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1. Opening. 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. 
Hij zegt het volgende: “Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen 
van de gemeente Oude IJsselstreek en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit, dat onze 
arbeid vrucht mag dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten, uit onze geloofsovertuiging of 
levensovertuiging en de gemeente onpartijdig, vrijmoedig en met wijsheid besturen.” 
Spreker deelt mede dat een aantal documenten op de raadstafels is neergelegd, waaronder: 

• De fleurige uitnodiging voor de raadsexcursie. Hij beveelt deze excursie zeer aan en nodigt de 
raadsleden hiervoor hartelijk uit. Het is een excursie, waarbij op een prettige wijze zal moeten 
worden gewerkt. Spreker verzoekt de aanmelding vóór 1-9-2008 door te geven. Hij hoopt dat 
zoveel mogelijk personen zullen deelnemen. 

• De huis-aan-huis krant over de ontwikkeling van de gemeente Oude IJsselstreek. 

• Een aantal boekwerken ter verspreiding onder de raadsleden. 

• Een memo van het college inzake de Stichting Stadsherstel. In het kader van de actieve 
informatieplicht geeft hij de heer Van Balveren kort het woord voor een nadere toelichting. 

 
Wethouder Van Balveren verstrekt een toelichting. De memo geeft aan dat de raad op 29-5-2008 
een besluit heeft genomen omtrent de subsidiëring van St. Stadsherstel te Terborg. Er zijn 
uitgangspunten genoemd in dat besluit. Op grond van deze uitgangspunten is de St. Stadsherstel zeer 
voortvarend te werk gegaan en heeft het eerste pand aangekocht. Daartoe dient de gemeente een 
borgstelling te sluiten, die zal worden verhaald op de genoemde stichting. Dit staat niet expliciet 
vermeld in het raadsbesluit, maar zou er wel impliciet uit gelezen kunnen worden. Op grond daarvan 
wordt de raad over de voortgang geïnformeerd, zodat de raad volledig op de hoogte is van de 
projecten, die wel en niet spelen en hoe het college hiermee om zal gaan. 
 
De Voorzitter concludeert dat de intentie van de toelichting duidelijk is. Hij gaat er van uit dat de raad 
begrijpt, waarom het college de memo voorlegt, die in de geest van het raadsbesluit is, ook al stond 
het niet feitelijk verwoord in de stukken. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling van de agenda. 
 
De Voorzitter zegt dat de agenda twee hoofdingrediënten bevat, namelijk de Voortgang Op Weg 
Naar 2020 en de Voorjaarsnota. Hij wenst de vergadering rond 23.00 uur – of iets later - te sluiten en 
tussen beide agendapunten kort te pauzeren. Omdat de kwaliteit van de beraadslagingen over het 
algemeen niet toeneemt, naarmate het tijdstip vordert, verzoekt hij de raad er aan mee te werken, dat 
rond 23.00 uur de vergadering kan worden beëindigd. 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
4. Voortgang Op Weg Naar 2020 (OWN 2020). 
 
De heer Menke start met een lied, waarvan de tekst is verspreid. De oude geluidsopnames zijn deze 
week opgepimpt door Casper Valke, van de Silvolkstudio. De opnames worden begeleid met beelden. 
Hij brengt het volgende ten gehore: 
 
“Ulft in 2080 (‘de dreum van Ulft’) 

A’j op ow ziet ligt van ow hart 
Zi’j zegt dan dreum i’j altied wat 
En sinds gisteren geleuf ik ’t waorachtig  
Ik dreumde toen ‘k te slaopen lag 
Dat ik Ulft mien durpken zag 
Zo als dat wee’zen zol in ‘t jaor tweeduuzend tachtig. 

Waor de holtfabriek now steet  
Daor was de strang tien keer zo breed 
En de holtplaats was veranderd in een haven 
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Grote schepen lagen daor en Piet  Katouw hat der zien kantoor 
En wel honderd sjouwers liepen daor te draven. 

De ní’je hut wat dacht i’j wel  
Was veranderd in ’n hotel 
Wel vieftig kamers heel modern met streumend water 
Dikke matten op de grond en ’n zaakje kelners liepen er rond 
En het sluutingsuur dat was er ver van later. 

De grote straot now bult en gat 
Was in mien dreum mooi liek en glad 
Met trotoirs wao’j heel gemudelijk op kon lopen 
In plaats van een olde boerderi’j 
Stond er een zakencentrum vrí’j 
Met grote winkels waor van alles in kon kopen. 

Waor de boerenbond now ligt  
Daor was ’n zwembad ingericht 
Met ook een badhuus veur die niet konden zwemmen 
En ook ’n dancing  was  eraan met ’n band van twintig man 
Het was mien te druk ik kon ‘t aan mien kop niet hemmen. 

De kerk en de pastorie 
Die lagen d’r nog als ’n  relekwie 
Een herinnering aan lang veurbi’je jaoren 
Maor de tramlijn den was weg 
Den hadden ze netjes umgelegd 
Het waorum en waornao dat kan ik ow niet verklaoren. 

De ‘Pol den was er ook niet meer 
Daor was ’t now ’n druk verkeer 
Er rij ’n elektrische tram met aanhangwagen 
De Middelgraaf dat was’n.straot den liep van Sanders tut te Kaot 
De hele buurt die had de beumen helpen zagen. 

De olde hut was heel modern 
Uutgebreidt tut een concern 
Nog vul groter dan van Jansen en Tilanus 
Alle piepen waren weg in plaats daorvan t’is gek da’k zeg 
Stond der now een hele grote kanes. 

Maor het mooiste van mien dreum 
Dat was het park met de eikenbeum  
Met  een standbeeld waor’k de naam niet van kon le’zen 
Toen’k mien daorveur moeite nam 
Toen liep opens de wekker af 
En dat mos het ende van mien dreumen we’zen.” 
Spreker brengt daarop het volgende naar voren. 
 
Voorwoord 
De tekst van Ulft 2080 is in 1944 geschreven door Joop Wilbrink uit Ulft. In 1944 was Joop Wilbrink 
(een broer van Frits Wilbrink; die hebben we gebeld met de vraag of wij het lied mochten gebruiken en 
hij heeft toestemming verleend) verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Ongetwijfeld in vervelende 
omstandigheden en overmand door heimwee, schreef hij een aantal traditionals, waaronder het 
bekende ‘Ulft bli’f Ulft’, maar ook ‘Ulft mien Dörpken’ en deze dus. Iemand die heel lang overal 
noodgedwongen in Europa rondzwierf, schrijft prachtige en hele mooie melancholische teksten over 
zijn geboortedorp. Hij durft in dergelijke moeilijke omstandigheden zelfs te dromen. Dromen, in dit 
geval, over de toekomst van Ulft. Dat tekent de kracht van Joop Wilbrink, maar eigenlijk meteen ook 
die van de mens in het algemeen. Ondanks moeilijke omstandigheden geloof houden in en hopen op 
een betere toekomst. Dat is tevens ook de kern van de vooruitgang van de mensheid, dromen en 
verbeelden maar ook proberen waar te maken. Waar zouden we nu staan als de gebroeders Wright 
niet hadden gedroomd over vliegen als een vogel? Waar zouden we zijn zonder de 
verbeeldingskracht van vele soms voor gek verklaarde, maar altijd bijzondere en uitzonderlijke 
mensen? 
Zoals gezegd is de tekst in de jaren veertig van de vorige eeuw geschreven. Joop Wilbrink droomde in 
1944 al over Ulft in 2080. De gemeente Oude IJsselstreek was nog ver weg maar híj durfde al vooruit 
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te kijken. En als je de tekst leest en op je in laat werken, dan sloeg hij op geen enkele manier de plank 
helemaal mis, integendeel;  
● dat van die ‘holtfabriek’ en de haven bijvoorbeeld komt steeds dichter bij;  
● het hotel van de ‘ni’je Hut’ komt waarschijnlijk op het terrein van de Olde Hut en niet met 50 maar 

30 kamers, maar toch; 
● de ‘Grote Straot vol bult en gat’ is de Bongersstraat geworden; 
● de Pol is now druk verkeer en nu de elektrische tram nog; 
● de terugloop van het kerkbezoek heeft hij goed voorspeld; 
● de moderne Olde Hut wordt misschien de terugkerende Etna wel, maar dan op een andere plek; 
● dat van dat zwembad en ‘de Boerenbond’ now Allee; 
● en van wie dat standbeeld wordt weten, we nu ook nog niet. U zag het verschil tussen de tekst op 
papier en die werd gezongen. 
Bovenstaande verhaal hoort eigenlijk ook een beetje bij het ontstaan van Op Weg Naar 2020. Niet om 
pathetische vergelijkingen te willen maken overigens. Maar ook de huidige coalitiepartijen hebben in 
de onderhandelingsperiode gezegd; laten we eens dromen over hoe de Oude IJsselstreek er in 2020 
uitziet.  
Maar laten we vooral ook dromen over hoe we wíllen dat de Oude IJsselstreek er in 2020 uitziet of uit 
kán zien. Die droom hebben we als volgt beschreven: 
‘De gemeente Oude IJsselstreek in 2020 is een gemeente die er op tal van plekken beter en mooier 
uitziet dan in 2005. Een plek waar je je thuis voelt. Waar mensen leven, wonen, werken en recreëren 
in een omgeving die uitnodigend, leefbaar, duurzaam en groen is met goede voorzieningen. Een 
gemeente ook die in de regio, ook die buiten onze landsgrenzen, de naam heeft van een 
ondernemende gemeente. Een gemeente waar het prettig wonen en werken is. Eén van de 
Achterhoekse en Euregionale gemeenten die de Randstad en Arnhem/Nijmegen met het Duitse 
Ruhrgebiet verbindt. En een gemeente ook, waar iedereen een betaalde baan heeft en/of zich op een 
andere wijze inzet voor de gemeenschap. Waar de sociaal economische verschillen klein zijn, omdat 
iedereen deelt in groei en welvaart’. 
Die droom is omgezet in het coalitieakkoord en de vijf pijlers daarin. Die vijf pijlers zijn, investeren in: 
● kwaliteit van de leefomgeving (de fysieke pijler); 
● gemeente-economie (economische pijler); 
● sociaal-culturele infrastructuur (sociale pijler); 
● openbare orde en veiligheid (pijler veiligheid en ordehandhaving); 
● en de middelen (de financiële pijler). 
Deze pijlers, zoals gezegd de hoofdlijnen van het coalitieakkoord, zijn in de kerntakendiscussie verder 
uitgewerkt in Op Weg Naar 2020 (OWN 2020) en in 2005 door de gemeenteraad (met uitzondering 
van het CDA) vastgelegd. Hoofdlijnen, die direct ook laten zien dat deze droom en visie meer behelst 
dan een wijdlopig en vaag betoog. Het gaat om concrete doelstellingen, die naar 2020 toe, van de 
Oude IJsselstreek een gemeente moeten maken die zichtbaar verschilt van nu.  
En dat verschíl hebben we onze ambitie genoemd: de maatregelen en aanpassingen die nodig zijn 
om succesvol in te spelen en/of te anticiperen op de veranderingen in de wereld om ons heen.  
De droom is dus vertaald in de visie in het coalitieakkoord en uitgewerkt in OWN 2020. En dit om een 
aantal redenen: 
● aan de hand van de visie kunnen de keuzes van vandaag namelijk beter begrepen worden; 
● de beleidsbepaler, -ambtenaar of bestuurder kan zich een voorstelling maken van de wijze 

waarop zijn plan zich houdt in het geschetste toekomstbeeld; 
● de raad krijgt zo ook inzicht in de mogelijkheden om bij te sturen en wat voor een soort sturing 

gewenst is; 
Op Weg Naar 2020 was en is weliswaar een uitwerking van de visie maar zeker ook weer geen 
blauwdruk. Uitvoerige passages over de vraag hoe straten en wijken er straks zullen uitzien, 
ontbreken. Net als exacte getallen over de groei van werkgelegenheid en inwoners. Want een visie als 
deze zet enkel hoofdlijnen uit. Niet meer en niet minder: deels omdat ze langere tijd mee moet en dus 
ruimte moet laten voor nog weer andere nieuwe ontwikkelingen. Deels ook omdat haar realisatie de 
enthousiaste inzet van vele partijen veronderstelt.  
Wél vormt ze een belangrijke inspiratiebron, die richting geeft en stimuleert. Die steeds te herkennen 
moet zijn in nota’s, begrotingsprogramma’s en andere stukken. En vanzelfsprekend in de dagelijkse 
uitvoering. 
Dat betekent ook en vanzelf dat ze vaak ter sprake is gekomen en nog zal komen. In het 
gemeentehuis en op vele andere plekken, op tal van momenten. Belangrijk was dat OWN 2020 
bruggen zou slaan en gemeente en partners bindt aan een gemeenschappelijke ambitie en strategie. 
Haar ambities kunnen namelijk alleen worden gerealiseerd als iedereen meedoet en meewerkt. De 
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PvdA-fractie gelooft net als Joop Wilbrink in 1944 verwachtte, in de mogelijkheid om in de komende 
jaren een nieuwe sprong vooruit te maken. En daarmee de kwaliteit van de gemeente in alle denkbare 
opzichten een enorme impuls te geven. Zo wordt op basis van deze droom en toekomstvisie 
leefbaarder, mooier, groener en nog meer van ons allemaal. Ze biedt bovendien goed onderwijs en 
meer werk, voor een veel bredere groep bewoners in de Oude IJsselstreek. Daarmee werkt ze in het 
belang van alle inwoners van onze gemeente, nu en in de toekomst. 
 
Tussen droom en daad 
Deze inleiding was even nodig om de ontstaansgeschiedenis van OWN 2020 te schetsen. Het is niet 
zo maar een losse flodder geweest, maar een weldoordachte aanpak die ook veel verder reikt dan de 
huidige regeerperiode. We wilden als coalitie vanaf het begin ook verder kijken dan onze neus lang is. 
Nu wil het CDA ons, drie jaar na de verkiezingen, drie jaar na deze coalitieonderhandelingen en het 
coalitieakkoord, drie jaar nadat de herindeling een feit is, drie jaar nadat dit college is aangetreden en 
werkt aan OWN 2020, uit de droom helpen en vraagt wat er nu eigenlijk al gerealiseerd is van onze 
wilde dromen. Juli 2008, nog twaalf jaar te gaan tot 2020.  
Voor dit soort vragen kun je mij - als fractievoorzitter van de PvdA - natuurlijk altijd wakker maken. 
Want als je wilt dat dromen uitkomen, dan moet je niet gaan slapen. Geweldig om opnieuw een 
podium en de gelegenheid te hebben onze visie, plannen en resultaten nu al uit de doeken te doen en 
te melden.  
Overal waar onze fractie komt en met iedereen die ze spreekt is de conclusie in ieder geval: ‘Je hoeft 
het er niet altijd mee eens te zijn, maar er gebeurt wel wat en er is al veel gebeurd in de Oude 
IJsselstreek.’ Dat horen we van ondernemers en burgers in de gemeente, maar ook van die erbuiten. 
Wat we ook horen is dat de kwaliteit van de gemeente de afgelopen periode zeer vooruit is gegaan. 
Niet alleen de dienstverlening is professioneler geworden door de inzet en werklust van de 
organisatie. Ook door de snelle samenvoeging van de twee gemeentehuizen natuurlijk, maar vooral 
dankzij hun loyaliteit.  
Niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening is dus vooruit gegaan, ook de ontwikkeling van de 
gemeente. De Oude IJsselstreek bouwt aan uitgebreide voorzieningen ook in kleine kernen als 
Varsselder en Westendorp. Dankzij de cultuurfabriek ontwikkelt de gemeente zich in samenwerking 
met de regio tot een bovenregionaal cultureel zwaartepunt. De praktijkopleidingsplaatsen in het 
complex zullen een prachtige kwaliteitsimpuls aan het (v)mbo-onderwijs geven. De bouw van 
kleedkameraccommodatie en sportkantine in Varsseveld zetten een kroon op het hoge niveau van 
sportvoorzieningen. De voetbalvereniging Terborg zal snel volgen. 
Dat beeld vinden we ook elders in de gemeente. Hutten-Noord en Zuid ontwikkelen zich tot gebieden 
met hernieuwde toekomstwaarde. Het Essekopje wordt een bijzondere wijk met veel diversiteit en 
hoogwaardige architectuur. Renovatie en vervanging van woningen worden onverminderd voortgezet. 
Ook nu in de Vogelbuurt/Biezenakker wordt het kwaliteitsniveau van de wijk minstens op dat van de 
prachtig vernieuwde Schrijversbuurt gebracht. Het energieniveau overigens op een nog hoger niveau. 
Renovatie en vervanging ook om aan de toename van het aantal ouderen en de toenemende 
behoefte om wooncarrière te maken te kunnen voldoen. De centra van Terborg, Ulft en Varsseveld 
ondergaan een begin van een metamorfose en bieden nu al meer horeca- en winkelmogelijkheden. Er 
is nog veel meer potentie, dankzij de groeiende betekenis van de vrijetijdseconomie. Hier liggen 
kansen voor onze centra, waar ook nog een grotere variëteit aan voorzieningen mogelijk is. Met het 
opgeknapte Engbergen en ‘t Venne, en het unieke buitengebied weet de Oude IJsselstreek steeds 
meer een zekere compacte stedelijkheid met rust en ruimte te combineren. 
De Etna is weer terug. Van de Pavert in Varsselder gaat verhuizen naar de Rieze en maakt dat de 
entree van Varsselder beter vorm gegeven kan worden. Drukkerij De IJsselstroom en Kiwitz in 
Megchelen zijn ook bezig te verhuizen naar een industrieterrein. Op die plek zijn de 
bestemmingsplannen gewijzigd en is deels begonnen met de bouw van nieuwe (starters)woningen. 
Dat gaat ook gebeuren met Suselbeek in Silvolde….. Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. 
 
Zijn deze dromen bedrog? 
Tussen de groei van een gemeente en die van haar inwoners bestaat, vonden de coalitiepartijen in 
2005, een wederkerige relatie. Groeien de mensen, dan gaat de gemeente daarin mee. Groeit de 
gemeente, dan delen haar inwoners daarin. Als ze allebei groeien, brengen ze een vliegwiel in 
beweging. Het idee is hoe meer de gemeente een ware groeiplek is, hoe meer massa, hoe meer 
diversiteit en hoe meer kwaliteit op het gebied van werk, voorzieningen en activiteiten, hoe groter ook 
de groeikansen voor de inwoners.  
In OWN 2020 draait het dus om groei. Maar wel in veel meer opzichten dan het CDA en nu ook de 
Rekenkamer ons willen doen geloven. Groei van ontwikkeling, bijvoorbeeld, maar ook groei van 
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kwaliteit, groei van prikkels, groei van aantrekkingskracht, en inderdaad: ook groei van het aantal 
inwoners. De Achterhoek en dus ook de gemeente zullen, wat de PvdA-fractie betreft, succesvol 
blijken in het werven van mensen, bedrijven, bezoekers en investeerders.  
De kansen daarop worden natuurlijk beïnvloed door factoren als de toenemende concurrentie tussen 
steden en regio’s, de globalisering van de economie, de demografische ontwikkeling, de kwaliteit van 
wonen en leven, de stand van de economie en de sociaal economische positie van de bewoners in de 
Oude IJsselstreek. Maar anders beïnvloed dan het CDA en de Rekenkamer denken te weten. Tussen 
droom en daad ligt inderdaad - tussen óns - een wereld van verschil. 
Zoals gezegd, is het streven naar groei ook van het aantal inwoners één van de belangrijke 
uitkomsten van een kerntakendiscussie die in 2005 door de gemeenteraad van de Oude IJsselstreek 
is gevoerd. Die groei is onder andere belangrijk om de leefbaarheid en de voorzieningen in onze 
kernen in stand te kunnen houden. Dit uitgangspunt wordt door PvdA-fractie in de Oude IJsselstreek 
nog steeds van harte onderschreven. Dat is niet voor niets. Het in stand houden en verbeteren van 
voorzieningen is in haar verkiezingsprogramma een belangrijke, zo niet dé belangrijkste doelstelling. 
Maar volgens sommigen hebben we de plank finaal misgeslagen en loopt de PvdA-fractie in de Oude 
IJsselstreek een fata morgana achterna. 
 
Een lege gemeente?  
Is dat ook zo? Wél als je de Rekenkamercommissie, het CDA en ook de Regio Achterhoek mag 
geloven. In OWN 2020 draait het inderdaad om groei. Groei van ontwikkeling, groei van kwaliteit, groei 
van prikkels, groei van aantrekkingskracht, en inderdaad: ook groei van het aantal inwoners. Zowel de 
Rekenkamercommissie, in haar rapport, als het CDA halen bij voortduring uitgerekend dit element 
naar boven. Hun goed recht natuurlijk, maar ook doorzichtig en niet terecht. Want zowel de 
Rekenkamercommissie, het CDA als ook de Regio Achterhoek baseren zich eenzijdig op het 
Kenniscentrum Bevolkingsdaling en Beleid. Leo Klinkers van dit centrum was bijvoorbeeld ook één 
van de sprekers op het symposium ‘Krimpen biedt kansen’. Dit symposium werd in januari 2008 door 
de Regio Achterhoek georganiseerd. De Regio Achterhoek die als slogan ‘samen bouwen aan een 
sterke regio’, hanteert, had kennelijk behoefte om bestuurders, het bedrijfsleven, woningcorporaties 
en scholen een rampscenario te schetsen en ze de stuipen op het lijf te jagen.  
Klinkers zegt namelijk, dat de Achterhoek als één van de eerste regio’s in Nederland en in ieder geval 
als eerste in Gelderland te maken krijgt met een krimpende bevolking. Het aantal inwoners, nu nog 
300.000 mensen, neemt met 0,2 procent per jaar af. Dat betekent dat de Achterhoek het in het jaar 
2025 met wel 7.000! mensen minder moet doen, tenminste als je Klinkers moet geloven. Tot 2025 
zullen overigens 260 van de 467 Nederlandse gemeenten met krimp te maken krijgen. En in 2033 is 
de ramp compleet en treedt de structurele daling van de bevolking overál in Nederland op.  
Klinkers concludeerde kortom dat de krimp (in de Achterhoek) onvermijdelijk is en een gegeven. 
Daarom moeten nu ook al maatregelen genomen worden: het terugdraaien van bouwprogramma’s 
onder andere (hetzelfde wat nu door de Rekenkamercommissie en al langer door het CDA wordt 
bepleit). Maar ook investeringen in werkgelegenheid en industrieterreinen zijn volgens Klinkers niet 
verstandig en onlogisch. Als het aan Klinkers ligt, doen we de Achterhoek nu al op slot en investeren 
we alleen nog maar in de kwaliteit van leven, wonen en zorg van de resterende (stokoude) inwoners. 
Kortom; hoe praten we elkaar in de put? 
 
Een eenzijdige voorspelling 
Klinkers, van het Kenniscentrum Bevolkingsdaling en Beleid, heeft zijn verhaal  gebaseerd op het 
rapport ‘Structurele bevolkingsdaling: een urgente nieuwe invalshoek’ van Wim Derks e.a. van de 
Universiteit van Maastricht. Een rapport, gemaakt in opdracht van de secretarissen van de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad! Waarom zó’n rapport van díe secretarissen op dít moment, 
vraag je je af. Dat er een kans is dat op langere termijn de bevolking van Nederland kan dalen, was 
namelijk al langer bekend. Wat in dit rapport vooral de aandacht trekt is de regionale detaillering van 
het verhaal. Of was dit rapport dé kans voor het kabinet om niet meer in perifere regio’s te hoeven 
investeren en bijvoorbeeld de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn overbodig te verklaren?  
Op het rapport: ‘Structurele bevolkingsdaling: een urgente nieuwe invalshoek’,  en de uitkomsten 
daarvan, is namelijk nog wel het een en ander aan te merken. Dat zeggen onder andere ook de 
hoogleraren Jouke van Dijk en Piet Pellenbarg, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen, in 
een artikel met de titel ‘Een lege periferie door Derks?’. Ze zeggen in een uitgebreid en doorwrocht 
artikel en op basis van veel onderzoek dat: ‘als beleidsmakers zich door de uitkomsten van Derks (en 
dus Klinkers) laten leiden kunnen we daar in de toekomst wel eens veel spijt van krijgen.’ ’De 
voorspellingen zijn gebaseerd op zeer pessimistische uitgangspunten en de kans dat de 
voorspellingen uitkomen is niet groot.’ De voorspellingen van Derks e.a. zijn volgens de schrijvers 
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namelijk gebaseerd op ‘twijfelachtige aannames en achterhaalde theorieën over het ruimtelijke 
keuzegedrag van mensen en bedrijven’. 
Derks, Klinkers, de Regio Achterhoek, het CDA en nu ook de gemeentelijke Rekenkamercommissie 
baseren zich allen op hetzelfde onderzoek en benaderen de toekomstige regionale demografische 
ontwikkeling in de Achterhoek en de economische ontwikkeling daarmee enorm eenzijdig. Het doet 
ons denken aan de lemmingen die zich collectief in het ravijn storten. Of dat konijn dat ’s nachts 
verstijft in de koplampen van een auto kijkt.  
Bovendien doen zij, in hun bijdragen, eventuele kritiek bij voorbaat af als perceptie –en/of 
psychologische problemen. Zij doen daarbij geen van allen recht aan een eventuele roep om een 
tegengeluid, dat ook elders in het land te horen is en was. Ondernemers, woningcorporaties, 
onderwijs en bestuurders kunnen met zo’n eenzijdige lange termijn-voorspelling ook niet uit de voeten. 
Voor beleidsbeslissingen op een dergelijke termijn is het gebruikelijk uit te gaan van meerdere 
scenario’s met verschillende veronderstellingen. Dat is geen kwestie van de kop in het zand steken 
maar van gezond verstand. 
 
‘Pieken in de Delta’ 
Het economische zwaartepunt van Nederland ligt nog steeds in de Randstad. Het beleid van de 
achtereenvolgende kabinetten Balkenende heeft deze ontwikkeling ook steeds versterkt. Dat beleid is 
er tot op heden namelijk op gericht de economische ontwikkeling te concentreren in vooral de regio’s 
in het westen van het land. Van een regionaal economisch stimuleringsbeleid is al een tijd geen 
sprake meer. Het idee achter het huidige kabinetsbeleid is dat, ‘als het in het westen regent dan 
druppelt het in de periferie’ en zullen die regio’s ook profiteren van de economische ontwikkelingen in 
de Randstad en dus automatisch ook opstomen in de vaart der volkeren. Extra investeringen in de 
regionale economieën waren dan ook niet langer nodig. Dit kabinetsbeleid is gebaseerd op het rapport 
van Ruimtelijk Planbureau ‘Pieken in de Delta’  en heeft de afgelopen jaren zeker het economische 
beleid beïnvloed. Niet alleen in de keuzen voor vestigingsplaatsen van bedrijven maar ook in de 
oriëntatie op economie en werkgelegenheid. Ook de Rekenkamercommissie verwijst (naar onze 
mening overigens geheel onterecht) naar dit rapport en ook nog naar ‘Randstad 2040’ en het 
‘Urgentieprogramma Randstad,’ een soort OWN 2020 voor de Randstad. Randstad 2040 en het 
Urgentieprogramma Randstad hoe gek ook, voorspellen - ondanks het regeringsbeleid - een grote 
migratie vanuit de Randstad naar de regio’s. Vooral vanwege verkeerscongestie en de sociale 
problematiek in de Randstad en ook de grote aantrekkingskracht van de periferie. Als je daarom maar 
vaak genoeg en overal roept en (in rapporten zoals Derks e.a.) schrijft, dat de krimp in de regio’s zo 
snel gaat dat deze moeten stóppen met bouwen en investeren, dan ontstaat vanzelf krapte op díe 
markt en moéten mensen wel in de Randstad blijven. Het klinkt als een complottheorie, maar de angst 
in de Randstad is zeer reëel en het tegenoffensief doordacht, slim en tot in de Oude IJsselstreek 
kennelijk efficiënt. 
 
Kansen voor de Achterhoek en de gemeente 
Ondanks de steeds luidere geluiden over krimp, lijkt de wal het schip desondanks te keren. Nog los 
van de problematiek van de toekomstige zeespiegelstijging loopt de verkeers- en 
vervoersinfrastructuur in de Randstad tegen grenzen aan. Nog geen twee maanden geleden een file 
van 888 km ’s morgens vroeg! Een record. Elke aanrijding en/of geschaarde vrachtauto zorgt 
inmiddels voor enorme vertragingen die ook nog eens kapitalen kosten. De slechte bereikbaarheid 
van en binnen de Randstad vormt een ernstige belemmering voor de daar gewenste optimale 
economische ontwikkeling. Met de invoering van het rekeningrijden in 2011, wordt het nog veel erger, 
omdat dan het autovervoer onbetaalbaar. 
Er is ook een chronisch tekort aan hoogwaardige woonmilieus. Veel werknemers slagen er niet in vol-
doende aantrekkelijke huisvesting te vinden. De Vinexlocatie ‘Leidsche Rijn’, bijvoorbeeld. Vorige 
week groot nieuws in diverse kranten. Totaal moeten er 30.000 woningen worden gebouwd en men is 
net aan de Vleutense kant begonnen, of de uittocht begint ook al. Geheel onverwacht en ongelooflijk 
snel. Ouders vinden de wijk veel te massaal, blijkt, en niet geschikt om daar je kinderen te laten 
opgroeien. Met als gevolg: nu al grote leegstand in het gedeelte dat net klaar is. 
In Velsen onder de rook van de Hoogovens blijkt uit recent onderzoek dat het chroomgehalte in 
haarmonsters van kinderen 14 keer zo hoog is als in de rest van Nederland. Duidelijk is nog niet of 
deze uitkomsten verband houden met de verhoudingsgewijs hoge aantal ziektegevallen in de streek. 
Voor bedrijfslocaties geldt dat er te weinig echte toplocaties zijn en dat de ontsluiting van 
bedrijventerreinen een knelpunt is. Arnhem/Nijmegen stijgen in aanzien en worden een steeds 
aantrekkelijker vestigingsgebied. Maar ook de arbeidsmarkt in de Randstad raakt overspannen.  
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De regio’s, waaronder Oost-Nederland, worden steeds meer een aantrekkelijk en centraal gelegen 
vestigingsgebied vol mogelijkheden. De Achterhoek ligt centraal tussen de Randstad (7,5 miljoen 
inwoners) en Nordrhein-Westfalen (19 miljoen inwoners). Het is een gebied dat zich onderscheidt van 
andere gebieden in Nederland. Oost-Nederland is immers geen op één centrum gerichte regio, maar 
bestaat uit afzonderlijke conglomeraten. De steden in Oost-Nederland zijn vergeleken met andere in 
Nederland weliswaar klein, toch zijn het deze steden en de omgeving waar toonaangevende 
universiteiten en hogescholen zijn gevestigd en een bloeiend innovatief bedrijfsleven floreert. Daarbij 
onderscheidt de streek zich bovendien vanwege de hoogwaardige (relatief goedkope) woon- en 
werklocaties en om de grote kwaliteit van het landschap.  
Volgens diverse onderzoeken (waaronder die van Van Dijk en Pellenbarg) ontstaat dan ook 
langzamerhand een tendens dat de bevolking schuift naar gebieden met meer ruimte. De 
mogelijkheden op de woningmarkt en de bouwkosten kunnen daarom wel eens erg bepalend worden 
voor de regionale economische ontwikkeling. Empirie wijst namelijk uit dat mensen, als ze het kunnen 
betalen, graag ruim willen wonen in een huis met een tuin in plaats van op een flat of Vinexlokatie. Het 
werk blijkt de mensen dan zelfs te volgen! 
Behalve de genoemde waarden van de streek in relatie tot mogelijke toekomstige immigratie van 
(jonge) mensen, laat de arbeidsmarkt in Oost-Nederland op dit moment al een heel ander en 
positiever beeld zien. In tegenstelling tot werknemers in de Randstad zijn die in Oost-Nederland meer 
honkvast. Bovendien zijn ze loyaal en kennen ze een hoge arbeidsmoraal. Bovendien is er op alle 
niveaus (nog) voldoende aanbod. Kortom Oost-Nederland heeft veel meer in huis dan nu zichtbaar 
wordt en (economische) betekenis krijgt.  
Misschien is een tegengestelde conclusie dan die van Klinkers c.s. wel meer aannemelijk en krijgen 
Van Dijk en Pellenbarg gelijk als ze concluderen dat, en dan citeren wij: ‘dan best zou kunnen blijken 
dat de investeringen in regio’s buiten de Randstad veel rendabeler zijn dan erbinnen en ook nog 
samen kunnen gaan met mooi wonen. Misschien moeten we inderdaad wel vrezen dat over 40 jaar in 
de Randstad alleen nog maar jongeren, armen en allochtonen wonen’. 
De Achterhoek en gemeente Oude IJsselstreek zijn dus een kansrijke regio en gemeente waar het 
goed toeven is in plaats van een regio en gemeente ‘die op sterven na dood’ zijn. De nieuwe 
secretaris van de Regio Achterhoek, die de regiomarketing voor z’n rekening gaat nemen, krijgt het op 
een bordje aangeleverd. 
Eén enkele maatregel, de vliegtax, maken bijvoorbeeld dat de vliegvelden in Weeze en Düsseldorf, 
hier net over de grens geweldig in trek zijn. Grote reisbureauketens zoals D-reizen, VakantieXperts en 
Vliegwinkel.nl verruilen minimaal het dubbele aantal reizigers voor Schiphol. Ook 
luchtvaartmaatschappijen keren onmiddellijk Schiphol de rug toe. Easyjet bijvoorbeeld schrapt deze 
zomer al 15% van haar vluchten. Düsseldorf en Weeze liggen op nog geen twee uur rijden van 
Utrecht, zonder files qua reistijd vergelijkbaar met Schiphol. Reisbureaus bieden al busreizen naar 
Weeze en Düsseldorf aan voor € 10,=. Er zijn parkeerterreinen op loopafstand van de luchthaven. 
Parkeren kan er voor € 38,= voor twee weken, in plaats van € 91,= op Schiphol. Zo’n maatregel als de 
vliegtax maakt dat er in zeer  korte tijd geweldig veel in het gedrag van mensen verandert. Dezelfde 
kwaliteit die reizigers ondervinden bij het vliegen over de grens, zien ze ook in het gebied waar ze 
doorheen komen: De Achterhoek en Liemers. 
Veel Oude IJsselstrekers zijn trots op hun dorp, stadje en de gemeente. Ze vinden het een prettige 
plaats om te leven en te werken. Een gemeente op menselijke maat. Waar mensen elkaar nog 
groeten en hechten aan kostbare waarden als tolerantie en respect. Een gemeenschap, die samen 
met de omliggende dorpen bovendien veel ruimte kent, over een prachtig buitengebied beschikt en 
trots is op haar ligging in een zeer fraai landschap. 
Hierdoor scoort de Oude IJsselstreek goed op randvoorwaarden die belangrijk zijn om bewoners, 
bezoekers en bedrijven aan zich te binden. Op harmonieuze wijze leven tientallen nationaliteiten hier 
samen. Deze tolerantie is cruciaal voor creativiteit en innovatie. Gemeenten die openstaan voor 
nieuwe mensen, staan ook open voor nieuwe ideeën. Gelet op de toekomst, liggen de kansen voor 
het oprapen. De gemeente Oude IJsselstreek voldoet aan alle voorwaarden om een gemeente te zijn 
die aantrekkelijk is voor bedrijven, bewoners en bezoekers.  
Naar de inschatting van de PvdA-fractie maakt onze gemeente dus een grote kans op de ‘markt’ van 
nieuwe bewoners. Wij geloven dit oprecht. Het CDA en ook de Rekenkamercommissie kunnen ons 
niet uit die droom helpen.  
Natuurlijk kan de toekomst zich anders ontwikkelen. Maar dus ook in de richting die wij denken. Er zijn 
veel voorbeelden ook van overheden en bedrijven die bleven vasthouden aan het gezapige tempo van 
ontwikkelingen op de ingeslagen weg.  
De overheid kán inderdaad besluiten niet te investeren in het openbaar vervoer en aanleg van wegen, 
waardoor het verkeer vast komt te staan. Ze kán besluiten geen huizen te bouwen voor groei, die toch 
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komt. Bejaardentehuizen stáán leeg doordat betere alternatieven zijn ontwikkeld. Bedrijven ráken 
handel kwijt, omdat producten op internet worden verkocht. De reeks voorbeelden is eindeloos. 
Daarom hebben de coalitiepartijen visie en beleid ontwikkeld. Geen dagdromerij dus omdat:  
● wie visie en beleid ontwikkelt, juist rekening houdt met de onzekerheden in lange termijn 

trends; 
● de visie en beleidsvoornemens robuust zijn voor een variëteit aan uitkomsten van 

ontwikkelingen; 
● de visie een mogelijk en ook gewenst toekomstbeeld biedt, maar niet de toekomst; 
● de visie geen extreme toekomstbeelden bevat of echte trendbreuken, ze voortbouwt op 

huidige trends en plausibele ontwikkelingen; 
● de visie wel een waardeoordeel bevat over de wenselijkheid en daarmee de onwenselijkheid 

van het toekomstbeeld. 
Wij gaan ervan uit dat de veronderstelde zieltogende gemeente Oude IJsselstreek ooit de door ons 
gedroomde vitale gemeente Oude IJsselstreek zal worden. Net als Joop Wilbrink in 1944 droomde wat 
Ulft nu is. 
 
Conclusies 
Samengevat concludeert de PvdA-fractie dat de gezamenlijke visie, uitgewerkt in OWN 2020 voor 
ons, ook na 3 jaar, nog steeds een belangrijke inspiratiebron vormt, die richting geeft en stimuleert. 
We herkennen de visie ook steeds in nota’s, begrotingsprogramma’s en andere stukken. En ook in de 
dagelijkse uitvoering overigens. Wat ons betreft kunnen we er de komende 12 jaren nog mee vooruit. 
Op Weg Naar 2020 is - zoals wij uitvoerig hebben betoogd - een toekomstvisie, een toekomstbeeld en 
wensbeeld voor de gemeentelijke samenleving, met een focus tot 2020, een leefbaarheidconcept en 
een referentiekader. Het is géén op ieder onderdeel afrekenbaar geheel in de geest van (dualistische) 
controle.  
Op Weg Naar 2020 leent zich, volgens de PvdA-fractie, dan eigenlijk ook niet voor een 
Rekenkamercommissie onderzoek. Dat blijkt, wat ons betreft, ook uit het rapport ‘Tussen droom en 
daad’, van diezelfde Rekenkamercommissie. Juist omdat OWN 2020 een integraal en breed 
toekomstbeeld probeert te schetsen die niet één, maar álle beleidsvelden raakt, kan het ene niet 
zonder het andere. Door sec het woningbouwbeleid uit de visie te halen en te onderzoeken worden de 
verbanden met de andere beleidsvelden, zoals de voorzieningen, het onderwijs, de gemeente-
economie, de leefbaarheid en de cultuur genegeerd en miskent. 
Met alle respect voor de onafhankelijke positie van de Rekenkamercommissie en haar deelnemende 
raadsleden, dat is niet juist, niet fair en ondoordacht.  
Heel zuinigjes juicht de Rekenkamercommissie weliswaar de samenhang in het beleid toe, en 
respecteert ze de ambitieuze insteek van het beleid. Maar vervolgens zegt ze dat de raad bij de 
werkelijkheid moet aansluiten. Maar dan wél de werkelijkheid volgens Derks, cum suis, en het 
Kenniscentrum Bevolkingsdaling en Beleid. De Rekenkamercommissie heeft namelijk de visie van 
Derks als een vaststaand gegeven genomen en dít als referentie gekozen voor het onderzoek. 
Vervolgens heeft deze arbitraire visie gespiegeld aan één enkel aspect van OWN 2020. Met welke 
legitimatie eigenlijk? De raad heeft niet de visie van Derks vastgesteld, maar wél een andere visie, 
namelijk OWN 2020. Het is, naar de mening van de PvdA-fractie, onlogisch en vreemd om als 
Rekenkamercommissie uit te gaan van niet door de raad vastgesteld beleid.  
Niemand kan de toekomst voorspellen, ook wij niet, al kunnen we proberen beelden van de toekomst 
te bedenken. De meeste beelden die mensen bedenken bouwen voort op zaken, die we al kennen. En 
dat heeft de Rekenkamercommissie volgens de PvdA-fractie ook gedaan. Met het gevaar dat meer 
van hetzelfde bedacht wordt en geen rekening wordt gehouden met geheel onverwachte of andere 
zaken.  
Als de Rekenkamercommissie de visie in OWN 2020 wél als uitgangspunt had genomen en relaties 
had gelegd met andere beleidsvelden, dan paste daarin de groei van de bevolking wél, niet als doel 
maar als middel. Een middel en instrument om de vitaliteit van de gemeente op tal van terreinen in 
stand te kunnen houden. De vraag die de Rekenkamercommissie dan had kunnen beantwoorden is: 
wat heb je nog meer nodig om de vitaliteit van de gemeente overeind te houden, meer dan 
bevolkingsgroei? Waar zouden we nog meer op moeten inzetten? Wat zijn de gevolgen als we 
onderdelen niet halen?  
Maar de inkt van OWN 2020 is nog niet droog, het projectbureau net uit de startblokken of de 
Rekenkamercommissie meent dus één deelaspect te moeten onderzoeken, een deelaspect ook nog 
gebaseerd op die ene, niet door de raad vastgestelde, visie. De keuze is uiteraard aan de 
Rekenkamercommissie, maar wij hadden een ander rapport verwacht. Een rapport, waarin 
aanbevelingen en adviezen hadden gestaan; bijvoorbeeld hoe je het projectbureau versneld op kunt 
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tuigen, want dat moet, maar ook hoe ditzelfde projectbureau zo snel mogelijk zijn vruchten afwerpt in 
de (lijn)organisatie. Ook hadden we een advies verwacht hoe we samen met de regio Achterhoek de 
acquisitie van onze regio en gemeente professioneel ter hand kunnen nemen.  
Het enige dat de Rekenkamercommissie wel adviseert is aan te sluiten bij de ‘Woonvisie’ die door het 
college is vastgesteld. En dat lijkt de PvdA-fractie nu weer géén goed idee. De ‘Woonvisie’ namelijk 
gaat uit van, en sluit aan bij, de kennis, feiten en omstandigheden van nú. Het is een in samenspraak 
met de woningbouwcorporatie geformuleerde scoop over een periode van 3 á 4 jaar. En deze 
‘Woonvisie’ geeft daarmee juist géén antwoorden op de (andere) ambities uit OWN 2020, maar ook 
niet op de woningbouwontwikkelingen over de periode ná 2011-2012.   
Gelet op het voorgaande, moge duidelijk zijn, dat de PvdA fractie onverkort blijft vasthouden aan de 
ambities en uitgangspunten, zoals opgenomen en verwoord in OWN 2020. In de toelichting bij de 
Woonvisie staat: (citaat) ‘Ook de Woonvisie zoals die voorligt is eerder een start dan een eind’ (einde 
citaat). We komen hier in tweede termijn op terug. 
We hebben overigens een suggestie uit het rapport van de Rekenkamercommissie overgenomen, die 
is verwoord in de volgende motie. 
 
Motie 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek; 
In vergadering bijeen op 9 juli 2008; 
In beraadslaging over de stand van zaken van Op Weg Naar 2020; 
Gelezen de nota van de Rekenkamercommissie ‘Tussen droom en daad’; 
waarin staat dat een helder profiel en de kwaliteit van leefruimte, woningen en voorzieningen de 
gemeente aantrekkelijk maken en eraan bijdragen dat een optimaal aantal inwoners in de gemeente 
gaat wonen of blijft wonen; 
Stelt vast dat het profiel en de kwaliteiten van de gemeente nog beter op het netvlies moeten komen 
van mogelijke nieuwe bewoners en de bestaande bewoners van de gemeente; 
Verzoekt het College van B&W een plan uit te werken dat de gemeente Oude IJsselstreek meer 
bekend maakt bij inwoners die nu nog niet in de gemeente wonen; 
En nog meer bemind maakt bij de huidige inwoners in de Oude IJsselstreek, opdat ook zij voort 
vertellen welke kwaliteiten de gemeente heeft. 
PvdA-fractie, A.H.M. Menke. 
 
Presentatie 
De heer Menke vervolgt: We lopen in hoog tempo door de presentatie, die daadwerkelijk de resultaten 
van OWN 2020 
weergeeft. De raad krijgt de tekst van de presentatie uitgedeeld en wij verzoeken deze tekst integraal 
onderdeel te laten uitmaken van de notulen. 
In de presentatie staan de doelstellingen genoteerd, die in OWN 2020 staan en de middelen, die 
hiervoor nodig zijn. Vervolgens zijn de resultaten vermeld. 
De presentatie geeft het volgende weer: 
 
Gemeente-economie (economische pijler) 
 
Doelstellingen en maatregelen: 
● de beschikbaarheid van voldoende industriegrond voor in eerste instantie de lokale ondernemers  
● het stimuleren van leerwerktrajecten 
● het ondersteunen van trajecten gericht op arbeidstoeleiding en –participatie  
● het voorkomen van schooluitval 
● structureel overleg met het georganiseerde bedrijfsleven en individuele ondernemers 
 
Resultaten: 
● allianties versterkt met partners als Wonion, onderwijs- en andere kennisinstellingen, en het 

bedrijfsleven in de gemeente en met strategische partners buiten de gemeente zoals de Regio 
Achterhoek en die in NordRhein Westfalen 

● regionaal actieplan schooluitval 
● zie prestatiegegevens in jaarverslagen en begrotingen ISWI. We hadden de PvdA wethouders 

gevraagd naar de resultaten. Zij hebben dit in de organisatie uitgezet, maar daar raakte men 
overspannen van het verzoek. We kregen allerlei rapporten toegezonden. Iedereen hartelijk dank 
voor de bijdrage, waar we – vanwege de tijd – vlot door heen gaan 

● industriegrond op Hofskamp bouwrijp gemaakt 
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● vele bedrijfsbezoeken door college. Eén bedrijfscontactfunctionaris lijkt te weinig  
 
Openbare orde en veiligheid (pijler veiligheid en orde handhaving) 
 
Doelstelling: 
● streven naar een openbare orde- en veiligheidsbeleid waarbij de samenhang met de andere 

beleidsterreinen voortdurend aandacht heeft (integrale aanpak) 
● proactief; niet wachten tot problemen zich voordoen 
● handhaving van regels en voorschriften zodanige dat er preventieve werking  
 vanuit gaat 
● verkeersveiligheid vergroten 
 
Maatregelen: 
● publiciteit en voorlichting belangrijke hulpmiddelen  
● regels, voorschriften, vergunningen etc. handhaafbaar en daarop beoordeeld  
● gedogen wordt teruggedrongen  
● samenwerking tussen burgers, bedrijven, sociaal-cultureel werk, politie en onderwijs stimuleren 
● aanpakken en voorkomen van overlast, onveiligheid en criminaliteit in de openbare ruimte  
● drugsoverlast terugdringen 
● drugsbeleid afstemmen met omliggende gemeenten 
● drugs-illegaliteit in woonwijken voorkomen 
● aandacht voor veilige routes voor scholieren 
● verkeersonveilige situaties inventariseren en verbeteren 
● brandveiligheid van openbare gelegenheden actief bevorderen, door daarop toegesneden 

vergunningverlening, handhaving en voorlichting 
● er is een efficiënt en kwalitatief goed toegerust brandweerkorps 
 
Resultaten: 
● wel de gebruikelijke publicaties en nieuwsbrieven, voorlichtingsbijeenkomsten en pogingen pro-

actieve benadering. Resultaten (nog) niet geweldig, te weinig capaciteit  
● in 2006 is de APV aangepast. Najaar 2008 APV opnieuw geactualiseerd 
● gemeente reageert op aankondigingen van evenementen en reageert actief op klachten. Geen 

inzicht in resultaten.  
● samenwerking onder andere; Keurmerk Veilig Ondernemen, Project Veilige School, Platvorm Ulft 

centrum 
● werkgroep Integrale Veiligheidsbeleid, Werkgroep Leefbaarheid, Werkgroep Jeugd en Veiligheid. 

Invoering wet Bibob. Aantal klachten omtrent overlast stabiel en positief ten opzichte van 
vergelijkbare gemeenten  

● Actief toezicht door politie. Prioriteit raad in Politie Veiligheidsbeleid 
● Het drugbeleid is afgestemd met buurgemeenten (geen nieuw beleid) 
● aantal opgespoorde illegale hennepkwekerijen en aanhoudingen illegale straathandel. Directe 

reactie in geval klachten 
● inrichten van schoolzones bij basisscholen  
● werkgroep Verkeer inventariseert permanent onveilige situaties en doet voorstellen. Aantal 

verkeersremmende maatregelen genomen. Kruispunt Ulftseweg in Engbergen wordt rotonde 
● er is veel aandacht voor de brandveiligheid van openbare gelegenheden, zowel bij grote 

evenementen als bij openbare gebouwen. Alle prio 1 en prio 2 (dit zijn gebouwen uit de hoogste 
risicoklasse) beschikken over de benodigde gebruiksvergunning. Achterstanden 
vergunningverlening zijn 1 januari aanstaande weg, ook door nieuwe wetgeving  

● de organisatie van het korps staat en is efficiënt ingericht. 
      De organisatie is efficiënt ingericht en het materieel is kwalitatief goed op orde. 

De huisvesting van de posten Varsseveld en Silvolde wordt aangepast. Er is een onderbezetting 
(vrijwilligers) doordat niet alle vacatures kunnen worden ingevuld. Dit is voor de toekomst een 
zorgelijk ontwikkeling 
 

Kwaliteit leefomgeving (fysieke pijler) 
 
Doelstelling: 
● trek vanuit Oude IJsselstreek naar elders te voorkomen 
● grote waarde toekennen aan de leefbaarheid van het platteland 
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Maatregelen: 
● zorgen voor voldoende nieuwe woningbouwlocaties  
● woningen voor starters en jonge gezinnen  
● tegengaan van afbladdering en verloedering door kwaliteit openbare ruimte, sociale en fysieke 

veiligheid  
● praktische uitvoering geven aan de reconstructie (bijzondere aandacht voor de economische 

structuur, duurzame landbouw, natuurversterking en verbetering van de milieukwaliteit)  
● de beleidsvelden ruimtelijke ordening en buitengebied zijn nadrukkelijk op elkaar  afgestemd  
 
Uitvoering: 
● centrumplan Ulft, Terborg, Varsseveld en Gendringen met verve en daadkracht opgepakt  
● de samenwerking met de lokale woningbouwcorporaties verdient intensivering  
● de leefbaarheid wordt bevorderd door actief gebruik te maken van het nieuwe provinciale beleid 

op het terrein van volkshuisvesting (boerderij- en woningsplitsing in het buitengebied en in kleine 
kernen)  

● verbreding en intensivering van bedrijvigheid om de teruggang van werkgelegenheid te 
voorkomen, maar wel passend bij de aard en het karakter van de leefomgeving  

 
Resultaten: 
● Stand van zaken thema ruimtelijke ontwikkeling Deelscenario IRIS  

Terborg Voorbroek 2, Terborg Stationslocatie, Ulft Hutten Noord en Zuid 2005-2010. In 2010 voor 
75% qua woningbouw gereed, Terborg transformatie Akkermansweide 2006-2012, 
Voorbereidingskrediet in april in de raad, juni 2008 haalbaarheidsstudie gereed, plan van aanpak 
vervolg in oktober 2008, Gendringen/Ulft transformatie IJsselweide 2005-2014 4e kwartaal 
bestemmingsplan transformatie Ulftseweg/ Brandweerkazerne in de raad (6 woningen)  

●   Stand van zaken thema ruimtelijke ontwikkeling Deelscenario zoeklocaties I 
Ulft de Pol-Natas 2005-2009 bijna klaar, Gendringen LentelevenII/Waalstraat 2006-2010 
4e kwartaal exploitatieopzet in de raad, 2010 kaveluitgifte afgerond, Ulft Biezenakker II 
2006-2009, juni 2008 voorbereidingskrediet in de raad (in samenhang met de Vogelbuurt 
Voorjaar 2009 start bouw woningen, Silvolde Bontebrug 2007-2009 wordt meegenomen in de 
planvorming kleine kernen, Varsseveld Essenkampterrein 2007-2009, juni 2008 exploitatieopzet in 
de raad, Varsseveld Tuitstraat 2008-2012 planvorming moet nog starten, Silvolde Zuid 2013-2016, 
Gendringen Langenhorst 2014-2018, Ulft transformatie Praestingsveld 2005-2012 op dit moment 
in onderzoek maar vooral afhankelijk van initiatieven particulieren 

●   Stand van zaken projecten:  
      * Centrumplan Ulft 

bouwaanvraag Smeltkroes 30 juni ingediend, Verkeerscirculatieplan 2 juli gepresenteerd aan de 
bevolking. Circulatieplan is tevens de basis voor de verdere stedenbouwkundige uitwerking. Eind 
2008 wordt bouwaanvraag 1e fase Blenk en start bestemmingsplanprocedure, afhankelijk van het 
eventuele zienswijzen. 
* Centrumplan Terborg 
Bouwaanvraag pleintje Kaak door Wonion ingediend, wordt nu aangepast aan opmerkingen 
Welstand. 
Plan COOP bleek financieel niet haalbaar, nieuwe planopzet is ingediend 
* Centrumplan Varsseveld 
Plannen in commissie gepresenteerd, 
ISV aanvraag en cofinanciering door raad 26 juni 2008 goedgekeurd 
* Centrumplan Gendringen gesprekken tussen gemeente, Wonion, Posthuis en Azora zijn 
gaande. 

 * Motie ‘rotte kiezen’ en inventarisatie gestart  
 * Plannen Engbergen en ’t Venne ook in uitvoering 
 * De Etna terug met ongeveer 150 arbeidsplaatsen, maar ook groot aantal bedrijfsverplaatsingen 

op stapel  
 
Sociaal-culturele infrastructuur (sociale pijler) 
 
Doelstelling: 

• in stand houden van voorzieningen op de terreinen van welzijn, onderwijs, zorg en sport 
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Maatregelen: 
● uitvoering van bestaand welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuurbeleid (nieuwe subsidieregeling!) 
● cultuurbeleid richt zich op een versterking in het culturele cluster Hutten Noord 
● integratiebeleid continueren 
● opschaling van het welzijnswerk 
● bijzondere aandacht voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
● af van dikke nietszeggende nota's en beleidsstukken 
● ambtelijke organisatie en partners maken concrete uitvoeringsplannen volgens het SMART-

principe 
 
Resultaten: 
● subsidieregeling geharmoniseerd en deels herijkt 
● voorzieningenniveau eind 2008 
● september discussie voor kaderstelling 
● welzijnswerk oud-Wisch en oud-Gendringen gefuseerd in Fidessa. Verdere opschaling wel 

geprobeerd maar gestopt 
● uitvoeringsplan WMO en uitvoeringsplan armoedebeleid. Contracten voor HV1 en 2 per 1 januari 

2009 opgezegd. Nieuwe aanbesteding 2009 per 1 oktober 
● cultuurmanifestaties; Achterhoek Spektakeltoer, Oerkracht, D out of the Blue, gebiedsgericht 

cultuurbeleid, samenwerking met omliggende podia 
 
Middelen (financiële pijler) 
 
Doelstelling: 
● trendmatige verhoging van de OZB; inflatiecorrectie vertrekpunt 
● bij financiële tegenwind worden de bestaande voorzieningen ontzien 
 
Maatregelen: 
● lopende en voorgenomen toekomstige uitgaven en investeringen opnieuw beoordelen op nut, 

noodzaak en haalbaarheid (kerntakendiscussie) 
● eerst intern bezuinigen o.a. door het terugdringen van de bureaucratie, voordat van de burgers 

een bijdrage wordt gevraagd. 
● (financieel) samenwerken met gemeenten, de Regio Achterhoek en andere derden om 

kwalitatieve, organisatorische of financiële redenen 
● onroerend zaak belasting (OZB) niet gebruiken om gaten in de begroting te vullen 
● beleid ontwikkelen om meer extern geld binnen te halen (Europees, nationaal en provinciaal). 

Beleids- en raadsvoorstellen hierop toetsen  
 
Resultaten: 
● ondanks de beperkte financiële mogelijkheden, is met verve geïnvesteerd in de ambities van 

OWN 2020.  
● wél is de raad akkoord gegaan met een eenmalige 4%-verhoging in 2008.  
● de lokale woonlasten voor de burger zijn in één bedrag en aanslag zijn verwerkt en na 2008 

trendmatig met 5,5% stijgen.  
● ogen niet gesloten voor nieuwe ontwikkelingen zoals: 

-aankopen in het kader van het centrumplan Varsseveld; 
-extra impulsen aan bestemmingsplannen in de kleine kernen; 
-bedrijfsverplaatsingen uit diezelfde (kleine) kernen; 
-en extra investeringen in het onderwijs, 

● al 3 jaar een goedkeurende accountantsverklaring en repressief toezicht provincie 
● sluitende begroting en weerstands- en eigen vermogen op redelijk niveau 
● intern bezuinigd (Remkes-regeling) 
● shared services met Doetinchem.” 
 
De heer v.d. Wardt brengt het volgende naar voren. 
“We willen beginnen met een citaat uit de inleiding ‘Megatrends Nederland’ van Adjiedj Bakas. Een tijd 
geleden heb ik dit boek gekregen en gelezen en ik wil het volgende graag voorlezen: 
(citaat) ‘De komende decennia staan ons ingrijpende veranderingen te wachten. De wereldbevolking 
groeit tot 2050 van 6,3 miljard naar 9,3 miljard. Nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking 
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in Azië, maar tegen die tijd is Azië echt het nieuwe machtscentrum van de wereld geworden. Europa 
en Rusland vergrijzen en ontvolken sterk. 
De afgelopen jaren kromp de Russische bevolking al met 5 miljoen. De 25 landen van de Europese 
Unie krimpen deze eeuw met 40 procent. Ook de Nederlandse bevolking krimpt, maar omdat wij op 
Ierland na de jongste bevolking van Europa hebben, gaat dat minder hard dan in andere Europese 
landen. In 2035 is in Nederland het omslagpunt van groei naar krimp bereikt.’ (einde citaat).  
Voorzitter,  
De CDA fractie heeft gevraagd het visiedocument ‘Oude IJsselstreek, Op Weg Naar 2020’ op de 
agenda te zetten en heeft daar een bedoeling mee. Dit document is door de huidige coalitie als 
leidraad geformuleerd nadat de herindeling in 2005 een feit was. Nadat dit document was 
goedgekeurd, zijn zowel de raad maar ook het college en de ambtelijke organisatie voortvarend te 
werk gegaan om invulling te geven aan deze visie. Het is niet alleen de kunst van een oppositiepartij 
om kritisch tegenover coalitiebeleid te staan, maar het is meer een verantwoordelijkheid van de gehele 
raad om kritisch te zijn. Nu, halverwege deze regeerperiode, is het een goed moment te evalueren en 
te komen met mogelijke bijstellingen, aandachtspunten en acties. 
Wij willen dit visiedocument vanuit twee invalshoeken benaderen. Enerzijds vanuit onze CDA 
kernwaarden en anderzijds vanuit een bedrijfsmatige insteek. 
Wanneer men een visie ter discussie wil stellen is het goed, na te denken over de eigen visie, de 
waarden en normen en de eigen identiteit. Alleen vanuit een vooraf helder kader kan men reactie 
geven, discussies voeren en standpunten innemen. Onze visie is gebaseerd op de volgende 
uitgangpunten: 

1. Gespreide verantwoordelijkheid 
2. Publieke gerechtigheid 
3. Solidariteit 
4. Rentmeesterschap. 

 
� Gespreide verantwoordelijkheid: 

verantwoordelijkheid kunnen dragen voor jezelf en de naaste en ruimte krijgen eigen keuzes 
te maken. De overheid beperkt zich tot haar kerntaken. 

� Publieke gerechtigheid: 
een betrouwbare overheid, en duidelijke grenzen stellen. 

� Solidariteit:  
betrokkenheid tussen generaties, arm en rijk, waarbij de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Draagkracht van huishoudens is uitgangspunt. 

� Rentmeesterschap:  
op verantwoorde wijze omgaan met onze leefomgeving en zorgdragend voor een duurzame 
welvaart ook voor volgende generaties. 

 
Leidend vanuit de Bijbelse notie, en geïnspireerd vanuit een religieuze visie op het staatsbestel moet 
de overheid de randvoorwaarden scheppen om de waarde van elk mens tot z’n recht te laten komen. 
Niet meer, maar ook niet minder. 
De sociale cohesie is groot in de Achterhoek en ook binnen onze gemeente. Wat betekent dat voor 
onze gemeente en wat betekent dat voor nieuwe inwoners? Naoberschap is een bekend woord 
binnen onze gemeenschappen en daar zijn we trots op. Niet voor niets voel je je hier nog gekend en 
heb je het gevoel erbij te horen. Maar wat doen we nu daadwerkelijk met sociale cohesie. Is dit ook 
één van de eigenschappen die we wel benoemen, maar onvoldoende benutten?  
Binnen het begrip ‘sociale cohesie’ vallen de vier kernbegrippen van het CDA: 
gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. 
De gemeente Oude IJsselstreek is een heringedeelde gemeente. De fusie moest enerzijds een 
meerwaarde opleveren voor de burgers en anderzijds een krachtiger bestuur voor en door de 
gemeente. 
Zo’n herindeling brengt altijd de nodige spanningen en onzekerheden met zich mee. Anderzijds ligt er 
ook een geweldige uitdaging en een kans voor de toekomst. 
Voorzitter, 
Vanuit de kernwaarden van het CDA en met een bedrijfsmatige bril op, wil onze fractie een aantal 
opmerkingen maken en vragen stellen. 
- Dit visiedocument is opgesteld door de drie coalitiepartijen PvdA, Lokaal Belang en VVD. 
Wij hebben de afgelopen periode onvoldoende de kleur en identiteit van iedere partij afzonderlijk 
gehoord en gezien.  
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• Waar staat nu elke fractie voor en wat zijn de speerpunten uit de 
verkiezingsprogramma’s?  

• Welk mandaat van de burger heeft de coalitie wanneer het gaat over dit 
visiedocument en de uitvoering daarvan?  

• Waar is de interactie met de burger?  

• Zit deze coalitie op het spoor van wat de inwoners van onze gemeente willen? 
- Dit document vraagt niet alleen om ambities maar ook om keuzes. Wat doet de overheid nog wel 
(gespreide verantwoordelijkheid) en wat doet ze niet? Onze fractie is niet tegen ambities, maar vraagt 
om keuzes. Wij mogen van onze burgers een redelijke (financiële) bijdrage vragen, maar de overheid 
moet aantonen, enerzijds wat zij daarvoor doet en anderzijds wat ze niet meer doet of anders gaat 
doen.  

• Welke keuzes (kerntakendiscussie) hebben wij gemaakt?  

• Welke taken zetten wij weg bij de ambtelijke organisatie en welke taken stoten wij af?  

• Kortom welke concrete toezeggingen hebben wij als raad de burgers gedaan, 
wanneer het gaat over uitvoeringstaken, investeringen en kwaliteit van 
dienstverlening? 

- Dit document vraagt ook om solidariteit. Samen de schouders eronder zetten. Draagvlak zoeken. 
Draagvlak is meer dan een verkiezingsoverwinning of de meerderheid van de raadszetels hebben. 
Draagvlak is elke keer weer zoeken naar het mandaat van de burgers en dat betekent 
vanzelfsprekend de burgers informeren en consulteren. 

• Dat betekent ook kritisch naar jezelf durven kijken en fouten durven toegeven. Wat 
moet bijgesteld worden en wat moet beter of anders. Graag vernemen wij een reactie 
van de andere raadsfracties. Wij zullen in ieder geval hierop terugkomen. 

- Als laatste aandachtpunt noemen wij rentmeesterschap. Dit betekent meer dan het hier en nu. Wij 
hebben niet alleen de verantwoordelijkheid voor de huidige samenleving, maar ook de volgende 
generaties moeten welzijn en welvaart ervaren. Niet alleen consumeren, maar vooral ook duurzaam 
leven en dit de volgende generatie voorleven en meegeven. 
Dit betekent dat voor het CDA alle besluiten in het teken van dit aspect moeten staan. Enerzijds een 
‘Bourgondische wijze’ van regeren, noem het maar lef tonen, maar anderzijds een ‘Calvinistische 
inslag’ wanneer het gaat om de realisatie en de portemonnee. 
Hoe staan de coalitiepartijen in de afweging van ambitie en de lasten voor de burgers? 
Voorzitter, 
Vanuit deze overwegingen wil onze fractie graag inhoudelijk ingaan op het visiedocument. 
Vanaf het begin en ook nu, beoogt het CDA constructief en op basis van argumenten en zienswijzen 
te debatteren en meningen uit te wisselen. De titel ‘Oude IJsselstreek Op Weg Naar 2020’ kan gezien 
worden als de werktitel van deze gemeente. Een goed product verdient een goede werktitel.  
De subtitel is ‘Krachtig in verscheidenheid’. Dit klinkt vanzelfsprekend, wanneer men de gemeente 
kent en al haar kernen en buurtschappen. Maar, wat is nu de werkelijke waarde van de subtitel?  
Volgens het CDA wordt het wel genoemd, ‘Krachtig in verscheidenheid’, maar doen we er te weinig 
mee.  

• Welke verscheidenheid wordt hier dan bedoeld en welke kracht spreekt hieruit?  
De diverse kernen worden op dit moment te weinig gekarakteriseerd en als zodanig ook niet 
herkenbaar gemaakt. De CDA fractie wil graag de specifieke kwaliteiten van elke kern meer gaan 
benoemen en zo ook meer maatwerk gaan leveren. ‘Krachtig in verscheidenheid’ roept ook om 
solidariteit en identiteit. Zoals in het voorwoord staat:  
‘Kansen benutten en ontwikkelingen stimuleren, een kansrijke en leefbare samenleving voor 
iedereen’. 

• Zoals gezegd, de werknaam is bekend, de subtitel staat er. Maar wat is een goed 
product zonder ‘slogan’?  

• Wat is de slogan van deze gemeente? 

• Wat slaat aan, wat verkoopt goed, wat ‘bekt’, zoals dat zo mooi heet?  
De afgelopen tijd heeft onze fractie al geregeld een oproep gedaan over de communicatie van onze 
gemeente met de burgers, en vaak ook de miscommunicatie. Maar naast de ‘normale’ alledaagse 
communicatie met onze inwoners, heeft deze gemeente ook nog een ambitie te communiceren, te 
vermarkten, uit te dragen. 

• Weet ‘tante Miep’ op drie hoog achter in Arnhem of Utrecht, dat het hier mooi wonen 
is en welke ambities wij hebben?  

• Weet Albert Jan van Heteren van de Universiteit van Nijmegen, dat het hier ook goed 
wonen en recreëren is?  

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
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• Kortom, wat doen wij aan ons ‘product’, onze ambitie OWN 2020, om deze visie te 
vermarkten en bij een groter publiek bekend te maken?  

Terzelfder tijd komt de vraag op of de inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek, hierom gevraagd 
heeft en hierop zitten te wachten. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg is de nuchtere inslag 
van de Achterhoeker’. 
Voorzitter, 
Leefbaarheid is een kernbegrip binnen onze gelederen, maar kan tevens opgevat worden als een 
containerbegrip. Dit is geenszins de bedoeling en daarom is het volgens het CDA noodzakelijk dit 
begrip wat meer kleur en inhoud te geven.  
Wij willen graag een tien puntenlijst opstellen met uitgangspunten m.b.t. leefbaarheid. 

- Cultuur en vrije tijd (b.v. buurtschapshuis, bibliotheek, verenigingsgebouwen, muziekscholen) 
- Sportaccommodaties (binnen – buitensport) 
- Scholen 
- Winkels 
- Leefomgeving (grijs en groen) 
- Welzijn en Zorg (wijksteunpunten, verzorgingshuizen, apotheek, huisartsenpraktijk) 
- Vervoer (infrastructuur, openbaar vervoer, fietsroutes) 
- Recreatie en toerisme (binnen en buiten) 
- Kleinschalige bedrijvigheid (productie, dienstverlening)  
- Vertegenwoordiging (dorp, buurt). 

Navolgend werken we het palet van leefbaarheid, uit aan de hand van de tien dragers en komen we 
puntsgewijs tot een visie. 
 
- Cultuur en vrijetijdsbesteding:  
Een belangrijk element binnen elke leefgemeenschap is cultuur en vrijetijdsbesteding. ‘Hoe kan ik mij 
ontspannen en hoe word ik geprikkeld en geïnspireerd door mijn leefomgeving.’ 
Daarnaast is ‘meedoen’, participatie een belangrijk element. ‘Hoe krijg ik mensen in beweging en hoe 
laat ik ze deelnemen aan onze maatschappij en haar activiteiten.’ Het CDA vindt dat het lokaal gericht 
cultuurbeleid te weinig aandacht krijgt. 
Dit najaar komt er een kadernotitie ‘Voorzieningen’. De CDA fractie vindt dat elke kern een 
toegankelijke en betaalbare accommodatie moet hebben voor kerngebonden activiteiten, zoals 
muziekverenigingen, toneelverenigingen, koren, gymnastiek, volksfeesten, etc.  
Deze accommodaties zijn in principe geen eigendom van de gemeente. Op dit moment zijn er een 
aantal voorbeelden van beheer. De vorm van beheer moet aansluiten op de lokale mogelijkheden en 
zorgen voor draagvlak en een grote betrokkenheid. Deze accommodaties moeten de lokale en 
culturele activiteiten versterken en daarnaast het gemeenschapsgevoel bevorderen. Dat daarnaast 
sprake is van kwalitatief hoogwaardige of grootschalige faciliteiten op één plek in de gemeente is 
daarbij een optie, indien sprake is van spreiding. 
Onze gemeente kent veel verenigingen en vrijwilligers. Dit ‘cement’ van onze samenleving moeten we 
koesteren en faciliteren. Inmiddels is er een subsidiebeleid en is een verordening vastgesteld. Deze 
dient jaarlijks getoetst te worden. Daarnaast is het goed om vooral de mens achter de vrijwilliger in 
beeld te houden en zo ook feeling te houden met vragen en wensen. 

• Daarnaast komt het CDA nog maar weer eens terug op de vrijwilligersprijs. Hierover 
heeft onze partij al eens eerder gesproken en een amendement ingediend. Graag 
zien wij ook op dit punt een reactie vanuit de raad en een voorstel van het college 
tegemoet. 

 
- Sportaccommodaties (binnen – buitensport): 
Iedere kern moet beschikken over een sportaccommodatie. Dit is in beginsel een 
buitenaccommodatie. Daarnaast móet ernaar gestreefd worden, dat ook iedere kern een binnensport 
accommodatie heeft voor zaalsporten. Deze accommodatie kan deel uitmaken van een school. Sport 
móet gestimuleerd worden en laagdrempelig worden aangeboden. 
Naast de basisvoorzieningen kent onze gemeente ook een aantal grotere sportaccommodaties.  
Zoals de sporthallen en de zwembaden. Voor 2010 móet er binnen de raad van deze gemeente een 
visie en een plan van aanpak liggen over hoe om te gaan met deze grotere sportaccommodaties. 
Hierbij willen wij met onze inwoners op zoek gaan naar draagvlak voor bijvoorbeeld centrale 
sportcentra. Zwembaden niet alleen in gebruik voor recreatieve doeleinden, maar met name ook voor 
gezondheidsdoeleinden. Gecombineerd met fitness centra en andere voorzieningen, zoals sauna ’s 
en massageruimten. Inspelen op maatschappelijke trends en de vraag van de markt.  
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- Scholen: 
Iedere kern heeft op dit moment een basisschool. Het CDA vindt dat een school deel uitmaakt van een 
leefgemeenschap en daarom ook midden in een woonwijk hoort te staan. Wel móet er een 
toekomstgericht plan komen hoe om te gaan met ‘te kleine’ scholen en hoe deze meer draagvlak te 
geven. De school inclusief opvang (lees: Brede school) voor 0 t/m 12 jarigen komt hier in beeld. 
Daarnaast zijn er tal van andere kleine of grotere voorzieningen te integreren voor andere 
doelgroepen. De term ‘Brede scholen’ móet geen containerbegrip worden. Over de ‘voors en tegens’ 
moet de raad in samenspraak met andere partijen uitspraken doen en visie ontwikkelen. Daarbij 
hebben we vraagtekens of het uitgangspunt móet zijn dat iedere grotere kern (lees: in de 
voorjaarsnota zijn dat volgens het CDA: Ulft, Terborg, Silvolde en Varsseveld en volgens ons ook 
Gendringen) een Brede school hebben. In onze ogen is de Brede school een antwoord op de 
behoefte in een kern aan meerdere functionaliteiten. Dat is voor ons de invalshoek. 
 
- Winkels: 
In principe ligt hier een duidelijke verantwoordelijkheid bij de marktpartijen. Wel is de rol van de 
gemeente voorwaardenscheppend en ondersteunend. Een goed platform binnen elke ‘grote’ kern met 
de ondernemersvereniging is noodzakelijk. Dit platform kan breder worden opgepakt met lokale 
partijen, zoals de belangenvereniging, de industrie, en andere partijen en  belanghebbenden. 
Leegstand van winkels móet voorkomen worden. Wanneer er toch leegstand plaatsvindt, vraag dan 
lokale verenigingen of ze een etalage willen inrichten en op deze wijze hun activiteiten willen 
promoten. De gemeente kan hiervoor een stimuleringsbijdrage leveren middels een subsidie of een 
prijs. 
Een ander aspect is bijvoorbeeld de vraag waarom een dorp als Dinxperlo aanzienlijk meer 
aantrekkingskracht heeft op onze buren aan de andere kant van de grens.  

• Wij zouden wel eens onderzocht willen hebben, of voor bijvoorbeeld het dorp 
Gendringen een dergelijke ontwikkeling ook mogelijk is.  

• Op welke manier zou de gemeente hieraan kunnen bijdragen? 
Daarnaast is het belangrijk dat er een goed parkeerbeleid komt voor de grotere kernen.  

• De CDA fractie wil dan ook nog dit najaar een parkeernotitie tegemoet zien, 
waarbinnen ook de blauwe zone is meegenomen en de verkeerscirculatie van de 
grotere kernen wordt geregeld. 

 
- Leefomgeving (grijs en groen): 
Het onderhoud van ‘grijs en groen’ laat te wensen over. Wanneer men een rondrit door de gemeente 
maakt, dan valt het e.e.a. niet meer uit te leggen.  

• De CDA fractie verwacht dit najaar een notitie ‘Groenonderhoud’.  
Ook hechten we aan het behoud van de groene zones tussen de kernen. Concrete voorbeelden 
hiervan zijn De Paasberg en De Waalstraat. In onze ogen is een invulling als groene zone 
gecombineerd met de functionaliteit van sportpark en recreatiegebied een uitstekende uitwerking van 
deze gebieden. 

• Wat het CDA betreft mag het ‘grijsonderhoud’ ook meegenomen worden.  

• Daarnaast vragen wij wederom aandacht voor de speelvoorzieningen.  
De toegezegde kwaliteitsimpuls is op alle plaatsen nog niet zichtbaar en tastbaar. 
Naast het beeld en de kwaliteit die we wensen en vragen, is het ook noodzakelijk om te kijken naar 
alle partijen, die zich bezighouden met dit onderhoud. Naast de gemeentelijke activiteiten (lees: 
buitendienst) kennen we ook de ingehuurde particuliere bedrijven en de WEDEO en het ISWI. Het 
CDA wil niet alleen een discussie over de kwaliteit en het onderhoud, maar ook de vraag op tafel 
leggen: ‘Door wie wordt het onderhoud verzorgd?’ Een verregaande samenwerking is wat het CDA 
betreft, noodzakelijk. De gemeente moet haar kerntaken uitvoeren. Wat ons betreft is aanleg en 
onderhoud van ‘grijs en groen’ geen gemeentelijke kerntaak. 
Wel is het wenselijk dat het onder de regie van de gemeente wordt uitgevoerd. Wanneer de kaders 
helder zijn en het bestek is gereed, kan ieder bedrijf intekenen en zo mogelijk uitvoeren. 
Hierbij wordt opgemerkt dat het CDA voorstander is van verregaande participatie van medewerkers, 
die moeite hebben op de reguliere arbeidsmarkt en bijvoorbeeld in dienst zijn van WEDEO of ISWI. 
De gemeente heeft hierin met name een maatschappelijke taak, een sociale rol en voorbeeldfunctie. 
 
- Welzijn en Zorg (wijksteunpunten, verzorgingshuizen, apotheek, huisartsenpraktijk, centrum voor 
jeugd en gezin): 
Binnen een vergrijzende gemeente moeten de faciliteiten afgestemd zijn op de doelgroepen. 
Participatie en zelfredzaamheid zijn belangrijke voorwaarden voor een sluitende aanpak. 
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Niet de lasten, maar de lusten van een vergrijzende maatschappij móeten wij benoemen en benutten. 
Veel senioren hebben legio mogelijkheden en tijd om zich in te zetten voor onze leefomgeving. Tal 
van voorbeelden zijn te noemen. Daarom móeten wij ook af van het negatieve beeld van 
‘rollatorvalley’. Het benoemen van wat mensen niet meer kunnen is snel gedaan. Maar de 
mogelijkheden en de juiste toon vinden om ouderen erbij te betrekken en te stimuleren en motiveren is 
productiever. Niet de rollator, maar de mens achter de rollator telt. 
Daarom is het van levensbelang dat er een goed gemeentelijk sociaal netwerk is en er ook steeds 
weer aandacht is voor armoede en armoedebeleid. De WMO raad vervult hierbij een belangrijke 
functie wanneer het gaat over toetsing en klankbordfunctie. 
Het centrum voor jeugd en gezin móet de komende jaren een belangrijke schakel gaan vormen tussen 
vraag en aanbod, preventie en hulpverlening, gezin en samenleving.  
Immers het gezin is binnen het gedachtegoed van het CDA nog steeds ‘de hoeksteen’ van onze 
samenleving.  
 
- Vervoer (infrastructuur, openbaar vervoer, fietsroutes): 
Iedere kern heeft recht op een goede kwalitatieve en veilige infrastructuur. Naast de veilige school - en 
fietsroutes is het ook van belang dat anderen (zoals ouderen) veilig over straat kunnen gaan. Veilige 
oversteekplaatsen en verkeersremmende maatregelen zijn van belang.  
Naast deze fysieke maatregelen is het ook belangrijk dat de leefomgeving gezond is. Daarom is het 
CDA ervoor om het vrachtverkeer zo veel mogelijk uit de kernen te weren. 
Er móeten duidelijke doorgaande routes komen voor vrachtverkeer buiten de kernen om. 
Daarnaast is het ook noodzakelijk dat het landbouwverkeer op een aantal van deze routes wordt 
toegelaten.  
Naast een goede infrastructuur binnen iedere kern is de verbinding tussen de kernen onderling ook 
van levensbelang. Het openbaar vervoer is, naast de auto, een belangrijk vervoermiddel. Behoud en 
versterken van openbaar vervoer, door bijvoorbeeld het nog meer inzetten van buurtbussen op 
bepaalde routes, is voor het CDA een belangrijk aandachtspunt. 
Naast het vervoer is het parkeren ook een belangrijk onderwerp. Dit najaar komt er een notitie 
parkeerbeleid. Deze notitie is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk voor de leefbaarheid binnen 
de kernen en de bereikbaarheid van de winkels. 
De inkomende pendel is ook een aandachtsgebied. Naast de vele ‘instromende werknemers’ van 
elders hebben ook een groot aantal inwoners van onze gemeente te maken met pendel. 
De CDA fractie pleit voor extra aandacht en energie bij de volgende verbindingen: 
- Richting Arnhem en Nijmegen, zowel het wegverkeer maar ook de treinverbindingen. 
- Richting Twente bepleiten wij aandacht voor de verbinding over de weg. 
 
- Recreatie en toerisme (binnen en buiten): 
Een belangrijk element binnen OWN 2020 is recreatie en toerisme.  
Onze gemeente bestaat uit een diversiteit van landschappen en kernen. Van coulisselandschap tot 
herverkaveld landschap, van waterrijke gebieden tot zandgronden. Een uniek gebied met vele 
mogelijkheden. Op dit moment gaat er veel aandacht naar Engbergen en de Vennebulten.  
Een ander belangrijk aandachtsgebied is het gebied van en langs de Oude IJssel. 
Deze gebieden zijn volop in ontwikkeling of worden ontwikkeld. Het CDA juicht de ontwikkelingen toe. 
Naast deze ontwikkelingen moet er ook aandacht zijn voor de groene gebieden in en tegen de kernen 
gelegen. We noemen hier met name het Kernspark te Gendringen, de Blenk te Ulft, en de Paasberg 
te Silvolde/Terborg. Naast uitloopgebied voor de lokale bevolking, is het ook van belang dat deze 
gebieden mede onderdeel uitmaken van de recreatieve ontwikkeling en belangstelling. Naast het 
lokaal oppakken van allerlei initiatieven en activiteiten pleit het CDA voor een verregaande regionale 
samenwerking. De recreant of toerist, op bezoek in de Achterhoek, is niet gebonden aan grenzen en 
bezoekt dan ook niet alleen onze gemeente, maar de Achterhoek. Ook de grensoverschrijdende 
aanpak moet wat ons betreft actiever opgepakt worden.  

• Wat is het marktaandeel van Duitse toeristen in de Achterhoek? 
Naast de bekende VVV krantjes biedt de lokale krant te weinig en onsamenhangende informatie over 
allerlei georganiseerde activiteiten en evenementen. 
Onze gemeente moet zich toch immers meer profileren en over grenzen heen kijken. En hoe kan dat 
dan beter gebeuren dan de toerist of de voorbijkomende recreant te pakken met wervende teksten 
over onze gemeente en pakkende activiteiten en evenementen. 

• Het CDA stelt voor om, naast de gemeentelijke pagina, ook een ‘activiteiten’ pagina te 
ontwerpen. Deze pagina heeft een horizon van vier weken en schuift per week op. 
Graag horen wij de reacties van de andere partijen. 
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- Bedrijvigheid (productie, dienstverlening): 
Iedere kern, groot of klein, heeft een bepaalde lokale bedrijvigheid nodig. Deze bedrijvigheid zorgt 
voor promotionele activiteiten, zorgt voor een extra levendigheid en verbondenheid binnen de kern en 
is mede drager en sponsor van lokale activiteiten. Deze bedrijven zorgen daarnaast voor een 
bepaalde identiteit binnen een kern en versterken deze zo nodig. 
Daarom is het CDA geen voorstander van het maar blijven verplaatsen van bedrijvigheid (lees: 
industrie) naar grotere industrieterreinen. Veelal zijn ondernemers tientallen jaren en sommigen meer 
dan een eeuw verbonden met een plaats. ‘Gedwongen’ verplaatsing maakt bij ondernemers andere 
gevoelens los, dan alleen de emotionele band met een kern of gemeente. Veelal is dan toch de 
infrastructurele ligging en de financiële aantrekkelijkheid van een nieuwe locatie doorslaggevend. 
 
- Vertegenwoordiging (dorp, buurt): 
Het is noodzakelijk dat iedere kern zich laat vertegenwoordigen door één of meerdere belangen– of 
buurtverenigingen. Deze verenigingen proberen naast hun lokale activiteiten een klankbord te zijn van 
de lokale samenleving richting de politiek en het gemeentelijk bestuur. Naast deze klankbordfunctie 
vervullen deze verenigingen een belangrijke en waardevolle functie binnen een kern of 
leefgemeenschap. Dit ‘omzien naar elkaar’ en met elkaar verantwoordelijk zijn voor de leefomgeving 
en de aantrekkelijkheid typeert deze streek en haar eigenheid. 
 
Voorzitter, 
De CDA fractie heeft de afgelopen drie en een half jaar de ontwikkelingen van onze nieuwe gemeente 
op de voet gevolgd. Veel onderwerpen uit het visiedocument OWN 2020 zijn in de steigers gezet. 
Daarnaast zijn er zeker nog een aantal zaken die aandacht behoeven en nog niet van steigers zijn 
voorzien. Volgens onze fractie is woningbouw en groei te veel een doel op zich geworden en geen 
middel. Niet de discussie over de cijfertjes moet de boventoon voeren, maar de inhoud. Gaandeweg 
de tijd zien we dat de cijfers aangepast worden. Niet de daling van het aantal inwoners is leidend, 
maar het hoe en waarom. Daaruit blijkt dat we geen eiland zijn, maar deel uitmaken van een groter 
geheel. Dan is het belangrijker om te kijken hoe binnen een groter geheel hier mee wordt omgegaan 
en waar onze kansen en mogelijkheden liggen. De CDA fractie vindt dat de raad te weinig discussieert 
over de oorzaken en te veel over een ingenomen standpunt (lees: visie).  
Daarbij stelt onze fractie de volgende vragen die van wezenlijk belang zijn om überhaupt over groei te 
praten en als voorwaarde moet dienen. 

- Wat is de identiteit van onze gemeente en van iedere kern afzonderlijk, en hoe gaan we hier 
verder invulling aan geven? 

- Hoe gaan we om met de demografische ontwikkeling voor onze gemeente en onze omgeving 
(regio)? 

- Hoe is de behoefte aan woningbouw ontstaan in OWN2020 en hoe staat die in verhouding tot 
de huidige vraag (lees: ‘woonvisie’), en is hier sprake van een discrepantie? 

- Wat zijn binnen de gemeente Oude IJsselstreek op dit moment sterke punten (kansen) en 
zwakke punten (aandachtsgebieden), en hoe gaan we hiermee om? 

- Wat is op dit moment gedaan aan promotie en reclame voor de gemeente Oude IJsselstreek, 
op wie gaan we die richten en wat gaan we de komende tijd hieraan doen? 

- Wat is er gedaan aan het versterken van de economische bedrijvigheid en met name de extra 
aandacht en impuls voor dienstverlenende instellingen? 

- Welke taakvelden vanuit OWN2020 zijn er op regionaal niveau opgepakt, en welke 
grensoverschrijdend? 

- De gemeentelijke organisatie heeft diverse reorganisaties en aanpassingen ondergaan. 
Uit het pas gepubliceerde rapport van BMC blijkt, dat we er nog niet klaar voor zijn. 
Met name het projectbureau functioneert nog niet volgens verwachting. Dit deel van de 
organisatie is van cruciaal belang wanneer het gaat over de grote projecten. 
Het baart ons al langer zorgen hoe de capaciteit van onze organisatie is ingericht. 
Hoe gaat onze organisatie eruit zien ten opzichte van onze ambitie en daaruit voortvloeiende 
taken? Welke kwaliteit dienstverlening willen wij leveren en hoe vernieuwend en innoverend 
(denk hierbij ook aan opleidingen) willen we zijn? 

- De communicatie met burgers en instellingen verloopt stroef en kan veel beter. 
Burgerparticipatie komt onvoldoende van de grond. Er valt hier nog veel te winnen. 
Welke acties gaan de diverse geledingen (lees: ambtelijke organisatie, college en raad) 
ondernemen? 

- Bereikbaarheid en inkomende pendel. Tot nu toe neemt deze alleen maar toe.  
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Wat is hieraan gedaan? Wat kunnen we eraan doen? 
 
Voorzitter, 
Zoals gezegd is het CDA het er niet om te doen om het visiedocument OWN 2020 alleen maar te 
voorzien van een negatieve toon of alleen maar onvoldoendes. 
Wel spreken wij onze zorgen uit over de pijlers onder dit coalitieakkoord. Niet dezelfde 
grammofoonplaat, zoal de heer Menke zegt, wordt hier afgedraaid. Wij proberen steeds weer op basis 
van inhoud en argumenten deze raad te bewegen tot debat en gesprek. 
Afsluitend willen we nog een citaat aanhalen uit het boek van Bakas, waar boven staat: 
‘Chinese keizerin biedt Nederland CAVO-lidmaatschap aan.’ (CAVO betekent: Chinees Atlantische 
Verdragsorganisatie): (citaat) 
‘De leidster van de economische supermacht China uitte wel haar verbazing over Nederland.  
U heeft zoveel geld verdiend in de tweede helft van de 20

ste
 eeuw met gas, industrie en diensten. 

Helaas was uw uitgavenpatroon toen niet adequaat gericht op de toekomst van toen, het heden van 
nu. Uw toen bedachte verzorgingsstaat en uw bevolkingspolitiek hielden geen tred met de 
economische ontwikkelingen en heeft u geen goed gedaan.’ (einde citaat). 
Zij meldde de premier dat het in een aantal opzichten best goed gaat met slaapland Nederland, maar 
dat het in andere opzichten beter had gekund, als de toenmalige Nederlandse regeringen en bedrijven 
maar de tips en adviezen van de Nederlandse trendwatcher Adjiedj Bakas zouden hebben opgevolgd. 
Tot zover onze eerste termijn.” 
 
De heer Sluiter merkt op, dat zijn fractie bij de voorbereidingen voor het onderhavige agendapunt 
enigszins in een spagaat terecht kwam, omdat vele zaken, die bij dit onderwerp besproken gaan 
worden, tevens terugkomen bij behandeling van de voorjaarsnota. 
De visie Op Weg Naar 2020: Het is heel bijzonder, dat een net heringedeelde gemeente een visie 
durft te maken, die verder gaat, dan de huidige raadsperiode c.q. regeerperiode. 
Collega’s in de regio zijn er jaloers op, dat de gemeente Oude IJsselstreek deze stap al snel heeft 
gezet. Ook een aantal andere stappen is al gezet. Er zijn diverse gemeenten die namelijk nog een 
keuze moeten maken over waar het nieuwe gemeentehuis moet komen en of er verbouwd moet gaan 
worden. Wanneer een gemeente een dergelijke keuze dit jaar niet maakt, dan wordt het besluit over 
de verkiezingen van 2010 getild. 
Het uitgangspunt van OWN 2020 was en is voor zijn fractie nog steeds de vitale plattelandsgemeente. 
Een aantal pijlers is genoemd. 
Hij komt hier in zijn beschouwingen op de voorjaarsnota op terug. 
Sommige zaken zijn vrij grofmazig en andere situaties zijn fijnmazig. 
Wanneer het agendapunt dichter bij komt, dient het meer gedetailleerd te worden behandeld. 
Er is een hele discussie over de groei van de gemeente en of dit een doel, dan wel een middel is. 
De Rekenkamercommissie komt vanuit de gedachte met een krimpscenario, terwijl het college juist 
kansen ziet voor groei. De waarheid ligt ergens in het midden. Het midden kan hij nader toelichten, 
maar pas in 2020. Er zijn namelijk te veel ontwikkelingen, die de situatie kunnen beïnvloeden.  
Wat voor de VVD fractie van veel groter belang is, betreft de woningbouw, die ook in de voorjaarsnota 
staat gepland. Er moet snel voor worden gezorgd, dat de gemeente Oude IJsselstreek snel boven de 
40.000 inwoners. Of dit nu 43.000 of 45.000 zal worden, is van minder belang. 
Woningbouw op korte termijn: De ambities, die zijn neergelegd in OWN 2020, zijn duidelijk. Onlangs is 
de raad bijgepraat over de lopende projecten. Een aantal zaken loopt goed en diverse zaken vragen 
meer aandacht. Dit is een doorlopend proces. Hij zal hier bij het volgende agendapunt uitgebreider op 
terug komen. 
 
De heer Finkenflügel brengt het volgende naar voren, aan de hand van verschillende dia’s. 
“Mede naar aanleiding van het verzoek van het CDA staat de evaluatie van onderweg naar 2020 op 
de agenda. We willen graag de eerste termijn gebruiken, om in een presentatie onze visie en beleving 
nog eens neer te zetten en de tweede termijn om te reageren op elkaars beelden en meningen. 
Onderweg naar 2020, simpel gesteld een legpuzzel, waarin ieder stukje er aan bijdraagt met als doel 
tot een mooi eindresultaat te komen. Soms vallen stukjes wat sneller op de plaats, soms duurt het wat 
langer. Bij wat moeilijkere puzzels heb je soms het idee dat een stukje op de goede plaats zit, terwijl in 
het vervolg blijkt dat dit nog niet het geval is. Het irritatieniveau stijgt pas echt als je ‘denkt’ dat je een 
stukje kwijt bent, waardoor je de neiging hebt de hele puzzel maar te dumpen.  
Als de liefhebber aan een puzzel begint, heeft hij enig idee van de tijd die hij eraan wil besteden. Heb 
je minder tijd dan pak je een puzzel met minder stukjes, heb je wat meer tijd dan neemt het aantal 
stukjes al snel toe.  
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Bij kleinere puzzels heb je al snel resultaat, bij de wat grotere duurt het langer en bij de hele grote 
bestaat het risico dat je gefrustreerd raakt, omstandigheden veranderen waardoor delen van de 
puzzel niet meer afgemaakt worden en een lappendeken ontstaat waarvan je wel kunt zien wat het 
moet worden maar waar je niet het goede gevoel bij hebt. Je bent er niet trots op en je gaat het 
resultaat niet presenteren aan anderen. 
De kunst is dus de puzzel te kiezen die bij je past. 
Met ‘Op Weg Naar 2020’ hebben we die keuze gemaakt en we hebben duidelijk niet voor de 
gemakkelijkste puzzel gekozen. Maar we hebben hiervoor ook de tijd ingepland, 15 jaar. We hebben 
ons eindplaatje in behapbare stukken verdeeld en dit noemen we dan projecten. In die zin vinden we 
een evaluatie op dit moment van een traject, waar 15 jaar voor gepland staat, behoorlijk aan de 
vroege kant. 
Maar voordat wij verder gaan, even terug naar de recente geschiedenis. Na de herindeling is in 2005 
een nieuwe coalitie gevormd en in haar coalitieakkoord hebben de partijen in hoofdlijnen aangegeven 
wat hun doelstellingen zijn. Middels een kerntakendiscussie zijn deze verder uitgewerkt en uiteindelijk 
geconcretiseerd in ‘Op Weg Naar 2020’. Een ambitieuze visie waar Lokaal Belang GVS nog steeds in 
gelooft, maar ook bereid is om waar nodig tot bijstellingen te komen.  
Waar in het verleden de politiek veelal koos voor relatief gemakkelijke maar zeker kortlopende 
projecten - je wilt tenslotte bij de volgende verkiezingen iets laten zien - heeft deze coalitie gekozen 
voor een visie op langere termijn. Niet alleen voor het scoren op korte termijn, maar werken aan een 
duurzame samenleving. Deze visie is gebaseerd op 4 thema’s: leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling, 
economische ontwikkeling en recreatie & toerisme, waarin per thema diverse projecten uitgezet zijn.  
Als eerste willen we met u naar het thema leefbaarheid. Leefbaarheid is volgens van Dale ‘geschikt 
om erin of ermee te kunnen leven.’ Omdat dit een echt containerbegrip is proberen wij, als raad, aan 
te geven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen en te 
werken. Hoewel, dan nog blijft ‘leefbaarheid’ een subjectief begrip dat door de fracties, 
belangenverenigingen, betrokkenen telkens anders ingevuld wordt, afhankelijk van de situatie.  
Natuurlijk zien we door ons minder gewenste ontwikkelingen ten aanzien van de leefbaarheid, hele 
herkenbare zoals sluiting van winkels in o.a. Silvolde, Etten en Megchelen. Maar wat is hier de rol van 
de gemeente? Onze inwoners moeten zich wel realiseren dat het in stand houden van bijvoorbeeld 
winkelvoorzieningen, mede afhankelijk is van het gebruik ervan. Gelukkig zien we dat via een 
organisatie als Radar plannen zijn om toch een supermarkt in een kleinere kern te kunnen laten 
functioneren. Lokaal Belang GVS ondersteunt dit initiatief en vraagt ook het college zich pro-actief 
naar initiatieven van Radar en eventueel andere organisaties, op te stellen.  
Op het gebied van leefbaarheid zijn vele plannen, echter weinig zijn er nog gerealiseerd. Een 
hoofdpijndossier wordt onderhand de Brede School in Terborg. De sloop is voortvarend ter hand 
genomen, nieuwbouw blijft echter uit. Dit zien we helaas op meerdere plaatsen. Hadden we nog niet 
zo lang geleden een politicus die beroemd geworden is met ‘de puinhopen van 8 jaar paars’ toch 
hopen we niet dat dit een vervolg krijgt met de ‘puinhopen van 12 jaar Lokaal Belang GVS’. College, 
blijf bij de plannen voor dit soort locaties in een leidende rol, blijf aandringen op snelheid in de 
uitvoering en voor de toekomst, begin niet te snel met de sloop. Misschien hebben we ondanks onze 
ambities teveel plannen tegelijk in de uitvoering en moeten we mogelijk hier en daar temporiseren, en 
even voor de helderheid, daarmee bedoelen we niet plannen schrappen. 
Het thema leefbaarheid kan een avondvullend programma worden, maar wij nemen toch de tijd om 
ook nog enkele positieve projecten tegen het licht te houden. Essenkampschool, Cultuurcluster, 
Centrumplannen, wijkverbetering zoals in de Schrijversbuurt, landschapsontwikkelingen. Allemaal 
projecten waar onze inwoners kunnen constateren, dat er volop gewerkt wordt aan een omgeving 
waarin het prettig is om te wonen en te werken. 
 
Naast de fysieke invulling van de leefbaarheid zijn ook de sociale aspecten belangrijk en dan met 
name het verenigingsleven. Daar waar zeker de basisscholen een belangrijke functie in de kernen 
vervullen moeten we deze als gemeente zo goed mogelijk blijven faciliteren. Met daarnaast het brede 
aanbod van voortgezet onderwijs - we hebben met het Almende college kwalitatief goed onderwijs in 
onze gemeente - de Anton Tijdink vakschool en in de nabije toekomst het ROC kunnen we ook de 
oudere jeugd blijven binden aan onze gemeente. Sport, cultuur, muziek, dans etc. dragen in 
belangrijke mate bij aan de belevingswaarde in de woonomgeving en, laten we duidelijk zijn, dit geldt 
niet alleen voor de kleine kernen maar voor elke kern en leefomgeving. Afgelopen periode hebben we 
daarop geïnvesteerd door de subsidieverordening te harmoniseren, waar nodig kleedruimte te 
privatiseren en zijn er plannen voor o.a. het Gildegebouw in Varsselder-Veldhunten en een 
servicesteunpunt in Silvolde.  
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Lokaal belang GVS blijft op haar standpunt dat we ons onverkort op de leefbaarheid en het daarbij 
behorende voorzieningenniveau in moeten zetten, gericht op de huidige en toekomstige bewoners. 
We blijven bij onze mening, dat een goed voorzieningniveau inwoners blijft behouden en zelfs nieuwe 
inwoners gaat aantrekken. 
Onlosmakelijk met de leefbaarheid is woningbouw verbonden en dit aspect heeft de afgelopen jaren 
steeds voor discussie gezorgd. Het is dan niet voor niets dat de Rekenkamer dit aspect nader heeft 
onderzocht en haar conclusies heeft weergegeven in haar rapport ‘Tussen droom en daad’. Een 
rapport dat schijnbaar afrekent met onze ambities ten aanzien van inwoners en woningbouw. Dat zou 
kunnen, als we alle ambities in Nederland optellen hebben we in 2015 ruim 30 miljoen inwoners. Maar 
waarom zijn wij dan wel in staat tot groei?  
Als Lokaal Belang GVS willen we ons vasthouden aan de eerder genoemde getallen van 46.000 tot 
50.000 inwoners. Maar, de getallen zijn niet het doel op zich. Het college gaat nu in de voorjaarsnota 
uit van een lichte groei naar ca. 42.000 inwoners in 2012 en wij kunnen ons hierin vinden als een 
voorlopige fasering richting 2020.  
Dit heeft, naar onze mening nog geen verontrustende invloed op het aantal woningen dat wij denken 
te realiseren. Niet alleen het aantal inwoners is bepalend voor het aantal woningen maar ook de 
gemiddelde bezettingsgraad per woning. Zowel de Gelderlander als de Volkskrant kwamen deze 
ochtend uit met de nieuwe CBS cijfers waaruit, blijkt dat de komende jaren het aantal huishoudens 
fors toeneemt, waardoor ook woningbouw noodzakelijk blijft, zelfs in Gelderland. Als krimpregio 
worden daar met name Zuid Limburg en Noordoost Groningen genoemd. Dit is een factor, die 
betekent dat we alleen om hetzelfde aantal bewoners te kunnen huisvesten meer woningen nodig 
hebben en dat er ook gekeken moet worden naar welk soort woningen je gaat bouwen. Wie heeft er 
10 jaar geleden voorzien dat er nu zo’n vraag is naar appartementen? Waarom verlaten starters, 
ongewild, onze gemeente? 
Bevolkingsgroei in onze gemeente realiseren we niet uit het geboorteoverschot, dus moeten we dit 
anders organiseren. Waarom vertrekken mensen, en dan met name jongeren, uit onze gemeente? 
Wat zijn de redenen van mensen om zich juist in onze gemeente te vestigen of misschien belangrijker 
om te weten, waarom willen mensen zich niet in onze gemeente vestigen. Hierbij denken wij 
bijvoorbeeld aan degenen die wel in onze gemeente werken, maar hier niet wonen. Naast het 
genoegen van het wonen in een mooie gemeente kan men aanzienlijk besparen op reiskosten, 
ergernissen in het verkeer en men dient ook nog het milieu (tenzij men al op de fiets komt).  
Mijnheer de voorzitter, bij het thema leefbaarheid hebben wij al een aantal kwaliteiten van onze 
gemeente benoemd, zeker ten aanzien van het voorzieningenniveau. Daar waar we de voorzieningen 
op een hoog peil hebben, heeft dit een aanzuigende werking naar nieuwe inwoners. In deze tijd 
trekken we toch maar de vergelijking met een camping: als je met de kinderen op stap gaat, kies je 
veelal voor een camping met een zwembad, disco, activiteitenteam en vaak ben je bereid om hiervoor 
ook nog eens extra te betalen. Je gaat niet naar een camping toe waar men zegt, het kost hier wat 
meer, maar dan hebben we over twee jaar de voorzieningen in orde. Nogmaals daar waar we 
investeren in de gemeente, en wij noemen nog maar eens het Cultuurcluster, recreatieve 
mogelijkheden, werkgelegenheid, scholen, aantrekkelijke wijken en natuurlijk ook woningbouw, 
investeren we ook in huidige en toekomstige bewoners. 
Daarnaast hebben we als gemeente Oude IJsselstreek het voordeel dat we, na de herindeling, niet 
zijn blijven pratten, ons niet vastgeklampt hebben aan het oude, maar voortvarend aan de slag zijn 
gegaan. Hiermee hebben we een voorsprong op onze buurgemeenten. Veel ontwikkelingen op het 
gebied van wonen voltrekken zich regionaal. Dit betekent dat een tekort aan bepaalde woningen in de 
ene gemeente gecompenseerd kan worden door de aanwezigheid hiervan in andere, nabijgelegen, 
gemeenten. Dit besef speelt een belangrijke rol in de visie van Lokaal Belang GVS. 
De Achterhoek moet tot 2014  10.000 woningen realiseren en daar waar anderen nog moeten gaan 
nadenken, kunnen wij concreet aan het werk. Sterker nog, de provincie heeft  
€ 2.500.000,= beschikbaar gesteld om woningbouwplannen te versnellen. Daarnaast zijn in het 
kwalitatief woonprogramma van de provincie concrete afspraken opgenomen ten aanzien van 
ontwikkelingen in Terborg, Silvolde en rondom de Hutten. 
 
Uiteraard heeft woningbouw ook alles met ruimtelijke ordening te maken, maar naast 
woningbouwgebieden zijn ook industriegebieden een belangrijk onderdeel. Met de realisatie van de 
Rieze 6 en de Hofskamp 2 zijn er uitstekende mogelijkheden gecreëerd voor de lokale industrie en 
werkgelegenheid. Dit betekent nog niet dat we er al zijn. We moeten wegen blijven zoeken, om onze 
lokale industrie te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Als ons dit ook nog eens gaat 
lukken met het versterken van groene omgeving, kunnen we een meer dan goed woon- en 
werkklimaat bieden aan onze inwoners. 
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Maar goed, ambities kosten geld. Dat geldt niet alleen voor de gemeente maar ook voor de overheid. 
En daar waar wij als coalitie zorgvuldig omgaan met lasten en lastenverhogingen hebben we 
behoorlijk last van het beleid van dit kabinet. Bijna geruisloos is een lastenverhoging van € 50,= per 
maand / per gezin per 1-7-2008 doorgevoerd en het doet ons als lokale partij best wel pijn, dat 
dezelfde partijen op lokaal niveau elkaar bestrijden op dubbeltjes, waar ze op landelijk niveau met 
euro’s gaan lopen. 
Natuurlijk wordt in deze raad gediscussieerd over lastenverhogingen, daar waar we voorzieningen 
willen hebben zullen er ook financiële middelen tegenover moeten staan, die door onze inwoners 
opgebracht moeten worden. Net zoals Lokaal Belang GVS wat verder in de toekomst wil kijken dan 
één regeerperiode, hebben we toch ook nog eens een aantal jaren terug gekeken naar de 
ontwikkeling van de woonlasten en als we het jaar 2000 indexeren op 100, zitten we nu in 2008 rond 
110-120. Als we dit afzetten tegen de inflatie in euro’s, dan is er een regelmatig stijgende lijn, ingezet 
door het vorig college die we eigenlijk zo voortzetten. Hoezo extreme lastenverhogingen? 
Een gedeelte van de voorzieningen wordt betaald door onze eigen inwoners. Een groot gedeelte krijgt 
ook veel voor elkaar met cofinanciering. Het nadeel is dat we als gemeente een voorinvestering doen 
en hiermee risico kunnen lopen. We blijven echter van mening dat deze constructie, mits zorgvuldig 
toegepast, bijdraagt aan een dynamische gemeente, waarin derden zoals provincie en 
projectontwikkelaars graag met ons participeren. 
 
Mijnheer de voorzitter, het moge duidelijk zijn dat Lokaal Belang GVS ‘Op Weg Naar 2020’ nog steeds 
volledig ondersteunt. We hebben waardering voor de inzet van de ambtenaren, die op welke wijze dan 
ook bij deze visie zijn betrokken en voor het vele werk dat ze hiertoe al verzet hebben. We zijn er 
echter nog niet. In de voorjaarsnota heeft u een extra budget gevraagd voor uitbreiding en hier zullen 
we dan ook bij behandeling van de voorjaarsnota op terug komen. 
Lokaal Belang GVS heeft samen met de coalitiepartijen torenhoge ambities, maar zoals u kunt zien 
staan ze stevig in de steigers en komen we hiermee boven de grijze middenmoot uit. 
Tot zover in eerste termijn.” 
 
De Voorzitter deelt mede dat nu de vier fractievoorzitters aan het woord zijn geweest over de 
voortgang van de visie Op Weg Naar 2020. De aard van de bijdragen is vrij verschillend geweest en 
spreker wenst met de fractievoorzitters te beraadslagen over hoe hiermee verder zal worden 
omgegaan.  
De drie coalitiefracties hebben gesteld, dat er moet worden doorgegaan met de visie OWN 2020, 
aangevuld met diverse opmerkingen. 
Door de CDA fractie is dit in grote lijnen eveneens gesteld, waarbij is opgemerkt dat op een aantal 
punten discussie moet plaatsvinden en antwoorden moeten worden gegeven. 
Voor een deel loopt deze lijn door naar de voorjaarsnota, die in het volgende agendapunt aan de orde 
komt. 
Het is daardoor moeilijk om te beoordelen op welke wijze het debat moet worden gevoerd. 
Het is namelijk niet de bedoeling dat het college met name zal ingaan op de reactie door de CDA 
fractie. De mogelijkheid bestaat dat de fractievoorzitters reageren op elkaars bijdrage. Hij stelt voor 
kort te schorsen voor overleg op welke wijze de tweede termijn zal worden vormgegeven. 
 
De raad stemt hiermee in. 
 
De Voorzitter schorst de vergadering voor overleg met de fractievoorzitters. 
 
Na heropening van de vergadering deelt de Voorzitter mede, dat hij met de fractievoorzitters en de 
griffier heeft kortgesloten op welke wijze de orde van deze vergadering zal worden voortgezet. 
Geconstateerd is, dat bij een agendapunt zoals het onderhavige, met de visie OWN 2020, door 
fracties op verschillende wijze is ingestoken. Hierdoor is de reactie moeilijker te vergelijken. 
Op hoofdlijnen constateert hij dat in brede zin de koers van OWN 2020 op een groot aantal punten 
wordt onderschreven, zowel door de coalitie als door de oppositie. Door de ene fractie wordt dit 
uitbundiger en met een bredere benadering naar voren gebracht en door de andere fractie op haar 
eigen wijze. 
De voortgang van het project ‘visie OWN 2020’ vindt op zich een brede steun in de raad. 
De CDA fractie heeft aan deze visie meer gekoppeld, want het CDA is gaan verfijnen. Op diverse 
punten is verfijning aangegeven en op andere zaken zijn concrete voorstellen ingediend. Andere 
fracties hebben dit in mindere mate gedaan. 
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Afgesproken is dat in tweede termijn de fracties in grote lijnen zullen reageren naar elkaar toe. De 
inbreng door de CDA fractie en andere fracties worden als inbreng voor de voorbereidingen ten 
behoeve van de begroting 2009 beschouwd. Een aantal punten zal terug keren bij het volgende 
agendapunt en kan op dat moment nader besproken worden. 
 
De heer Menke zegt dat hij krantenartikelen, rapporten e.d. had meegebracht, om zijn verhaal extra 
kracht bij te kunnen zetten in tweede termijn, omdat hij verwacht had, dat de CDA fractie de coalitie de 
oren zou wassen. Het schetst zijn verbazing, dat door het CDA een compleet ander verhaal naar 
voren wordt gebracht. 
In zijn idee kunnen coalitie en oppositie samen Op Weg Naar 2020.  
Hij vraagt zich af wat er in het CDA is gevaren, maar waarschijnlijk heeft dit de afgelopen drie jaar al 
gesluimerd. Hij is enorm blij met de bijdrage door het CDA. 
Hierdoor wordt de discussie in de raad echter nog moeilijker. Omdat bijna iedereen het eens is, kan 
haast een nieuwe coalitie worden gevormd. 
Spreker vindt het geweldig, dat de CDA fractie zich in grote lijnen aansluit bij de visie OWN 2020. 
Soms gaat het CDA zelfs nog verder. 
De grote lijn stond al enige tijd en de CDA fractie geeft daarop welkome aanvullingen. 
Hetgeen door de CDA fractie verteld is, stond met name al in het verkiezingsprogramma van de PvdA. 
Hij verwacht dat dit het verkiezingsprogramma van het CDA in 2010 zal worden. 
De CDA fractie heeft in haar betoog de wortels en drijfveren van de partij weergegeven. Hier houdt 
spreker van, want die heeft de PvdA ook. Genoemd zijn onder meer de gespreide 
verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. 
Bij rentmeesterschap kan aan stilstand worden gedacht, om op de winkel te passen. De uitleg van het 
CDA was echter anders. 
Door de CDA fractie is gevraagd waar de afzonderlijke fracties staan, waar de verschillende kleuren 
blijven en welk mandaat de fracties hebben. Spreker antwoordt dat het mandaat door de verkiezingen 
is verstrekt. De kiezers hebben in het verkiezingsprogramma kunnen lezen, wat nu ontwikkeld wordt. 
Die punten stonden nadrukkelijk vermeld, tot en met het samenvoegen van het gemeentehuis. Het 
mandaat zit dan ook in de acht zetels. Daarnaast proberen fractie, coalitie en raad verbinding te 
zoeken met de burgers in de gemeente. Dit gebeurt door het beraad, dat nu is ingesteld door de raad 
richting burgers. Hij neemt aan dat ook het college daaraan gaat werken. 
De vraag waarom de coalitiepartijen weinig kleur uitstralen, beantwoordt hij met de opmerking, dat dit 
een kwestie van verantwoordelijkheid betreft. Het zorgen voor rust en voortgang in een heringedeelde 
situatie. In Nederland zie je het nog al eens mislopen. Spreker is van mening dat door rust en goede 
voortgang de situatie goed en zo snel mogelijk kan worden georganiseerd. Samen moeten de 
schouders er onder worden gezet. Geen gesteggel, maar samen optrekken!  
De kleur per partij zal, naar mate de verkiezingen naderen, steeds duidelijker in beeld komen. 
Spreker vindt het jammer dat hij de resultaten niet allemaal heeft kunnen tonen, want vele 
aandachtspunten die het CDA noemt, zijn verwerkt in de doelstellingen van zijn presentatie en soms 
zelfs al in de resultaten van hetgeen tot op heden is ingezet of al bereikt. Wellicht kan aan de hand 
van de notulen worden gekeken, waar de verbinding ligt, waar zich de verschillen bevinden en 
waarmee nog iets moet worden gedaan. 
Motie: In het betoog van de CDA fractie is gesproken over ‘tante Miep uit Arnhem’, die moet weten 
waar de gemeente Oude IJsselstreek ligt. Ook daar sluit de CDA fractie naadloos aan op de 
ingediende motie en is er blijkbaar overeenstemming. 
Spreker zal niet ingaan op alle punten die zijn genoemd. Wellicht moet hiervoor een ander moment 
worden georganiseerd. 
Wel reageert hij op het citaat uit het Chinese verhaal, waaruit blijkt dat de Chinezen verbaasd zijn over 
waar Nederland staat. Niet gelet op de verzorgingsstaat en de bevolkingspolitiek, omdat daarmee 
geen rekening is gehouden, maar hij weet dat China nog niet zo lang geleden beter had kunnen 
opereren. Er spelen nog mensenrechtensituaties en hij wijst op de culturele revolutie en 
milieuproblemen. In Nederland en in de gemeente Oude IJsselstreek zijn nog steeds goede 
voorzieningen aanwezig. Door de vergrijzing staan de voorzieningen weliswaar onder druk en is 
solidariteit vereist, maar Nederland doet het nog steeds goed. 
 
De Voorzitter vraagt of de PvdA fractie de motie handhaaft. 
 
De heer Menke antwoordt bevestigend. 
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De Voorzitter verzoekt de overige fracties om in tweede termijn tevens te reageren op de ingediende 
motie, inzake ‘onbekend maakt onbemind’. 
 
De heer Menke vraagt of dat de slogan van de gemeente Oude IJsselstreek wordt. Hij is echter van 
mening dat de slogan meer wervend zal moeten worden. 
 
De heer V.d. Wardt uit zijn complimenten voor de aanpak van behandeling van het agendapunt en 
vooral voor het lied. 
 
De heer Menke interrumpeert met de opmerking, dat het lied het minste werk is geweest van alle 
voorbereidingen. 
 
De heer V.d. Wardt beaamt dit, maar is van mening dat de vader van de heer Menke het lied mooi 
heeft ingezongen en uit nogmaals zijn complimenten. 
Spreker is van mening dat de CDA fractie geen ander verhaal heeft verteld, dan voorheen. Misschien 
sluit het nu beter op elkaar aan en komt daardoor beter over. In ieder geval is geprobeerd om 
datgene, waar de CDA fractie altijd positief tegenover stond, nu te benadrukken en geconcretiseerd 
naar voren te brengen. De PvdA fractie heeft meer een doorkijk gegeven naar 2015 – als mogelijke 
regeerperiode voor de PvdA, maar het CDA heeft bewust een aantal concrete vragen gesteld. 
Als spreker de PvdA hoort praten, vraagt hij zich af waarom CDA en PvdA geen coalitie hebben 
kunnen vormen. Met betrekking tot de inhoud zijn namelijk veel overeenkomsten aanwezig. Hij wil die 
vraag nog wel eens stellen, waarom destijds geen gesprek over coalitievorming heeft plaatsgehad 
over deze inhoud. Wellicht hadden de fracties elkaar daar wel in gevonden. 
 
De heer Menke interrumpeert met de opmerking dat CDA en PvdA elkaar wellicht inderdaad hadden 
kunnen vinden. Anderzijds had drie jaar moeten worden gewacht op maatregelen, want nu is de CDA 
fractie er pas achter, dat het eigenlijk een goede visie betreft. Er wordt alleen nog enige aanvulling op 
geleverd, maar inmiddels is de coalitie al drie jaar verder. 
 
De heer V.d. Wardt corrigeert hem hierin. De CDA fractie heeft altijd consistent gereageerd op de 
visie OWN 2020 en op veel inhoudelijke aspecten. Hij kan het hele arsenaal aan verslagen naar de 
heer Menke toezenden, zodat hij dit in de vakantie kan nalezen. Wellicht is het goed, hierover na de 
vakantie verder te discussiëren, teneinde te voorkomen, dat hetzelfde debat zal plaatsvinden als 
tijdens de vorige raadsvergadering, toen de heer Menke stelde dat de CDA fractie overal tegen is. Van 
de 18 agendapunten, was het CDA echter maar bij één agendapunt tegen en heeft ingestemd met de 
overige 17 agendapunten. 
Het CDA is derhalve consistent. 
Rentmeesterschap is voor het CDA zeker niet alleen passen op de winkel. Rentmeesterschap heeft 
ook een andere dimensie, waarin met talenten moet worden gewerkt, zodat er meer van kan worden 
gemaakt, dan er is. In dat opzicht, is de CDA fractie daar zeker mee bezig. 
Spreker is blij dat het raadgevend beraad gaat starten. Dat is een verdienste van de interim griffier. 
Het is belangrijk de burgers meer bij het beleid te betrekken en te laten zien wat de raad voor ogen 
heeft. Hierdoor ontstaat een klankbordfunctie en een beraadfunctie. 
Het is een goede zaak, dat de raad nu eindelijk met elkaar in debat gaat over deze visie. Voor het 
CDA had dat al eerder kunnen gebeuren. De wijze waarop de fracties, vanuit een verschillende 
insteek, praten over hetzelfde onderwerp geeft aan dat er veel vergelijking in zit, maar ook enkele 
verschillen. Het is goed om juist in dat debat aan de burger duidelijk te maken, wat de raad vindt van 
het beleid en hoe de raad elkaar scherp kan krijgen. Dat is de inhoud van het debat. Spreker vindt het 
bovendien van belang voor de burger, dat de raad het debat sterker mag aanzetten, dan tot nu toe, 
mede gelet op de verantwoordelijkheid die de raad richting college heeft in het duale bestel. 
Met betrekking tot het Chinese verhaal kan van alles worden gezegd over mensenrechten e.d.. 
Spreker is het daarmee eens. Iedereen maakt een globaliserende ontwikkeling door, in een wereld 
waarin afstanden niet meer gelden en veel gebeurt. De PvdA fractie heeft een betoog gehouden over 
bevolking, bevolkingsgroei, aanwas, vergrijzing, e.d.. Daar moeten de ogen niet voor gesloten worden. 
Het CDA heeft echter ook een ambitie, die moet reëel zijn en liggen in de lijn van ontwikkelingen om 
ons heen. Daarom is bewust gesteld, dat de gemeente Oude IJsselstreek niet alleen staat en 
dergelijke zaken regionaal en provinciaal dient op te pakken. 
De VVD fractie heeft in grote lijnen de wijze van benadering rond dit agendapunt genoemd en komt 
hier bij behandeling van de voorjaarsnota op terug. Hij gaat daar op dat moment nader op in. 
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In reactie op de fractie Lokaal Belang GVS zegt hij het volgende. Als iemand wil puzzelen, is het soms 
moeilijk om puzzelstukjes te vinden, zeker als je ze kwijt bent. Mensen die gaan puzzelen hebben 
geduld, willen iets realiseren en willen iets zichtbaars zien. Dat is de slag die het CDA heeft gemaakt: 
niet alleen kijken naar de lange termijn – ook al is dat goed – maar ook het hier en nu beoordelen. Op 
grond daarvan is gevraagd de visie OWN 2020 nu te agenderen. Het punt mag elk jaar terugkeren op 
de agenda. Het is niet te vroeg, maar het is goed om de elementen die in de visie worden genoemd, 
nader voor het voetlicht te brengen. Op die manier is de discussie voor de begroting ook duidelijk. 
Gesproken is over een aantal hoofdpijndossiers en diverse locaties waar gesloopt wordt. Die 
problemen zijn er in het verleden ook geweest. De uitspraak van de heer Finkenflügel over ‘de 
puinhopen van 8 jaar paars’ en ‘de puinhopen van 12 jaar Lokaal Belang’ vallen hem op. Hier zegt de 
heer Finkenflügel blijkbaar iets over zich zelf. Dat behoeft wel verduidelijking. Hij hoort dit graag. 
Spreker vraagt aan Lokaal Belang waarom mensen – met name jongere mensen - vertrekken uit de 
gemeente Oude IJsselstreek? Hierover zal met elkaar moeten worden gediscussieerd. Er wordt van 
alles verondersteld, waarom jongeren vertrekken, maar wellicht moet aan de burger worden gevraagd, 
waarom de jongeren niet blijven en wat de gemeente daaraan moet doen. Ook dat is 
burgerparticipatie. 
Lokaal belang GVS stelt dat iedereen landelijk wordt geconfronteerd met euro’s, terwijl hier over 
eurocenten wordt gediscussieerd. Dit gaat over de verhouding, maar niet over de werkelijke waarde in 
de portemonnee. Er wordt gebagatelliseerd over percentages en ozb verhogingen. 
Als het coalitieakkoord en de coalitie drie jaar lang volhouden dat 3% verhoging trendmatig is en 
vervolgens afgelopen jaar een verhoging van 20% voorstelt als zijnde woonlasten, in plaats van 
trendmatige verhoging, ziet hij hierin een wezenlijk verschil. Het ligt aan de ‘verpakking’ er om heen. 
De visie van de CDA fractie over de motie is duidelijk, want hetgeen spreker in zijn betoog heeft 
genoemd, sluit naadloos aan op datgene, dat de PvdA fractie wenst. 
 
De heer Sluiter merkt op dat hij in eerste termijn heeft geprobeerd uit te leggen dat de VVD fractie 
nog steeds achter de visie OWN 2020 staat. De verfijning vindt plaats bij de voorjaarsnota, eventueel 
uitgewerkt naar de begroting toe.  
Op de vraag van het CDA naar de politieke kleur, reageert hij dat één van de pijlers in het 
coalitieakkoord (pijler 5) de middelen betreft. Hij noemt dit de VVD pijler. Het is goed om te 
constateren dat de hele raad de neus dezelfde kant op heeft staan. De ene fractie zal meer 
temporiseren, dan de andere fractie. Hij komt hier bij het volgende agendapunt op terug.  
Er is een duidelijke lijn, die ook geldt voor de CDA fractie, die in het verleden het gevoel heeft 
gegeven, dat de coalitie te veel hooi op de vork nam en te veel voortgang in de projecten had. Het is 
opvallend te constateren, dat het nu beter gaat. 
Zijn fractie staat op zich sympathiek tegenover de door de PvdA ingediende motie. Zijn fractie zal de 
motie niet tegenhouden. De VVD gaat echter graag slagvaardig te werk en met deze motie kan het 
college alle kanten op. Het zou beter zijn om een verfijning aan te geven. 
Gesproken is over communicatie en daarin is nog een slag te maken. Dit bereikt de raad niet, door 
nog een folder uit te brengen, maar door een plan te maken, met een idee er achter. 
Spreker vraagt of het de bedoeling is om nu in te gaan op de CDA opmerkingen, rond onder meer de 
VVV pagina. 
 
De Voorzitter stelt dat het niet de bedoeling is om hierop nu te reageren. 
 
De heer Sluiter zegt in dat geval bij de voorjaarsnota op een aantal zaken te zullen terug komen. 
De VVD fractie zou de motie meer verfijnd willen zien, maar zal hem uit sympathie steunen. De motie 
wordt meer beoordeeld als een losse flodder. 
 
De heer Finkenflügel zegt zich in zijn reactie te zullen beperken en adviseert de heer Menke om dat 
ook te doen. In de presentatie hadden de overeenkomsten met het CDA beter naar voren kunnen 
komen. Het is enerzijds jammer, dat deze overeenkomsten niet uitgesproken konden worden, maar 
anderzijds toont ‘in der Beschränkung der Meister’. 
 
De heer Menke interrumpeert met de opmerking, dat de liefde met Lokaal Belang GVS niet over is, 
omdat spreker niet op die fractie heeft gereageerd. De coalitiepartijen hebben laten zien, dat 
harmonie, daadkracht en resultaat opvallen. Daar sluiten anderen zich graag bij aan. 
 
De heer Finkenflügel bedankt voor deze aanvulling. 
Spreker was aangenaam verrast door de positieve bijdrage van de CDA fractie. 
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De visie betreft de grote lijnen en het CDA heeft de moeite genomen om al in te gaan op detailniveau. 
Ook Lokaal Belang GVS heeft leefbaarheid hoog in het vaandel staan en hij verwacht dat met het 
CDA overeenstemming moet kunnen worden bereikt. De discussie zal wellicht minder over de inhoud 
gaan en zich duidelijk concentreren op financiering en termijnen. Hij ziet deze discussies graag 
tegemoet in de komende periode. 
Communicatie is belangrijk, zegt het CDA. Daar is zijn fractie het mee eens. Anderzijds vraagt de CDA 
fractie zich af, of communicatie wel zo nodig is, gelet op de bescheidenheid van de Achterhoeker. 
Spreker is van mening dat de Achterhoek ook wel eens te bescheiden is. Hij heeft dit afgelopen 
maandag ook bij de vergadering van de Regio Achterhoek gesteld. De Achterhoeker mag trots zijn op 
de dingen die worden gedaan en gerealiseerd. Spreker draagt dit graag uit, met een slogan, met een 
folder of met een krant. Hij wacht af op welke wijze dit zal gaan gebeuren. 
Spreker vond de artikelen van trendwatcher Adjieddj Bakas aardig. Spreker citeert hieruit: (citaat) 
‘Helaas was uw uitgavenpatroon toen niet adequaat gericht op de toekomst van toen, het heden van 
nu. De toen bedachte verzorgingsstaat en bevolkingspolitiek hielden geen tred met de economische 
ontwikkeling en heeft die geen goed gedaan.’ (einde citaat) 
Dit slaat volgens hem niet op de lokale, maar op de landelijke politiek en hij wijst er op dat het CDA 
daarin een belangrijke rol speelt. Spreker hoopt dat het CDA naar de landelijke politiek uitstraalt, dat 
het CDA open staat voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe trends. 
Met betrekking tot de motie zegt hij dat, deze – gezien de uitspraken van de raad – in feite overbodig 
is. Er wordt echter geen schade mee aangericht, indien de motie wordt gesteund, dus Lokaal Belang 
GVS zal de motie steunen. 
 
De Voorzitter zegt dat de intentie achter de motie duidelijk is. Het is de kunst om hieraan de juiste 
handen en voeten te geven. Spreker heeft de motie betiteld als ‘onbekend maakt onbemind’, maar 
zou beter kunnen stellen ‘bekend maakt bemind’. Hij concludeert dat de motie unaniem wordt 
gesteund en dat de discussie over het project OWN 2020 positief is verlopen en dat steun aanwezig 
is, om de visie voort te zetten. Vanavond is in de raad verbinding gelegd tussen de lange termijn visie 
en de zaken, die op een wat kortere termijn spelen.  
Spreker verzoekt de griffier de genoemde punten op een aandachtslijst samen te voegen, zodat deze 
bij de voorbereidingen van de begroting 2009 kunnen worden meegenomen, voor zover het college 
deze punten overneemt. Overigens kan de raad altijd op de (overige) punten terug komen. 
 
Tevens wordt de ingediende motie unaniem gesteund. 
 
5. Voorjaarsnota. 
 
De heer Sluiter brengt het volgende naar voren. 
Als de VVD-fractie willen wij onze reactie geven op de voorjaarsnota 2009-2012. 
De voorjaarsnota is een voorloper van de begrotingsraad met als basis het coalitieakkoord, aangevuld 
met de zojuist besproken visie ‘Op Weg Naar 2020’. Het college geeft een voorzet en de 
gemeenteraad heeft de gelegenheid om te sturen en samen te komen tot de begroting van 2009. 
Hetzelfde hebben we vorig jaar ook verteld, dus er is eigenlijk niets nieuws. 
Wel nieuw is het volgende: 
In de aanbiedingsbrief schrijft u: ‘We willen een aantal speerpunten realiseren in de komende jaren, 
het gaat om doelstellingen zoals een duidelijke verbetering van de elektronische dienstverlening, het 
centrum voor jeugd en gezin open in 2009, een duidelijke versnelling van de woningbouw, 
centrumplannen voor Varsseveld, Ulft en Terborg. Verdere invulling van Hutten Zuid en het Gietelinck 
en voorzieningen als brede scholen in de grotere kernen.’ 
Alvorens wij willen ingaan op de voor ons liggende nota willen we stil staan bij ons coalitie-akkoord, de 
pijlers die daarin benoemd worden en ons document OWN 2020. Wij willen één en ander tegen het 
licht houden: Hoe ver zijn we er mee? Is er voortgang? Hoe ontwikkelen zaken zich? 
 
Pijlers uit het coalitieakkoord zijn: 
 
1

e
 - Kwaliteit van de leefomgeving (fysieke pijlers) 

Zoals de centrumplannen, woningbouw en de leefbaarheid. 
 
2

e
 - Gemeentelijke economie (economische pijler) 

Zoals industriegronden, het stimuleren van leer/werkprojecten, participatie en het voorkomen van 
schooluitval. 
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Extra aandacht verdient het structurele overleg met het georganiseerde bedrijfsleven en de individuele 
ondernemer om deze pijler nog meer vorm te geven. Juist nu er sprake is van minder economische 
groei, is dit dringend noodzakelijk. 
 
3

e
 – Sociaal culturele infrastructuur (sociale pijler) 

De pijler richt zich op het in stand houden van voorzieningen op de terreinen van welzijn, cultuur, 
onderwijs, zorg en sport. Na de harmonisatiefase, die achter ons ligt, is een discussie over het niveau 
van de voorzieningen in onze gemeente noodzakelijk. Die moeten we binnenkort oppakken. Wat de 
VVD betreft geen bezuinigingsronde, maar een (financieel) voordeel behalen daar waar mogelijk. 
 
4

e
 - Openbare orde en veiligheid (pijler veiligheid en orde handhaving) 

Hiervoor geldt voor de VVD dat gedogen moet worden teruggedrongen. Regels moeten 
controleerbaar zijn en worden nageleefd. De samenwerking met politie en brandweer, op het gebied 
van openbare orde en veiligheid en op het gebied van voorlichting en handhaving, is een stap in de 
goede richting. Een plan om te komen tot brandmelders in het buitengebied is daar een goed 
voorbeeld van en kan op onze steun rekenen. 
 
5

e
 - Middelen (financiële - VVD - pijler) 

De VVD bepleit - meer nog dan voorheen - het werken met een zgn. sluitende (meerjaren) begroting. 
Telkens zullen voorgenomen uitgaven en investeringen moeten worden beoordeeld op nut, noodzaak, 
haalbaarheid en het moment van realisatie. Tevens blijven wij aandacht vragen voor het terugdringen 
van bureaucratie.  
 
Op Weg Naar 2020 
In de inleiding van dit document spreken wij uit, dat wij graag willen meewerken aan het tot stand 
brengen van de ontwikkeling zoals genoemd in dit visie document en we spreken de ambities uit om 
daadwerkelijk een vitale plattelandsgemeente te worden, daarom: 

- moeten aan inwoners meer mogelijkheden worden geboden om zich in de eigen regio en in 
de eigen gemeente te kunnen vestigen 

- moet de economische bedrijvigheid worden gestimuleerd en 
- moet het voorzieningenniveau op peil blijven. 

In de visie benoemen wij de leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling, maar 
ook speerpunten zoals recreatie en toerisme en landschapsvernieuwing en plattelandsontwikkeling.  
In het ontwikkelingsprogramma bespreken we de groei van onze gemeente van 40.000 (in 2005) naar 
47.000 (in 2020) inwoners. Totaal zouden dit ca 3.800 woningen zijn. De twee LKW’s (Lokale 
Kwalitatieve Woonprogramma’s) voorzien al in een groei van 2.400 woningen en nemen al een flink 
deel voor hun rekening. Belangrijk is dat de kleine kernen niet worden vergeten, er wordt gebouwd 
voor minimaal eigen behoefte en u kent het lijstje wel: de juiste woning op het juiste moment voor de 
juiste doelgroep op de juiste plaats. Misschien zijn we dan nog iets vergeten. Voor alle duidelijkheid, 
we gaan niet bouwen voor leegstand.  
Dat de kleine kernen niet worden vergeten, blijkt uit de voorgenomen en/of reeds gerealiseerde 
woningbouw in: Breedenbroek, Megchelen, Westendorp, Etten, Silvolde, Netterden en de plannen in 
Varsselder in combinatie met een te bouwen dorpshuis. 
OWN 2020 is een zeer ambitieus plan. Dat realiseren wij ons, we kunnen veel, maar niet alles en 
zeker niet alles tegelijk. Gedurende deze raadsperiode zijn er nieuwe zaken bijgekomen, zoals het 
centrumplan Varsseveld - dat wel op de lijst stond als p.m. post, maar hierin is uiteindelijk 
geïnvesteerd -, de plannen in Varsselder, maar ook enkele Brede Scholen, en dat betekent keuzes 
maken. Aandacht voor prioritering is onontbeerlijk. Dit kunnen we niet genoeg benadrukken. 
Al deze plannen hebben we in werking gezet en/of zullen we moeten gaan realiseren met een 
sluitende begroting en een ambtelijke organisatie van de huidige omvang. Dat hebben we immers 
afgesproken. De VVD vindt dat een verantwoord financieel beleid, de al genoemde sluitende 
begroting, aan de basis dient te staan van het gemeentelijke meerjarenbeleid.  
 
Voorjaarsnota 
De kaders/uitgangspunten lijken ons duidelijk, maar: 

- hoe reëel/risicovol is de groei van het aantal woningen op de (langere) termijn? 
- hoe reëel/risicovol is de genoemde inflatiecorrectie en investeringsindex van 1,75%? 
- hoe reëel/risicovol is de genoemde rente van 4,5%? 
- één ding is duidelijk: We kunnen niet terug naar de burger, want de financiële kaders zijn 

vastgelegd in de woonlasten. 
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In hoofdstuk 4 (pag. 19) beschrijft u nieuw beleid en ontwikkelingen. 
 
4.2 kapitaallasten nieuwe investeringen 
In Gendringen en Wisch was dit samen circa € 450.000,=. Bij de start van de gemeente Oude 
IJsselstreek is dit verhoogd naar € 600.000,= en nu wilt u naar € 900.000,=.  
* De VVD is niet tegen deze verhoging, wat moet dat moet, maar wellicht kunnen we deze in een paar 
stappen zetten, bijvoorbeeld voor 2009 naar € 650.000,=, enz. 
 
4.3 bezuinigingen 
U spreekt over het niet halen van een aantal bezuinigingen.  
* Hierover graag meer uitleg. We vinden dat deze niet gerealiseerde bezuiniging wel erg gemakkelijk 
geschrapt wordt. (zie ook onze opmerkingen bij het schrappen van andere niet gerealiseerde 
bezuinigingen bij de behandeling van de jaarrekening 2007). 
 
4.6 nieuw beleid  
U noemt een aantal zaken bij nieuw beleid, waaronder Kabinetszaken. Hierbij geeft u als toelichting 
‘de raad heeft besloten om (opnieuw) een ambtenaar in te stellen voor kabinetszaken. Voor het 
invoeren hiervan is € 15.000,= nodig’. 
* Volgens ons heeft de raad in het verleden nooit een keus gemaakt om die functie te schrappen. 
Volgens ons hoort dit bij de normale bedrijfsvoering. 
 
4.7 grootste knelpunten in de formatie.  
U maakt opmerkingen over de grootste knelpunten in de formatie. Onontkoombaar is het rapport van 
BMC ‘Evaluatie organisatiemodel en benchmark van de formatie’ genoemd en de aanvullende 
informatie. De gemeente Oude IJsselstreek heeft ca. 40.000 inwoners en 250 fte’s. Dat is 1 fte per 
160 inwoners en dus 6.25 fte per 1.000 inwoners. Dit aantal is niet extreem. Wij passen in het rijtje: 
Haarlemmermeer, Katwijk en Zeist. Bijvoorbeeld buurgemeente Doetinchem heeft 7.4 fte per 1.000 
inwoners, maar heeft een andere functie als centrumgemeente. Het is toevallig dat Binnenlands 
Bestuur op 30 mei jl. hiervan een tabel heeft gepubliceerd, wanneer het punt in de raad besproken 
gaat worden. Hierdoor hadden we een gemakkelijke inspiratiebron. Natuurlijk is de werkdruk hoog, 
maar wat verwacht je van zo’n ambitieuze gemeente. 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. 
*  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. De voordelen van de 
centrale huisvesting is onzes inziens nog niet optimaal benut. Complimenten trouwens voor de wijze, 
waarop u deze grote operatie heeft opgepakt en gerealiseerd. Je ziet en voelt dat dit werkt en hoort de 
positieve reacties van de medewerkers. Maar, zoals reeds gezegd, de voordelen moeten nog verder 
benut worden. 
* De VVD is van mening dat een organisatie slank, slim en slagvaardig moet zijn.  
* Ook de samenwerking tussen de ambtelijke organisatie, college en raad moet en kan beter. Hier is 
volgens de VVD nog veel voordeel te behalen. 
De VVD heeft de nodige opmerkingen over het investeringsplan 2009 en verder.  
* Wij zouden graag zien dat het college deze lijst opschoont en/of voorziet van commentaar. Hoe reëel 
is het dat deze plannen ook daadwerkelijk in het genoemde jaar worden uitgevoerd? Bijvoorbeeld de 
realisatie van het dorpshuis in Varsselder, de nieuwe sporthal De IJsselweide, maar ook de 
beweegbare bodem van Zwembad van Pallandt en de verbetering van de infrastructuur rondom de 
aansluiting van de A-3 in Netterden, die er volgens onze informatie niet meer komt.  
U vraagt een aantal keren een voorbereidingskrediet van 5 % voor diverse investeringen, die u heeft 
opgenomen in de investeringslijst van 2010. Hiervan is een aantal zaken nieuw of waren de bedragen 
nog niet bekend. Nieuw voor ons zijn: een nieuw onderkomen vis- en roeivereniging, de Afbramerij. 
We weten dat het IJzermuseum daar een onderdeel van uitmaakt, maar dit is toch een breder scala. 
Maar ook de fase Triniti in Terborg. De ISV-gelden voor dit laatste project zijn elders ingezet. Er 
gebeurt al zoveel in Terborg. Pak daarom geen zaken op, als je ze niet kunt realiseren. Zet ze netjes 
op een rij en pak zaken op als je ze ook kunt afronden.  
* Kortom, hoe reëel is het dat plannen worden opgepakt en dat dit gebeurt in het genoemde jaar? Het 
is goed om zicht te hebben op zaken die in de toekomst op ons afkomen, maar een enigszins reële 
benadering en beoordeling is voor de VVD wenselijk.  
We moeten alle investeringen niet alleen in de tijd uitzetten, maar we moeten ook de ambtelijke ruimte 
creëren om e.e.a. te verwerken en uit te voeren. Daarvoor zijn goede meerjarige onderhouds- en 
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beheersplannen noodzakelijk. De afgelopen periode hebben we kunnen constateren dat lang niet alle 
plannen uitgevoerd konden worden. Zie ook de discussie rondom de jaarrekening 2007, waar € 2 
miljoen aan plannen niet is uitgevoerd en werd doorgeschoven naar een ander moment. 
De VVD is voorstander van een blijvende discussie, met betrekking tot de taken die de gemeente 
moet en wil uitvoeren. Meer nog dan nu dient er gekeken te worden of en op welke wijze we die taken 
kunnen uitvoeren. We denken hierbij aan uitbesteding, privatisering en samenwerking met andere 
organisaties.  
 
Samengevat. 
De VVD wil de volgende vragen en opmerkingen plaatsen bij deze voorjaarsnota: 
* Hoe reëel zijn de genoemde kaders waarbinnen de voorjaarsnota en de programmabegroting 2009-
2012 zijn opgesteld?  
* Hoe reëel zijn de in de investeringsstaat genoemde plannen, zodat ze in het betreffende jaar ook 
daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd? 
* Hoofdstuk 5, Paragraaf Grondbeleid, zouden wij graag een keer in de vakcommissie behandeld zien. 
* Om te komen tot een sluitende (meerjaren) begroting stelt de VVD voor om: 

- de investeringslast in een aantal stappen te verhogen 
- de niet gerealiseerde bezuinigingen niet op voorhand in te boeken 
- zeer terughoudend te zijn met het uitbreiden van de formatie. 

Voorzitter, de toekomstvisie, vastgelegd in OWN 2020, is een zeer ambitieus plan, gaandeweg krijgen 
we nieuwe inzichten en doen zich nieuwe ontwikkelingen voor. Dat vraagt van u als college en van 
ons als raad moed. Moed om deze ontwikkelingen te beoordelen, in te passen, maar ook te 
prioriteren. Moed om keuzes te maken. We kunnen niet alles, en zeker niet alles tegelijk.   
Wij willen afsluiten, maar niet voordat wij de ambtelijke organisatie en het college hebben bedankt 
voor het vele werk dat verzet is. Tot zover in eerste termijn.” 
 
De heer V.d. Wardt deelt het volgende mede. 
“Dit jaar doet het CDA het eens geheel anders dan in voorgaande jaren. Onze visie voor de toekomst 
van onze gemeente is uitvoerig voor het voetlicht gebracht bij de behandeling van OWN 2020.  
Ten aanzien van de voorjaarsnota 2009 trekt het CDA de volgende conclusies: 

• Het CDA constateert dat ondanks een forse verhoging van de OZB met 20% in 2008, een 
hogere algemene uitkering uit Den Haag van € 900.000,= en een begrote hogere opbrengst 
uit bouwleges van € 400.000,=, de voorjaarsnota nog steeds een tekort van een half miljoen 
euro kent.  
Hierbij zijn nog niet eens alle voornemens verwerkt. 

• Het CDA constateert dat de voortgang van veel plannen ernstig wordt belemmerd, omdat de 
ambities niet in verhouding staan tot de ambtelijke bezetting en mogelijkheden. 
Wij hebben dit tijdens de behandeling van de begroting 2008, in november 2007, wederom 
geconstateerd. Onze fractie werd toen voor de voeten geworpen, dat wij ons opwierpen als de 
hoeders van de ambtelijke organisatie. Waar blijft de verantwoordelijkheid van de raad? 

• Het CDA constateert dat de kapitaallasten in deze regeerperiode verdubbeld zijn tot  
€ 900.000,=. 

• Het CDA constateert dat in de analyse van de toename van het tekort nog niet eens de helft 
wordt verklaard en onderbouwd. 

Dit leidt tot de volgende voorstellen: 

• Het CDA vindt het niet acceptabel opnieuw tot een meer dan trendmatige verhoging van de 
lasten over te gaan; ofwel de woonlasten worden vastgesteld op het niveau van 2008. 

• Het CDA roept de raad nogmaals op keuzes te maken. Dit betekent een inhoudelijke 
behandeling van alle voorstellen nieuw beleid, voorstellen intensivering beleid en alle 
investeringsvoorstellen (incl. vervangingsvoorstellen).  

• Het CDA vraagt het college om ten behoeve van het voorgaande punt bij alle voorstellen 
expliciet inzichtelijk te maken, waardoor de verschillen tussen voorliggende voorjaarsnota en 
de lopende begroting worden veroorzaakt. 

• Het CDA stelt het niveau van de kapitaallasten op maximaal € 600.000,=. Dat is het huidige 
niveau. Op basis hiervan wordt een nieuwe planning gemaakt. 

• Het CDA vraagt dit college om inzichtelijk te maken welke kosten gemoeid zijn met 
voornemens die nog niet zijn verwerkt; zoals Bredeschool Ulft (IHP), versterken 
centrumfunctie Ulft, IJzermuseum Ulft,  en Stichting Oude IJsselzone etc. 
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• Het CDA constateert wederom, dat de definitieve vaststelling van de leges en 
belastingtarieven nog steeds niet mogelijk is op basis van een kostenverdeelstaat. Dit najaar 
dient het college daarom de kostendekkendheid van de leges inzichtelijk te hebben. 

• Het CDA vindt, in het verlengde van het voorgaande, dat de OZB-tarieven pas definitief 
worden bepaald nadat de september circulaire 2008 bekend is en de tarieven voor leges 
kostendekkend zijn vastgesteld.  

• Het CDA verzoekt het college om met een uitgewerkt voorstel te komen, waarbij uitbreiding 
van formatie wordt gekoppeld aan de uit te voeren taken (lees: kerntakendiscussie), de 
kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. 

• Het CDA wil een doorrekening zien van het projectenbureau en alle projecten. 

• Het CDA wil de voorgaande negen voorstellen vóór de behandelingen van de begroting 2009 
in november a.s. uitgewerkt en behandeld zien in de raad en vraagt instemming van de 
andere fracties op deze punten. 

 
Voorzitter, 
Het CDA wil de ambtelijke organisatie met name danken voor het vele werk, haar loyaliteit en inzet en 
het CDA vindt dat de aanbevelingen gedaan door BMC een vervolg moeten krijgen. De raad 
mag/moet zich eens goed beraden wat zij verlangt van de ambtelijke organisatie. 
Tot zover in eerste termijn.” 
 
De heer Menke brengt het volgende naar voren. 
“We hadden over de voorjaarsnota heel kort willen en kunnen zijn, ware het niet dat we tot onze schrik 
volgens de voorjaarsnota in de begroting 2009 kennelijk afstevenen op een tekort van € 569.869,=. 
Gelukkig stond er ook dat met de richting die de raad aangeeft en eventuele nieuwe inzichten de 
programmabegroting 2009 – 2012 sluitend wordt gemaakt. En dat is ook de afspraak. 
Het financiële deel van de richting kent u. Die hebben we in de begrotingsvergadering 2007 
afgesproken: 

1. Vertrekpunt voor de gemeentelijke woonlasten is de totaaltelling van de huidige tarieven 
van de belastingen en heffingen.  

2. Uitgangspunt is de kostendekkendheid van de verschillende diensten.  
3. Aan de onderlinge verhoudingen mag u tornen, door bijvoorbeeld beïnvloeding van de 

kosten.  
4. Uitgangspunt is dat de totale gemeentelijke woonlasten niet meer dan trendmatig stijgen. 

En de afspraak is dat dit voor 2009 en 2010 niet meer is dan 5,5%.   
We houden u uiteraard aan deze afspraken. Ten aanzien van de knelpunten in de bezetting willen we 
ook naar aanleiding van het rapport van BMC een aantal opmerkingen maken en suggesties doen. 
 
Evaluatie organisatiemodel en benchmark van de formatie 
Het onderzoek en zeker de benchmark kwamen voor de PvdA-fractie toch een beetje als een 
verrassing. Want, waarom nu een benchmark van de formatie terwijl we niet eerst een aantal 
onderliggende en andere, door het VNG gecertificeerde, negentien benchmarks hebben uitgevoerd. 
We nemen een benchmark over de totale organisatie en we nemen niet de organisatie eerst op 
onderdelen onder de loep. Waarom hebben wij bijvoorbeeld ruim 10% meer medewerkers op 
algemeen bestuur zitten (138 tegen 127 medewerkers) als je vergelijkt met qua inwoneraantal 
vergelijkbare gemeenten. En waarom bijna 20% meer als in qua structuur vergelijkbare gemeenten 
(138 tegen 115)? 
Dat de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting boven de referentiegemeente zit, is anderzijds weer 
logisch vanwege onze ambities. Maar toch, waarom niet eerst bijvoorbeeld de benchmark 
gemeentelijk vastgoed, of de sportbenchmark, en de benchmark WMO, de benchmark armoedebeleid, 
benchmark kwaliteit staf en ondersteuning etc. 
Een benchmark wil bovendien ook niet altijd zeggen dat echte vergelijkingen mogelijk en valide zijn. 
Misschien doen anderen wel iets niet goed en kopiëren we met een benchmark de verkeerde dingen. 
Maar goed, met de conclusies kunnen we natuurlijk ook wel iets. 
Waar de PvdA-fractie erg blij mee is, is met de positieve algemene indruk die BMC heeft van de 
organisatie. Ook met de conclusie, dat de benchmark een slanke organisatie laat zien. Dat was ook 
precies één van de uitgangspunten in het coalitieakkoord. De keuzes aan het begin van deze 
regeerperiode hebben dus effect gehad. Niet in alle gevallen het juiste effect, natuurlijk, maar we zijn 
steeds kritisch gebleven op juist ook de (personele) uitgaven. Want de herindeling zou ook 
efficiencywinst moeten opleveren, is de theorie. 
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Waar we enorm blij mee zijn is 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. Die loyaliteit is een groot goed: medewerkers 
voelen en maken zich, zegt het rapport, verantwoordelijk voor het realiseren van taken. Geweldig! Ook 
omdat een andere conclusie is dat medewerkers zich niet gehoord voelen, te weinig tijd en aandacht 
krijgen van het management. Een schreeuw om aandacht, zegt de projectgroep zelfs. 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. 
Laten we daarom de hoogste nood dit jaar nog lenigen. De hoogste nood in de sfeer van de 
dienstverlening, bedoelen we dan. Want ook zonder benchmark hadden we kunnen concluderen dat 
de telefonische dienstverlening omhoog zit, en dat één bedrijffunctionaris in een zó ondernemende 
gemeente te weinig is. De PvdA-fractie kan leven met een bedrag om de grootste knelpunten in de 
bezetting op te lossen. Of de formatie structureel opgehoogd moet worden, hangt wat de PvdA-fractie 
betreft af van een aantal vervolgstappen. 
Want laten we als college én raad, vóórdat we een aantal andere conclusies uit het rapport 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 en welke dingen we niet 
doen of niet meer willen doen. Laten we bijvoorbeeld eerst nog eens kijken 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.  
Op het stellen van dergelijke prioriteiten zit de organisatie namelijk in de éérste plaats te wachten. 
Want inderdaad, de gemeente heeft veel ambities en nog heel veel gewone dagelijkse taken. De 
politiek, het bestuur, en het management moeten daarin duidelijke keuzes maken. Want alles even 
goed blijven doen kan niet, zegt het onderzoek. 
De uitdaging is, volgens BMC, voor de komende jaren om de kwaliteiten vast te houden en daar iets 
aan toe te voegen: aandacht voor de werkvloer die het tempo niet overal en altijd bij kan houden en 
ook van de politiek en het management wil horen waar ze hun energie wel en niet (of minder) op 
moeten richten.  
We willen bovendien een goede werkgever zijn. En behalve prioriteiten stellen, moeten we dan ook 
eerst nog eens kijken hoe de organisatie geleid wordt. De schreeuw om aandacht betekent wellicht 
ook iets voor de traditionele manier van het aansturen van de organisatie en de prioriteiten van het 
management. Managers zijn van oudsher gewend om te werken aan doelstellingen, targets in het 
jargon. Maar de voornaamste taak van de manager, zie je in steeds meer organisaties, is een afdeling 
als een team laten functioneren. Niet alleen maar: getting things done, maar vooral getting people 
inspired. 
Daarmee beïnvloed je de tevredenheid van medewerkers zeer, en ook door veel 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, trainingen, promotiekansen en werk waar je iets van leert.  
* We willen hierover graag met u praten, maar rekenen er in ieder geval op in uw voorstellen ook 
maatregelen te vinden die de ontwikkeling van medewerkers meer gaat stimuleren.  
Behalve prioriteiten stellen, medewerkers leuk werk, leuke collega’s en ontwikkelingskansen bieden, 
zijn we er natuurlijk in de eerste plaats voor de burger. 
En die wil een adequate, snelle duidelijke en dienstverlenende overheid. En daar wil de PvdA-fractie 
in de eerste plaats in investeren. Met andere woorden, alle voorstellen waarmee het college de 
komende periode komt of denkt te komen, toetsen we aan dat uitgangspunt. 
De dienstverlening op een veel hoger niveau dus. Daarbij is het, volgens de PvdA-fractie, dringend 
noodzakelijk om als organisatie niet vanuit het gemeentehuis de buitenwereld te aanschouwen, maar 
de zaak om te draaien. Van buiten naar binnen kijken. Met de ogen van de ‘klanten’: de burger, het 
bedrijfsleven, maar ook andere overheden en de politiek. De organisatie moet zich de ene keer als 
ondernemer, dan weer dienstbaar kunnen opstellen, en een volgende keer een bemiddelende rol 
spelen. Dat vraagt om een nog flexibelere, creatievere en ondernemende organisatie.  
* Als uw college met voorstellen komt, willen we zien dat u veel meer inspeelt op die buitenwacht, door 
de bureaucratie aan te pakken, door interne muren te slechten maar vooral ook door de 
dienstverlening aan de burgers substantieel en aantoonbaar te verhogen. De PvdA-fractie wil daarin 
investeren. Maar ook alleen daarin!  
Alleen in daadwerkelijke ‘handen aan het bed’. Waardoor het groen in de gemeente beter kan worden 
onderhouden, zwerfvuil snel opgeruimd wordt, waardoor vergunningen snel worden afgegeven. 
Handen aan het bed om de handhaving op een veel hoger peil te brengen, ook eindelijk eens ten 
aanzien van de hondenstront. Handen aan het bed ter ondersteuning van burgers met plannen en 
handen aan het bed om een adequate telefonische dienstverlening in de lucht te kunnen houden. 
Alleen daarin willen we investeren. 
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Als die discussies dan gevoerd zijn, kijk dan bij de eventuele oplossingen óók niet alleen naar binnen, 
maar vooral ook naar buiten én om je heen. De arbeidsmarkt is zwaar overspannen. Denk daarom 
ook aan tijdelijke oplossingen voor tijdelijke klussen. Denk aan een anti-cyclische werving (met andere 
woorden: als de markt wat tot rúst is gekomen meer mensen werven in plaats van nu met alle geweld, 
misschien wel de verkeerde mensen of tegen een te hoge prijs binnen halen). Denk bij vacatures eerst 
aan mogelijkheden van samenwerking met andere gemeenten (de shared services, waar we nog lang 
niet voldoende van zien). Denk bij eventuele vacatures in het onderhoud ook aan de Wedeo en 
andere instellingen die mensen naar de arbeidsmarkt proberen te leiden. Denk bij vacatures ook aan 
onbekende kwaliteiten van mensen die gelukkig onder de pardonregeling zijn gevallen. Denk ook aan 
mensen met een handicap, die veel meer kunnen dan we vaak denken. Denk bij het oplossen van 
knelpunten ook aan samenwerking met het regionale (V)MBO-onderwijs. Maar denk ook aan 
samenwerking met hoge scholen en universiteiten. Bied stages en traineeships aan.  
Als ons dan kennelijk het water aan de lippen staat, verval dan niet in de oude stramienen en 
oplossingen. Kies niet de gemakkelijkste weg, maar boor dan alle creativiteit aan die te vinden is om 
de knelpunten op te lossen en neem bij eventuele vacatures tegelijkertijd ook de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
Tja, moeten we nog wat zeggen over de investeringslijst? Die past eigenlijk niet bij de voorjaarsnota. 
Eigenlijk moeten we alleen de uitgangspunten voor de begroting vaststellen, want zo’n lijst leidt ook 
meteen tot discussie, ook binnen onze fractie. Waarom is het fietspad naar Megchelen weer een jaar 
opgeschoven? Het wordt zo langzamerhand een soap, riep één van onze fractieleden. Waarom 
sneeuwborstels vervangen als we al jaren geen noemenswaardige sneeuwbui meer hebben gehad en 
de kans daarop volgens meteorologen ook steeds kleiner wordt. We gaan er van uit, dat u bij het 
sluitend maken van de begroting zeer kritisch kijkt naar de investeringen maar ook naar de 
vervangingsinvesteringen. Dat we ook vooral dat doen wat echt noodzakelijk is.    
Tot zover in eerste termijn, maar niet nadat we voor het aankomende reces de overige raadsfracties, 
het college en de ambtelijke organisatie hebben bedankt voor de samenwerking de afgelopen periode. 
We hopen ook de komende ongetwijfeld interessante periode weer op u allen te kunnen rekenen.” 
 
De heer Finkenflügel brengt het volgende naar voren. 
“In de voorjaarsnota geeft u een beleidsmatig overzicht van de voornemens voor 2009-2012. In 
hoofdlijnen een voortzetting van het door de coalitie ingezette beleid en bij het vorige agendapunt 
heeft u al kunnen beluisteren dat wij nog steeds dit beleid ondersteunen.  
In uw aanbiedingsbrief geeft u aan, dat we steeds meer op weg zijn naar realistisch begroten. Dit lijkt 
ons een overbodige opmerking, daar we van mening zijn dat een begroting altijd realistisch dient te 
zijn en dat onze vorige begrotingen dat ook waren. Dat neemt niet weg dat we in ‘Op Weg Naar 2020’ 
een aantal ambities opgenomen hebben waarvan op voorhand niet duidelijk is, wat de financiële 
consequenties zijn en dat deze in de loop van dit traject in de begroting verwerkt worden. Als u dit 
bedoelt met realistisch begroten, kunnen we uw zinsnede plaatsen. 
Zoals u ook al aangeeft, is deze voorjaarsnota een verdere uitwerking van ingezet beleid en 
behoudens de personeelskosten kunnen we constateren dat er op hoofdlijnen geen afwijkingen zijn, 
toch hebben we als Lokaal Belang GVS enkele aandachtspunten. 
In onze beleving komt het centrumplan Ulft onder druk te staan. U geeft aan dat er tegenvallende 
verwervingen zijn, de houding van de Smeltkroes vertragend heeft gewerkt en het vertrek van de 
politie nog allerminst zeker is. Zoals ook al bij het vorige agendapunt opgemerkt, dient het college een 
leidende en initiërende rol te blijven vervullen in dit soort projecten. Daar waar met enig feestgedruis 
het planbord wordt geplaatst, willen we ook graag voortgang blijven zien, zodat onze inwoners en 
andere betrokkenen gewoon kunnen zien dat er iets gebeurt. Uiteraard geldt dit laatste ook voor 
Varsseveld, waar men het gevoel heeft dat na een spetterende presentatie enige tijd geleden, nu niets 
meer gebeurt. 
Mijnheer de voorzitter, wij gaan niet de hele lijst met investeringen met u doorlopen, wat echter wel 
opvalt, is het fietspad Gendringen-Megchelen. Dit is opnieuw doorgeschoven, nu naar 2010. Wat is uw 
bedoeling hiermee? Wij proeven een beetje de tactiek ‘van uitstel komt afstel’. Als het uw bedoeling is 
om dit fietspad te heroverwegen, kom dan maar met een voorstel naar de raad. 
Een ander aandachtspunt van onze, maar ook enkele andere fracties is de hondenbelasting. In de 
ogen van velen een oneigenlijke belasting. Vroeger was deze belasting gebaseerd op het gebruik van 
de hond als trekdier. Voor een paard met kar moest je betalen en dus ook voor een hond met kar. Ook 
werden van de opbrengst honden ingeënt tegen hondsdolheid. Iets wat nu de eigenaar zelf betaalt. 
Uw beleid ten aanzien van de honden is verre van duidelijk, nog gebaseerd op verschillen tussen de 
voormalige gemeenten Wisch en Gendringen. Lokaal Belang GVS is dan ook voorstander van het 
afschaffen van de hondenbelasting op den duur. Om dit onderbouwd te kunnen doen, vragen wij het 
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college om een hondenbeleid te ontwikkelen waarin de diverse aspecten van het hebben van een 
hond centraal staan. Deze vraag willen we ondersteunen met het indienen van een motie. 
 
Motie 
‘De gemeenteraad van de Oude IJsselstreek; 
In vergadering bijeen op 09 juli 2008; 
Constateert: 
o dat er op dit moment verschillende methodieken zijn waarop men met het begrip ‘hondenbeleid’ 

omgaat 
o dit nog gebaseerd is op oud beleid vanuit de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch 
o het verschil bijv. bestaat uit ‘hondentoiletten’ en ‘poepbakken’ 
Overweegt: 
o dat de hondenbelasting door een groot deel van de inwoners van onze gemeente wordt gezien als 

een willekeurige belasting 
o voor geen enkel ander huisdier ook belasting wordt geheven 
Is van mening: 
o dat de hondenbelasting op termijn afgeschaft dient te worden 
Draagt het college op: 
o te komen tot een éénduidig ‘hondenbeleid’ met daarin opgenomen 

� losloop- c.q. aanlijnplekken 
� verbodsplaatsen zoals bijv. speelplekken 
� een opruimplicht 
� handhavingsbeleid 
� gefaseerde afschaffing hondenbelasting 

Namens de fractie van Lokaal Belang GVS, J.H.M. Finkenflügel.’ 
 
De credits voor deze motie gaan met name naar mevrouw Verwaaijen. 
Ook willen we nog een aantal financiële opmerkingen plaatsen. Daarvoor willen wij – net als de heer 
Sluiter - naar hoofdstuk 4: nieuw beleid en ontwikkelingen. Het startsaldo is gebaseerd op voorgaande 
besluitvorming en lijkt dus een vast gegeven. 
Opvallend is de forse stijging, die u voorstaat bij de kapitaalslasten ten behoeve van nieuwe 
investeringen met nog eens € 300.000,=, waarmee u de totale kapitaalslasten naar  
€ 900.000,= brengt. Op zich een vreemde ontwikkeling, omdat u voor 2009 opgeteld ongeveer € 
750.000,= nodig heeft. U vraagt dus naar onze mening teveel geld.  
* Gelet op de komende jaren wil Lokaal Belang GVS u voorstellen om de kapitaalslasten nieuwe 
investering gefaseerd te bijstellen en wel via € 750.000,= in 2009, naar € 850.000,= in 2010 en naar € 
900.000,= in 2011. Dit betekent in ieder geval voor 2009 een besparing van € 150.000,=. 
Het verbaast ons dat bij de voorgestelde bezuinigingen die bij de huisvesting niet gehaald wordt. Dit 
was immers van meet af aan uitgangspunt bij de samenvoeging van de gemeentehuizen. Tijdens de 
renovatie en nieuwbouw is het gemeentehuis aangepast aan nieuwe inzichten, zeker wat betreft 
energie. Naar onze mening moet hierdoor een structureel voordeel te behalen zijn. Voorlopig willen wij 
deze stellen op € 70.000,=.  
Wat ons bevreemdt bij de autonome ontwikkelingen is de prijsstijging die verschillende externe 
organisaties doorvoeren. Daar waar wij in onze kaders uitgaan van een inflatiecorrectie van 1,75%, 
accepteren we het wel dat de externe organisaties verhogingen van bijvoorbeeld 4% doorvoeren. 
Lokaal Belang GVS is van mening dat ook deze organisaties op hun verantwoordelijkheid gewezen 
dienen te worden wat betreft de begrotingsdiscipline. 
Als we kijken naar de FPU gelden zou dit in onze beleving toch een aflopende zaak moeten zijn.  
* Kunnen we deze kosten niet via een eenmalige dotatie vanuit de algemene reserve dekken waaruit 
een structureel voordeel van € 90.000,= ontstaat? 
Voor de komende verkiezingen vallen we weer terug in het oude systeem van het rode potlood. 
Hiervoor voert u éénmalige kosten op.  
* Onze vraag hierbij is of we dan ook weer teruggaan naar de oude kiesdistricten i.v.m. 
bereikbaarheid, te verwachtten drukte, extra inzet personeel. Is dan de € 40.160,= voldoende om deze 
kosten te dekken? 
Als we het resultaat 2007 en de begroting voor komende jaren van het ISWI bekijken, lijkt het 
verwachte resultaat aan de lage kant en onze inschatting is dat dit het komende jaar zeker  
€ 80.000,= hoger kan uitvallen. 
Ten aanzien van de woonlasten hebben we vorig jaar afgesproken deze maximaal 5,5% te laten 
stijgen. 
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* Hoe ziet dit percentage eruit in deze begroting? 
Mijnheer de voorzitter, resumerend komen wij tot nu toe aan de volgende bijstellingen: 
 
Nieuwe investeringen € 150.000,= 
Huisvesting €  70.000,= 
Eénmalige dekking FPU uit 
reserves 

€  90.000,= 

Meeropbrengst ISWI €  80.000,= 
  
Totale besparing € 390.000,= 
 
Mijnheer de voorzitter, blijft over het personeel. Deze hebben we bewust als laatste gezet. Niet omdat 
ze het minst belangrijk zouden zijn, integendeel, juist om deze post het meeste aandacht te kunnen 
geven. Want, in eerste instantie zijn we als Lokaal belang GVS behoorlijk geschrokken van de € 
450.000,= die u hiervoor wilt uittrekken. Een fors bedrag, temeer daar we onlangs nog een éénmalig 
bedrag van € 380.000,= beschikbaar hebben gesteld om acute problemen op te lossen. Inmiddels 
heeft u een benchmark laten uitvoeren en verder onderbouwd waarom deze € 450.000,= nodig zijn. 
Uit de benchmark blijkt dat de organisatie een overwegend positieve algemene indruk maakt. Onze 
complimenten hiervoor. Ook zegt de benchmark dat we een slanke organisatie zijn en dat was ook 
onze bedoeling. Echter, een slanke organisatie kan ook haar beperkingen hebben ten aanzien van de 
belasting. We realiseren ons als Lokaal Belang GVS terdege dat we met ons ambitieniveau een 
bepaalde druk bij de organisatie neerleggen en dat er soms keuzes gemaakt moeten worden. Eén van 
die keuzes was het beschikbaar stellen van die  
€ 380.000,=.  
In een aanvullende notitie heeft u aangegeven, dat hiermee slechts een gedeelte van de problematiek 
is verlicht en dat, als we nu niets doen, dit onze inwoners, bedrijven, verenigingen direct gaan merken 
in een verminderde dienstverlening. Dat is laatste dat we willen. 
Een gedeelte van de problematiek is ontstaan uit onze beslissingen in 2005 ten aanzien van het 
personeel. Gezamenlijke huisvesting zou moeten leiden tot efficiënter werken, toepassen van Remkes 
regeling, niet per definitie herinvullen van vacatures.  
Maar ook de landelijke politiek leidt door middel van decentralisatie tot extra taken, neem alleen al de 
uitvoering van de WMO, naar de gemeente toe. Het is dan niet meer dan redelijk dat we nog eens 
naar het personeelsbestand kijken. 
Wat Lokaal Belang GVS belangrijk vindt, is goed werkgeverschap en daarbij hebben we als gemeente 
een voorbeeldfunctie. Daar waar we als politieke partij ambities hebben, gezamenlijk hard werken aan 
een positieve uitstraling, zowel intern als naar buiten toe, hechtten we veel waar aan de vitaliteit van 
onze organisatie. 
We zijn dan ook bereid hiervoor middelen in te zetten, maar in onze beleving moeten deze vooral 
terecht komen op de werkvloer. Daarmee willen wij niet zeggen, dat managers niet zullen werken, 
maar we doelen met name op de werkvloer, waarmee de burger het meeste te maken heeft. In uw 
toelichting d.d. 03 juli 2008 geeft u een weergave van de knelpunten en deze lopen dwars door de 
organisatie heen. Toch blijven we van mening dat elke vacature c.q. elk knelpunt onderbouwd moet 
worden alvorens tot invulling over te gaan. Belangrijk vinden we ook om daarin mee te nemen welke 
functie structureel ingevuld moet worden en welke met een tijdelijke oplossing gedekt kan worden, 
bijv. bij projecten.  
* Wij willen dan ook voorstellen om van de € 450.000,=  € 250.000,= structureel beschikbaar te stellen 
en de overige € 200.000,= incidenteel te dekken uit de reserves. We denken hiermee tegemoet te 
komen aan de vraag vanuit de organisatie, om deze op het huidige, kwalitatief goede niveau te 
houden. 
Mijnheer, de voorzitter, Lokaal Belang GVS heeft met haar bijdrage aan willen geven uw beleid op 
hoofdlijnen te blijven ondersteunen. We realiseren ons, dat dit niet kan zonder de inzet van de 
organisatie en wij willen nogmaals eenieder die op welke wijze dan ook, bijdraagt aan de positieve 
ontwikkeling van onze gemeente De Oude IJsselstreek nadrukkelijk bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid. 
Tot zover in eerste termijn.” 
 
De Voorzitter merkt op dat de reacties met name zullen zijn gericht op de investeringen en op 
personeel en organisatie. 
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Wethouder Van Balveren gaat kort in op de investeringsstaat. Als college is beoogd aan te geven, 
dat de gemeente op langere termijn visie graag naar kapitaalslasten van € 900.000,= toe wil. De 
rekenmeesters in de raad hebben goed gezien, dat er op dit moment invulling aan is gegeven van 
circa € 732.000,=. Er zit dan ook bewust een gat tussen. Dat is de keuze die het college aan de raad 
heeft willen voorleggen. Er is opgemerkt dat € 600.000,= voldoende is en de bedragen van € 
650.000,= en € 700.000,= zijn genoemd.  Dat is nu juist de bedoeling van vermelding van de lasten 
geweest, zonder dat inhoudelijk op het wel of niet doorgaan van bijvoorbeeld een fietspad is 
gesproken. Overigens bepaalt de raad daartoe de prioriteiten en heeft het college in grote lijnen 
getracht aan te geven hoe de kapitaalslasten zijn opgebouwd. 
De onderbouwing rond de invulling voor het personeel kan het beste door de Voorzitter worden 
verstrekt, als portefeuillehouder personeelszaken. 
 
De Voorzitter voegt hier het volgende aan toe. Met betrekking tot de evaluatie rond de organisatie, 
gaat spreker direct in op de inbreng van de VVD fractie. Afgesproken was om de huidige omvang als 
uitgangspunt te nemen. Dit is destijds als startpunt genomen, met de bepaling, dat na drie jaar zou 
worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft het afgelopen half jaar plaatsgevonden. Daardoor kan nu 
een nieuwe afweging worden gemaakt. 
Spreker is blij met de reacties van de fracties richting personeel en met de complimenten naar de 
medewerkers toe voor het harde werken en voor het feit, dat geen sprake meer is van bijvoorbeeld 
oud-Wisch of oud-Gendringen. Het viel de onderzoekers op, dat binnen hele korte tijd de cultuur is 
ontstaan, dat voor de nieuwe gemeente de gemeente Oude IJsselstreek wordt gewerkt. Die slag is 
goed en definitief gemaakt, zeker in vergelijking tot vele andere gemeenten. 
Bij de start van de nieuwe gemeente Oude IJsselstreek heeft de raad een forse ingreep gedaan in 
personele zin. In de beleving van velen zijn pijnlijke ingrepen gedaan. Ingevolge de 
kerntakendiscussie is circa € 1,3 miljoen bezuinigd op personeel. Er waren 13 vacatures, die niet zijn 
ingevuld en er konden 23 personen via de Remkes regeling afvloeien. 
De gemeente Oude Ijsselstreek is één van de weinige gemeenten, die met ongeveer 30 mensen 
minder van start ging, dan vele andere heringedeelde gemeenten. Meestal is de situatie namelijk 
andersom. De start is dan ook bijzonder geweest. 
Na 3 ½ jaar kan met behulp van een benchmark worden geconstateerd, uit een reële vergelijking, 
omdat op zaken is doorgevraagd, dat de organisatie slank is. Het is mooi om slank te zijn en dit dient 
zo te blijven. 
Daarnaast is loyaliteit van belang en dat is de tweede pijler, waarop de organisatie draait. Mensen zijn 
gemotiveerd en hebben iets over voor hun werk.  
Het college heeft bovendien zelf al geconstateerd, dat de organisatie onder stevige druk staat en hoog 
wordt belast. Dit is door de onderzoekers bevestigd. Enerzijds wordt de druk gevoeld vanuit de 
volksvertegenwoordigende rol, die de raad heeft; anderzijds is het streven gericht op een goede 
dienstverlening, goede handhaving, snelle en goede service, alles moet sneller. De verwachtingen 
nemen toe. Er worden meer eisen gesteld aan de medewerkers en daardoor ontstaat extra spanning. 
Deze spanning voelt het college elke dag en heeft de raad waarschijnlijk ook vernomen. 
Op zich is die spanning niet erg, tot op het moment, dat ongezonde werkdruk ontstaat, want daar 
gaan mensen aan kapot. Daardoor verliest de organisatie mensen. Spreker stelt, dat de grens is 
bereikt en dat keuzes moeten worden gemaakt. Dit houdt in dat óf de ambities moeten worden 
bijgesteld naar beneden, óf de zwakke punten in de bezetting moeten worden aangevuld. BMC heeft 
de vinger precies op deze zere plek gelegd. Als het huidige dienstverleningsniveau moet worden 
verhoogd, is dat mogelijk, maar niet bij de huidige bezetting. College en raad willen een goede 
dienstverlening, op een behoorlijk niveau en in een hoog tempo en daar hangt een prijskaartje aan. Er 
kan altijd efficiënter, slimmer en handiger worden gewerkt, maar gelet op de organisatie van de 
gemeente Oude IJsselstreek wordt al behoorlijk efficiënt gewerkt. Hier wordt namelijk door 77 
medewerkers namelijk gedaan, wat bij andere gemeenten door 100 mensen wordt verricht. Spreker 
verwacht dan ook geen efficiëntieslag door de samenvoeging van twee gemeentehuizen, omdat deze 
al is verwerkt. 
Hij verwijst naar de onderbouwing, die de raad vorige week heeft ontvangen, inzake een aantal directe 
knelpunten op het gebied van dienstverlening. Als voorbeeld noemt hij de stabalies, bij afdeling 
Burgerzaken aan het loket. Gekozen is voor zitbalies, in het kader van dienstverlening. De mensen 
worden prettig ontvangen en zijn zeer tevreden over de wijze waarop zij worden geholpen. De 
consequentie is dat het bezoek langer duurt, omdat mensen hun jas uittrekken, een hand geven en 
een gesprek aanknopen. De medewerkers ervaren deze werkwijze als prettig, want er is beter contact 
met de klant en die gaat meer tevreden de deur uit. Wel kost de werkwijze meer tijd, dus meer uren en 
meer personeel. Aan het dienstverleningsplaatje, hangt dus een duidelijk prijskaartje. 
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Ook het telefonische informatiepunt gaat steeds beter lopen. De medewerkers hebben nauwelijks tijd 
om naar het toilet te gaan. Daar wringt zich de mate van bezetting. 
Tevens is de bedrijfscontactfunctionaris genoemd en overige zaken, die in de stukken voorkomen. 
Met de huidige slanke organisatie kan heel veel werk worden verzet en dat gebeurt ook. De burgers 
en verenigingen vragen om adequate vergunningverlening; de bedrijven vragen om betere contacten. 
Het college wil dit dienstverleningsniveau minimaal handhaven en liever iets opschroeven. Daarbij is 
sprake van boter bij de vis. Er zit namelijk een prijskaartje aan. Er zal dan ook een keuze moeten 
worden gemaakt, of hier meer middelen voor beschikbaar kunnen worden gesteld. Als de raad hier 
niet meer geld voor over heeft, moet realistisch naar de ambitie worden gekeken, die op dit moment 
niet volledig kan worden gerealiseerd. 
Spreker is er van overtuigd, dat de organisatie er alles aan doet, om de efficiency en dienstverlenende 
houding zo goed mogelijk waar te maken. Op een aantal punten wringt zich de schoen en als daaraan 
niets wordt gedaan, gaat het echt mis. Dat is niet de bedoeling. 
Hierbij betrekt spreker de aantrekkelijkheid van de gemeente Oude IJsselstreek, als werkgever. Stel 
dat één van de medewerkers vertrekt en een andere baan aanvaardt bij een bureau. Op dat moment 
wordt die situatie betreurd en zal een nieuwe goede medewerker moeten worden gevonden. Als de 
gemeente een goede naam heeft en leuk is om te werken, wanneer sprake is van een goede 
werksfeer, is dat gemakkelijker. De huidige medewerkers zijn hiervoor de beste ambassadeurs en 
kunnen wellicht nieuwe collega’s werven. 
Spreker pleit dan ook voor investeringen in een goede werksfeer en werkomgeving, met enthousiaste 
mensen. Hij is blij, dat hij die visie bij een aantal fracties ook hoort, die hierin willen investeren. De 
VVD heeft gezegd te willen investeren in de ontwikkeling van mensen, in een scholingsbudget en in 
het geven van kansen om mensen binnen de organisatie te laten groeien. De gemeente Oude 
IJsselstreek heeft geen ‘raam’ ambtenaren meer, dus geen mensen meer die niets doen, of de kantjes 
er af lopen. Het personeelsbeleid is overigens dusdanig, dat een dergelijke situatie zou worden 
aangepakt en opgelost. Hij stelt dat de gemeente Oude IJsselstreek dus een goede werkgever is, die 
streng en rechtvaardig is. 
Discussies inzake shared services e.d. wil het college zeker voeren. Het komende halfjaar zal op 
basis van de rapportage van BMC en de eigen opvattingen en bevindingen een nadere onderbouwing 
worden gegeven van de € 450.000,=, die nu in de stukken vermeld staan. Dit budget wordt gevraagd 
om de ergste nood te ledigen, maar als het dienstverleningsniveau voor de komende jaren veilig moet 
worden gesteld, dient een aanvullend voorstel te worden voorbereid. Dit zal goed worden 
onderbouwd. Het is overigens de bevoegdheid van het college om bedrijfsvoering en organisatie ter 
hand te nemen. Hierop kan de raad het college aanspreken. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat de 
raad de kaders dient te stellen en de middelen beschikbaar moet stellen. Het college zal derhalve 
vanuit zijn verantwoordelijkheid voor organisatie en bedrijfsvoering zo goed mogelijk aan de raad 
kenbaar maken op welke wijze de vacatures zullen worden ingevuld, waarvoor geld wordt gevraagd. 
 
De heer Sluiter merkt op dat de VVD fractie nog steeds zoekt naar een slanke, slagvaardige en 
slimme organisatie. Een aantal jaren geleden is de Remkes regeling ingevoerd, met een 
terugverdiencapaciteit. Toen het BMC rapport is gepresenteerd, heeft hij daar een opmerking over 
gemaakt. Voordat de terugverdiencapaciteit er is, wordt de gemeente ingehaald door de realiteit. Zijn 
fractie wil voorkomen, dat na de Remkes regeling moet worden overgegaan op een Sonja Bakker 
regeling, teneinde weer slank te worden. Dit is dan ook het moment om te beoordelen, hoe de 
gemeente Oude IJsselstreek verder wil met de organisatie. De raad heeft hier een 
verantwoordelijkheid in, vooral op de wijze hoe de raad met de organisatie omgaat. Er zal een keuze 
moeten worden gemaakt, wellicht tot een andere manier van bedrijfsvoering op sommige onderdelen. 
Spreker is blij, dat de Voorzitter toezegt, dat hij hier zorgvuldig en terughoudend zal omgaan. 
De kwaliteit van de medewerkers en de wijze waarop zij omgaan met de raad, staat geenszins ter 
discussie. Dit is echter het moment om te overwegen, hoe met de organisatie moet worden 
omgegaan. Daar vraagt hij aandacht voor.  
Volgens de portefeuillehouder is de rek er uit en kan niet meer worden terugverdiend, door de 
samenvoeging tot één organisatie op één locatie. Volgens spreker is er echter nog een slag te maken. 
De reistijd tussen de beide locaties vervalt en zo zijn er meer zaken, waarop winst kan worden 
geboekt. 
Met betrekking tot de motie inzake de hondenbelasting stelt hij, dat er bij instemming met de motie 
geen recht wordt gedaan aan de belofte, die één van de raadsleden – de heer Rutjes - heeft gedaan 
om met een voorstel over de hondenbelasting te komen. Hij zou namelijk met een plan komen om de 
hondenbelasting af te schaffen, dan wel te vereenvoudigen. Daar wacht zijn fractie op. De VVD fractie 
heeft destijds opgemerkt dat hondenbelasting een vreemde belasting is, die niet past tussen de 
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overige belastingen. Als de hondenbelasting echter wordt afgeschaft, verzoekt hij hiervoor een 
dekkingsplan te presenteren. De hondenbelasting kan namelijk wel worden geschrapt, maar daardoor 
ontstaat een gat in de begroting. Hij vraagt om een oplossing van het probleem. 
Spreker begrijpt dat de meeste fracties zoeken naar een sluitende begroting en hij is benieuwd hoe dit 
mogelijk is, wanneer het college vasthoudt aan de invulling van het personeelsbudget. 
 
De heer V.d. Wardt reageert op een aantal zaken. Het rapport van BMC en de ambtelijke organisatie 
gaan als rode draad door het agendapunt.  
Het is altijd gemakkelijk te stellen, dat al opmerkingen daarover zijn gemaakt richting college, over de 
werklast, de taken die bij de organisatie worden neergelegd, enz.. Het is ook eenvoudig om óver 
mensen te praten, terwijl eigenlijk tegen de betrokken mensen moet worden gesproken.  

• Hij stelt dan ook voor op een ander moment in het najaar – voordat de begroting 2009 wordt 
behandeld -, samen met de medewerkers te overleggen en het rapport te bespreken. Dan kan 
worden besproken wat de raad wil, welke taken bij de ambtelijke organisatie worden 
neergelegd, welke kwaliteit wordt gevraagd van de medewerkers en aan de burgers qua 
dienstverlening. Er wordt al drie jaar getracht om de organisatie af te slanken en bij elke 
begrotingsbehandeling en voorjaarsnota komt de opmerking, dat efficiënter moet kunnen 
worden gewerkt. Hij vindt het een goedkoop praatje, wanneer elke keer wordt gesteld, dat 
beter, efficiënter en dus goedkoper kan worden gewerkt, terwijl niemand meer weet of nog 
zicht is op hetgeen er allemaal gebeurt. De PvdA fractie is verrast door het rapport; de CDA 
fractie niet. Wel was verwacht dat het meeviel, maar het probleem is serieuzer dan verwacht 
en het is meer een hoofdpijnonderwerp, dan hij had kunnen voorzien. Hij wil de ambtelijke 
organisatie een hart onder de riem steken, door te stellen, dat het niet blijft bij het rapport. Het 
rapport zal door zijn fractie niet worden gebagatelliseerd, door het te betitelen als een rapport, 
maar er zal verder mee worden gewerkt. Aan het begin van de gemeente Oude IJsselstreek is 
de stap gezet en afgesproken, dat geëvalueerd zou gaan worden. Er ligt nu een rapport. Nu 
dient consequent te worden gehandeld en zal hiermee serieus moeten worden omgegaan. 
Anders had de afspraak niet gezamenlijk moeten worden gemaakt. 

• De gelden, die op dit moment zijn gereserveerd, betreffen in feite een p.m. post. Zijn fractie 
wenst dan ook nu nog geen uitspraak te doen over het budget van  
€ 450.000,=. Door een andere fractie is voorgesteld om een deel van het budget structureel in 
te zetten en een deel incidenteel, maar hij is niet bereid hiertoe op voorhand over te gaan. Zijn 
fractie wil dit najaar met de raad en de ambtelijke organisatie discussiëren en helder krijgen 
wat moet worden verwacht van elkaar, op basis van het BMC rapport. Naar aanleiding 
daarvan zal een plaatje worden vervaardigd met de benodigde middelen. Eerst is het van 
belang om de inhoudelijke kant duidelijk in beeld te krijgen. 

 
Spreker reageert vervolgens op de andere fracties. 
-De heer Sluiter heeft gesproken over de kleine kernen en noemde Silvolde. Silvolde was echter altijd 
een grote kern. 
-De heer Sluiter heeft de ambitie genoemd, in relatie tot de kapitaalslasten. Zijn fractie heeft altijd 
gesteld, dat een pas op de plaats moet worden gemaakt. Hij is blij dat andere partijen dit nu ook van 
mening zijn.  

• Er moet niet worden doorgedenderd, zodat de kapitaalslasten worden verhoogd tot  
€ 900.000,=. Wel moet duidelijk worden aangegeven waar de plannen liggen en welke 
plannen al dan niet kunnen worden gerealiseerd. Spreker wenst daarvan een reële planning 
over langere termijn te verkrijgen. 

-De VVD fractie vraagt hoe reëel de kaders zijn, die in de voorjaarsnota zijn genoemd.  

• Dit heeft zijn fractie met haar vragen eveneens willen beogen, teneinde het college op te 
roepen om uit te leggen hoe reëel de voorjaarsnota is. 

• Hoe reëel is de investeringsstaat? Hierop heeft het college nog niet inhoudelijk gereageerd. 
Hij hoopt dat dit nog komt, vanavond of in een later stadium. 

-Lokaal Belang GVS stelt dat een realistische begroting consequenties en risico’s met zich brengen en 
dat eerlijk moet worden aangegeven wat wel en niet mogelijk is. Door Lokaal Belang wordt een 
trapsgewijze stijging van de kapitaalslasten voorgesteld. Spreker wenst de kapitaalslasten in relatie tot 
de ambitie te verhogen, daarbij rekening houdend met wat mogelijk is. 
-Lokaal Belang spreekt over het stemmen met het rode potlood. Voor zijn fractie mag dit een groen 
potlood zijn, dat rood kan schrijven. 
-Motie: Hij looft het initiatief van mevrouw Verwaaijen om de motie aan de raad voor te leggen. Toch 
sluit hij zich in grote lijnen aan bij de opmerkingen, die hierover door de VVD zijn gemaakt. Wanneer 
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de hondenbelasting gefaseerd wordt afgeschaft, wordt het gat in de begroting slechts groter. Op zich 
vindt hij het afschaffen van de hondenbelasting prima; ook zijn fractie heeft dit al eens voorgesteld. 
Enerzijds zou de belasting worden afgeschaft, door de gelden niet apart te innen, maar anderzijds is 
wel extra handhaving gewenst. Dat verbaast hem. 
-Richting college merkt hij op dat de reactie wat mager is. Spreker wijst er op, dat zijn fractie duidelijk 
een aantal vragen heeft gesteld en opdrachten heeft neergelegd. Hij is benieuwd of het college 
instemt met de punten, die zijn fractie heeft genoemd en vraagt of het college er voor zorgt, dat deze 
punten uitgewerkt op tafel liggen vóór de behandeling van de begroting 2009. 
 
De heer Menke richt zich tot de Voorzitter, die hij gelijk aanspreekt als portefeuillehouder, waardoor 
hij een andere toon aanslaat. Spreker hoopt dat hij dit begrijpt. Dat zal overigens wel moeten, of hij 
moet ergens anders plaats nemen. 
Er wordt een heel betoog gehouden over pijnlijke ingrepen en 30 medewerkers minder. Dat moest 
toen ook, omdat er bij de start van de gemeente Oude IJsselstreek een flink tekort op de begroting 
aanwezig was, mede omdat de algemene uitkering uit het gemeentefonds lager werd. Als er ambities 
zijn, moet de keuze worden gemaakt tussen het niet uitvoeren van ambities en snijden in personeel. 
Gelukkig kon gebruik worden gemaakt van een goede regeling, waarmee de mensen goed zijn 
weggekomen. Het is all in the game, dat hierdoor mensen weggaan op werkplekken, waar dit eigenlijk 
niet mogelijk is en dat alle omstandigheden niet geheel zijn te regisseren. Na drie jaar en een 
evaluatie komt het besef, dat derhalve soms moet worden geïnvesteerd. 
Zijn fractie is nog steeds van mening, dat een slanke organisatie belangrijk is.  
Bij de voorbereidingen voor deze vergadering, waar spreker een dag mee bezig is geweest, wijst hij er 
op, dat zijn bijdrage tekort wordt gedaan, door laconiek te stellen, dat iedereen vindt dat het zo kan en 
dat niet zo maar moet worden teruggegaan naar het oude niveau. 
Spreker heeft drie punten genoemd – wellicht in veel of te veel woorden -, waarbij hij de raad heeft 
gevraagd hierover mee te denken: 

- Prioritering. Er zal moeten worden bepaald of de gemeente Oude IJsselstreek nog steeds alle 
600 taken uitvoert en wil blijven uitvoeren. Er moet worden nagedacht over de taken, die goed 
moeten worden uitgevoerd. Dienstverlening moet goed gebeuren, omdat die voor de burgers 
is. Voorts zal op andere terreinen moeten worden beoordeeld, of meer kan worden 
samengewerkt of uitbesteed, of op andere wijze met de problematiek kan worden omgegaan. 

 
De heer V.d. Wardt interrumpeert met de opmerking, dat het hem verbaast, dat de heer Menke op 
deze wijze reageert. Hij vraagt of het verschenen rapport de heer Menke tot nadenken zet over de 
ambtelijke organisatie. Het is gemakkelijk te stellen, dat de Remkes regeling is toegepast en dat het 
ambitieniveau blijft gehandhaafd. Na drie jaar kan opnieuw een oordeel plaatsvinden. Hij constateert 
dat de heer Menke zijn twijfels heeft over het rapport, maar hij vindt het te gemakkelijk om nu deze 
conclusies te trekken. 
 
De heer Menke verwerpt de opmerking, dat hij te gemakkelijk is. Spreker heeft namelijk twee zaken 
uit elkaar getrokken. Hij heeft ten aanzien van de benchmark op de organisatie gevraagd of die nodig 
was en niet eerst anders naar de formatie moest worden gekeken. Daarnaast heeft hij gereageerd op 
de inhoud van de aanbevelingen uit het rapport. 
De zaken, die nu een probleem zijn, moeten nu worden aangepakt. Daar is spreker al nader op 
ingegaan en vorige maand heeft de raad al € 300.000,= uitgetrokken om enkele knelpunten op te 
lossen. Nu ligt er een voorstel om een aantal zaken aan te pakken, die met dienstverlening te maken 
hebben. Daar stemt zijn fractie mee in, omdat dit dienstverlening betreft.  
Met betrekking tot de aanbevelingen inzake o.a. het management dient eerst te worden besproken 
hoe dit gewenst is. Dit gaat om: 

- de prioritering. Wat moet wel en wat moet niet? Als het college daarbij geen hulp nodig heeft, 
vindt hij dat ook goed. De raad kan een plafond in het budget aangeven. Zijn fractie biedt 
echter aan mee te denken over de prioritering en  

- hoe je een kwalitatief goede werkgever kan zijn en aandacht hebt voor mensen 
- van buiten naar binnen kijken, hoe de dienstverlening op een hoger niveau kan worden 

gebracht. Dit is niet altijd meer, maar kan ook het inruilen van zaken betreffen. Op die manier 
heeft hij dit bedoeld. 

Het CDA kan stellen, dat het rapport er is en de situatie wordt omgedraaid; anderzijds is het ook 
gemakkelijk om te stellen, dat het rapport er is en de situatie wordt teruggedraaid naar hoe de 
organisatie dit gewend was. De situatie op de arbeidsmarkt is echter gewijzigd en de gemeente is 
veranderd. De problematiek is veranderd en er kan op creatieve wijze worden gekeken hoe 
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knelpunten kunnen worden opgelost. Dit kan door vacatures op te vullen, die nodig zijn, maar dat kan 
ook door extra te investeren in samenwerking. 
 
De heer V.d. Wardt interrumpeert met de opmerking, dat de heer Menke zegt, dat het CDA heel 
gemakkelijk reageert, dat de situatie dient terug te keren naar voorheen. Dit is niet gezegd. Er staan 
duidelijke aanbevelingen in het rapport, die hij graag serieus wil beoordelen. Uit de beantwoording 
door de heer Menke begrijpt spreker, dat gezamenlijk kan worden nagedacht over hoe hiermee verder 
moet worden omgegaan. Er moet worden nagedacht over de ambtelijke organisatie, de taken, 
datgene wat wordt verwacht en wat moet gebeuren. Spreker is blij, dat ook de heer Menke die mening 
is toegedaan. 
 
De heer Menke beaamt dat hij eveneens gezamenlijk daarover wil nadenken. Wel wacht hij op de 
eerste stap door het college. Het is namelijk een bevoegdheid van het college en indien het college 
stelt, dat de raad alleen budgetrecht heeft, is hij bereid een budget te bepalen. Dan dient daarover te 
worden gediscussieerd. 
 
De heer V.d. Wardt interrumpeert met de opmerking, dat de heer Menke een budget wenst vast te 
stellen. Volgens zijn fractie dienen daaraan voorafgaande door de raad kaders te worden gesteld, dat 
betreft de inhoud. Vervolgens dient een budget te worden bepaald. 
Spreker vindt het te eenvoudig om te stellen, dat een budget zal worden bepaald met een zeker 
plafond, waarmee het college zich moet redden. 
 
De heer Menke probeert het eenvoudig te houden. Zijn lange betoog heeft blijkbaar geen indruk 
gemaakt. Er is in ieder geval niet begrepen, wat hij heeft gezegd. 
Spreker gaat in op de motie, die hij sympathiek vindt. De hondenbelasting is een vreemde eend in de 
bijt. Indien de hondenbelasting wordt afgeschaft, ontstaat een extra gat in de begroting. In principe 
zou een gezamenlijk initiatiefvoorstel worden ingediend door de fracties van Lokaal Belang GVS en de 
PvdA. Dat bleek niet te kunnen. Nu wordt de bal heel eenvoudig bij het college neergelegd. Het gat in 
de begroting, dat hierdoor ontstaat, moet door anderen worden gedicht en dit zal de burger 
terugvinden in de woonlasten. Dat is mogelijk, indien de handhaving op het hondenbeleid hetzelfde 
bedrag kan opleveren. Hij vindt het overigens een sympathiek idee om handhavingsbeleid hiervoor te 
ontwikkelen. 
In dat geval zou geen enkele burger ooit nog in hondenuitwerpselen moeten trappen. Op dat moment 
is spreker bereid na te denken over deze motie. 
Zijn fractie ondersteunt het geharmoniseerde beleid, maar de gefaseerde afschaffing van de 
hondenbelasting gaat hem op dit moment te ver. 
Ten aanzien van het investeringsplafond, zegt hij bewust geen bedrag te hebben genoemd, omdat hij 
van mening is dat een investeringsniveau van € 900.000,= behoort bij een gemeente met een 
dergelijke omvang en ambitieniveau. Als het investeringsniveau nog niet geheel kan worden ingevuld, 
kan hij leven met het hoogste bedrag, dat vanavond is genoemd. 
 
De heer Finkenflügel komt terug op de inbreng namens de CDA fractie. Door het CDA is gesteld, dat 
zij een inhoudelijke discussie over elk onderwerp op de investeringsstaat wenst, ook betreffende 
vervangingsinvesteringen. Dat is mogelijk, maar de raad bestuurt toch op grote lijnen. Wellicht is het 
goed er eens over te discussiëren in hoeverre over elke voorstel zal moeten worden gesproken. 
Over het personeel is uitgebreid gesproken. Zijn fractie is van mening dat een bedrag beschikbaar 
moet worden gesteld. Er zijn twee benaderingen mogelijk: Enerzijds kan worden uitgegaan van het 
personeelsbestand en daar kunnen de ambities op worden afgestemd; anderzijds kan worden 
uitgegaan van de ambities en kan worden bekeken welke investeringen in personeel daarbij nodig 
zijn. Deze laatste optie is het uitgangspunt van Lokaal Belang GVS. 
De motie inzake de hondenbelasting veroorzaakt inderdaad een gat in de begroting. Op grond 
daarvan is voorgesteld over te gaan tot gefaseerde afschaffing en is het college verzocht er naar te 
blijven kijken. Hij gaat er van uit dat de heer Rutjes zal toelichten, waarom tot nu toe geen gezamenlijk 
voorstel is ingediend. Er wordt al jaren over afschaffing van hondenbelasting gesproken, daarom is nu 
een daad gesteld en het initiatief genomen met deze motie. 
 
Motie hondenbelasting 
De Voorzitter wenst eerst de motie verder te bespreken. Hij begrijpt dat de VVD fractie moeite heeft 
met het ontbreken van dekking. Hij vraagt of de conclusie juist is, dat de VVD daardoor niet met de 
motie zal instemmen. 
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De heer Sluiter acht het zinvol om een dekkingsplan te hebben ten behoeve van uitvoering van de 
ingediende motie. Als er geen dekkingsplan aanwezig is, heeft het voor de VVD fractie geen zin om 
de motie uit te voeren. 
 
De heer Rutjes reageert als volgt. 
Hij betreurt dat de motie vanavond is ingediend, omdat hij nooit als Don Quichotte wilde eindigen. Als 
over hondenbelasting wordt gesproken, moeten niet dergelijke dingen worden gedaan. Hij is wel blij 
dat de discussie toch vordert. In het begin is namelijk altijd gesproken over hondenpoep, waar de 
hondenbelasting bij gekomen is. Nu zijn beide aspecten uit elkaar getrokken. Ze hebben ook niets met 
elkaar te maken. 
Hij is het met mevrouw Verwaaijen eens dat hondenbelasting een discriminerende belasting is. 
Hondenbelasting is één van de drie belastingen, waarvan de opbrengst toevloeit aan de algemene 
middelen. Daarnaast geldt dit voor de ozb en de toeristenbelasting. 
Met betrekking tot de dekking wijst hij op de al of niet aanwezige politieke wil. Op het moment dat 
wordt vastgesteld, dat de opbrengst hondenbelasting naar de algemene middelen vloeit, kan worden 
bepaald, dat een klein deel van de burgers zorgt voor een bedrag in de algemene middelen. De 
gedachtenkromming in de raad en binnen zijn fractie is als volgt: moet deze beperkte groep het gat in 
de begroting vullen, door voor dekking te zorgen, of moet in zijn geheel worden bekeken hoe het 
algemene gat in de begroting kan worden gedicht? 
Het voorstel van mevrouw Verwaaijen in de motie is plausibel, omdat niet elk jaar  
€ 160.000,= moet worden gedekt, maar gekozen wordt voor een gefaseerde afschaffing, zodat elk jaar 
€ 32.000,= dekking moet worden gezocht van iedereen in plaats van over een kleine groep mensen. 
Er had een discussie kunnen worden gevoerd over hondenpoep, zuiveringslasten e.d.. 
Binnen zijn fractie merkt hij dat er geen politieke wil aanwezig is om tot afschaffing van de 
hondenbelasting over te gaan, omdat er geen dekking aanwezig is. Er dient derhalve eerst te worden 
gediscussieerd over de wijze waarop het gat in de begroting kan worden gevuld. 
Spreker steunt dan ook deze motie. 
  
De heer Sluiter merkt op dat de VVD fractie tegen de motie stemt, omdat er geen dekkingsplan 
aanwezig is. 
 
De heer V.d. Wardt stelt dat sprake is van twee zaken. In de eerste plaats zijn twee gemeenten 
samengevoegd en daarnaast wordt voorgesteld om de hondenbelasting af te schaffen. Spreker kan 
zich in grote lijnen vinden in het betoog van de heer Rutjes. De CDA fractie heeft in het verleden al 
eens opgeroepen om te discussiëren over de hondenbelasting. 
Door de motie ontstaat een financieel probleem, maar in feite wordt alleen aan het college gevraagd 
om harmonisatie en om het regelen van zaken. Indien daardoor kan worden geregeld, dat op 
adequaat niveau tot handhaving kan worden overgegaan, kost dit een bepaald bedrag. Indien 
bovendien leges tot een bepaald niveau worden afgeschaft, kost dit ook een zeker bedrag. 
Vervolgens kan de raad een voorstel daaromtrent behandelen. 
Spreker adviseert dan ook om het college de motie inhoudelijk te laten uitwerken. Dit is niet veel werk, 
zodat vóór de begroting 2009 een discussie over dit punt kan worden gevoerd. 
Zijn fractie steunt derhalve de motie. 
 
De heer Menke steunt de motie, voor zover er beleid wordt gemaakt. Als het geld namelijk toevloeit 
naar de algemene middelen en van dat geld wordt beleid gemaakt, dan gebeurt er iets goed mee. Hij 
verzoekt het college dan ook om de situatie uit te werken en te melden, waartoe dit kan leiden. De 
uitspraak over gefaseerde afschaffing van de hondenbelasting dient derhalve te worden uitgesteld, tot 
bij behandeling van het uitgewerkte voorstel. 
 
De Voorzitter wijst er op, dat de motie inhoudt, dat er een voorstel moet komen, waarin gefaseerde 
afschaffing van de hondenbelasting is opgenomen. 
 
De heer Menke merkt op dat in de motie staat, dat deze per definitie een gefaseerde afschaffing van 
de hondenbelasting moet inhouden. Dit gaat een deel van de fractie namelijk te ver, want het is de 
vraag of dat mogelijk is. 
De PvdA fractie steunt de motie derhalve niet. 
 
De heer Gussinklo wordt geacht voor de motie te hebben gestemd. 
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De Voorzitter constateert dat: 
-voor de motie hondenbelasting stemmen: de fracties van Lokaal Belang GVS en CDA, alsmede de 
heer Rutjes en de heer Gussinklo (VVD): (15 stemmen) 
-tegen de motie hondenbelasting stemmen: de fractie van de PvdA, met uitzondering van de heer 
Rutjes, alsmede de heer Sluiter (VVD): (8 stemmen). 
 
Hierdoor is de motie aanvaard met 15 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 
 
Collegevoorstel voorjaarsnota 
Wethouder Van Balveren verstrekt een toelichting in tweede termijn, met betrekking tot de 
investeringen. 
In eerste termijn heeft hij in het kort gereageerd. Hij is toen bewust niet ingegaan op de woonlasten. 
Genoemd is dat deze op het niveau van 2008 zouden moeten worden bevroren, terwijl er een 
raadsbesluit ligt, dat de lasten 5,5 % zullen stijgen. Dit betreft circa € 523.000,=, waarvan € 379.000,= 
ten behoeve van de riolering en € 58.000,= voor de afvalstoffenheffing. Het gat zal ergens door 
moeten worden gedicht. De ozb stijging is beperkt tot € 86.000,=, hetgeen een verhoging van 2,7% 
zou zijn, maar bepaald is dat er € 106.000,= zal worden teruggegeven. Daardoor duikt de ozb voor 
2009 al in het negatieve. 
Indien de raad derhalve stelt, dat de woonlasten moeten worden bevroren op het niveau van 2008, 
wordt het gat in de begroting ± € 500.000,= hoger. 
Door de CDA fractie is gezegd, dat de kapitaalslasten beperkt dienen te worden tot  
€ 600.000,=. Het college verzoekt de raad om aan te geven welke investeringen moeten vervallen, 
wanneer de investeringstaat zou worden gewijzigd. De investeringslijst ad  
€ 732.000,= is niet voor niets toegevoegd en kan worden aangepast tot € 600.000,=, maar dan graag 
met concrete voorstellen, bijvoorbeeld een bepaalde school of sporthal, die niet moet worden 
gebouwd of beperking van andere dienstverlening. Hij verzoekt de raad dan ook de wijze waarop het 
investeringsniveau kan dalen, aan te geven. 
 
De heer Menke interrumpeert met de opmerking dat de CDA fractie een bedrag voor de 
investeringsstaat ad € 600.000,= genoemd, terwijl de fractie Lokaal Belang GVS heeft gesproken over 
€ 750.000,=. 
 
Wethouder Van Balveren zegt inderdaad te hebben gereageerd op de opmerkingen van de heer V.d. 
Wardt, die de beantwoording rond investeringslijst te mager vond en de investeringen wenst te 
maximeren op € 600.000,=. Spreker vindt dat prima, maar verzoekt daarbij aan te geven op welke 
posten dient te worden bezuinigd. Door andere fracties is gesteld, dat het goed is wanneer de 
investeringen ergens tussen € 700.000,= en € 750.000,= uitkomen. 
 
De heer V.d. Wardt herhaalt zijn tekst inzake de woonlasten: ‘Het CDA vindt het niet acceptabel 
opnieuw tot een meer dan trendmatige verhoging van de lasten over te gaan’. De basis daarvan is 
2008. Hij wijst er op dat dus wordt uitgegaan van een niet meer dan trendmatige verhoging. Zijn fractie 
wil de ozb tarieven niet tot 0 beperken of de woonlasten op het niveau van 2008 bevriezen. 
Spreker is van mening dat meer fracties hebben uitgesproken, dat de investeringen meer gefaseerd 
moeten worden uitgevoerd. Het gaat er in deze discussie niet om, welke investeringen al dan niet 
moeten worden gerealiseerd. 
Vorig jaar bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft zijn fractie een tegenbegroting ingediend, 
waarin vele posten voorkwamen, die volgens het CDA getemporiseerd of anders moesten worden 
uitgevoerd. Tot zijn verbazing kwam in november 2007 een totaal ander plaatje op tafel, dat geen 
recht deed aan hetgeen zijn fractie had voorgesteld. Het CDA had daardoor nu niet de behoefte om 
aan te geven welke posten eventueel kunnen worden geschrapt. Zijn fractie heeft duidelijk 
aangegeven dat tot fasering moet worden overgegaan, met een maximum aan kapitaalslasten van  
€ 600.000,=. 
De CDA fractie heeft verschillende vragen bij het college neergelegd, waarop niet is gereageerd: 

- Het CDA wil kostendekkende leges zien. Hij hoopt dat het college kan toezeggen, dat de 
voorbereiding daarvan vóór de begroting 2009 gereed is. 

- Het CDA wil opnieuw discussiëren over de formatie en de kerntakendiscussie. Hij wenst 
daarbij de doorrekening te zien van alle projecten en het projectenbureau. Dat is toegezegd. 
Spreker verzoekt deze punten vóór de begroting 2009 te presenteren. 
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Wethouder Van Balveren antwoordt op de vraag rond kostendekkendheid van de leges. Hij merkt op 
dat spreker morgen om 10.30 uur een afspraak heeft met iemand uit de CDA schaduwfractie, die de 
afdeling kan overtuigen van de mogelijkheid om in één dag de kostendekkendheid van leges te 
realiseren. Het college maakt hiervan graag gebruik en zegt toe, dat vóór de begroting 2009 een 
voorstel gereed zal zijn. 
 
De Voorzitter gaat vervolgens nader in op de reacties rond het personeel. 
Blijkbaar heeft de heer Menke hem in de eerste termijn niet goed begrepen. Dit spijt hem. De toon, 
waarop hij door de heer Menke werd aangesproken, vindt hij niet passend en niet prettig. Hij verzoekt 
dit niet meer te laten voorkomen. 
Er is een aantal opmerkingen gemaakt over het dienstverleningsconcept. Bepaald moet worden, hoe 
de gemeente dient te functioneren op het gebied van dienstverlening en welk niveau van 
dienstverlening moet worden gerealiseerd. Bovendien is een duidelijke prioritering nodig. 
Hij stelt voor in het najaar tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen te 
discussiëren over het niveau van dienstverlening, een gemeente van welk niveau Oude IJsselstreek 
wil zijn, op welk niveau de gemeente Oude IJsselstreek zaken wil organiseren, wat wil de gemeente 
bieden aan inwoners, bedrijven en verenigingen en op welk niveau wil de gemeente insteken. 
De gemeente Oude IJsselstreek wil ontwikkelingsgemeente zijn. Dit heeft te maken met de opzet van 
het projectbureau. Ook daarover kan nader worden gesproken, qua kosten, bezetting en doelstelling.  
De raad dient het dienstverleningsconcept vast te stellen. Vervolgens is het college aan zet om dit uit 
te voeren, te realiseren en daarover verantwoording af te leggen aan de raad. Op die manier vindt een 
goede verdeling plaats van de rol tussen college en raad, op het gebied van financiële kaderstelling 
en het dienstverlenings- en ontwikkelingsniveau van de gemeente Oude IJsselstreek. Gelijk ontstaat 
daardoor minder discussie over aantallen, want daar wil spreker van af. Hij praat liever over wat de 
gemeente wil bereiken, wat de doelstellingen zijn en binnen welke kaders deze moeten gerealiseerd, 
dan over aantallen. Spreker stelt voor die discussie aanstaand najaar te voeren, vooruitlopend op de 
begroting 2009. 
 
De heer Menke vraagt zich af welk bedrag nu wordt uitgetrokken voor de investeringsstaat. Zijn fractie 
vindt € 900.000,= acceptabel, wanneer hier concrete plannen tegenover staan en bekend is op welke 
wijze deze gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Andere fracties zijn een andere mening toegedaan. 
De onderlinge verschillen betreffen zo’n € 150.000,=. Hij acht het van belang dat overeenstemming 
over de hoogte van het investeringsbedrag wordt bereikt, zodat bekend is waar het college mee aan 
de slag mag. Spreker hoopt dat de andere fracties hier nog nader op in zullen gaan. 
 
De heer Finkenflügel is van mening dat hij duidelijk is geweest. 
 
De Voorzitter stelt dat richting is gegeven door de diverse fracties, waarin afwijkingen voorkomen. Hij 
stelt voor de visies van de fracties samen te vatten in het verslag en via de griffie een compilatie 
hiervan samen te stellen. Dat is de input, die wordt geleverd richting begroting. Deze input in niet 
eenduidig. 
 
De heer V.d. Wardt is van mening dat vele zaken aan elkaar hangen. Wanneer wordt gesproken over 
ambitie, kapitaalslasten en ambtelijke organisatie. Deze onderdelen kunnen niet los van elkaar 
worden gezien. Afgelopen voorjaar is een besluit genomen met betrekking tot € 380.000,= om een 
tijdelijke oplossing in de ambtelijke organisatie te kunnen regelen. Zijn fractie is niet tegen een budget 
voor het personeel ad € 450.000,=, maar hij wil de ambtelijke organisatie laten functioneren, zoals 
deze moet functioneren. Dat is van belang. Daarna dient komend najaar te worden gediscussieerd 
over hoe wordt omgegaan met de middelen ten behoeve van de ambtelijke organisatie, de ambitie, de 
kapitaalslasten, de projecten, enz.. Hij wenst een integrale benadering van deze aspecten en een 
gezamenlijke discussie hierover met de raad. 
 
De Voorzitter zegt toe dat de gevraagde discussie zal worden voorbereid in de verschillende 
commissies en zal worden afgerond tijdens de begrotingsbehandeling in november 2008. 
Spreker beëindigt de beraadslagingen en zal hieruit geen conclusie proberen te trekken. Het college 
zal in wijsheid proberen voorstellen voor te bereiden en uit te werken, in de richting, die de raad heeft 
aangegeven. Deze voorstellen zullen eerst in commissieverband worden besproken en vervolgens in 
de raad worden afgekaart voor de begroting 2009. 
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6. Sluiting. 
De Voorzitter bedankt raad en college voor hun inbreng en het publiek, inclusief de medewerkers, 
voor het geduld om zo lang bij de vergadering aanwezig te zijn. Dit zegt iets over de betrokkenheid. 
De discussie is gestart en zal worden voortgezet, over de ambtelijke organisatie, de ambities en de 
dienstverlening. 
Hij sluit een deel van het seizoen af en stelt dat het zomerreces nu zal beginnen. 
Spreker wenst iedereen een goede vakantie toe. Hij hoopt dat allen goed zullen uitrusten en vol 
energie terugkeren om in september a.s. de draad weer te kunnen oppakken. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter om 23.45 uur de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
d.d. 2 oktober 2008. 
 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
J. van Urk.      J.P.M. Alberse. 
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