
● de subsidiemogelijkheden beter benutten; 
● de beeldkwaliteit op peil hebben; 
● we eenvoudige meldingen binnen 24 uur oplossen; 
● minder risico’s lopen op schadeclaims; 
● de dienstverlening op het niveau van het landelijk gemiddelde hebben; 
● een betere regie op sociale zaken, de Wmo en het welzijnsbeleid hebben; 
maar dat de handhaving niet op een hoger niveau komt! 
Om de motivering nog onduidelijker te maken wordt in de aanbiedingsbrief nog geschetst wat we met 
diezelfde financiële injectie in de organisatie bereiken, namelijk: 
● een aanspreekpunt in de organisatie voor Fidessa; 
● versterking op het vlak van welzijn; 
● een strategische versterking; 
● actuele digitale bestemmingsplannen 
● het LOP wordt uitgevoerd; 
● het kwaliteitsbeeld openbare ruimte is conform beleid; 
● de “gemeente heeft antwoord” wordt gerealiseerd; 
● de organisatiebrede projecten op vlak van gegevensbeheer en verbetering dienstverlening krijgen 
vorm; 
● “handjes” ter ontlasting van eerste medewerkers. 
 
Zeg het maar. Voor de PvdA-fractie is er geen touw aan vast te knopen, laat staan dat we de burger 
kunnen uitleggen dat we hier ook nog veel extra geld voor uittrekken. Net zo onverwacht als de extra 
claim komt, net zo chaotisch is de motivering. 
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De tweede reden is dat de gemeenteraad nog steeds niet betrokken is bij evaluatie organisatie. 
De PvdA-fractie heeft u bij de behandeling van de voorjaarsnota niet voor de eerste keer gevraagd om 
als college, organisatie en raad, voordat we conclusies uit de evaluatie - waaronder het BMC-rapport - 
zouden gaan vertalen naar de formatie, vooral eerst nog eens goed kijken naar wat voor een 
gemeente we eigenlijk willen zijn. Waar we goed in willen zijn, bijvoorbeeld. Welke dingen we wel 
doen en welke dingen we niet of niet meer willen doen. Laten we bijvoorbeeld eerst nog eens kijken, 
zeiden we, of we alle 600 producten die we leveren ook wel allemaal willen en moeten blijven leveren. 
Of dat we ze beter uit kunnen besteden of samen met anderen kunnen uitvoeren.  
We hebben gevraagd; laten we als college, organisatie en raad, voordat we conclusies uit de 
evaluatie gaan vertalen naar formatie, ook aandacht besteden aan het verminderen van de werkdruk. 
Duidelijk is dat als de druk te hoog wordt opgevoerd en/of te lang aanhoudt de rek er op enig moment 
uit gaat, het ziekteverzuim loopt dan op en er ontstaat frustratie. En dat moet niet. Daarom zit de 
organisatie in de eerste plaats te wachten op keuzes in prioriteiten. Want de gemeente heeft veel 
ambities, maar ook nog heel veel gewone dagelijkse taken. De politiek en het bestuur moeten daarin 
echt duidelijke keuzes maken. De werkvloer die het tempo niet overal en altijd bij kan houden wil van 
het management, maar ook van de politiek horen waar ze hun energie wel en niet (of minder) op 
moeten richten.  
We hebben gevraagd; laten we als college en raad voordat we conclusies uit de evaluatie gaan 
vertalen naar formatie ook kijken hoe we een goede werkgever kunnen en willen zijn en blijven. De 
PvdA-fractie was enorm blij met de conclusie dat we een loyale organisatie hebben, weliswaar stevig 
belast, maar met een toekomstgerichte blik zonder nostalgische sentimenten. Een compliment voor 
alle medewerkers en dat al na drie jaar herindeling, zei de PvdA-fractie ook tijdens de behandeling 
van de voorjaarsnota in juli. 
We hebben toen ook gezegd, waarom is de oplossing voor werkdruk in de organisatie steeds en 
uitsluitend “handjes erbij”? Kunnen we het harde werken en op de tenen lopen van huidige loyale 
medewerkers niet extra financieel waarderen? Waarom niet voor alle uitvoerende medewerkers een 
salarisschaal erbij? Centjes in plaats van handjes dus. We wilden in ieder geval, behalve prioriteiten 
stellen, de tevredenheid van medewerkers beïnvloeden door veel ontwikkelingsmogelijkheden te 
bieden, veel trainingen, veel promotiekansen en werk waar je iets van leert. We wilden daarover graag 
met u praten.  
De PvdA-fractie vroeg het college voordat we conclusies uit de evaluatie zouden gaan vertalen naar 
de formatie, met de raad te praten over hoe je een adequate, snelle, duidelijke en dienstverlenende 
overheid kunt zijn. Want we zijn er natuurlijk in de eerste plaats voor de burger. En daar wil de PvdA-
fractie best in investeren. Maar de PvdA-fractie wil wel eerst met u praten over het gewenste niveau 
van dienstverlening. 
Kortom: de gemeenteraad is wat de PvdA-fractie betreft absoluut onvoldoende betrokken bij de 
conclusies en oplossingen uit de evaluatie van de organisatie en de vertaling daarvan in de formatie. 
En de PvdA-fractie wil die betrokkenheid wel. 
Het derde punt. De coalitiepartijen hebben in 2005 gezegd dat ze de voorzieningen op het huidige 
(hoge) niveau in stand wilden houden. Ze hebben ook afgesproken de lasten voor de burgers niet 
meer dan trendmatig te willen verhogen. Die uitgangspunten waren een bewuste keuze. Een keuze 
namelijk, die dwong naar andere dingen te kijken dan schrappen in voorzieningen en verhogen van de 
lasten van burgers. Want vergelijk onze gemeente met een gezin. Dan is het ondenkbaar dat als de 
portemonnee leeg is, gewoon steeds meer uitgegeven kan worden. Ook gewone mensen moeten 
keuzes maken en prioriteiten stellen. Zij kunnen óók niet verder springen dan hun (financiële) polsstok 
lang is. En de PvdA-fractie wil dat ook niet. Daarom is onder andere de organisatie en de omvang 
ervan genoemd en gebruikt als bron voor structurele bezuinigingen. We vonden dat de 
schaalvoordelen en efficiency van de nieuwe organisatie, en dus de vertaling naar de kosten ervan, 
een bijdrage moest leveren aan de oplossing van het begrotingstekort. De benchmark laat nu dan ook 
een slanke organisatie zien. Dat was ook precies één van de uitgangspunten in het coalitieakkoord. 
Deze keuzes aan het begin van deze regeerperiode hebben dus ook effect op de organisatie gehad. 
Niet in alle gevallen het juiste effect natuurlijk, en dat moet je ook herstellen. Maar we zijn steeds en 
terecht kritisch gebleven op juist ook de (personele) uitgaven. De kosten van de organisatie wil de 
PvdA-fractie ook in de hand blijven houden. 
Ten vierde. We twijfelen aan de soliditeit van de begroting in het algemeen 
Want de gemeente Oude IJsselstreek worstelt al sinds 2005 met de begroting. In 2005 moest een 
tekort van maar liefs 2 miljoen euro worden weggewerkt. Bovendien vond de provincie Gelderland de 
reservepositie van de gemeente Oude IJsselstreek ver onder de maat.  
Op aandringen van de coalitiedragende partijen in de raad is toen, zoals gezegd, gekeken naar de 
mogelijkheden van een vacaturestop, het terugbrengen van het aantal managementfuncties en het 
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toepassen van de “Remkesregeling”. Die maatregelen waren nodig om het financieel 
meerjarenperspectief sluitend te krijgen.  
De PvdA-fractie was daarna in de veronderstelling dat toen het tekort van meer dan 2 miljoen euro 
was weggewerkt, de Begroting 2006 nog even moeilijk zou worden, maar in 2007 in ieder geval 
sluitend zijn. Niets was minder waar. In juni 2006 presenteerde het college de voorjaarsnota onder het 
motto: “Koersvast ondanks financiële tegenwind”. Daarin werd opnieuw een structureel tekort 
gepresenteerd op de exploitatiebegroting van 1,4 miljoen euro en bleek de investeringsruimte bij lange 
na niet voldoende om alle wensen te kunnen honoreren. In november van hetzelfde jaar, bij de 
behandeling van de begroting, zag de wereld er al weer veel zonniger uit. Het college had in de 
zomermaanden de investeringen geprioriteerd, de dividenduitkeringen nauwkeuriger begroot, 
bezuinigingen opgevoerd, de inkomsten verhoogd en de kapitaalslasten onderuitgeput. En ook nog 
alle suggesties die in de voorjaarsnota door de raad waren gedaan tegen het licht gehouden of 
gebruikt. 
Het college leek er opnieuw in geslaagd, ondanks de geringe budgettaire ruimte, een structureel 
sluitende begroting te presenteren met daarin toch voldoende ruimte voor nieuw beleid. Want naast 
de zeg maar ‘verplichte’ investeringen waren ook alle voor onze gemeente belangrijke majeure 
projecten gedekt.  
In de Voorjaarsnota 2007 pakten zich echter opnieuw donkere wolken samen boven de gemeente. 
Het college zei het omgekeerde van 2006, namelijk: wij geven het roer uit handen en over! Het college 
bleef weliswaar gaan voor het verwezenlijken van de ambities, maar voldoende geld was er niet. Dus 
raad zeg het maar, was het advies. En vervolgens legde het college de raad vier keuzes voor. Keuzes 
die toen meer weg hadden van rampscenario’s waaruit de raad de minst slechte mocht kiezen.  
In de Begroting 2008 was alles echter weer opgelost nadat de raad akkoord ging met het 
collegevoorstel, waarin de lokale woonlasten voor de burger in één bedrag en aanslag zouden zijn 
verwerkt en totaal, trendmatig met 5,5% zouden stijgen. De PvdA-fractie ging eveneens akkoord met 
het voorstel de woonlastenstijging in 2008 met 4% extra te verhogen. Omdat we onze ogen niet sloten 
voor nieuwe ontwikkelingen. 
Zelfs in de Voorjaarsnota 2008 nog zagen we tot onze schrik dat we in de Begroting 2009 kennelijk 
afstevenden op een tekort van 569.869 euro. Nu ligt de Begroting 2009–2012 voor en die is toch weer 
sluitend. Gelukkig! 
Maar voor hoe lang, vraagt de PvdA-fractie zich af. Zoals ik net beschreef hebben we in de loop van 
deze periode steeds geworsteld met de begroting. Steeds werden we heen en weer geslingerd tussen 
hoop en vrees. Wij zijn er nog steeds niet gerust op dat de begroting sluitend blijft. En willen eerste 
meer zekerheid over de stabiliteit in de financiële huishouding alvorens deze extra te gaan belasten 
met forse structurele uitgaven. Hoe we die zekerheid krijgen, weet ik niet. Een Rekenkameronderzoek 
misschien? 
Wat de afgelopen jaren ook bleek is dat de koers van de algemene uitkering en de verschillende 
dividenden van bijvoorbeeld NUON en de Bank der Nederlandse Gemeenten en Vitens onnavolgbaar 
en niet te voorspellen zijn. Dat maakt óók dat de waarde van de voorjaarsnota’s en de financiële 
meerjarenperspectieven, voor ons als raad zeer wisselend is. En nu gebruikt u juist die 
onvoorspelbare elementen om de extra structurele personeelsuitgaven te dekken. De PvdA-fractie 
vindt dat een verkeerde keuze, die bovendien slecht getimed en dus veel te risicovol is. 
Het voorstel is namelijk om de dividendverwerking in de begroting te bepalen op het meest recente 
werkelijk ontvangen reguliere dividend (in dit geval het dividend 2007). U wilt vervolgens gedurende 
het begrotingsjaar de ontwikkelingen in het nettoresultaat volgen en zo nodig de begroting door een 
begrotingswijziging aanpassen. 
Deze methodiek betekent voor 2009 een extra geraamde opbrengst van 690.000 euro. 
Het lijkt een mooi lichtpuntje in deze sombere tijden. De beurs stort in, de huizenprijzen dalen voor het 
eerst in bijna twintig jaar en de inflatie stijgt nu al bijna tot 3%. Het college verwacht echter dat de 
dividenden zeer hoog blijven. De PvdA-fractie verwacht dat niet en vindt de extra geraamde opbrengst 
van 690.000 euro niet reëel.  
NUON heeft over het derde kwartaal van 2008 bijvoorbeeld een verlies geboekt van 2 miljoen euro, 
tegenover een winst van 179 miljoen euro in dezelfde periode een jaar terug. Het geprivatiseerde 
NUON heeft zich namelijk op de geweldig risicovolle termijnmarkt begeven en grote posities 
ingenomen tegen veel te hoge prijzen, terwijl de olieprijs, door de angst voor een recessie, met de 
helft is gedaald. Bovendien heeft het voormalige nutsbedrijf een groot deel van zijn netwerken en 
energieopwekkingbedrijven verkocht aan bedrijven in USA en vervolgens terug gehuurd (de 
zogenaamde “cross border lease”). De opbrengsten van die verkopen zijn vervolgens op de beurs 
belegd en door de beurscrisis geweldig in waarde gedaald. Daarvoor is in het derde kwartaal een 
voorziening getroffen van 58 miljoen euro. 



 

Notulen raad 10-11-2008 17

Van dit gelegaliseerde piramidespel is de consument nu de dupe. Want “Ondanks de dalende 
grondstofprijzen in dit kwartaal zijn we genoodzaakt om de tarieven voor Nederlandse consumenten te 
verhogen. Deze zijn gebaseerd op inkoopprijzen in een voorliggende en ruimere periode,” zegt het 
persbericht schaamteloos. 
Het is een gotspe dat de privatisering van de energiesector zelfs basisbehoeften als energie tot 
speelbal van het casinokapitalisme hebben gemaakt. Nationaliseren die handel, net als met 
systeembanken gebeurt. Maar dat is een andere discussie. 
De PvdA-fractie kan u wel voorspellen dat het vierde kwartaal voor NUON minstens zo verliesgevend 
zal zijn als het derde. Hoe de situatie in 2009 is weten we niet, maar dat de dividenden onveranderd 
hoog blijven geloven we niet. 
Voor het accres geldt, en dan kom ik tot een eind, hetzelfde. Tot mijn verbazing, want bij mijn weten 
voor het eerst wordt op de valreep nog rekening gehouden met de extra inkomsten verband houdende 
met de septembercirculaire. Anders waren we in de begroting ook ruim 200.000 euro tekort gekomen, 
schrijft u. Ten opzichte van de meicirculaire is vooral het accres voor het jaar 2009 fors toegenomen, 
wat uiteindelijk resulteert in een extra algemene uitkering van 410.000 euro. De jaren daarna vertonen 
daarentegen weer een daling. In 2011 zelfs tot 160.000 euro. En dat is precies waarom de PvdA-
fractie ook deze dekking niet deugdelijk genoeg vindt. 
Ik kom tot een conclusie. 
Tenslotte. Er ligt een begroting die weliswaar ook meerjarig sluit, maar dat komt vooral ook door een 
opwaardering van de dividenden en een verhoging van het accres. De PvdA-fractie heeft echter niet 
alleen twijfels over de stabiliteit van onze begroting in zijn algemeen. Maar wij vinden ook dat het 
college in deze begroting te zwaar leunt op de extra dividenden en de uitkomsten van de 
septembercirculaire. Zeker als u deze incidentele voordelen gebruikt voor structurele financiering van 
formatieplaatsen. Dus als de conclusie al mocht zijn dat de extra investeringen in de formatie 
onverkort gehonoreerd moeten worden, wat de PvdA-fractie niet vindt, dan vinden we een dergelijke 
fragiele dekking onverstandig. 
Paar andere dingen, heel kort. 

1. Wanneer gaat de skatebaan open en wanneer wordt een soortgelijk initiatief in de 
Vogelbuurt gehonoreerd?  

2. De PvdA-fractie wil, nu het Masterplan Vogelbuurt/Biezenakker is gepresenteerd, een 
Masterplan Groen voor dit gebied. Niet pas als alle werkzaamheden zijn begonnen, maar 
nu het nog invloed kan hebben. U hoeft dat niet in uw eigen overbelaste organisatie op te 
lossen. Gezien de waarde van een goed masterplan lijkt ons externe expertise het meest 
voor de hand liggend. 

Ten slotte wil ik deze eerste termijn afsluiten met het college, de overige raadsfracties en de 
medewerkers en de organisatie te bedanken voor de inzet en de samenwerking in de afgelopen 
periode. Wij hopen op een samenwerking die net zo goed blijft in 2009. Dank u wel in eerste termijn. 
 
De voorzitter dankt de heer Menke voor zijn bijdrage vanuit de PvdA. Hij zegt dat er nu gepauzeerd 
wordt om met elkaar het stamppotbuffet te nuttigen in deze zaal. Ondertussen, voor of na en 
misschien wel tussen de maaltijd, worden er ook nog foto’s gemaakt van de verschillende fracties. 
Dus krijgt ieder op een gegeven moment een seintje van de medewerkster Communicatie als er een 
foto gemaakt moet worden. De vergadering is geschorst tot half acht en hij wenst ieder smakelijk eten. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. Voor de beantwoording door het college in eerste termijn 
geeft hij eerst het woord aan wethouder Sluiter. 
Wethouder Sluiter gaat in op de vraag van de PvdA over de skatebaan. Op dit moment ligt er een 
conceptovereenkomst over heropening van de huidige skatebaan, dan wel dat er gezocht wordt naar 
de mogelijkheden voor een nieuwe skatebaan. Dat heeft alles te maken met de mogelijkheden en de 
kosten. Daar komt een collegevoorstel voor. De verwachting is dat er geld tekort zal zijn, al is er geld 
opgenomen in de Begroting 2009. Maar dan komt het college graag bij de raad terug. 
De PvdA had nog een vraag over de Vogelbuurt. Bekeken moet worden of dit wel kan en past in het 
plan van de Vogelbuurt. 
De heer Menke zegt dat het juist de bedoeling was dat het Masterplan Groen zou passen in het 
Masterplan Vogelbuurt/Biezenakker. Het is nu de tijd daarvoor. Wachten tot alles verbouwd en 
gesloopt is, duurt veel te lang. Vandaar de vraag om nu te beginnen met het Masterplan Groen voor 
de Vogelbuurt. 
Wethouder Sluiter zegt dat voor zover zij weet, er op dit ogenblik alleen voorzien is in een trapveldje. 
De heer Menke zegt dat het mooi zou zijn om het inrichten van het trapveldje en het omvormen tot 
parken en dat soort dingen nu mee te nemen. Er is heel veel groen ontstaan, er zijn 240 woningen 
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weg, waarvoor er 150 teruggebouwd worden. Die ruimte moet ook kwalitatief ingevuld worden. En 
ook zou je kunnen kijken hoe je de infrastructuur in het groen zou kunnen zetten. 
Wethouder Sluiter begrijpt dat de heer Menke liever zou zien dat daar een skatevoorziening zou 
komen. 
De heer Menke zegt dat dit mogelijk is, maar dat het ook over die andere zaken gaat. 
Wethouder Rijnsaardt begrijpt de bedoeling van de heer Menke. Hij eindigde zojuist met de 
Biezenakker en zei dat het masterplan er moet komen voordat er überhaupt iets gaat gebeuren. 
Spreker is dat met hem eens. Hij vindt dat de organisatie daar niet uitgeblonken heeft in integraal 
werken. Er is al ver gesproken hoe het college dit wil corrigeren, want het is een van de belangrijkere 
wijken die op de schop staan dit moment. Dit wordt ongetwijfeld gecorrigeerd en daarin zal 
ongetwijfeld het verhaal van zijn collega’s in worden geïntegreerd. Hij denkt dat dit een tijdig signaal 
is. 
Hij antwoordt op de vraag van de heer Sluiter over de coffeeshops en de veiligheid. Zeker in de 
nieuwe plannen die de gemeente nu heeft ontwikkeld is een systematiek uitgewerkt, waarin de buurt 
gehoord wordt over zaken als verlichting, groen, bomen et cetera. Het college wil niets anders dan de 
bewoners een veilig gevoel geven. Hij neemt de opmerking ter harte en zegt dat de organisatie 
eigenlijk al een jaar hier flink mee aan de gang is om dit tot uitvoering te brengen. 
De heer Van de Wardt diende een amendement in over leefbaarheid. Dit lijkt spreker een overbodig 
amendement. In zijn beleving is het college al volop bezig met de strategie die aangaande 
leefbaarheid ontwikkeld is. Als gevraagd wordt om mijlpalen, dan is hij het met de heer Van de Wardt 
eens dat je er nog niet heel veel van ziet. Maar er zijn veel zaken in voorbereiding. Een 
voorzieningendiscussie wordt op dit moment gevoerd. Die heeft de raad naar zich toe getrokken. Maar 
het college is ongeduldig, zoals bekend. 
Er is stiekem al begonnen met een paar pilots. Hij noemt dan toch even Varsselder-Veldhunten, waar 
al veel vordering is. Hier zijn het niet de politiek of het ambtenarenapparaat, maar vooral de mensen 
zelf die meedenken. Dat zijn sessies die volledig gedaan worden door mensen uit de samenleving, die 
uiteindelijk tot iets komen. Daar gaat het college vol voor. Ondertussen wordt er op de achtergrond 
gewerkt in de Heelweg en zijn de eerste gesprekken in Westendorp aan de gang. Vooruitgelopen 
wordt op de uitvoeringsplannen die de Vereniging Kleine Kernen op die plek aan het doen is. 
Natuurlijk baart de leegloop van de kleine kernen het college evenals de heer Sluiter zorgen. Want het 
college wil daar ook graag de scholen overeind houden en er van alles aan doen. Hij vertelt dat 
omliggende gemeenten komen kijken hoe hier dit soort zaken aangepakt worden. 
De heer Van de Wardt zegt dat dit voor het CDA een speerpunt is en volgens hem ook voor de 
coalitie. Er zijn een twaalftal speerpunten benoemd die niet in de programma’s verwerkt zijn, maar 
apart verwerkt zijn in de begroting. Als hij kijkt naar het onderwerp leefbaarheid ziet hij daar jaar op 
jaar allerlei kretologieën staan en allerlei zaken die moeten gebeuren. Maar er wordt geen budget aan 
gehangen. Hij hecht er waarde aan te melden dat bij de presentatie uit de ambtelijke organisatie er 
duidelijk op een sheet staat dat er de afgelopen jaren onvoldoende aandacht aan besteed is, omdat er 
geen bezetting was. Dan kan de heer Rijnsaardt wel een aantal zaken noemen. Als gezegd wordt dat 
het college bezig is in de Heelweg, meent hij dat dit al vier jaar het geval is. In Westendorp is volgens 
hem ook al vier jaar terug begonnen. Hij vraagt zich af wat er nu concreet met het punt leefbaarheid 
gebeurt. 
Wethouder Rijnsaardt voelt zich uitgedaagd om over een nog verder verleden te praten, maar zal dit 
niet doen. Varsselder-Veldhunten en de Heelweg staan beide op de investeringsstaat. Het is juist dat 
er meer krachten bij gebruikt kunnen worden. Maar als gesuggereerd wordt dat er niets aan de 
leefbaarheid gebeurt, vindt hij dit afdoende bewijs dat er zeker aan gewerkt wordt. Het zou een 
belediging zijn voor de mensen met wie hij ambtelijk dit traject loopt. 
De heer Van de Wardt vindt dit een gechargeerde opmerking. Dat zou betekenen dat hij zei dat er 
niets gebeurt. Hij ziet een programma zonder personele invulling en hij roept alleen de raad op om 
formatie binnen dit programma, opdat de dingen, die de wethouder niet heeft genoemd maar die wel 
onder leefbaarheid vallen, ook aangepakt kunnen worden. 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat als het om geld en mankracht gaat alles welkom is. Maar dat besluit 
de raad zelf. 
De heer Van de Wardt proeft uit de reactie van de wethouder dat hij dit eigenlijk ondersteunt. 
De heer Rijnsaardt zegt dat de raad aan zet is en dat als de raad bijdraagt, dat het dan welkom is. 
Het CDA heeft een motie ingediend en heeft gevraagd om budget. Hij vraagt dit te ondersteunen. 
De voorzitter vraagt welk budget hij bedoelt. 
De heer Van de Wardt zegt dat dit het budget is dat gevraagd wordt voor extra ambtelijke 
formatieplaatsen. Meer dan in de voorjaarsnota gevraagd is voor de eerste nood. Als hij het goed 
begrepen heeft is op de begrotingsavond gezegd dat de formatie ook op dat punt ingezet zou kunnen 
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worden. 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat hij in principe reageerde op de opmerking dat er niets gebeurd is. 
De heer Van de Wardt vraagt of hij dat gezegd heeft. Het is hem niet bekend. 
De heer Rijnsaardt zegt dat alles wat het CDA extra wil doen, met de raad besproken moet worden.  
Het CDA heeft een motie grijs-groen ingediend. Wethouder Freriks kan daar dadelijk op ingaan. Hij 
kan de sociale samenhang aangeven. Als uitvoerend wethouder wil spreker zeggen dat hij gaat voor 
de kwaliteit die hij de inwoners wil leveren. Dat betekent zeker dat met de samenhang van 
arbeidsovereenkomsten met Wedeo, ISWI of misschien Hameland rekening gehouden moet worden. 
Maar de eerste prioriteit is de kwaliteit en dat kan met goed opgeleide mensen en die zouden 
ondersteund kunnen worden door anderen. 
De heer Van de Wardt zegt dat zojuist werd gezegd dat sommige zaken niet uitblinken in integraliteit 
van aanpak. Dit is zo’n zaak waarvan hij zegt: pak dat nou eens aan, niets meer en niet minder. Hij 
roept de raad op om te onderzoeken wat de meerwaarde is van de samenwerking, omdat het CDA 
vindt dat hier ook een sociaal element ligt. Ook als werkgever ligt er een verantwoordelijkheid voor de 
mensen die wat verder weg van de arbeidsmarkt staan. 
De heer Finkenflügel vraagt de voorzitter om de moties in de tweede termijn te behandelen. 
De voorzitter vindt dit een goed idee. Hij stelt dat er best interrupties gepleegd kunnen worden. Maar 
interrupties zijn kort en geen herhaling van standpunten. 
Wethouder Rijnsaardt wil toch voor de afdeling opkomen. Het is zeker niet zo dat er niets aan die 
sociale samenhang zou gebeuren. Er is recentelijk nog iemand in dienst genomen. 
Lokaal Belang had het over het fietspad naar Megchelen. Hij denkt dat daarover een nieuwe 
discussie, een heroverweging moet plaatsvinden. Dit fietspad is door het college naar achteren 
geschoven, omdat er inmiddels fietssuggestiestroken zijn aangebracht.  
De heer Siemes denkt dat de wethouder niet goed op de hoogte is. Waar doelt hij op bij “inmiddels”? 
Die fietssuggestiestroken zijn zeven jaar geleden al aangebracht als tijdelijke voorziening met het oog 
op het aanleggen van een fietspad. 
De heer Rijnsaardt zegt dat dit betekent dat je het via een discussie moet heroverwegen. 
De heer Siemes zegt dat als je alles wat besloten is moet heroverwegen, je wel aan de gang kunt 
blijven. Hij vindt het vreemd dat er in de brochure van de gemeente tijdens de open dag een lokaal 
initiatief werd geprezen dat juist over dit fietspad ging. 
De heer Van de Wardt wil graag weten wat de wethouder met deze vraag doet. 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat er geld bij moet. Het moet begroot worden en er moet geld worden 
toegewezen. 
De heer Steentjes is het niet helder met welk argument het fietspad naar achteren geschoven is. Het 
stond in de meerjarenbegroting. 
De heer Rijnsaardt zegt dat het fietspad nog steeds in de meerjarenbegroting staat, maar voor een 
ander jaar. Het is ingehaald door een ander fietspad, het fietspad Sinderen. 
De heer Finkenflügel wil erop wijzen dat de raad de prioriteiten stelt. De wethouder moet snel in de 
commissie uitleg geven en dan alsnog de keuze aan de raad laten. 
De heer Steentjes is het eens met de heer Finkenflügel. De raad stelt de prioriteiten, maar misschien 
denkt het college daar anders over. 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat dit niet het geval is, maar dat hij dan vraagt om er geld bij te doen. 
Het verhaal over de Biezenakker is nu voldoende duidelijk, denkt hij. 
De voorzitter gaat nu over naar de bijdrage van wethouder Freriks. 
Wethouder Freriks wil graag ingaan op een aantal opmerkingen en op enkele moties die ingediend 
zijn. Hij begint met de vraag van het CDA wanneer nu de schop in de grond gaat. Dan gaat het over 
de multifunctionele accommodaties in Terborg en Silvolde. In de vorige raadsvergadering is hij al op 
beide dingen ingegaan en heeft de hele geschiedenis nog eens nagekeken. Als de ruimtelijke 
ordeningprocedure meewerkt in Silvolde - die artikel 19-procedure loopt nog twee weken - dan zou in 
januari begonnen kunnen worden, als er geen vorst in de grond zit. Want 17 november gaat de artikel 
19-procedure voor de MFA in Terborg in. 
De heer Bergevoet wil ook een boon in de pot doen. Hij verzoekt voor de tribune uit te leggen wat 
MFA is. 
Wethouder Freriks zegt dat het gaat om twee multifunctionele accommodaties, de Brede School in 
Terborg en de Lichtenberg in Silvolde. 
Hij gaat dan naar de motie over de defibrillatoren. Het lijkt wel of het CDA bij hem aan tafel heeft 
gezeten twee maanden geleden. Toen heeft hij een delegatie ontvangen van een nieuwe stichting in 
de Oude IJsselstreek die werk wil gaan verzetten op dit terrein. De stichting bestaat uit vrijwilligers die 
het nodige willen gaan doen. Met hen is afgesproken dat dit ingepast gaat worden in het landelijke 
plan dat hier in de regio loopt. Men wil daar dat mensen via een sms gewaarschuwd worden dat er 
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iemand gedefibrilleerd moet worden en dat vrijwilligers in de omgeving daar dan binnen zes minuten 
kunnen zijn. Daarop vooruitlopend heeft hij met de stichting afgesproken dat er een voorstel in het 
college komt met een groter aantal dingen dan verwoord in deze motie. Waarschijnlijk ligt het voorstel 
binnen veertien dagen bij het college. Hij mist in de CDA-motie de opleiding. De stichting wil ook 
ervoor zorgen dat er in de omgeving van de defibrillatoren mensen zijn die deze kunnen bedienen. 
Een van de belangrijke zaken is dat al die dingen die nu binnen een bank of sporthal staan, aan de 
buitenkant opgehangen worden.  
Er is een opmerking gemaakt over het vrijwilligersbeleid. De uitwerkingsnota moet gaan komen. Er is 
nu binnen de formatie tijd vrijgemaakt voor de komende periode. Dat wil niet zeggen dat er niets is 
gebeurd. Er is geld uitgegeven aan externe instanties, zoals de Vrijwilligers Intensieve Thuiszorg, 
VIT, die bepaalde cursussen en vrijwilligersdagen voor de vrijwilligers georganiseerd heeft. Ook de 
vrijwilligersvacaturebank bij Fidessa heeft een extra impuls gekregen, waarmee zij meer moeten 
gaan doen voor de vrijwilligers, c.q. het bemiddelen van vrijwilligers. 
De heer Finkenflügel maakte een opmerking over de Wmo en over de nieuwe taak die erbij komt. Het 
is inderdaad gigantisch onduidelijk hoe deze taak er uit komt te zien en wat dit voor de mensen 
betekent. De overdracht is erg slecht geregeld. Mensen krijgen geen bericht daarvan. De gemeente 
moet ze zelf opsporen of ze moeten zichzelf maar melden. Daar is de gemeente druk mee bezig, 
maar het geeft wel weer heel veel onduidelijkheid voor de mensen zelf. 
Idem dito wat betreft de gelden. In 2010 wordt opnieuw geëvalueerd wat betreft de indicatoren. Daar 
hebben de Achterhoekse gemeenten een onderzoek naar laten doen. Er is een aantal belangrijke 
indicatoren niet meegenomen. Den Haag heeft toegezegd dat het rapport meegewogen gaat worden, 
maar dat zegt verder nog niets. 
Dan de motie over samenwerking ISWI, Wedeo en de gemeente. Hij wil voorop stellen dat de 
gemeente al langer in gesprek is met Wedeo over de betekenis van samenwerking. Er is toen heel 
goed gekeken naar de financiële kant en niet zozeer naar de menselijke kant en de voorbeeldfunctie 
die je als gemeente hebt. Financieel zou het niets opleveren, maar alleen meer geld kosten. Wat 
betreft de voorbeeldfunctie wil het college zeker gaan kijken wat dit zou kunnen betekenen. Dan moet 
niet alleen gekeken worden naar mensen bij het ISWI of in de WSW, maar ook naar mensen die in 
de WAO of Wajong zitten of zelfs naar de niet-uitkeringsgerechtigden, naar allen die een grote 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Je zou het breder kunnen gaan trekken. Aan de andere kant is 
Wedeo een gemeenschappelijke regeling voor drie gemeenten. Belangrijk voor die organisatie is dat 
er een fundament is van producten die alle drie de gemeenten afnemen. Anders is het een 
supermarkt, waar iedere gemeente iets uit kan halen. Dan ondergraaf je de positie van die instelling 
volledig. Dan krijg je wat je hier en daar al ziet, dat werkvoorzieningschappen om gaan vallen. Hij is 
blij dat in ieder geval deze drie gemeenten en de raad hier positief besloten hebben dat dit fundament 
daar gelegd moet worden. Dat is belangrijk, evenals dat het belangrijk is dat je als drie gemeenten 
een uitvoeringsnotitie zou moeten hebben over de wijze van verdere invulling. 
Hij weet wel dat de gemeente Oude IJsselstreek niet de slechtste en misschien wel de beste 
werkgever is. Veel werk wordt uitbesteed aan Wedeo in het groen en bij de post bijvoorbeeld. Hij 
schat in de meeste opdrachten te geven van de drie gemeenten. Dat geeft ook aan hoe belangrijk de 
gemeente deze samenwerking vindt. Hij weet dat er overleg is tussen ISWI en Wedeo op 
beleidsmatig terrein en ook van beide met de gemeente. Dat overleg is pril. Soms kan het nog niet. 
Bijvoorbeeld de WSW moet in Nederland een behoorlijke kanteling maken naar aanleiding van 
diverse rapporten. Hij weet dat de raad budget beschikbaar heeft gesteld om die kanteling te kunnen 
maken. Hij wil graag de ruimte om die samenwerking gestalte te gaan geven. Hij wil het niet te nauw 
maken door het alleen op WSW en WWB te gaan focussen. Misschien moet je ook naar de Wajong 
kijken. Laat het college daar mee terugkomen, maar wel in samenwerking graag met de twee andere 
gemeenten. Daar zal het grootste voordeel in gaan zitten. Er zijn allerlei samenwerkingsvormen. De 
meest vergaande is dat alle mensen van Wedeo die in het groen zitten, overgaan naar de gemeente 
of omgekeerd. Het college heeft rond deze discussie gezegd een maatschappelijk aanvaardbare 
aanbesteding te willen hebben. Dat gebeurt hier met het groen, dat gebeurt met de hulpmiddelen van 
de Wmo, waarin Hartingbank, die het nu doet, gedwongen is een bepaald percentage mensen te 
nemen dat een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dat gebeurt met de huishoudelijke hulp. Hij 
denkt dat de gemeente al lang een grote taak op zich genomen heeft. Nooit voldoende, maar het is 
een heel moeilijke categorie. Als gezegd wordt, ga verder op die weg van samenwerking, vindt hij dat 
prima, maar wil hij wel de ruimte om dat op dat op deze manier te doen en niet door alleen bepaalde 
projecten te ondernemen. 
De voorzitter dankt de heer Freriks en geeft het woord aan wethouder Haverdil. 
Wethouder Haverdil zegt dat er opmerkingen gemaakt zijn over het projectbureau. Het CDA zei dat 
er te weinig informatie kwam. Hij belooft om voor de Voorjaarsnota 2009 alle financiële aspecten van 
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alle majeure projecten die vallen onder het projectbureau te presenteren. Dan zijn ze helemaal 
doorgerekend wat betreft alle risico’s en kan met elkaar gekeken worden waar eventuele 
vertragingen zitten in projecten en welke invloed de economische crisis heeft, als deze al zou 
toeslaan op de projecten.  
De heer Finkenflügel zei dat hij het projectbureau ziet verdwijnen in de organisatie. Het projectbureau 
daalt inderdaad in de organisatie, maar wel als zelfstandig projectbureau. Nu is met toestemming van 
de raad drie keer een half miljoen uit de grondexploitatie gehaald. Straks is het de bedoeling dat het 
projectbureau zichzelf zal bedruipen en weggeschreven wordt over de projecten. Dat laat het college 
zien in de toegezegde rapportage. Verder zal hij via de reguliere cyclus de raad blijven informeren. 
De heer Steentjes zegt dat de verantwoordelijk wethouder aangeeft dat die drie keer 500.000 euro 
uit de grondexploitatie gehaald is. Hij had eerder begrepen dat deze gelden toegeschreven werden 
aan majeure projecten. Als deze projecten verzilverd werden, zou het geld daarin verdisconteerd 
worden. 
De heer Haverdil antwoordt dat begonnen is bij een nulsituatie en vervolgens is gezegd dat er drie 
keer een greep uit het grondbedrijf is gedaan. Daarna zijn de kosten van de individuele werknemers 
verdisconteerd over de diverse projecten. Dus uiteindelijk moeten deze zichzelf terugverdienen. 
Vanaf het vierde jaar moet het projectbureau zichzelf met al deze projecten bedruipen. 
De heer Steentjes vraagt of dit betekent dat het ten laste gaat van de reguliere begroting als de 
gelden niet terugkomen uit de verschillende projecten. 
Wethouder Haverdil zegt dat dit zou kunnen. 
De heer Steentjes zegt dat dit de afgesproken werkwijze was. 
De heer Haverdil wil in de presentatie van de verschillende projecten en het meerjarenperspectief 
daarin laten zien wat er gebeurt als dingen stagneren en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. 
Dan kan met elkaar besloten worden hoe hier mee om te gaan. Dan stuurt de raad ook op de 
majeure projecten. Want vaak zegt de ene fractie een tandje meer en de andere fractie een tandje 
minder. De raad kan dan de budgetpositie waarmaken en daarmee sturen. Het college komt met dit 
voorstel met een sturingsinstrument waar de raad recht op heeft. 
De heer Steentjes zegt dat tot nu toe afgesproken was dat drie keer een half miljoen prima was. Dit 
valt buiten de begroting, behalve als het resultaat negatief wordt voor een bepaald majeur project. 
Dan komt het weer ten laste van de begroting. Verder is er niets afgesproken. Als er iets verandert, 
dan komt de wethouder daar maar mee terug. 
Wethouder Haverdil zegt dat nu ook in de begroting staat dat het college het voornemen heeft het 
projectbureau te continueren, dat het projectbureau indaalt in de lijn en financieel zelf de broek 
ophoudt. Hij reageerde op een vraag van de fractieleider van zijn partij die graag meer input wenste 
over alle majeure projecten. Dat was trouwens ook een vraag van de heer Finkenflügel. 
De heer Finkenflügel denkt dat de wethouder zijn vraag verkeerd geïnterpreteerd heeft. Hij heeft niet 
naar de financiële gevolgen, maar naar de stand van zaken gevraagd. Hij wil graag iedere maand 
een korte rapportage in plaats van pas in de berap. 
De heer Haverdil wil nadenken hoe dit het beste kan. Het lijkt hem niet zinvol om elke maand al die 
projecten te beschrijven. 
De heer Finkenflügel zegt dat het een kwestie is van een staatje maken. 
De heer Haverdil zegt dat de bereidheid er is en hij wil graag zelf bekijken hoe dit het beste kan. 
De heer Van de Wardt is het eens met de heer Finkenflügel. Al een aantal jaren wordt aan het 
college gevraagd om inzage in deze projecten. De accountant heeft de raad in het voorjaar op het 
hart gedrukt dat heel snel hiervan iets boven water komt. Het is toch een beetje te zot voor woorden 
dat in 2009, vier jaar na dato, aan het eind van het project informatie komt over de stand van zaken 
van alle projecten en de financiën. Hij wil ook reageren op hetgeen wethouder Freriks zei over de 
schop in de grond. Het gaat ons juist om de dingen die niet bekend zijn. In het centrumplan Ulft en 
het centrumplan Varsseveld gebeuren dingen waar hij geen weet van heeft. 
Wethouder Haverdil brengt de presentatie in april in herinnering van alle projecten in Varsseveld, 
waar de heer Van de Wardt ook bij was. 
De heer Van de Wardt vraagt waarom in Varsseveld nog steeds een pand niet is afgebroken, dat al 
drie keer in de planning heeft gestaan. 
De heer Haverdil weet niet waar dit over gaat en kan er zonder concretere informatie niet op 
antwoorden. 
Er is een opmerking gemaakt over het snel uitgeven van kavels in Lenteleven. Hij herinnert aan de 
raadsvergadering van Voorst, waar Lenteleven aan de orde kwam. Daar is ook om een kredietje 
gevraagd en heeft hij ook een planning gegeven. Hij meent dat het eind volgend jaar was dat daar de 
eerste vrije kavels zouden worden uitgegeven. 
Er is ook een vraag gesteld over het aantal beschikbare vierkante meters industriegrond in relatie tot 
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Rieze VI. Rieze VI is inderdaad de laatste fase in de uitgifte van industriegrond in dit deel van de 
gemeente. In de nota OWN 2020 is met elkaar afgesproken dat de economische activiteiten in 
Varsseveld gaan plaatsvinden. Er komt geen Rieze VII of VIII. Dat past niet in het provinciale en het 
landelijke beleid. Er zijn inderdaad bedrijven die liever vanuit Ulft naar Doetinchem gaan dan naar 
Varsseveld. Maar het is de vraag of dat erg is. Met een viertal gemeenten, Doetinchem, Montferland, 
Bronkhorst en uiteraard Oude IJsselstreek, wordt een regionaal bedrijventerrein ontwikkeld. Dat is 
ook een werkgelegenheidsplan voor de regionale bedrijvigheid. Dus ook voor de bedrijven in deze 
gemeente en bedrijven die zich nieuw willen vestigen. Daarmee gaat alles volgens plan. Er is twee 
weken geleden nog een presentatie geweest bij GS, samen met de portefeuillehouders van 
genoemde gemeenten. De plannen die ontwikkeld zijn werden positief ontvangen. De provincie is 
bereid er een landelijk pilotproject van te maken. Dat betekent dat er ook mogelijkheden liggen voor 
de herstructureringsopgave in het kader van Iris. Op ambtelijk niveau wordt bekeken in hoeverre met 
Hofskamp III aan de slag gegaan kan worden. 
Dat is de situatie met betrekking tot de industriegrond in onze gemeente. 
De heer Van de Wardt weet dat deze wethouder iets had met mobiliteit en probeerde mobiliteit terug 
te dringen door te zeggen dat wonen en werk hand in hand moesten. Hij beluistert nu dat de heer 
Haverdil deze ambitie loslaat en zegt verder te gaan met de regio. 
Wethouder Haverdil zegt dit nooit gezegd te hebben. Hij is altijd voorstander geweest van het kritisch 
omgaan met de beschikbare buitenruimte. Hij heeft altijd gezegd dat je niet zo veel witte 
‘melkpakken’, zoals hij dat altijd noemt, binnen de gemeente moet realiseren. Dat verhaal heeft hij 
altijd gehouden, zowel toen hij raadslid was als ook nu als portefeuillehouder, die ook belast is met 
industrievestigingen. In het kader van de lokale en regionale bedrijvigheid en de kwaliteit van het 
buitengebied is het van belang een goede industriegrondpolitiek te hebben en voldoende vierkante 
meters ter beschikking te hebben. Maar niet elk dorp of stadje hoeft een eigen industrieterrein te 
hebben. Dat is oude politiek en niet meer interessant. Het is een vervuiling van het landschap en je 
organiseert dan heel rare verkeersbewegingen. Het is juist goed om extra vierkante meters ter 
beschikking te hebben in het kader van regionale bedrijfsterreinen voor (boven)lokale bedrijvigheid, 
die in de knel zit. Dat is precies de landelijke politiek. Het is ook de politiek die altijd in het 
Gendringse, maar volgens hem ook in het Wische gepredikt is en ook in de provinciale politiek. Hij 
zegt dus in wezen niets nieuws. 
De heer Menke wil dit even aanvullen. De heer Van de Wardt refereert in de eerste termijn aan 
‘afspraak is afspraak”, gemaakt in de bijeenkomst bij de Roode Leeuw. Hij komt daar nog op terug. 
Een van de afspraken is ook om gezamenlijk binnen de provincie en Iris te gaan kijken waar wel en 
niet industrie moet komen. De gemeente heeft daar de Hofskamp uitgesleept. Maar ook is toen 
gezegd dat daarmee het industrieterrein Rieze op slot gaat en alles wat je daar nog wil, moet naar 
Doetinchem toe. 
De heer Van de Wardt zegt dat hij dan op dezelfde weg zit als de heer Menke. 
De heer Steentjes zegt dat de heer Haverdil als raadslid fervent voorstander was van terugkeer van 
de ETNA uit Lichtenvoorde. Kan hij vertellen hoe het daar mee staat? 
Wethouder Haverdil zegt dat dit een lastige vraag is en verzoekt het hierbij te laten. 
De heer Steentjes denkt dat de wethouder en hij elkaar begrijpen. 
De voorzitter geeft nu het woord aan wethouder Van Balveren voor zijn eerste termijn. 
De heer Van Balveren zegt dat het belangrijkste item betreffende zijn portefeuille de hele discussie 
rondom het dividend was. Als het dividend niet in de begroting opgenomen wordt, dan wordt gezegd 
dat er slecht begroot wordt. Wanneer het dividend wel opgenomen wordt, wordt gezegd dat het 
allemaal een beetje te riskant is. Hij meent dat realistisch naar de cijfers gekeken moet worden. De 
afgelopen jaren stond er ongeveer 900.000 euro in de begroting. Er is 2,1 miljoen gebeurd. Dit wordt 
nu opgeplust naar 1,6 miljoen in de nieuwe begroting. Er zit dus nog een half miljoen die niet begroot 
wordt. Overigens mag dit ook niet, want er is begroot op het niveau van 2007 en niet van 2008. Er 
blijft dus voldoende buffer. Enerzijds wil het college zo kritisch mogelijk begroten, anderzijds, als hij 
het ergens anders vandaan kon halen, dan wist hij wel waar hij hier stond. Het blijft altijd een 
dilemma. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de septembercirculaire. Als je deze niet meeneemt komt 
vanuit de raad meestal de vraag waarom deze niet meegenomen is. Iemand maakte de opmerking 
dat de circulaire niet gedifferentieerd is opgenomen. Dan moet gekeken worden op bladzijde 42, want 
daar staan van alle jaren van 2009 tot en met 2012 de resultanten. Voor de komende jaren is dat een 
behoorlijke bijdrage en desondanks sluit de begroting nog met 215.000 euro overschot. 
Er is dus duidelijk een tussenweg gekozen en daar gaat het college voor. 
De heer Menke merkt op dat de heer Van Balveren gelijk heeft dat, als het dividend niet voldoende 
opgehoogd wordt, er gezeur in de raad komt. Nu wordt gezegd dat het veel te riskant is. Hij heeft 
willen wijzen op de kredietcrisis die ook de NUON raakt omdat zij een aantal 
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termijnbeleggingsproducten hebben aangekocht en op de beurs hebben gespeculeerd. Dat risico 
heeft hij willen aangeven. Hij wil graag ophogen van dividenden, omdat je er van alles mee kunt. 
Maar in dit geval zegt hij dat gekeken moet worden of het wel reëel is. 
De heer Van Balveren zegt dat hij namens de raad mag aanschuiven bij de 
aandeelhoudersvergadering van NUON. Het resultaat tot en met het derde kwartaal is hoger dan het 
resultaat over dezelfde periode vorig jaar. De tarieven zijn afhankelijk van de tarieven van de gas- en 
olieprijs die door uw eigen regering worden vastgesteld. Die tarieven gaan dit vierde kwartaal 
omhoog. In die zin heeft NUON tot en met het derde kwartaal nog een beter resultaat, zij het dat in 
het derde kwartaal zelfs een verlies van 2 miljoen gescoord is. Dat heeft ook te maken met een 
voorziening van ongeveer 60 miljoen om twijfelachtige investeringen te dekken. Dus enerzijds dekt 
NUON zich inderdaad in en toch is het resultaat nog hoger dan vorig jaar. 
De heer Menke zegt dat NUON zich inderdaad indekt met die voorziening voor geleden 
beleggingsschade. De vraag is of je überhaupt met nutsvoorzieningen moet beleggen. Maar het 
tweede punt is dat de wethouder zegt dat de prijzen elders, door de regering, bepaald worden. Hij 
vindt dat flauwekul, omdat NUON op de termijnmarkt allerlei producten heeft gekocht, terwijl de 
olieprijs naar beneden gaat. Dus hebben ze gewoon de winst van vorig jaar verkocht. Die 179 miljoen 
winst was omdat ze goedkoper in hadden gekocht en de prijs omhoog ging, en nu is precies het 
tegenovergestelde het geval. 
Wethouder Van Balveren antwoordt dat conform de regels van de overheid de producten zijn 
hergewaardeerd naar de prijs waarvoor ingekocht is. De prijzen stijgen nu weer en daardoor ontstaat 
weer een plus. Hij komt er nog een keer op terug. 
Dan gaat hij in op de vraag over de rentestand en de kredietcrisis. De begroting werd opgesteld in 
augustus toen er nog geen crisis was. Er is nu geen directe aanleiding om er iets van te zeggen. De 
rentestand dreigt door de ingrepen van de overheid naar beneden te gaan. Je kunt je afvragen of het 
helpt in die richting. Hij wil niet speculeren op een stelselmatige rentestijging en daar lijkt het ook niet 
op. De gehanteerde rente is een rente die opgelegd wordt door de provincie. 
Het CDA stelt voor om geld terug te geven aan de burger. Dat zou kunnen als het om incidenteel 
geld gaat. Dat kun je inderdaad teruggeven aan de burger. Hij heeft een motie van de coalitiepartijen 
gezien waarin gesproken wordt over twintig euro per aanslag. Hij heeft begrepen dat het CDA 
dezelfde systematiek wil toepassen. Maar de hoogte vindt hij nogal een behoorlijke aanslag op de 
algemene reserves. Hij hoort de heer Van de Wardt vorig jaar nog zeggen dat gezorgd moet worden 
voor voldoende vet op de botten. Maar hij heeft veel moeite met het voorstel een plafond in te 
bouwen van één miljoen euro aan dividend. Hij heeft voorgerekend dat er 2,1 miljoen euro aan 
dividend is. Daarvan is 1,6 miljoen euro in de begroting gedaan. Het verzoek van het CDA zou 
betekenen dat er een gat van 600.000 euro in de begroting geschoten werd. Diezelfde lekkage zet u 
in de begroting door dit plafond. De heer Van de Wardt moet dan aangeven waar die 600.000 euro 
vandaan moet komen. Dan kan het besproken worden. 
Er is nog een punt. De hond van Lokaal Belang wil hij het noemen. Er werd voorgesteld om 
incidenteel het bedrag te verlagen met 20.000 euro. Als dit uit de incidentele middelen komt, maakt 
hem dat niet veel uit. Het college had overwogen dat de raad in 2009 met beleid zou komen en dat 
het daarna afgeschaft zou worden. Als er ieder jaar een poot gedaan wordt, dan is na vier jaar de 
hele hond met zijn belasting om zeep geholpen. Dat moet de raad zelf invullen. In ieder geval wil hij 
graag weten of die 20.000 euro incidenteel geld is. Hij wijst erop dat het signaal niet vergeten is, want 
de hondenbelasting is een van de weinige belastingen die niet verhoogd is, maar is gewoon blijven 
staan op het niveau van vorig jaar. 
De voorzitter dankt de heer Van Balveren en verzoekt de heer Steentjes het voorzitterschap tijdelijk 
over te nemen. Hij kan dan de opmerkingen over zijn portefeuille beantwoorden. 
Portefeuillehouder Alberse zal spreken over personeel en organisatie. Hij begint met de kredietcrisis. 
Toen in de afgelopen weken in het college de situatie in de organisatie en van het personeel 
besproken werd, ging het ook steeds over de rol die de gemeentelijke overheid speelt. Als je een 
analyse maakt van de kredietcrisis is een van de conclusies, die ook door het bankwezen zelf naar 
voren wordt gedragen, dat er te weinig toezicht is geweest van allerlei grote instellingen in de wereld 
op het bankwezen. Feitelijk heeft men het mondiaal laten zitten en hebben de banken te veel ruimte 
gekregen en daarmee het publieke belang geschaad. Als je kijkt naar ontwikkelingen in het onderwijs 
en de energiebedrijven zie je dat de overheid steeds meer afstand heeft genomen van publieke taken 
die over zijn gegaan naar de markt. Dat was zichtbaar bij de volkshuisvesting en het openbaar 
vervoer, inclusief de gevolgen daarvan. Op tal van terreinen heeft de overheid zich teruggetrokken en 
was het credo steeds: markt, markt, markt. Daar wordt de laatste jaren wat op teruggekomen. Soms 
zijn ongewenste effecten zichtbaar. Hij zegt steeds dat een sterke markt prima is, maar een sterke 
markt vraagt ook om een sterke overheid die de markt kan corrigeren en voor een deel kan redigeren 
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en zo nodig kan ingrijpen. Hij maakt de vertaling van dit gedachtegoed naar de situatie in deze 
gemeente. Welke rol wil de gemeente vervullen in het maatschappelijk veld? Is dat een volgende rol, 
waarin de gemeente volgt wat de markt doet en wat de samenleving biedt en waaraan ondersteuning 
geboden wordt, als dat uitkomt? Of is het ook een actieve, sturende rol? Dat is een van de 
kernvragen die centraal staat in de discussie over de positie en rol van de gemeente. Een aantal 
fracties heeft die vraag ook opgeroepen met de vraag wat voor een gemeente Oude IJsselstreek wil 
zijn. Hij ziet hier en landelijk dat de gemeenten een belangrijke rol willen vervullen en kwaliteit willen 
leveren. De gemeente wil zich meten met die markt en wil voldoen aan gerechtvaardigde eisen van 
inwoners. Er worden terecht hoge eisen gesteld aan communicatie, om het organiseren van 
betrokkenheid van bewoners en organisaties. Zo is het raadgevend beraad van de afgelopen 
maanden een poging om te zoeken hoe het contact met de samenleving te versterken is. Ook wenst 
de gemeente, dat merkt hij ook in de diverse bijdragen, grip en controle te hebben op wat er gebeurt 
en niet gebeurt, wat er sneller zou moeten of juist langzamer. Dat is richting geven en grip hebben op 
dingen die gebeuren. Hij denkt dat dit helemaal past in het beeld van de overheid, dat de gemeente 
de ontwikkelingen stuurt, omdat zij een aantal doelen wil bereiken die essentieel geacht worden voor 
deze samenleving. Dat betekent dat er soms gesjord, geduwd en getrokken moet worden, dat er 
soms tegen lastige problemen aangelopen wordt. De raad vraagt dan: hoever ben je daarmee? Waar 
stagneert dat? Waarom is dat gebouw nog niet afgebroken? Waarom is die ontwikkeling nog niet 
zover? Terechte vragen, die ook gesteld moeten worden door de raad. Het college en de 
medewerkers proberen die processen te laten lukken, de kansen te benutten. Soms worden tegen 
grenzen en problemen aangelopen die moeilijk oplosbaar zijn. Hij schetst dat bredere beeld om aan 
te geven dat dit alles met elkaar te maken heeft als je het hebt over de gemeente die je wilt zijn en de 
organisatie die je daarvoor nodig hebt. 
De gemeente Oude IJsselstreek bestaat nu bijna vier jaar. Hij denkt dat de gemeente op de goede 
weg is. Dat hoort hij gelukkig ook om hem heen. Er is veel gepresteerd. Er zijn veel besluiten met een 
behoorlijke impact genomen. De politieke verhoudingen zijn behoorlijk open en goed. Hij constateert 
ook dat veel energie naar buiten gericht wordt en niet te veel naar binnen. Er gaan veel dingen goed 
in de Oude IJsselstreek. De lat wordt hoog gelegd en dat ligt hem en de raad en het college goed. 
Wat is er nu nodig om de lijn, die vier jaar geleden geformuleerd is, voort te zetten? De heer Menke 
heeft nog een aantal uitgangspunten genoemd die al voor de fusie geformuleerd zijn. Ook als ze 
gedateerd zijn. Dat maakt niet veel uit. Het gaat om de kern die je wilt bereiken, welke overheid je wilt 
zijn. Hij constateert dat de gemeente enerzijds op de goede weg zit en vooral door moet gaan, maar 
dat tegelijkertijd de balans af en toe zoek is. Het wringt af en toe door de spanning tussen wat 
gewenst wordt en wat mogelijk is. Dat is een van de kernpunten waarom het college gezegd heeft dat 
een volgende stap gemaakt moet worden in het verder ontwikkelen van deze gemeente. Gelukkig 
zijn er een heleboel afdelingen waar het goed gaat en dat moet ook gestimuleerd worden. Aan de 
andere kant is zichtbaar dat het op een aantal punten kraakt en er geen balans is. Geprobeerd wordt 
op de goede plek de goede kwaliteit te zoeken en zo de balans weer terug te vinden. Er moet ook 
geïnvesteerd worden in een gezond werkklimaat en in een inspirerende omgeving. Gelukkig valt het 
tot nog toe mee om goed personeel te krijgen. Maar de arbeidsmarkt is krap. Hij vindt het erg mooi 
als hier iemand in dienst komt die zegt dat hij gehoord heeft dat dit zo’n leuke gemeente is. Dat hij 
ook elders geïnformeerd heeft, maar hier ambitie ziet en daarom ook hier wil komen werken. Dat 
gezonde, toekomstgerichte, inspirerende werkklimaat is van belang. Waar je ook als persoon 
ontwikkelingskansen hebt. Enerzijds is dus beweging nodig, maar tegelijkertijd moet er voldoende 
aandacht zijn voor stabiliteit en rust. Hij hoort een aantal afdelingen zeggen: laat ons nu een tijdje 
gewoon het werk doen. Op een aantal afdelingen is heel veel beweging en moet deze er ook zijn. Op 
andere afdelingen is dat minder hard nodig en is er behoefte aan stabiliteit. 
Welke organisatie wordt nagestreefd? Een organisatie is wenselijk waar initiatief op prijs gesteld 
wordt en waar je fouten mag maken. Waar je voldoende ondersteuning krijgt van je afdelingshoofd, 
zowel als je het goed doet als wanneer het moeilijk is. Je wilt graag werken in een gemeente waar 
wat te doen is. Dat kan met elkaar waargemaakt worden. Hij is er eigenlijk van overtuigd, ook na de 
bijdragen van vanavond, dat raad, college en ambtelijk apparaat behoorlijk op één spoor zitten. 
Enerzijds is die slanke, slimme en slagvaardige organisatie wenselijk, zoals de VVD dat zo mooi zei. 
Dat is al voor een deel zo. Maar er moet aan gewerkt blijven worden. Dat gebeurt, ook volgens het 
voorstel van het college, met het aantal mensen, waarmee begonnen werd aan de fusie. Het voorstel 
is om weer op dat niveau uit te komen, ongeveer 275 mensen. Dan kan gezegd worden dat dit 
jammer is, omdat gedacht werd dat er efficiënter gewerkt kon worden. Hij meent dat deze raad een 
moedig besluit genomen heeft om toen met bijna dertig mensen terug te gaan. Bijna alle gemeenten 
zijn meer in plaats van minder mensen in dienst gaan nemen. Nu stelt het college voor om 
langzamerhand toch weer toe te groeien naar die 275. Niet omdat dit vier jaar geleden de situatie 
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was, maar om te investeren op die plekken waar de samenleving vraagt om extra middelen, soms 
extra kwaliteit en om op die manier ook de goede dingen te doen. Er zijn sinds de fusie zeven taken 
bij gekomen, die van het Rijk zijn overgekomen. Het tweede punt is dat er hogere eisen gesteld 
worden. Soms moet het sneller, beter, de kwaliteit moet omhoog.  
Kortom, het college wil graag die aantrekkelijke gemeente in de Achterhoek blijven. Woorden als 
sterk en robuust zijn genoemd. Maar het is wel een gemeente die een actieve rol wil vervullen in die 
steeds meer complexe samenleving. Een aantal mensen hebben gezegd niet zo veel beeld te 
hebben wat die uitbreiding betekent. Hij is erg blij dat de raad de eerste tranche van 450.000 euro wil 
honoreren. Dat is ook een heel belangrijke stap is in de goede richting. Maar gezegd wordt dat niet 
verwacht werd dat er een tweede tranche van 480.000 euro, die nu is voorgesteld, achteraankwam. 
Hiervan is een deel structureel en een deel incidenteel. Maar waarom is dit nu gebeurd? Overigens is 
de stap wel aangekondigd. Gezegd is toen dat dit de directe nood is. Dit zijn de eerste hoognodige 
functies die vervuld moeten worden. Nu wil het college een volgende slag maken. Het gaat dan om 
een aantal effecten, die ook wel aan de orde geweest zijn bij de begrotingsmarkt en soms ook op 
andere momenten. Voor een deel gaat het om het vervullen van – zoals in het rapport stond – de 
schreeuw om aandacht. Dat de medewerkers voldoende aandacht, tijd en begeleiding krijgen van 
hun afdelingshoofd. Dat ze goed worden aangestuurd en de interne communicatie goed is. Daar zijn 
de afdelingshoofden hard voor nodig en is er steun nodig voor de eerste medewerkers, zodat deze 
meer tijd krijgen om de managementtaak te vervullen. Dus geen extra managementfuncties, maar 
extra mensen bij het Zorgloket en Burgerzaken om de eerste medewerkers meer vrij te geven om die 
managementtaak te vervullen. 
Een ander belangrijk effect dat beoogd wordt is het direct antwoord geven op vragen bij het 
Telefonisch Informatiecentrum. Daar is een paar jaar geleden vol enthousiasme mee begonnen. Er 
komen wel 350 telefoontjes per dag. Toegegroeid moet worden naar een systeem waar de beller 
direct antwoord geeft op de vraag. Dat is goede dienstverlening. Er zijn gemeenten die daar nu 
miljoenen in investeren. De gemeente Winterswijk investeert daar zo’n drie miljoen in. Hier wordt voor 
dit doel 98.000 euro voorgesteld om enerzijds het aantal mensen te versterken en tegelijkertijd 
iemand aan te trekken om dat Telefonisch Informatiecentrum zo te ontwikkelen dat daar alle 
gegevens beschikbaar zijn.  
Een ander punt dat voorgesteld wordt is om de buitendienst met drie mensen uit te breiden. Het 
meldingenpunt is net even genoemd. Niet wachten tot er klachten zijn, maar anticiperen op die 
klachten. Corrigeren van de achterstand in het onderhoud van bomen. De landschapscoördinator is 
genoemd. Wat er nog niet in staat, is de post trainees. Mensen binnenhalen vlak na hun opleiding. 
Ook voor de handhaving zijn geen extra fte’s gevraagd, omdat gedacht werd dat dit geen haalbare 
kaart zou zijn, terwijl het eigenlijk wel wenselijk is. 
Kortom, hij heeft hiermee geprobeerd een aantal beoogde effecten te beschrijven. 
Hij wil nu reageren op een aantal opmerkingen vanuit de verschillende fracties. 
Een rode lijn uit de drie collegefracties is toch dat deze zich wat overvallen voelen. Ze zeggen niet bij 
de voorjaarsnota voldoende op het netvlies gehad te hebben dat er nog een aanvullend voorstel zou 
komen van deze orde. Gezegd wordt dat de raad directer en meer betrokken moet worden bij een 
volgende stap. Hoe dat precies moet, kan nog besproken worden. Dan komt ook die kernvraag weer 
naar voren: wat wil de gemeente precies zijn? Misschien is het college te veel voor de troepen 
uitgelopen. Gekeken moet worden hoe de raad meer te betrekken is bij de nadere invulling van dit 
bedrag. Enerzijds kun je dan zeggen dat dit een taak van het college is. Maar als de raad daar 
onvoldoende bij betrokken is geweest en dat graag wil, dan moet gekeken worden hoe de raad bij de 
nadere invulling van die 480.000 euro te betrekken is. Misschien is dit een richting waarin college en 
raad elkaar zouden kunnen vinden. 
Dat is zijn reactie op de eerste termijn. In de schorsing zat het college te denken aan de wijze waarop 
handen en voeten gegeven kan worden aan zo’n vervolgtraject samen met de raad. De griffier 
attendeerde spreker op de planningslijst van de raad. Daarin staan 19 januari en 2 februari gepland 
als zogenaamde flexavonden. Een van de thema’s is dan het inventariseren welke kernwaarden en 
niveau van dienstverlening de raad voor zichzelf en de organisatie ziet. Nu vindt hij januari nog wel 
ver weg, maar misschien kan nagedacht worden hoe er gezamenlijk invulling gegeven kan worden 
aan die 480.000 euro. 
Voorzitter Steentjes vraagt of er vragen zijn. Dat is niet het geval en dus geeft hij de hamer terug aan 
de reguliere voorzitter, de heer Alberse. 
De heer Menke vraagt om een korte schorsing van vijf minuten. 
De voorzitter stelt voor om om 21.00 uur de vergadering te hervatten en schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Menke. 
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De heer Menke schorste vanwege de bijdrage van de voorzitter, maar ook omdat hij van plan was 
een amendement in te brengen. In de bijdragen van VVD en Lokaal Belang bespeurde hij ook 
terughoudendheid bij de uitbreiding van de formatie. Dat was voor hem aanleiding om het 
amendement nog niet in te dienen en te bekijken met de coalitiepartijen of er tot een gezamenlijk 
amendement gekomen kon worden. Daarbij was de bijdrage van de burgemeester nog niet 
meegenomen. Maar zijn bijdrage wijkt niet zoveel af van hetgeen er met dit amendement beoogd 
wordt. De burgemeester begon met de kredietcrisis en het feit dat er te weinig grip was op het 
toezicht, waardoor de banken te veel konden doen. Spreker dacht dat hij de vergelijking ging maken 
dat de raad hetzelfde is als de banken. Maar de burgemeester zei dat de overheid zich te veel had 
teruggetrokken en dat de kredietcrisis aangeeft dat de overheid soms een heel belangrijke factor is. 
Misschien heeft de portefeuillehouder een geweldige vooruitziende blik dat hij die crisis al aan zag 
komen en de formatie wilde ophogen om een Keynesiaans model neer te leggen. Als het slecht gaat 
met de economie moet de overheid investeren. Maar er bestaat overeenstemming over het feit dat er 
een goede organisatie moet zijn om allerlei dingen te kunnen doen. Ook de coalitiepartijen willen een 
actieve, sturende rol vervullen en niet alles aan de markt overlaten en noem maar op. Alleen is de 
raad daar te weinig bij betrokken is geweest en hij wil in dit proces meegenomen worden. Samen 
moet bekeken worden welke organisatie en welk niveau van dienstverlening nagestreefd wordt. 
Hij leest het amendement voor en zal het besluit toelichten. 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
in vergadering bijeen op 10 november 2008, 
constateert dat het college in de programmabegroting 2009-2012 een extra investering in van beheer 
naar beheer en ontwikkeling van de organisatie voorstelt, 
constateert dat het presidium in de programmabegroting 2009-2012 onder doorontwikkeling van de 
gemeenteraad en herwaardering van de griffiefuncties voorstelt, 
die investering in 2009 500.000 euro bedraagt in het jaar 2009 en de jaren daarna structureel 
383.000 euro, 
de discussie over de evaluatie van de organisatie, waaronder de conclusies uit het BMC-rapport 
en de vertaling daarvan naar de formatie tot op heden een exclusieve aangelegenheid van het 
college en het management is, 
de gemeenteraad onvoldoende betrokken is bij de conclusies en oplossingen uit de evaluaties van de 
organisatie en de vertaling daarvan naar die organisatie, 
besluit dat de gemeenteraad snel en betekenisvol betrokken wordt bij de evaluatie van de 
organisatie, 
de gemeenteraad meer inhoudelijke invloed wil op de vertaling van de conclusies naar de 
personeelsformatie, 
de gemeenteraad samen met het college kaders stelt, uitgangspunten formuleert en duidelijke 
prioriteiten aangeeft, 
de gemeenteraad samen met het college aan het eind van dit proces een gezamenlijk en helder 
antwoord heeft op de vraag hoe de organisatie zich moet ontwikkelen, tegen welke kosten en welke 
inspanningen, 
in afwachting van deze discussie en de uitkomsten de extra investering in 2009 van 500.000 euro 
niet beschikbaar is voor structurele ophoging van de formatie, 
tijdelijke ingrepen en oplossingen wel uit dit budget gefinancierd kunnen worden, 
roept het college op samen met het presidium op korte termijn een raadsvoorstel te maken en daarin 
een plan van aanpak uit te werken, inclusief instrumenten en garanties voor de betrokkenheid en 
invloed van de raad, 
namens de Partij van de Arbeid, Lokaal Belang en de VVD. 
 
De heer Menke vervolgt dat hij daar het presidium heeft staan, maar dat de griffier in opdracht van 
presidium of raad mee kan denken hoe dit zo te organiseren is dat de raad meegenomen wordt in 
allerlei besluiten, zoals de voorzitter al aangaf. Hij meent dat er niet zoveel licht zit tussen de 
voorstellen van de raadsvoorzitter en dit voorstel. Hij begrijpt dat er ook in januari en februari nog een 
aantal dingen op stapel staan. Ook is al eens gezegd dat gekeken moet worden hoe de 
dienstverlening in Winterswijk verloopt en wat dat dan kost. 
For the time being mag die 500.000 euro nog niet structureel uitgegeven worden. Tijdelijke en 
incidentele oplossingen zijn wel uit dit bedrag te halen. Het geld wordt dus geparkeerd in afwachting 
van de verdere discussie.  
Tot zover zijn bijdrage na de schorsing. Overigens mag dat presidium ook weggehaald worden. Dat 
aan de griffier gevraagd wordt hoe dat het beste kan gebeuren. Dus haal dat presidium maar weg en 
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dat doet dan de griffier. 
De heer Van de Wardt kan zich niet voorstellen dat de heer Menke denkt dat het CDA als 
oppositiepartij hier geen mening over heeft. 
Dat mag ook, zegt de heer Menke. 
De heer Van de Wardt zegt dat er een duaal bestel is. Als de raad een begroting krijgt vanuit de 
ambtelijke organisatie, gefiatteerd door het college, wie is de raad dan om een onderzoek te gaan 
doen naar de interne organisatie om te zien of er wel voldoende mensen zijn en of het met die 
mensen kan? Over de kerntaken en over wat voor een gemeente nagestreefd wordt is al een aantal 
jaren geleden gesproken. Het verbaast hem een beetje dat nu in een keer nagedacht gaat worden 
wat de raad wil met de organisatie. Dat de mening van de raad in een keer verandert door een 
rapport van BMC en de uitspraken die er in staan, die door de mensen van BMC gekwalificeerd 
worden als fors en nogal ingrijpend.  
Het verbaast hem dat de fracties durven te komen met dit amendement. Het had eerder gemoeten of 
er moet eerlijk tegen elkaar gezegd worden dat de plank misgeslagen is en duidelijk gemaakt moet 
worden dat dit nooit de bedoeling was. 
De heer Menke wil refereren aan de voorjaarsnotabehandeling. Toen heeft hij precies hetzelfde 
verhaal gehouden, dat zijn fractie betrokken wilde zijn bij de oplossingen die bedacht zijn na de 
evaluatie en onder andere op basis van het BMC-rapport. Volgens hem zei de heer Van de Wardt dat 
toen ook. Nu hoort hij daar niets van. 
De heer Van de Wardt geeft aan dat hij toen gezegd heeft dat hij wilde praten over de ambitie en de 
kwaliteit van de organisatie. Daar gaat de raad over. De raad gaat niet over het personele plaatje en 
hij geeft graag die verantwoordelijkheid aan het college. Er is van zijn kant geen twijfel of het college 
wel met adequate oplossingen komt om het probleem vlot te trekken. Want er zijn veel zaken niet 
gebeurd. Dat komt niet omdat de medewerkers niet hard genoeg werken, maar omdat er te weinig 
handjes zijn. De coalitie wil het zaakje onder het tapijt schuiven en volgend jaar beslissen. Dan is het 
weer een jaar verder. 
De heer Menke zegt dat de heer Van de Wardt suggereert dat hij een onderzoek wil doen naar de 
organisatie. Dat wil hij helemaal niet. Het gaat om de discussie welke gemeente Oude IJsselstreek 
wil zijn. Welke criteria hanteer je en wat wil je dan precies, maar ook welk niveau van dienstverlening 
wil je? Dat is al vaak gezegd. Eerst de grote kaders vaststellen. Dat heeft niets met de organisatie te 
maken. Daar komt wel iets uit. Dat kan een half of heel miljoen kosten of niets. Dat zou nog beter zijn. 
De discussie welke gemeente je wilt zijn, is een discussie die over de hoofden van de raad is 
gevoerd, met name betreffende die 480.000 euro. Die discussie wil hij in ieder geval voeren voordat 
dit bedrag uitgegeven wordt. 
Als de heer Van de Wardt zegt dat hij dat altijd al geroepen heeft, dan kan hij het amendement 
steunen. 
De heer Van de Wardt vindt dit te gemakkelijk. Toen zijn fractie dit zei, was de coalitie niet thuis.  
Er wordt constant geroepen dat er ‘Op weg naar 2020’ is, dat er ambitie is en dit en dat. Heel goed. 
Maar als je wat roept, heeft het ook consequenties, zoals een prijskaartje, waar een formatie aan 
vastzit. Pratend in de metafoor van de heer Menke van de barst in de grammofoonplaat, zegt hij dat 
het een niet zonder het ander kan.  
De heer Menke zegt dat de coalitie het een wil weten, voordat het andere kan gebeuren. 
De voorzitter vraagt aan de heer Menke om gelijk zijn tweede termijn te houden. 
De heer Menke verzoekt later aan de beurt te komen. 
De voorzitter gaat dan terug naar de heer Sluiter van de VVD om de tweede termijn te doen. 
De heer Sluiter wil beginnen met zich aan te sluiten bij de lof van de andere partijen over de wijze 
van omgang met elkaar in de raad. 
Een paar vragen van de VVD en ook van andere partijen zijn blijven liggen. Zo’n vraag is met name 
hoe reëel het is dat de plannen die in de investeringsstaat ook werkelijk in dat jaar uitgevoerd kunnen 
worden. Er is een opmerking gemaakt over momenten van go or no go. Dat heeft met name te 
maken met een aantal voorbereidingskredieten. Maar daar zit een vervolg achter. Wat zijn de 
keuzemomenten of zwemt de raad in een fuik? Ook het CDA zegt dat niet alles tegelijk kan. Dat sluit 
dus aan bij de vraag of gerealiseerd kan worden wat gepland is. 
Over de hondenbelasting zegt Lokaal Belang dat er een voorschot genomen moet worden, terwijl het 
college antwoordt dat even afgewacht moet worden. Misschien kan Lokaal Belang hier nog op 
ingaan. 
Dan bespreekt hij motie 1 van het CDA. Het voorstel is om meer dan de 350.000 euro terug te 
betalen dan de coalitie voorstelt. Dat heeft niet de goedkeuring van de VVD, omdat het een gat schiet 
in de begroting. Hij stelt voor de motie niet in stemming te brengen. 
Dan heeft het CDA het over de defibrillatoren. Hij houdt zich liever bij de afkorting AED. Het is een 
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sympathieke gedachte, maar ook daar komt een voorstel van het college. Hij hoopt dat dit voorstel 
wat breder is. Dat niet alleen gekeken wordt of het bij de brandweer gestationeerd kan worden. Hij 
denkt dat het zinvol is ook een aantal andere plaatsen te zoeken, omdat de brandweer zegt dat ze 
niet altijd binnen zes minuten ter plaatse kan zijn. In dit geval moet je echt binnen zes minuten op de 
plaats zijn. Anders heeft het geen zin meer. 
De voorzitter vraagt wat nu het standpunt van de VVD is ten aanzien van de motie. 
De heer Sluiter vindt de motie wel sympathiek, maar wacht het voorstel van de wethouder af. Anders 
is allerlei werk voor niets gedaan. 
De heer Van de Wardt begrijpt die uitspraak niet. De motie is sympathiek, maar als de motie 
aangenomen zou worden, zou dit nadelig zijn voor de initiatieven die al genomen zijn. Volgens hem 
zijn de initiatieven geheel in lijn met de motie. 
De heer Sluiter kan dat pas zien als hij het voorstel van het college kent. Hij heeft begrepen van de 
wethouder dat er bijna een plan klaar ligt. Er wordt al aan gewerkt en dat is dan zonde van die 
energie. 
Het amendement leefbaarheid is volgens hem een onderdeel van de bestaande plannen. Hij ziet 
geen toegevoegde waarde. 
Het CDA spreekt van een groenbeheersplan. Spreker vraagt de heer Van de Wardt toe te lichten wat 
hij met groen en grijs bedoelt. 
De heer Van de Wardt meent dat dit alom bekend is, maar wil het toelichten. Als er een stoeptegel 
scheef ligt of een bankje scheef staat, kan dit tegelijkertijd meegenomen worden met de 
groenactiviteiten. Er zijn nu al een aantal pilots in de gemeente waar niet alleen het groenonderhoud 
bekeken wordt, maar meerdere zaken die in de openbare ruimte aan de orde zijn en die aandacht 
behoeven vanuit de gemeente. 
De heer Sluiter zou de uitgangspunten wat breder willen zien. Dan kom je op de discussie van enige 
tijd geleden over het onderbrengen van de post bij Wedeo. Je zou er hier voor kunnen kiezen om het 
in zijn totaliteit wat breder aan te pakken, zoals ook de wethouder aangaf. Hij vindt de motie 
overbodig. 
De vijfde motie is de motie die hij mede zelf ingediend heeft en dus zal steunen. Hij denkt dat er eerst 
besproken moet worden wat je wilt. Welke vorm van organisatie wordt gekozen, welke taken worden 
door de gemeente zelf uitgevoerd? Als je dat weet kun je de personele invulling gaan geven. Tot 
zover zijn tweede termijn. 
De heer Van de Wardt wil eerst ingaan op enkele algemene zaken die door een aantal partijen 
genoemd zijn. Hij merkt dat ook de coalitiepartijen duidelijk vragen hebben of alle plannen wel 
realiseerbaar zijn. Is de ambitie niet te groot? Wordt niet te veel op de schop genomen? Zouden niet 
eerst meer plannen afgewerkt moeten worden en zaken beter in de tijd weg moeten zetten? 
Daarnaast hoort hij ook alle partijen spreken over communicatie. Vorige week was er een 
bijeenkomst waar communicatie uitgebreid besproken is. Niet alleen de communicatie naar de raad, 
waar het soms ook aan schort, maar vooral de communicatie naar de burgers toe. De burgers willen 
graag weten waar ze aan toe zijn en zij willen graag weten waar hun geld aan uitgegeven wordt. 
Hij heeft ook enkele partijen gehoord die deze begroting toch wat instabiel vinden. Gelden die daar 
ingesluisd zijn, waarvan het nu de vraag is of het wel zo verstandig is. Dat heeft het CDA al meerdere 
kern gezegd. Zet nu eens duidelijk op een rijtje welke gelden incidenteel en welke structureel zijn. 
Hoe de plannen meerjarig in de tijd weggezet kunnen worden en hoe uiteindelijke realisering wordt 
bereikt. Want uiteindelijk wil de burger ook zien wat er gebeurt.  
Ook heeft hij gehoord dat binnen de raad mensen zich afgevraagd hebben of de extra verhoging 
middels het woonlastenconcept wel nodig was. Want zoals te zien is in de laatste berap zijn er een 
aantal overschotten. Het blijkt nu wel, omdat er een voorstel ligt van de coalitie om 20 euro per 
aansluiting per adres terug te geven. Dat komt het CDA erg vreemd over. 
Is niet vorig jaar afgesproken dat het college op pad gestuurd werd met het woonlastenconcept? Dat 
concept had twee kanten. Als er meer geld werd opgehaald, dan kon het college daar ook meer mee 
doen dan ze beoogd had. Maar als er minder werd opgehaald, kon het college niet terugkomen bij de 
raad om geld op te halen. Wat schetst onze verbazing? De afspraak is nog geen jaar oud, wanneer 
deze raad in principe het woonlastenconcept weer openbreekt. Het CDA heeft zich steeds 
afgevraagd waarom er hardnekkig moet worden vastgehouden aan woonlasten in plaats van op te 
halen wat je nodig hebt en kunt realiseren. 
Hij wil ook even reageren op de metafoor van de heer Finkenflügel. Hij vond het wel een aardige. Hij 
begon over de Formule 1 en over de winnaars en verliezers. Hij had toevallig die laatste wedstrijd 
ook gezien. In Italië noemen ze dat het rode gevaar. Die dachten te gaan winnen. Ze stonden in de 
pits al te juichen. Maar misschien tot verbazing kwam in de laatste ronde een andere kleur voorbij en 
die won. De directeur van Ferrari sloeg toen zijn stal verloren had, de televisie aan gruzelementen. 
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Misschien is dat hoopvol voor de plaatselijke ondernemers in 2010 bij de verkiezingen. Want 
misschien worden er dan wel televisies aan gruzelementen geslagen. 
Hij gaat in op de reacties op het voorstel dat het CDA deed over de teruggave van dividend. Zoals 
gewoonlijk heeft het CDA daar altijd een pasklaar antwoord op. Het CDA wil het risico inperken. 
Daarom ook een plafond van 1.000.000 euro. Daarop zegt de wethouder dat hij dan 600.000 euro 
dekking mist. Maar er zit nog steeds vet in de begroting. Dat bleek weer met de berap. Deze raad 
heeft ook gezegd dat de plannen beter in de tijd weggezet kunnen worden. Dat wil niet zeggen 
temporiseren, maar in een realistische tijd wegzetten, zodat hetgeen uitgevoerd moet worden, ook 
daadwerkelijk gebeurt. Het lijkt hem een sympathieke motie, want geld dat van de burgers komt, 
wordt weer aan hen teruggegeven. Hij hoort graag de reacties van de andere partijen. Of je trekt de 
woonlasten los en geeft op die manier geld terug aan de burgers of je doet wat anders, waar 
diezelfde burger recht op heeft. Of je het nu betaalt via de woonlasten of via de energierekening, 
uiteindelijk komt de rekening bij je in de brievenbus. 
De heer Finkenflügel meent dat de woonlasten duidelijk een gemeentelijke heffing zijn, terwijl de 
gemeente geen enkele invloed heeft op de energielasten  
De heer Van de Wardt is dat met hem oneens. De gemeente is aandeelhouder en heeft een 
medeverantwoordelijkheid in dit soort trajecten. 
Het gaat de heer Finkenflügel om degene die de tarieven vaststelt. Die zit in Den Haag en het CDA 
is daar aardig vertegenwoordigd. 
De heer Van de Wardt hoopt dat de partij van de heer Finkenflügel daar ook een keer 
vertegenwoordigd is, want dan kan er samen een vuist gemaakt worden. Het is wat hem betreft niet 
te verkopen dat er volgend jaar 20% meer energiekosten opgehaald worden en die burger dat moet 
betalen. Ondertussen zegt de coalitie heel sympathiek dat woonlasten teruggegeven worden. Het is 
of het een of het ander. In ieder geval moet aan de burger duidelijk gemaakt worden dat alleen het 
geld dat nodig is, gebruikt wordt. Het extra geld moet niet, zoals nu, in een pot gestopt worden. In de 
tweede berap is gebleken dat er ruim 1.000.000 euro in de algemene voorzieningen is gestopt. 
Hij wil nog even ingaan op de moties die het CDA ingediend heeft. Daar bestaat volgens hem een 
misverstand over. 
Wat betreft de leefbaarheid haalt hij even de sheet naar voren waar staat: ‘beheer gemeente’ en 
‘bezuinigd 2005’.Hier staat bij dat er 32 fte bezuinigd is. Als effect staat erbij: ‘geen leefbaarheid en 
vrijwilligersbeleid’. Hij heeft het hier zwart op wit. Dat is voor zijn fractie de reden om geld uit te 
trekken voor de ambtelijke formatie van het programma Leefbaarheid. De coalitie zegt dat zij op de 
rem trapt voor dat tweede budget dat het college vraagt. De leefbaarheid is een onderdeel van dat 
budget en dat wordt dan geparkeerd. Hij zou dat erg jammer vinden. 
Hij komt terug op de defibrillatoren. Hij hoort dat men er vanuit college en raad sympathiek tegenover 
staat. Je kunt het breder trekken. De portefeuillehouder vraagt zich af in hoeverre mensen betrokken 
worden bij opleiding en bewustwording rond deze apparatuur. Hij wil de portefeuillehouder zeggen 
dat ook in zijn motie duidelijk het project Hartveilig Wonen wordt genoemd. Dat is een onderdeel van 
de bewustwording op het gebied van defibrillatoren. 
Wat betreft de motie grijs en groen heeft het CDA daar alleen een intentie uitgesproken dat er 
verdere samenwerking gerealiseerd wordt in welke vorm dan ook. De portefeuillehouder geeft aan 
dat het breder moet dan in deze motie staat. Dat kan hij ondersteunen. Het is ook niet zozeer dat het 
CDA zich hier beperkt heeft tot een aantal organisaties. Het gaat om de intentie van de motie. Die 
intentie is dat het CDA graag breder wil insteken op het aspect grijs en groen en dat daar ook een 
bredere groep bij vertegenwoordigd kan zijn. 
De voorzitter vraagt wat zijn mening is over de motie van de coalitiefracties over de bijdrage van 20 
euro. 
De heer Van de Wardt maakt het niet veel uit of het uit de NUON-/Vitensgelden gehaald wordt of uit 
een eenmalige teruggave. Als je het uit de pot woonlasten haalt, wat nu gebeurt, dan is het concept 
woonlasten opengebroken. 
De heer Finkenflügel zegt dat het geld niet uit de NUON- en BNG- dividenden komt. Er is meer OZB 
opgehaald dan begroot werd door extra stijging van de waarden van huizen et cetera. Er is dus geen 
directe koppeling met de energie, zoals nu weer gesteld wordt. 
De heer Van de Wardt gaat het erom wat uiteindelijk die burger in zijn brievenbus terugkrijgt. Wat hij 
van belang vindt is dat in principe een concessie gedaan wordt aan het uitgangspunt woonlasten. 
De heer Finkenflügel ziet dat duidelijk anders. Het wordt betaald uit de meeropbrengsten van OZB. 
De heer Van de Wardt meent dat vorig jaar gezegd is dat bij meeropbrengsten het college extra 
gelden om investeringen te doen. Nu wordt gezegd dat het weer teruggehaald wordt. 
De heer Finkenflügel suggereert de heer Van de Wardt de notulen van vorig jaar nog eens te lezen. 
De voorzitter vraagt nogmaals wat het CDA van de motie vindt. 
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De heer Van de Wardt vindt dat het niet eenmalig moet zijn, maar jaarlijks op basis van de 
argumenten die de heer Finkenflügel nu aangeeft. Namelijk dat, wanneer er teveel OZB opgehaald 
wordt, deze jaarlijks aan de burger teruggegeven wordt. 
De voorzitter concludeert dat het CDA de motie niet steunt. 
De heer Van de Wardt antwoordt dat hij dat niet doet in deze formule. 
Hij wil verder reageren op het betoog van de burgemeester aangaande het personeel. Eigenlijk geeft 
de voorzitter aan dat de gemeente terug bij af is. Terug bij af wil niet zeggen dat het slecht is of dat je 
gefaald hebt. Terug bij af kan ook komen door voortschrijdend inzicht. Geconstateerd wordt dan dat 
je voor de ambities mensen en een ambtelijke organisatie nodig hebt. Het CDA heeft de afgelopen 
jaren gemerkt dat er veel zaken zijn blijven liggen. Het CDA heeft niet voor niets tegen de coalitie 
gezegd voortgang te wensen. Je kunt zeggen dat er externe factoren zijn die dingen tegenhouden. 
Volgens hem zijn er ook veel interne factoren waardoor dingen niet uitgevoerd worden. Het is dan 
een beetje simpel om dan te zeggen dat het CDA aangeeft dat de mensen niet hard genoeg werken. 
Je ziet ook in het BMC-rapport dat er een hoge loyaliteit is en dat er veel inspanningskracht is om te 
laten gebeuren wat er gedaan moet worden. Dat is voor het CDA van belang. Het CDA wil niet op de 
stoel van het college zitten, maar wil wel toetsen op de kaders én het budget dat daarbij neergelegd 
is én de voortgangsrapportages. Dat is het dualisme. Het college voert uit en de raad bepaalt en 
controleert achteraf. 
De heer Sluiter maakt bezwaar tegen de opmerking dat de heer Van de Wardt hier gehoord zou 
hebben dat de kwaliteit van de ambtenaren niet goed is. Hij heeft dat vanavond niet gehoord. 
De heer Van de Wardt zegt dat het niet gaat om de kwaliteit van de ambtenaren. Maar er wordt al te 
makkelijk gezegd dat er nog dit en dat moet gebeuren. Hij bepaalt niet wat er moet gebeuren binnen 
de ambtelijke organisatie en of er wel of geen winst in is. De fractie krijgt een collegevoorstel, waarbij 
taken, budget en kader aangegeven zijn. Als vervolgens de raad aangeeft dat het college dat mag 
uitvoeren en graag over drie of zes maanden of een jaar het resultaat wil horen, dan is dat voor hem 
de graadmeter. 
De heer Menke zegt dat de heer Van de Wardt alleen zijn vertrouwen uitspreekt als het gaat over 
personeel, maar niet over al die andere dingen zoals Lenteleven, Vogelbuurt, waar hij allemaal tegen 
was. 
De heer Van de Wardt zegt dat hij daar niet tegen was, maar niet op de wijze waarop ze uitgerold 
werden. Hij wil de heer Menke nog wel eens over een, twee jaar spreken om te zien hoever die 
plannen dan zijn. 
De heer Menke zegt dat hij dan sowieso met hem spreekt in het kader van de verkiezingen. 
De heer Van de Wardt heeft nog wel een vraag over de gebiedsmakelaar. Niemand van het college 
is daarop ingegaan, terwijl het CDA graag wil dat die gebiedsmakelaar, ofwel de LOP-coördinator 
zoals de heer Finkenflügel terecht opmerkt, er komt. Wordt die LOP-coördinator nu aangesteld? En 
wel in de eerste of tweede tranche? 
De Heer Haverdil wist niet welk project spreker bedoelde in Varsseveld. Het gaat over het 
centrumplan Varsseveld. Volgens hem is er gezegd dat er na de zomervakantie gestart zou worden 
met de sloop van het pand Weenink. Dat is uitgesteld tot eind van dit jaar en volgens de laatste 
informatie zou het nu al weer begin volgend jaar worden. Dit zijn zaken waarover het CDA actief 
geïnformeerd wil worden, opdat dit aan de burgers uitgelegd kan worden. 
De voorzitter begrijpt uit de reactie dat het CDA de motie van de coalitiepartijen, ingediend door de 
heer Menke, niet steunt. Hij geeft dan het woord aan de fractievoorzitter van Lokaal Belang. 
De heer Finkenflügel wil reageren op wethouder Rijnsaardt aangaande het fietspad Gendringen- 
Megchelen. Dat wordt heroverwogen. Daar zullen redenen voor zijn. Maar als de raad die niet kent, 
dan discussieert dat lastig. Hij stelt voor dat de wethouder op korte termijn in de commissie uitlegt 
waarom die keuzes gemaakt zijn. Op grond daarvan kunnen tegenargumenten komen of kan 
akkoord gegaan worden. 
Wethouder Freriks sprak over de defibrillatoren naar aanleiding van de motie van het CDA. Binnen 
zijn fractie was al bekend dat in het Varsseveldse een initiatiefgroep zit die dit opgepakt heeft en 
actief aan de slag gaat met inventariseren waar die apparatuur nodig is, hoe die ingezet en gebruikt 
moet worden. In feite het antwoord dat wethouder Freriks gaf, dat hij er actief mee bezig is. Dan kun 
je over het aantal minuten en over de brandweer discussiëren. Maar zonder aanvullende informatie is 
die discussie niet erg zinvol. Wat goed is aan die motie is de zinsnede “draagt het college op uiterlijk 
31 januari 2009 met een voorstel te komen”. Wethouder Freriks heeft dat al toegezegd. Hij wil die 
motie best ondersteunen, als het CDA van mening is dat ondersteuning van deze motie dat proces 
versnelt of verbetert. Hij wil dan wel de toezegging dat het ook breder getrokken wordt dan datgene 
wat in de motie staat. 
De heer Van de Wardt dankt voor de ondersteuning en wil graag die verbreding ondersteunen. 
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De heer Finkenflügel wil best luisteren als er argumenten op tafel komen. 
Hij vervolgt met een reactie op wethouder Haverdil, die redelijk stellig was in de discussie over 
mobiliteit. Maar er is toch ook de discussie geweest dat verkeersbewegingen beperkt moesten 
worden, dat wonen en werken bij elkaar moesten blijven. Met De Rieze bestaat die mogelijkheid en 
zeker ook in De Hofskamp is het, zeker in Varsseveld, mogelijk wonen en werken bij elkaar te 
houden. 
Enerzijds is het jammer dat het in Ulft niet meer mogelijk is, anderzijds snapt hij ook wel dat vol vol is 
en dat gekeken moet worden waar regionaal de kansen en mogelijkheden liggen. 
Ten aanzien van de kredietcrisis en dividenden blijft het toch een beetje raden. Als de heer Van 
Balveren zegt dat het rentepercentage door de provincie wordt vastgesteld is discussie verder weinig 
zinvol. 
Over de hondenbelasting wil het college in 2009 met een voorstel komen en vanaf 2010 een 
structureel besluit nemen. Zijn fractie stelt voor om in 2009 al een gebaar te doen van de eerste 
20.000 euro, de eerste poot dus. Dat kan uit het incidentele overschot 2008, de berap bijvoorbeeld.  
Over de bijdrage van de voorzitter over het personeel is inmiddels uitgebreid gesproken. 
Spreker staat een beetje verbaasd over het gemak waarmee het CDA nu de financiering toezegt. De 
financiering van het personeel is gebaseerd op OWN 2020. Daar heeft het CDA in de loop der jaren 
steeds opmerkingen over gemaakt of het wel en zo hard moest. Nu geeft het CDA in een keer carte 
blanche en volle kracht voor de visie, althans zo interpreteert hij dat. Als dat niet zo is, dan moeten er 
toch keuzes door de raad gemaakt worden. Waar komen de accenten in de visie en wat heeft dat 
voor personele gevolgen? Dat heeft hij een beetje gemist bij het CDA. 
De heer Van de Wardt vindt deze discussie een beetje achterhaald. Niet dat je de discussie niet 
alsnog moet voeren, maar hij had al in het begin gevoerd moeten worden. Er is in de nieuwe 
gemeente met een nieuwe organisatie van start gegaan. Toen is er gekeken naar de organisatie die 
nodig was. Vervolgens is door het CDA OWN 2020 op sommige punten wel en op andere punten niet 
gesteund. Maar als je niet alle zaken steunt, ben je dus tegen. Voor hem zit daar nuance in. Het CDA 
heeft ook altijd gezegd dat je de zaken in de juiste tijd weg moet zetten. Ambities zijn prima. Maar hij 
weet dat sommige zaken weerbarstig zijn. Hij ziet in de laatste berap dat een aantal zaken nu 
vastlopen of niet gerealiseerd kunnen worden. Dat heeft niet alleen te maken met externe, maar ook 
met interne factoren. Er zijn een aantal hele primaire taken die ook door de ambtelijke organisatie 
gevraagd worden. Dat is de eerste nood, zoals in de voorjaarsnota door het college werd duidelijk 
gemaakt. Hij voelt zich niet overvallen door een mededeling dat meer nodig was. Zoveel antenne had 
het CDA wel dat het niet bij dit bedrag zou kunnen blijven. 
De heer Finkenflügel vindt het dan ook logisch dat zijn fractie met een dergelijk bedrag zelf de keuze 
wil houden. De heer van de Wardt roept zelf de keuze op door zijn vraag, namelijk “Uit welke tranche 
komt de LOP-coördinator?” te herhalen. Dat is het zicht wat hij graag heeft. Welke prioriteiten worden 
gesteld en waar komt het geld vandaan? Hij wil geen carte blanche voor het uitgeven van het geld in 
de eerste tranche en dan komt er nog wat. Hij gaat niet op de stoel van het college zitten, maar bij 
een raadsvoorstel hoort een krediet en bij dat krediet staat omschreven wat er voor geleverd wordt 
en wat er voor nodig is. Meer wil hij in feite niet. 
De heer Van de Wardt had die vraag niet hoeven stellen wanneer de raad het eens was geweest 
met de begroting. Dan was die LOP-coördinator er gewoon ingekomen. Maar nu de coalitie zegt dat 
zij wel met de eerste tranche, maar niet met de tweede tranche akkoord gaat, kan het volgens zijn 
fractie niet zo zijn dat de LOP-coördinator niet meegenomen wordt. Want er is sterk op 
aangedrongen dat die persoon zo snel mogelijk zou beginnen. 
De heer Finkenflügel zegt dat in de vorige vergadering duidelijk aangegeven is dat de fractie in ieder 
geval de LOP-coördinator wenst. Maar als de LOP-coördinator aangesteld wordt, wat kan dan niet? 
Dat is de bedoeling van de afweging. 
De heer Van de Wardt vindt dat de heer Finkenflügel te veel op de stoel van het college gaat zitten 
door het personeelsplaatje in te vullen. 
De heer Finkenflügel vult absoluut geen personeelsplaatje in. Hij wil graag weten welke activiteiten 
gekozen worden en niet meer en niet minder. 
De heer Van de Wardt zegt dat de gemeente een begroting heeft waar programma’s, speerpunten 
en zaken in staan die de raad wil realiseren. Daarin wordt aangegeven waar het college geld en een 
kader voor krijgt en mag uitvoeren. Hoe je de LOP-coördinator ook noemt, hij zegt die taak, met dat 
kader, moet uitgevoerd worden. Punt. 
De voorzitter zegt dat hij dat punt mooi vindt. Uw punt is duidelijk gemaakt. 
De heer Finkenflügel wil afronden met het bespreken van de amendementen ingediend door het 
CDA. Ten aanzien van de woonlasten heeft hij al aangegeven dat hij die koppeling vreemd vindt. 
Wat betreft de leefbaarheid wil hij wel eens een discussie wat er onder leefbaarheid verstaan wordt. 
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Hij vindt dat er wel het nodige aan is gebeurd. In het coulisseakkoord heeft Lokaal Belang het 
voorzieningenniveau genoemd. Afgesproken is dat nog eens besproken wordt wat daar precies 
onder verstaan moet worden. Het voegt niets toe aan de afspraken die er al zijn. Dus heeft hij geen 
behoefte dit amendement te steunen. 
De heer Sluiter verwees rond de motie grijs en groen al naar de discussie die de raad voerde naar 
aanleiding van de post. Spreker herinnert zich nog het betoog van de heer Schenning om je niet te 
veel vast te pinnen op een doelgroep. Ook de heer Freriks noemde de nog de niet- 
uitkeringsgerechtigden. Hij dacht dat er vorige week nog 10.000.000 euro vanuit Den Haag voor deze 
groep beschikbaar was. Hij zou dit verhaal wat breder willen trekken en niet alleen op de 
werkvoorziening willen richten. Ook al omdat de werkvoorziening in de oude stijl niet bedoeld was om 
mensen aan het werk te houden, maar om mensen te ontwikkelen. Dat betekent dat ze zo snel 
mogelijk weer weg moeten zijn in een reguliere functie. Hij wil kiezen om niet de Wedeo op te tuigen, 
maar om te kijken hoe deze mensen in onze of een andere organisatie ingepast kunnen worden, 
waar ze als ‘volwaardig medewerker’ kunnen functioneren. Kijk ook naar andere instanties. ISWI is 
daar mee bezig. Er zijn ook particuliere bureaus. Het gaat er om hoe mensen betrokken kunnen 
worden bij de maatschappij. Vanuit de raad zijn er vertegenwoordigers in het bestuur van de Wedeo. 
Geïnformeerd kan worden hoe daar de visie is. Hij kan de visie van de CDA-motie niet 
onderschrijven, omdat die te beperkt is en te veel gericht is op één organisatie. 
De heer Van de Wardt zegt dat een motie vooral iets van een intentie uitstraalt. Inderdaad beperkt 
deze zich tot een aantal organisaties. Hij had ook een uitputtende lijst neer kunnen zetten of iets 
algemeens kunnen opschrijven. Dan had de heer Finkenflügel gevraagd wat hij daar mee bedoelde. 
Hij probeerde op deze wijze de motie in stemming te brengen, omdat een intentie uitgesproken 
wordt. Eigenlijk, wat de heer Finkenflügel ook zegt, om mensen te leren weer op de arbeidsmarkt te 
komen. Daar heeft deze gemeente ook een verantwoordelijkheid in. Dat was zijn intentie. 
De heer Finkenflügel leest dat er niet uit en vindt de motie toch te specifiek op enkele groepen 
gericht. 
Wat betreft de motie van de coalitie was hij enthousiast toen hij de heer Teunissen zag binnenkomen 
met het koffertje. Hij dacht dat het CDA al zijn bijdrage gelezen had. Want op de voorkant staan 
volgens hem twee briefjes van tien euro opgeplakt. Dat komt dus mooi uit. Wat hem ook verbaast is 
dat hij ziet dat het CDA ook van kleur kan verschieten, want het CDA-groen neigt nu al naar blauw. 
Dat betekent dus dat er toch beweging zit in de club en daar is hij blij mee. 
De heer Van de Wardt is daar ook erg blij mee. Want u refereert aan het koffertje en volgens hem 
had het CDA al langer de intentie met Lokaal Belang samen te werken. 
De heer Finkenflügel is benieuwd. 
In het amendement van de coalitie staat een zin die iets afwijkt van zijn standpunt in eerste termijn. 
Dat is de zin dat tijdelijke oplossingen wel uit dit bedrag gefinancierd kunnen worden. In de eerste 
termijn heeft hij gezegd dat het bedrag apart gezet moest worden, maar dat er wel uit geput kan 
worden. Het college komt dan vanzelf met een voorstel om het bedrag in 2010 eventueel structureel 
te maken. 
De heer Menke zegt dat zowel VVD als Lokaal Belang een opmerking maakten over de prioritering. 
Dat komt volgens hem ook aan de orde zodra je gaat praten over welke gemeente je wil zijn, wat je 
wel en niet wil doen en wat dat dan betekent voor de organisatie. 
Ten aanzien van de hondenbelasting is de PvdA-fractie minus een lid er voorstander van eerst beleid 
te ontwikkelen en het beleid van het college te volgen door een gefaseerde afschaffing in vier 
termijnen of poten. 
Hij is ook wat getriggerd door de opmerking van de heer Rijnsaardt over de prioritering van het 
fietspad Megchelen-Gendringen. Wij dachten dat er telkens uitstel kwam vanwege de vele 
bezwaarschriften. Hij wenst daar ook opheldering over in de eerstvolgende commissie. 
Ten aanzien van de LOP-coördinator zou, zelfs als deze in de tweede tranche zit, financiering al 
mogelijk zijn. 
Dan komt hij bij het CDA. Er wordt een opmerking over de woningbouw gemaakt. De heer Van de 
Wardt zegt: “Maar dan komt als klap op de vuurpijl ook nog in de herfst van dit college de toeziende 
voogd op bezoek. De CdK hoort zich alles aan en laat op niet mis te verstane wijze weten dat we 
spelregels hebben gemaakt, en dat we daar niet vanaf wijken. Nu niet en in de toekomst niet.”  
De heer Menke heeft heel wat anders gehoord. Hij hoorde de CdK zeggen dat hij nog niet zover was 
om in het krimpscenario te geloven. Spreker gelooft wel in scenario’s, maar afspraak is afspraak in 
de zin van dat de gemeente zich maar neer moet leggen bij krimp, is in ieder geval absoluut niet 
gezegd. 
De heer Van de Wardt zegt dat de CdK dat inderdaad niet gezegd heeft.  
De heer Menke zegt dat hij de letterlijke tekst voorleest.  
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De heer Van de Wardt vraagt of hij dan iets gelezen heeft over krimp. Er staat niets over krimp in. 
De heer Menke bevestigt dit. Hij vindt dat de heer Van de Wardt geen verstoppertje moet spelen. Hij 
spreekt iedere keer over afspraak is afspraak. Hij hoort mevrouw Aalberse het allemaal zeggen. Dat 
gaat over die krimp en pas je ambities aan. 
De heer Van de Wardt wil dit graag toelichten, omdat volgens hem hier geschiedvervalsing gemaakt 
wordt. De CdK heeft gezegd dat hij zich kan voorstellen dat je op basis van drie scenario’s je ambitie 
neerzet. Dat is een scenario van krimp, van groei en van stabiliteit. Wat hier staat, gaat over de 
woningbouw. De CdK heeft niets meer en niets minder gezegd dan dat in de regio hier afspraken 
gemaakt zijn, dat de provincie afspraken gemaakt heeft met de regio en de gemeenten en dat hij een 
goed gesprek heeft gehad met het college en dat hij ervan uitgaat dat hetgeen afgesproken is, ook 
wordt uitgevoerd. Dat zijn volgens zijn fractie de spelregels zoals afgesproken bij het begin van deze 
coalitie. 
De heer Menke zegt dat de heer Van de Wardt bindende afspraken interpreteert als Lokaal 
Kwalitatief Woonprogramma-plus. Wat is dat LKW-plus? Dat is de vervanging van het woningbezit 
van Wonion. Dat is ook bouwen voor de groei van het aantal huishoudens. Onze fractie wil verder 
gaan. Want zolang mensen, ook starters, nog drie jaar lang moeten wachten tot ze een woning 
kunnen krijgen, nemen de sociaal-democraten dat niet voor hun rekening. 
De heer Van de Wardt wil weten waar de laatste tijd voor starters geïnvesteerd is. Zijn fractie heeft 
bijvoorbeeld bij Het Eskopje gevraagd naar mogelijkheden voor starterswoningen. 
De heer Menke zegt dat het college heel hard bezig is ook daar starterswoningen te realiseren en dat 
bekend is hoe moeilijk dat is. 
De heer Van de Wardt vindt het veel belangrijker wat de heer Menke ervan vindt. Want deze is lid 
van de raad en de raad stelt de kaders.  
De voorzitter stelt voor dat de heer Menke doorgaat met zijn betoog, omdat dit punt voldoende 
bediscussieerd is. 
De heer Menke zegt dat het CDA ook zegt dat er geen of weinig vooruitgang in allerlei zaken zit. Hij 
kan zeggen dat er heel veel op de kop staat. 
De heer Van de Wardt kan dat bevestigen. 
De heer Menke zegt dat dit in positieve zin het geval is. Als je om je heen kijkt zie je overal 
graafmachines en bouwactiviteiten. Er gebeurt van alles. Als geroepen wordt “bij ons niet”, wil hij daar 
op ingaan. Het barst van de plannen in Terborg. De plannen zijn ook allemaal in een fase dat het kan 
beginnen of begint, op een middeleeuwse fundering na, waarvan gevraagd wordt of die niet 
weggehaald kan worden. Er worden prachtige plannen gemaakt. De aanvang is allemaal lastig, maar 
zal nog deze periode plaatsvinden. Gesuggereerd wordt dat alles naar Ulft gaat en het ten koste gaat 
van de kleine kernen en andere kernen. Deze Calimerokaart wordt al heel lang gespeeld. Dat 
betekent dat het CDA niets verandert en soms erg kleinburgerlijk is. 
De heer Van de Wardt vindt dit wel erg overtreffende woorden, zoals kleinburgerlijkheid. 
Het CDA heeft nooit gezegd tegen ontwikkelingen te zijn. 
De heer Menke zegt dat het CDA wel tegen ontwikkelingen in Ulft was, omdat die ten koste gaan van 
andere projecten. “Ga toch weg”. 
De heer Van de Wardt zegt te blijven zitten en niet weg te lopen voor de discussie. Hij noemt 
bijvoorbeeld De Essenkamp, een woonwijk die ook aan revitalisering toe is. Hij vindt het prima dat in 
andere plaatsen dingen gebeuren. Maar het is ‘én én’ en niet ‘het een wel en het ander niet’. Maak 
een plan en leg die burger uit waarom het hier wel gebeurt en daar niet. Dit voorjaar werd gezegd dat 
Wonion met een nieuw plan zou komen. Hij is erg benieuwd wanneer zij welke wijk op welke manier 
willen aanpakken, omdat Wonion een belangrijke speler in het veld is. Dat was ook het argument 
waarom het CDA niet het punt kon maken op De Essenkamp, omdat Wonion nog met een plan van 
aanpak zou komen. Hij ziet dat graag tegemoet. 
De heer Menke merkt op dat Wonion veel ambities heeft en investeringsopgaven heeft van bijna een 
kwart miljard aan projecten. Maar ook zij zitten met een capaciteitsprobleem en moeten kiezen wat 
ze eerst en wat ze later doen. De heer Van de Wardt noemt De Essenkamp als voorbeeld. Spreker 
kan ook tal van voorbeelden noemen: de Walstraat in Terborg, de Hoofdstraat in Terborg met dat 
nieuwe pand waar een grote onrendabele top in zit, Gendringen, wat daar allemaal aan bouw door 
Wonion ontwikkeld is. Wat hem betreft gebeurt wel degelijk ‘én én’. 
Als vierde punt zegt de heer Van de Wardt dat keuzes gemaakt moeten worden, dat geschrapt moet 
worden in voorstellen en dat plannen gefaseerd moeten worden. De heer Menke heeft in de CDA-
bijdrage geen voorstellen geschrapt gezien en ook niet gezien dat er plannen of financiering 
gefaseerd zijn. 
De heer Van de Wardt riep dan nog over het verkeerscirculatieplan, die 60 kilometer en de veilige 
fietsroutes. Daar is iedereen het over eens. Dat had ook tussen Gendringen en Netterden moeten 
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gebeuren. Over het fietspad naar Megchelen heeft hij het al gehad. 
De heer Van de Wardt wil nog iets opmerken over het verkeerscirculatieplan. 
De heer Menke zegt dat dit een raadsbreed voorstel was. Het moet in ieder geval voor Terborg 
gemaakt worden. Maar het moet wel kunnen. 
De heer Van de Wardt zegt dat je nu krijgt dat er dingen gefaseerd aangepakt worden en op andere 
plekken problemen ontstaan. 
De heer Menke wil over de woonlasten alleen nog zeggen dat de discussie er over ging wat het kost 
voor een burger om in de gemeente Oude IJsselstreek te wonen ten opzichte van andere 
gemeenten. Dat was de bedoeling van het in één bedrag brengen van de betalingen voor OZB, 
rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast was het de bedoeling oeverloze discussies over de 
OZB te voorkomen. Hij hoopt dat dit jaar een betere link gelegd wordt naar de woonlasten en de inzet 
daarvan als vorige keer. Toen was het een tussenzin in de aanbiedingsbrief. Hij zou eigenlijk ook 
liever het bedrag in een keer willen zien. Later kan het dan uitgesplitst worden volgens de wettelijke 
voorschriften. Hij komt daar misschien in de decembervergadering op terug als de tarieven aan de 
orde zijn. 
Tenslotte wil hij iets zeggen over de metafoor van Lokaal Belang. Dan krijgt zijn fractie er van langs. 
Het gaat dan over het rode gevaar, dat het helemaal verkeerd aangepakt had. Dat dacht dat ze 
gewonnen hadden en maar televisies weggooide. Hij vindt het rode gevaar eigenlijk een geuzentitel. 
Een ding wordt vergeten. Ferrari probeerde vanuit een achterstand alsnog wereldkampioen te 
worden. Dat was bijna gelukt. Alleen had een klungel, zo’n puber te laat de regenbanden opgelegd. 
Daar kon hij ook niets aan doen. 
Dan bespreekt hij de moties. Die over Wedeo acht hij voldoende beargumenteerd, onder andere door 
de heer Finkenflügel. Het Wedeo-verhaal moet breder getrokken worden met Wajong et cetera. Maar 
wat doe je dan met grijs en groen? Je kunt ook nog bespreken of je het als gemeente wil houden of 
uitbesteden of een combinatie van die twee nastreeft, net zoals bij de afvalstoffen kan. Gedacht kan 
worden aan een overheids-bv, waarin het personeel ondergebracht wordt. Die discussie moet het 
CDA als hoeder van de organisatie dan ook niet uit de weg willen gaan. Spreker wacht liever de 
onderhandelingen van het college met Wedeo en ISWI af. Hij vindt de motie onvolledig. 
Hij is niet tegen de motie over de plaatsing van defibrillatoren. Het is heel sympathiek, maar 
overbodig.  
Over de woonlasten is al iets gezegd. Er wordt 800.000 euro structureel uit de begroting gehaald, 
waarvan het CDA altijd zegt dat die zo fragiel is. De begroting komt zo nog meer onder druk zonder 
fatsoenlijke dekking. De coalitie doet het eenmalig en daar is hij voor. 
De heer Van de Wardt zegt dat het CDA niet structureel 800.000 euro uit de begroting haalt. Het 
voorstel is om de 800.000 euro die nu in de reserve komt, te gebruiken voor 2009. Het college krijgt 
de opdracht een plafond in te bouwen van 1.000.000 euro om alles wat daarboven verkregen wordt 
te verrekenen. 
De heer Menke vindt dat wel een gat in de begroting geschoten wordt en stelt voor om als 
aandeelhouder NUON tot de orde te roepen om te voorkomen dat ze allerlei onzinnige dingen gaan 
doen. 
De heer Van de Wardt hoopt dat en stelt voor om dan in ieder geval naar Den Haag, waar inderdaad 
zijn partij mee aan het bewind is, te gaan. Want hij heeft er grote moeite mee dat de burger volgend 
jaar 20% meer energiekosten moet betalen. 
De heer Menke zegt dat de gemeente daar niet over gaat. Wat wel kan is een voorbeeldwijk te 
bouwen voor energiebesparing, zoals nu gebeurt in de Biezenakker. Dat maakt dat mensen die nu 
wonen in woningen die onzuinig zijn in energieverbruik, op B-niveau worden gebracht. Dat is een 
substantiële bijdrage in de kosten van het wonen. Hij denkt dat de gemeente zich bij de weg moet 
houden door dit soort dingen te organiseren in plaats van bij NUON een grote mond op te zetten. 
Want hij weet nu hoeveel procent het aandeelhouderschap van de gemeente bedraagt. Hij dacht 
ongeveer een half procent. Het is de vraag of NUON daarvan onder de indruk is. 
De motie over leefbaarheid heeft hij vooral gelezen als een suggestie dat er niets gebeurt. Uitgelegd 
is dat het vooral gaat om het deel dat na de voorjaarsnota in de begroting zit binnen te halen. 
Daarvoor is een motie ingediend. Zijn fractie kiest voor die koninklijke weg. 
De voorzitter constateert dat de tweede termijn van de fracties bij deze is afgelopen en hij schorst de 
vergadering voor tien minuten. 
 
De voorzitter hervat met de aankondiging van de tweede termijn van de beantwoording door het 
college op de inbreng van de raadsfracties. Hij zal namens het college het woord voeren en verzoekt 
de heer Steentjes de voorzittershamer over te nemen. 
Voorzitter Steentjes geeft het woord aan portefeuillehouder Alberse. 
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De heer Alberse zegt dat veel zaken besproken zijn. Het zal niet lukken op alles in te gaan, maar hij 
meent dat dit ook niet nodig is vanwege de gedachtewisseling tussen de fracties en de inname van 
standpunten. 
Het college stelt voor twee onderwerpen binnenkort in de commissies te behandelen. Dat betreft het 
fietspad Gendringen-Megchelen. Dit wil hij in de eerstvolgende commissie aan de orde stellen. Het 
tweede punt is de vraag van de heer Sluiter over de uitvoering van een groot aantal voorgenomen 
plannen. Dat kan in de commissie Bestuur en Middelen. 
Dan wil het college reageren op het amendement van de drie collegefracties, voorgelezen door de 
heer Menke. Het college kan zich in grote lijnen vinden in dit voorstel. Gezegd is dat de raad 
betrokken wil zijn bij de centrale vraag: welke gemeente wordt nagestreefd? Dat zijn belangrijke 
dingen, die bij de raad thuis horen. Er is ook uitdrukkelijk bij gezegd dat de indieners niet op de stoel 
van het college willen gaan zitten. De eigen rollen worden dus goed in het oog gehouden. Het lijkt 
een goed idee dat het presidium in overleg met de griffier een procesvoorstel maakt. 
De heer Menke zegt dat hij zojuist het presidium uit het voorstel geschrapt heeft. Dat ligt hier en daar 
gevoelig. Hij stelt voor de griffier erbij te betrekken en dan wordt het wel via het presidium bij de raad 
bekend. 
Burgemeester Alberse vraagt of dit anders is. 
De heer Menke zegt dat het feitelijk weinig uitmaakt. 
De heer Alberse vervolgt dat het erom gaat dat er een procesbeschrijving gemaakt wordt, waarin 
een goede procedure voor deze discussie afgesproken wordt met inachtneming van ieders rol en 
positie. 
Hij heeft ook begrepen dat het bedrag in principe in de begroting blijft staan, maar niet voor 
structurele dingen mag worden aangewend. 
De heer Van de Wardt zegt dat het een beetje vreemd overkomt. Het college presenteert een 
begroting, waarin het college structureel geld nodig heeft. Dit ondergraaft een beetje de basis van 
deze begroting. 
Door het geld incidenteel en niet structureel in te zetten wordt deze begroting geweld aangedaan en 
wordt een bepaald draagvlak onder de begroting weggehaald. Want het college laat het nu aan de 
raad over of er uiteindelijk structureel geld al of niet in deze begroting wordt gepompt met betrekking 
tot de ambtelijke formatie. 
Portefeuillehouder Alberse zegt dat dit klopt, maar dit is wat de meerderheid van de raad vindt. Bij 
een andere meerderheid had het college natuurlijk het aanvankelijke voorstel overeind gehouden. 
Het college wil met de indienende fracties in overleg over de uitgangspunten en de visie op de 
organisatie en de dienstverlening. In die zin kan het college zich vinden in deze motie. 
De heer Van de Wardt meent dat er op korte termijn nu zaken niet zouden kunnen gebeuren, omdat 
er geen duidelijke uitspraak is. Op lange termijn zouden dingen wel eens niet kunnen gebeuren, 
omdat het geld niet beschikbaar wordt gesteld. 
De heer Alberse zegt dat de raad vanavond duidelijk gezegd heeft duidelijk mee te willen bepalen 
hoe die invulling plaatsvindt. 
De heer Menke zegt dat daarbij door de coalitie gezegd is dat het geld beschikbaar blijft voor de 
formatie, ook de structurele formatie. Het komt pas beschikbaar nadat die discussie gevoerd is. 
De heer Alberse zegt dat geprobeerd wordt die duidelijkheid zo snel mogelijk te geven. Maar die 
helderheid moet komen via een zorgvuldig proces, dat met elkaar beschreven gaat worden. 
Dan gaat hij terug naar zijn plaats en zal samenvatten hoe de moties behandeld zijn door de 
verschillende fracties. 
Voorzitter Steentjes dankt de heer Alberse voor de beantwoording. Hij zegt dat het hem wel heel erg 
gemakkelijk gemaakt wordt. Hij komt zelfs bijna niet aan het woord. 
Voorzitter Alberse dankt de heer Steentjes voor het waarnemen. 
Dan wil hij de moties en amendementen langslopen. 
Hij begint met het handgeschreven amendement van de drie coalitiefracties. Hij concludeert dat dit 
de steun heeft van de coalitiefracties en dat het CDA tegen is. 
De heer Van de Wardt bevestigt dit. Het CDA vindt dat dit toch een deel van het fundament onder de 
begroting wegslaat. Wat hij wel sympathiek vindt is dat raad en college samen kaders stellen, 
uitgangspunten formuleren en duidelijke prioriteiten aangeven, ook in het kader van de 
investeringsstaat. 
De voorzitter constateert dat het amendement is aangenomen. 
Hij stelt motie 1 van het CDA over de woonlasten aan de orde. 
Hij constateert dat VVD, Lokaal Belang en PvdA tegen deze motie zijn en dat daarmee de motie 
verworpen is. 
Dan is hij toe aan de motie over de defibrillatoren. Hij constateert dat de VVD deze overbodig vindt, 
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evenals de Partij van de Arbeid. CDA en Lokaal Belang zijn voor. Dit betekent dat er 16 stemmen 
voor zijn en de motie aangenomen is. 
Hij stelt de motie over leefbaarheid aan de orde. Het CDA is voor, VVD, PvdA en Lokaal Belang zijn 
tegen en daarmee is de motie verworpen. 
Het amendement 4 over grijs en groen van het CDA komt aan de orde. De VVD vindt deze 
overbodig, Lokaal Belang en PvdA zijn tegen. Daarmee is de motie verworpen. 
Tot slot de stemming over de eenmalige bijdrage van 20 euro van de coalitie. VVD, Lokaal Belang en 
Partij zijn voor en het CDA is tegen en daarmee is deze aangenomen. 
De heer Van de Wardt heeft volgens hem niet gezegd dat hij tegen was, maar dat het niet ver 
genoeg gaat. Hij heeft er een punt van gemaakt met te zeggen dat blijkbaar het principe van de 
woonlasten is opengebroken. Het CDA steunt de motie, omdat zij de burger een signaal wil geven 
dat er meer geld opgehaald is dan nodig. Dat zou volgens de motie 20 euro zijn, maar volgens zijn 
fractie had het meer geld kunnen zijn. 
De heer Menke prijst het politieke gevoel van de heer Van de Wardt. 
De voorzitter constateert dat de motie raadsbreed gesteund wordt. 
Hij zegt dat hiermee de moties behandeld zijn. Hij vraagt of hiermee de begroting is vastgesteld, 
inclusief alle opmerkingen en moties die daar bij horen. Dat is het geval. 
De heer Rutjes meent dat er nog een vraag over de hondenbelasting was geweest. 
De heer Finkenflügel zegt dat de wethouder heeft toegezegd dat hij dit met incidenteel geld wil 
doen. 
De heer Rutjes vindt dit fantastisch. Hij was er zo aan gewend dat het altijd afgewezen werd. 
De heer Steentjes zegt dat nu alleen de honden nog maar uitgelaten hoeven te worden. 
De voorzitter ziet de honden toch nog even op het laatst voorbijkomen. 
De heer Menke meent dat in de motie stond dat er eerst beleid gemaakt zou worden en vervolgens 
zou er gefaseerd afgeschaft worden. Hij wil eerst het beleid zien, voordat de afschaffing begint. Nu 
wordt plotseling het beleid weggepoetst. 
De voorzitter stelt de heer Menke gerust. Er komt eerst een voorstel in de raad. Zo zijn de regels. 
 
De begroting wordt conform voorstel vastgesteld met voorbehoud voor structurele besteding van  
€ 480.000,-- voor “Van beheer … naar beheer en ontwikkeling” en € 20.000,-- voor invulling van 
besteding voor de griffieformatie. Incidentele besteding van deze bedragen is in 2009 wel akkoord. 
Structurele besteding pas na het kaderstellend besluit van de gemeenteraad.  
 
5. Sluiting. 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de bijdrage, in de eerste plaats de raadsleden, die constructief met 
elkaar gedebatteerd hebben. Hij dankt het college en ook de publieke tribune, waar men veel geduld 
moest hebben om dit allemaal aan te horen. 
Hij wenst ieder nog een prettige avond verder en hoopt ieder de volgende keer terug te zien. 
Hij sluit de vergadering. 
 
 
 
de griffier     de voorzitter 
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