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0. INLEIDING 
 

Wij willen een leefbare en vitale gemeente zijn. 
 

Daarvoor blijft het coalitie programma ons uitgangspunt tot de verkiezingen in 2010 en maken 
we af. Ook op weg naar 2020 blijft ons uitgangspunt.  
De wereld staat ondertussen niet stil. Hier kunnen we en willen we niet aan voorbijgaan. De 
economische recessie maakt des te meer noodzakelijk dat we moeten richten en maatwerk 
leveren. Dit betekent dat sommige dingen uit het coalitieakkoord en Op weg naar 2020 iets 
sneller gaan, anderen iets langzamer.  
Het vraagt ook dat we een aantal dingen op een andere manier doen. 
Om dit goed te kunnen aanvliegen heeft u in een aantal flexavonden in februari en maart 2009 
en een afsluitende raadsmiddag eind maart 2009 belangrijke inbreng geleverd om ook het 
heden én de lange termijn niet uit het oog te verliezen.  
Dit alles hebben we bij elkaar gebracht in deze voorjaarsnota. Hier hebben we ook een 
prioriteitstelling aangegeven die ons helpt richten op de dingen die het grootste effect hebben 
op de leefbaarheid en vitaliteit zowel in tijden dat we niet hoeven te bezuinigen als ook in 
tijden dat we dat wel moeten, zoals nu.  

 
Om goed te kunnen richten is het belangrijk om in beeld te hebben wat de kansen en risico’s  
zijn van onze gemeente. 

  
Sterke punten van onze omgeving zijn o.a.: 
• Het mooie en goede woonmilieu 
• De aanwezige sociale verbanden 
• De arbeidsmoraal: samen de schouders eronder 
• De bedrijvigheid 

 
       We zien verschillende kansen, waaronder: 

• Inspringen op groeiende leefstijlgroepen 
• Meeliften op culturele activiteiten 
• Samenwerken met omliggende gemeenten, Achterhoekse gemeenten en Euregio 

(economisch). 
 
      Maar er zijn ook risico’s. Dit zijn o.a.: 

• De jeugd trekt weg 
• Opleidingsmogelijkheden zijn te beperkt 
• Slechte bereikbaarheid 

 
     We kiezen ervoor om vooral te denken in kansen. 
 

We gaan de traditionele identiteit behouden en versterken en voegen de beweging naar het 
moderne toe en verbinden deze met elkaar. 
We richten ons hierbij op de huidige grote groep meer traditionele inwoners maar ook op het 
aantrekken van kansrijke nieuwe inwoners. Deze laatste zullen veelal een moderne leefstijl 
hebben volgens de typologieën die door het bureau Motivaction worden gehanteerd. 

 
We maken hierbij verbinding tussen tegenstelling om te behouden én te ontwikkelen.  
Vooral extern gericht zijn dat: 
• traditie en vernieuwing 
• landschap en economie 
• industrie en cultuur 
• maakindustrie en denkindustrie of te wel produceren en innoveren 
Vooral intern gaat dat om: 
• beheer en ontwikkeling 

 
Deze combinaties maken ons creatief en innovatief, maar betekenen ook: risico durven lopen.  
Hier onderscheiden we ons in. Dit betekent geen aardverschuiving in beleid, maar accenten  
leggen en toevoegen oftewel een kwaliteitsslag en de aandacht herverdelen. 
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De inhoud van voorliggende voorjaarsnota helpt de realisatie van Op weg naar 2020 omdat 
het richt op de juiste dingen doen die het grootste effect hebben op de leefbaarheid en 
vitaliteit.  

 
We benaderen hierbij de verschillende thema’s vanuit de doelgroepen. De doelgroepen 
koppelen we aan locaties: bv. welke woonmilieus en voorzieningen op welke plek. 

 
We zetten inhoudelijk op: 

o Het uitputten van het beste van landelijke en stedelijk wonen in de huidige 
gebieden zoals verwoord in 1. bij De ideale suburb in de IJzeren bocht van de 
Oude IJssel. 

o Werkgelegenheid voor hoger opgeleiden en nieuwe bedrijvigheid, zoals verwoord 
bij in 2. Energiek ondernemerschap 

o Aansluiting op onderwijsmogelijkheden, zoals verwoord bij 3. Een vollediger 
onderwijsaanbod. 

o Wonen voor diverse doelgroepen, resulterend in o.a. verschillende woonmilieus. 
We hebben het dan niet alleen over doelgroepen van jong tot oud, maar vooral 
ook over bewoners met verschillende leefstijlen, nl. van traditioneel tot modern, 
zie bij 4. Bouwen vanuit de doelgroep 

o Goede bereikbaarheid en vervoer, zie bij 5. Innovatief vervoer. 
o Plattelandsontwikkeling en vergroting van de recreatiemogelijkheden gericht op 

horeca, cultuur, natuur – actief & gezond en de agrariër, zoals verwoord in 6. 
Recreatief potentieel van de kleine kernen en het buitengebied. 

o Transformatie van industrieel erfgoed, zoals verwoord in 7. Oude industrie 
verbonden met cultuur en kunst. 

o Noaberschap als de verbinding tussen huidige inwoners en nieuwe inwoners, 
zoals verwoord in 8. Noaberschap en modern verenigingsleven. 

We bouwen hierbij aan het fundament voor het voorgaande door: 
o Beheer gelijk op te laten lopen met en ontwikkeling, zie 9. Beheer gelijk op met 

ontwikkeling. 
o Toepassen van gebiedsmarketing ook om op het netvlies van nieuwe groepen 

inwoners te komen zie 10. Sterke gebiedsmarketing. 
o De wijze van dienstverlening en bedrijfsvoering hierop te laten aansluiten, zoals 

verwoord in 11. Dienstverlening op maat en 12. Eigentijdse bedrijfsvoering. 
 

Al deze onderwerpen staan niet los van elkaar maar beïnvloeden elkaar ook.  

 
Figuur 1 Onderlinge samenhang onderwerpen 
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De beschreven onderwerpen vertonen een sterke onderlinge samenhang en afhankelijkheid. 
Deze samenhang hebben we inzichtelijk gemaakt in bovenstaande figuur. Het is een kegel 
waar u van boven af op kijkt. In de top staat ons algemene doel; een leefbare en vitale 
gemeente zijn en blijven. 
De basis van de kegel wordt gevormd door vier delen; Beheer en ontwikkeling, 
Gebiedsmarketing, Dienstverlening, en Bedrijfsvoering. In deze basis ligt ook de uitvoering 
van onze wettelijke taken als gemeentelijke overheid besloten. De basis is noodzakelijk om de 
daar bovenliggende delen mogelijk te maken.  
De tweede laag bevat Bouwen vanuit de doelgroepen, Innovatief vervoer, Recreatief 
potentieel, Oude industrie cultuur en kunst en Naoberschap en verenigingsleven. Deze delen 
kunnen los van elkaar gezien worden maar hebben ook een onderlinge samenhang en 
afhankelijkheid. Afzonderlijk, maar ook als geheel ondersteunen zij of vormen zij de 
randvoorwaarden voor de derde laag: De Ideale Suburb, Energiek ondernemerschap en 
Onderwijs aanbod. Alle delen van de kegel samen resulteren in een leefbare en vitale 
gemeente.  

 
Om een leefbare en vitale gemeente te zijn, en te blijven en ons te profileren maakt focus 
noodzakelijk. Bij deze focus maken we gebruik van prioriteitstelling gebaseerd op datgene wat 
het meeste effect heeft op vitaliteit en leefbaarheid. Prioriteren betekent keuzes maken en dus 
ook dingen later of niet doen. De kegel helpt bij de keuzes maken daarin. In de 
programmabegroting wordt dit verwerkt naar bijbehorende producten en diensten en de 
bijdrage van die producten en diensten op de leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeente.  

 
Bijgaande voorjaarsnota is de eerste generatie voorjaarsnota nieuwe stijl. Het vormt daarmee 
ook de basis voor programmasturing. Deze nota zal zich de komende jaren gaan 
vervolmaken.  
Per thema bestaat het uit een toekomstbeeld beschreven in de vorm van een foto van 2013 
en hoe dit vorm te geven. 
Het hoe wordt vervolgens op uitvoeringsniveau met het financiële kader zoals dat aangegeven 
is in de voorjaarsnota uitgewerkt in de begroting met bijbehorende producten en financiële 
uitwerking. 

 



 7

1. DE IDEALE SUBURB IN DE IJZEREN BOCHT VAN DE OUDE IJSSEL 
 

Foto 2013 
De IJzeren Bocht van de Oude IJssel, te weten de as Etten-Terborg-Silvolde-Ulft-Gendringen 
biedt een combinatie van het beste van landelijk wonen en stedelijk wonen met een lage 
dichtheid. In de as zijn voldoende voorzieningen. Elke kern kent en houdt zijn eigenheid.  
Wat we ook ontwikkelen: we verprutsen het unieke van het wonen in de Oude IJsselstreek 
niet. Dat unieke wordt veroorzaakt doordat het landschap en de sociaal economische 
structuur niet geleden lijkt te hebben onder de achteruitgang van de industrie in de jaren 80. 
In de IJzeren Bocht van de Oude IJssel vinden de bewoners het beste van twee werelden, ze 
hebben een aantal voorzieningen tot hun beschikking die stedelijke allure hebben, terwijl de 
schaal van de omgeving hetzelfde is gebleven. Herkenbaar, met eigen karakter, 
toegankelijk en uitdagend. Bewoners komen tot nieuwe ideeën, andere vormen van 
samenleven en een vernieuwde sociale binding met de omgeving. De omgeving nodigt uit tot 
wonen, werken, recreëren en zelfontplooiing. Mensen komen tot een andere invulling van hun 
dag en week doordat ze kunnen thuiswerken en de verbinding kunnen aangaan met cultuur 
en natuur. De kinderen leren in die omgeving respect te hebben voor anderen, om te gaan 
met natuur, zichzelf te ontwikkelen en uiting te geven aan hun emoties met behulp van kunst 
en cultuur.  
In de centra zijn goede winkelvoorzieningen aanwezig en zorgt een afwisselend horeca-
aanbod voor een aangenaam verpozen.  

  
Hoe 
Dit krijgt qua ontwerp verder zijn invulling op een Landschapsontwerpdag in september a.s. 
met fractieleden. 
De IRIS-nota, visie Akkermansweide, visie Engbergen en andere documenten zullen als basis 
dienen. Dan zal ontworpen worden hoe landschap en stedenbouw er binnen onze gemeente 
uit moet zien en hoe groen en rood daarin verbonden worden o.a. in de ideale suburb. 
Verder zorgen we ervoor dat in ons beleid een integrale verbinding tot stand komt tussen 
wonen, werken, recreëren, onderwijs, cultuur en sport en houden daarbij voortdurend voor 
ogen dat de schaal waarbij we dit realiseren niet te groot mag worden. De schaal moet blijven 
uitnodigen en mensen aanspreken, terwijl het voorzieningen niveau en de beleidsinterventies 
van hoogwaardige kwaliteit zijn.  
We betrekken daarbij nadrukkelijk de krachten die in de samenleving aanwezig zijn en nemen 
als overheid daarbij niet altijd het voortouw, sterker nog we zijn terughoudend daar waar de 
samenleving zelf haar krachten bundelt.  
Indien er een sterk regisserende rol nodig is, dan zorgen we daarvoor. We regelen vervolgens 
ook de overdracht naar de samenleving op termijn. 
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2. ENERGIEK ONDERNEMERSCHAP 

 
 
Foto 2013 
Het ondernemerschap spat er af in onze gemeente. Nergens zie je zoveel bedrijvigheid aan 
huis en geen dorp zo klein of er is wel een bedrijf te vinden.  
De maakindustrie met name de metaal en de bouw blijft onze kracht. De kennisindustrie staat 
niet meer in de kinderschoenen maar wint meer en meer terrein. Innovaties zijn bereikt vooral 
op duurzaamheid en technologie.  
Ook in toerisme en recreatie tonen we ons energiek ondernemerschap. 
De werkgelegenheid neemt substantieel toe vooral in Varsseveld, maar ook in Ulft. 
We creëren een aantrekkelijk ondernemersklimaat. We zijn als Oude IJsselstreek: Oersterk en 
Glashelder in ondernemerschap. We communiceren hier helder over en zijn een glasvezelrijke 
gemeente.  
Met dit alles trekken we nieuwe inwoners aan.  
  
 
Hoe 
We werken op het vlak van bedrijvigheid intensief samen met de andere gemeenten in de 
Achterhoek, maar het meest met de gemeenten in het westelijk deel van de Achterhoek. Wij 
leveren een substantiële bijdrage aan de Green Deal van de Achterhoek. Duurzaamheid en 
innovatie zijn voor ons hier leidend in. Biezenakker is hier een mooi voorbeeld van. 
We zoeken ook internationale samenwerking op dit vlak. Nadrukkelijk maken we structureel 
gebruik van het achterland (Duitsland) waar we dat voorheen ad hoc deden. 
 
We verbinden werkgelegenheid en wonen. Hierbij maken we gebuik van het imago van 
arbeidsmoraal en verbinden die met nieuwe werkvormen (maak- en denkindustrie). 
We beschikken over een economische en sociale kaart van alle bedrijven in Achterhoek (dus 
potentiële werkgevers) gekoppeld met universiteiten en innovatiecentra. Op dit terrein lopen 
we voorop in Nederland. We onderscheiden ons in techniek en innovatie. 
Door onze hele gemeente heen ligt een glasvezelkabel. Iedere woning en ieder bedrijf is 
aangesloten op het glasvezelnet. 
Daarmee faciliteren we nieuwe bedrijvigheid ook aan huis.  
  
Versterking van de kenniseconomie heeft topprioriteit. Dit leidt tot kennisoverdracht van 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, netwerken (lokaal, regionaal en grensoverschrijdend) en 
bevordering van innovatief personeel. 
We hebben een goedwerkend netwerk voor jongeren. We dragen de kenniseconomie over en 
versterken deze door doelgerichte scholing. We doen op Achterhoeks bedrijfsleven 
geconcentreerde scholing en onderzoek. Hierbij maken we gebruik van authentieke waarde(n) 
en nieuwe antwoorden op hoger academisch onderwijs.  
In regioverband zorgen voor een goede samenhang met het onderwijs o.a. door het 
aanbieden van goede opleidingsmogelijkheden. We zorgen ervoor dat we talentvolle jonge 
mensen binnenhouden en binnenkrijgen. 
 
We zorgen voor een goede bereikbaarheid voor iedereen naar de gemeente.  
We weten goed bij Den Haag binnen te komen.  
We profileren ons daar maar ook bij internationale bedrijven en de dienstensector o.a. met 
onze rustige wegen en goede bereikbaarheid (geen files) en vliegveld op 3 kwartier. 
 
Bedrijven in de knel blijven we helpen. Dit kan door o.a. uitplaatsen naar bedrijventerreinen 
binnen onze gemeente dan wel door uitplaatsing naar het regionale bedrijventerrein.  
 
Door ons ondernemerschap op het vlak van recreatie en toerisme verleiden we nieuwe 
groepen een dagje naar onze gemeente te komen. De volgende stap is dat ze een paar dagen 
blijven. Het bieden van een mooi conferentiecentrum helpt hier ook bij. 
Vervolgens brengen ze hier hun vakantie door of vestigen hun bedrijf hier. En dan… nemen 
ze de stap naar hier om te komen wonen! 
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We faciliteren zoveel mogelijk de ondernemers binnen onze gemeente. Onze 
accountmanagers bedrijven spelen hier een belangrijke rol in. Met invulling van het 
gastheerschap zorgen we ervoor dat een bedrijf één contactpersoon heeft voor alle 
vergunningen die hij nodig heeft. 
We denken mee met de ondernemers en doen mee: gewoon doen en aanpakken. Bij 
procedures: denken we in wat wel kan en mag. We pakken kansen, zijn slagvaardig, geven 
ruimte. 
Met het bedrijvenloket leveren we digitaal onze diensten aan de ondernemers. 
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3. EEN VOLLEDIGER ONDERWIJSAANBOD 

 
 
Foto 2013 
De hele onderwijsketen van kinderopvang tot volwasseneducatie heeft een goed niveau. 
We hebben zelf een HBO opleiding binnen onze gemeente of werken samen met een HBO 
instelling in de Achterhoek. In de volle breedte opleidingen aanbieden in onze gemeente 
kunnen en willen we niet bieden. 
Jongeren die niet het vervolgonderwijs in onze gemeente volgen, nemen deel aan het 
studentenleven in de studentensteden. Daarna keren ze weer terug naar onze gemeente om 
er te werken.  
De basisscholen in de kernen zijn zoveel mogelijk behouden en er is een brede school in elke 
grotere kern. 
Het onderhoud van de onderwijsgebouwen heeft een goed peil. 
De invulling van het onderwijs sluit goed aan bij de behoefte van het bedrijfsleven. 
 

 

 
 
 
Hoe 
Onderwijs heeft meerdere functies. Primair zien we het als middel om jezelf te ontwikkelen, je 
breed inzetbaar te maken en een baan te vinden. 
Daarnaast onderkennen we dat onderwijs cruciaal is voor de toekomstige economische 
structuur en acteren hierop. 
 
Door het naar behoefte aanbieden van woonruimte aan jongeren en de toename aan 
werkgelegenheid in onze gemeente kunnen de basisscholen in de kernen beter behouden 
blijven. Deze basisscholen in de kleine kernen kunnen veelal geen brede school zijn, maar 
zijn wel belangrijk voor de samenhang en aantrekkelijkheid van de kleine kernen. 
In de brede scholen worden de verschillende stadia van kinderopvang/leren/spelen 
geïntegreerd op een zodanige manier dat de herkenbaarheid en kleinschaligheid van het 
onderwijs niet in gevaar komt. 
 
We werken intensief samen met ROC’s, Hoge scholen en universiteiten en bedrijfsleven in 
onze omgeving. Daarmee geven we inhoud aan de driehoek onderwijs, overheid, 
bedrijfsleven.  
Het ROC kent een betere aansluiting bij werkgevers door het toepassen van 
competentiegericht onderwijs en zet in op een leven lang leren ook door het aanbieden van 
goede nascholing en volwasseneneducatie.  
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We zijn ons ervan bewust dat jongeren reizen geen probleem vinden. Er zijn goede 
verbindingen met het openbaar vervoer naar de studentensteden.  
We promoten dat scholieren ook over de grens kijken voor het volgen van vervolgonderwijs. 
Zo zijn op de Anton Tijdinkschool naast Nederlandse ook Duitse studenten. Omgekeerd 
zouden ook studenten uit onze gemeente naar de Technische Fachhochschule in Bocholt 
kunnen. Hiermee voorkomen we voor een deel dat studenten in Nijmegen of Enschede op 
kamers gaan. Ze kunnen Bocholt immers prima bereizen en blijven dan in onze gemeente 
wonen. 
 
In de Afbramerij vestigen we een innovatieplatform in de vorm van een 
studentenonderzoekscentrum. Dit vertaalt zich naar nieuwe producten en naar onderwijs in de 
zin van hierop afgestemde onderwijsprogramma’s, zie ook bij 7 met betrekking tot de 
Drufabriek. 

 
Daarnaast stimuleren we leerlingen om een opleiding in de zorgsector te kiezen. Immers de 
Zorg is grote werkgever en juist daar is een grote behoefte aan personeel. 
 
De onderwijsgebouwen voorzien in een breder karakter dan alleen onderwijs. Ook voor 
andere functies worden ze ingezet op het moment dat er geen onderwijs wordt gegeven. 
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4. BOUWEN VANUIT DE DOELGROEP 

 
 
Foto 2013 
Het is plezierig wonen in onze gemeente voor alle doelgroepen. De juiste woning staat op de 
juiste plek en op het juiste moment. 
We voorzien in de behoefte, ook voor starters en mensen met een kleine beurs.  
We behouden jongeren voor onze gemeente door blijvend te beschikken over starters 
woningen.  
We bieden ook woonvormen aan waarbij zorg samengaat met wonen. 
 
 
Hoe: 
We hebben goed inzicht in de behoefte aan welk type woningen in de verschillende kernen. 
We maken daarbij optimaal gebruik van de kennis die belangenverenigingen hierin hebben.  
Doelgroepen definiëren we aan de hand van leeftijd(sgroep) en leefstijl. Het beleid is gericht 
op leeftijdsfase en wooncarrière. 
 
Vanuit de leeftijdsgroepen zetten we bij de huisvesting vooral in op het houden en aantrekken 
van jongeren, jonge gezinnen en 45+ers. 
We pakken de jongerenhuisvesting structureel aan. Bij projectontwikkeling hebben we vooral 
aandacht voor grondgebonden woningen in de categorie €160.000,-- tot €220.000,-- 
We bereiken de jongeren in de communicatie door andere (bij hen passende) 
communicatievormen te gebruiken zodat zij het aanbod van starterswoningen goed kennen.  
We zorgen niet alleen voor een goede planning en programmering, maar benutten ook nieuwe 
vormen om blijvend passend aanbod aan starterswoningen te hebben en het voor jongeren 
ook (financieel) bereikbaar te maken en te houden.  
We bieden hierbij een pakket van instrumenten aan samen met andere partijen: Het gaat 
hierbij niet alleen om startersleningen, maar ook nieuwe innovatieve instrumenten. We denken 
hierbij o.a. aan: 
o Opnieuw invoering van gemeentegarantie 
o Mogelijkheid van toepassing van erfpacht 
o Korting op bouwgrond naar leeftijd 
o Levensfase bewust wonen 
o Toepassen van woningtransformatie 
o Aanvullende instrumenten die de doorstroom stimuleren 
 
Ook gaan we nadrukkelijk de jonge gezinnen (18-35 jaar) boeien en binden door in de 
nabijheid van nieuwe en bestaande voor deze doelgroep interessante woonwijken goede 
speel- en sportvoorzieningen, kinderopvang en onderwijs te hebben. 
 
Om ook de 45-70 jarigen te boeien en te binden bouwen we levensloopbestendig. Praktijk aan 
huis ook voor de uitoefening van vrije beroepen (kunstenaars) maken we mogelijk.  
 
We sturen in woningen en woonmilieus ook aan de hand van de aangetroffen en nieuw aan te 
trekken leefstijlen.  
Er is ook een groep inwoners die hecht aan de nabijheid van ouders. Om de combinatie zorg 
en wonen succesvol te maken wordt hierbij privacy voor ouders en grootouders 
gegarandeerd. 
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Om moderne doelgroepen aan te trekken zorgen we ook voor: 
o Een wijk waar experimenteel gebouwd mag worden. 
o Een wijk waar gewoond wordt in bijzondere woonvormen zoals hofjes met centrale 

ruimten (groepswonen) en waterwoningen. 
o Een vergaande duurzame wijk (energie niveau 0). 
o Mogelijkheid tot wonen op een landgoed met alle comfort. 
o Aanleg van aantrekkelijke parken in de omgeving van nieuwe woonwijken. 
o Vrije kavels. 
 
Voor het overige: 
- We steken in op verdergaande verduurzaming.  
- Maken we waar functieverandering in redelijkheid mogelijk is, bewoning van 

agrarische gebouwen helemaal vrij. 
- Bouwen we monumentale en andere bijzondere panden aan en verkopen ze. 
 
Voorwaarde om dit alles te bereiken is dat we de regie hebben en dus dat bouwgronden weer 
in bezit van de gemeente komen en we bouwen meer in eigen beheer (particulier 
opdrachtgeverschap). 
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5. INNOVATIEF VERVOER 

 
Foto 2013 
De onderwijsinstellingen, belangrijke voorzieningen, bedrijfsterreinen, kernen en het 
buitengebied zijn goed bereikbaar evenals Arnhem, Nijmegen, Enschede en de vliegvelden in 
de nabijheid in Duitsland. Er zijn alternatieve en snelle verbindingen voor langzaam verkeer 
Bovendien is dit vervoer betrouwbaar en duurzaam. 
 
 
Hoe 
De verschillende vormen van openbaar vervoer sluiten goed op elkaar aan ook qua tijden. 
Onderzoek naar de verplaatsingsbehoefte van mensen binnen, naar en vanuit onze 
gemeente, geeft hier de benodigde informatie voor, 
In aanvulling op of in plaats van een betere benutting van de regiotaxi’s kunnen carsharing en 
leenauto’s een goed alternatief zijn voor een tweede auto. Organisaties als Greenwheels en 
Connect Car zetten hier de toon, maar ook het initiatief vanuit de provincie voor de inzet van 
dorpsauto’s (een aantal auto’s per dorp) en lokale initiatieven kunnen hierbij succesvol zijn. 
Daarnaast zijn carpoolhaltes in de kleine kernen nodig.  
Maar ook een light-rail en een Eu-regionale sneltram kan soelaas bieden. 
 
We doen er alles aan om samen met de regio en provincie dubbel spoor op de lijn Arnhem-
Winterswijk te krijgen. 
 
Het openbaar vervoer van en naar de stations in onze gemeente is goedkoop, zo mogelijk 
zelfs gratis. 
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6. RECREATIEF POTENTIEEL VAN DE KLEINE KERNEN EN HET BUITENGEBIED 
 
Foto 2013 
De kleine kernen en het buitengebied behouden hun intieme uitstraling. De grote 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit is behouden en versterkt. Het gebied is goed 
ontsloten met fiets- en wandelpaden. Op de juiste plekken bevinden zich passende horeca en 
andere toeristische en recreatieve voorzieningen.  
Toeristen uit de verre omstreek weten dat je rond de Oude IJssel terecht kunt voor een 
stevige dag vermaak en een oergezellige vakantie, in een landstreek die je rust geeft en waar 
de bewoners om jou geven. Waar je voor normale prijzen terecht kunt en dus waar je graag je 
geld uitgeeft. Ook de eigen inwoners maken hier goed gebruik van. 
Het aantal overnachtingen in onze gemeente is gegroeid van ca 136.700 in 2008 naar bijna 
200.000 in 2013. 

 
 

Hoe 
We beschermen en herstellen de natuurwaarden in de ecologische verbindingszones. Zo 
beschermen we en herstellen de natuurwaarden in de bestaande natuurgebieden. Maar ook 
water maakt hier deel van uit. We benutten het potentieel van de Oude IJssel voor natuur en 
recreatie. Het traject van Doesburg tot Isselburg is bevaarbaar.  
 
Engbergen biedt tevens faciliteiten voor sportrecreatie. In de rest van de bossen en de natuur 
houden we de rust voor fietsen en wandelen en dagrecreatie. 
 
De fiets en wandelroutes vormen één netwerk en zijn goed aangegeven. Ze sluiten aan op 
(gemeente-)grensoverschrijdende routestructuren. 
We faciliteren dagrecreatie en bieden meerdaagse arrangementen. Deze brengen we samen 
met de VVV tot stand. 
 
Het buitenleven en landleven - ook gericht op maneges en goed en mooi ruiterpadennetwerk 
nutten we uit. Ook de ruiterroutes zijn goed aangegeven. Er is ruimte voor biologisch en 
ecologisch boeren. Streekproducten zijn door de hele gemeente heen goed te verkrijgen. 
We stimuleren als gemeente Oude IJsselstreek Gelderland als wijn provincie door één of 
meerdere wijnboerderijen in combinatie met bv. wijnproeven/excursies t.o.v. van de huidige 
situatie toe te voegen. 
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7.  OUDE INDUSTRIE VERBONDEN MET CULTUUR EN KUNST 
 

 
Foto 2013 
De Drufabriek is geen op zich zelf staande ontwikkeling meer. We benutten de uitstraling van 
de Drufabriek.  
Het centrum van Ulft, de Drufabriek, het Drupark (onderdeel van het buitengebied) maar ook 
de Oude IJssel zijn met elkaar verweven. 
Oude IJsselstreek heeft mede dankzij de Drufabriek landelijke en internationale uitstraling. 
Industrie en kunst gaan samen op. 
De beide ROC’s (Graafschap college en Rijn IJssel) hebben inmiddels vele groepen leerlingen 
afgeleverd. Voor zowel de horeca, beveiliging als sound en vision is de cultuurfabriek een 
gewilde leerwerkplek. De jongelui zijn voor het Drucomplex goede ambassadeurs geworden. 
De Drufabriek is onderdeel geworden van de internationale industrie-cultuurroute. Op het 
terrein worden naast de Nederlandse gasten veel Engelsen en Duitsers ontvangen.  
Huntenpop organiseert alweer voor de 5e keer het festival in het Dru park. Ook de kunstroute 
trekt veel bekijks. 
Niet alleen in de Drufabriek maar door de hele gemeenten heen is ruimte voor het houden van 
exposities ook d.m.v. het aanbieden van kunstroutes die grensoverschrijdend zijn en samen 
met Isselburg en Bocholt ontwikkeld zijn. 
De Drufabriek is regionaal een gewild conferentiecentrum geworden.  
 

 
 
 
Hoe 
De Drufabriek zien we als een belangrijke ontwikkeling. Oude industrie is weer cool. De stoere 
sfeer van industrieel erfgoed nutten we goed uit in combinatie met kunst. 
De Drufabriek neemt een belangrijke plaats in voor de (potentiële) inwoners die te 
interesseren zijn voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van onze gemeente 
maar ook veel waarde hechten aan culturele voorzieningen. De cultuurfabriek zorgt ervoor dat 
deze groep beter bediend wordt. De Stichting Cultuurfabriek werkt goed. Na de opening in 
september 2009 van de cultuurfabriek werpt de cultuurfabriek meteen zijn vruchten af.  

 
Op het gebied van popmuziek is in samenwerking met Stichting Kunst en Cultuur Gelderland 
een interessant programma ontwikkeld waar duizenden bezoekers uit de regio en ver 
daarbuiten op af komen. Voor bandjes biedt de Cultuurfabriek goed geoutilleerde 
popoefenruimten. De samenwerking met de muziekschool verloopt goed. Er worden 
gezamenlijke producties voorbereid en de Dru levert jaarlijks jonge popmuzikanten af. 
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Voor alle partijen die samen de fabriek gebruiken wordt een jaarlijks terugkerend festival 
georganiseerd waar vooral cultuur en cultuurverschillen op kunstzinnige wijze geuit worden. 
Eenmaal per jaar wordt de synergie manifest gemaakt. 

 
Wekelijks worden er op het complex rondleidingen verzorgd. Nog altijd zijn er veel 
belangstellenden. 

 
Het DRU park aan de overkant van de Drufabriek is tot ontwikkeling gekomen. Het agrarische 
landschap en de ecologie zijn op een bijzondere wijze verweven met nieuwe architectuur en 
kunst.  

 
Jonge afgestudeerde ondernemers krijgen kansen om in het gebied innovatieve bedrijven te 
starten. Het onder bijzondere architectuur ontwikkelde complex biedt ook ruimte voor kunst uit 
de depots van de grote musea. We noemen dit project het Depotmuseum.  

 
In de Afbramerij is het science centrum gerealiseerd. In dit centrum is het Nederlands 
ijzermuseum gevestigd, de kunstenaarsgroep Breekijzer, een expositieruimte voor de 
ondernemers uit de Achterhoek en een ontwerp- en testruimte voor studenten uit het MBO-
HBO- en WO-onderwijs. Samen met onderzoeksinstellingen is een testmodule ontwikkeld 
waar Achterhoekse bedrijven nieuwe producten kunnen laten testen door studenten. 



 18

 
 
 
 
 
8. NOABERSCHAP EN MODERN VERENIGINGSLEVEN 

  
 

Foto 2013 
Het omzien naar elkaar is een belangrijk goed. We maken hierbij gebruik van: 

- De overzichtelijke schaal 
- De diversiteit aan mensen en gemoedelijkheid 
- De handen uit de mouwen steken 
- Het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
- Het diverse verenigingsleven. 

Het verenigingsleven is aantrekkelijk voor iedereen, ook voor jongeren en leidt tot het 
aantrekken van nieuwe inwoners. 
Mensen van buiten de vaste kring worden ook in het sociale leven betrokken.  
Per jaar wordt €100.000,-- besteed aan initiatieven uit de samenleving en voor de 
samenleving. 
 

 
 
 
Hoe 
We hebben in de Achterhoek een natuurlijke houding die heel sterk leeft. Deze verworvenheid 
kunnen we benutten ook bij nieuwe inwoners: meedoen, participeren en zelfredzaamheid 
horen bij deze verworvenheden.  
Het noaberschap zal vooral moeten gaan om gemoedelijkheid en elkaar helpen. Daarnaast is 
ook belangrijk dat we mensen aanzetten om niet alleen te profiteren van de bijzondere sfeer 
en het rijke verenigingsleven van onze gemeente, maar er ook een bijdrage aanleveren. 
Rekening houden met wat zij belangrijk vinden in het leven is daarbij een belangrijke 
voorwaarde.  
 
Meer inwoners (huidige en nieuwe) moeten verleid worden om aan het verenigingsleven deel 
te nemen. Dit betekent dat het verenigingsleven meerwaarde moet bieden voor mensen die 
niet zo zeer van verplichtingen houden maar wel willen genieten. Dit kan door gezelligheid en 
nieuwe contacten te bieden. Anderzijds zal het ook voldoende ruimte moeten geven voor 
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nieuwe ideeën en initiatieven en niet te strakke (gedrags)regels moeten kennen om de meer 
individualistisch ingestelde inwoners hiervoor enthousiast te krijgen.  

 
Naast verenigingen en buurthuizen vormt horeca ook een belangrijke ontmoetingsfunctie. 
Horeca is vaak laag drempeliger om mensen buiten de vaste kring te bereiken.  

 
Door de dorpsplannen die de kernen aanbieden kunnen de kernen zelf invloed uitoefenen op 
de leefbaarheid in hun leefomgeving. Voorwaarde voor de slagingskans hiervan is dat we 
vanuit onze gemeente vooraf de verwachtingen goed bespreken en met de opstelling 
meedenken en participeren en vervolgens het dorpsplan serieus beoordelen en oppakken. 

 
Wij faciliteren de voorgaande ontwikkelingen vanuit de gemeente ook door gerichte subsidies 
te geven en los te laten!. 
Voor de komende 5 jaar denken we aan een 5 x €100.000 euro plan. Diverse initiatieven op 
gebied van maatschappij / samenleving (in competitie op inschrijven) komen hiervoor in 
aanmerking. 
Ook niet voor de hand liggende groepen worden hiervoor uitgenodigd en uitgedaagd.  
Wie wint kan 5 jaar maximaal €100.000 euro inzetten voor zijn initiatief, daarna stopt het of 
wordt het zelfstandig gecontinueerd.  
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9.  BEHEER GELIJK OP MET ONTWIKKELING 
 

 
Foto 2013 
Beheer loopt gelijk op met ontwikkeling. 
De basisdingen regelen we goed. Onze wettelijke taken voeren we goed uit. We zorgen 
daarmee dat onze inwoners zolang mogelijk regie over hun eigen leven kunnen houden en 
zorgen hierbij voor een goede omgevingskwaliteit en een behoorlijke kwaliteit van leven in de 
eigen leefomgeving. Dit wordt als vanzelfsprekend gezien en ervaren: 
veiligheid, zorg, sociale veiligheid, milieu, natuur, water maar ook (burger)participatie. 

 
 
 Hoe 

Mensen blijven zo lang mogelijk thuis wonen omdat iedereen mee kan meedoen m.b.t. 
zorg.We continueren de huisbezoeken vanuit het zorgloket. De mogelijkheden voor een WMO 
warenhuis zijn verkend.  
Mensen gaan niet meer naar grote verpleeg- of verzorgingshuizen, maar die zorg komt naar 
hen thuis door bv. de koppeling met wijkteams in combinatie met kleinschalige vormen van 
wonen. Deze kleinschalige woonvormen worden ook georganiseerd voor mensen met een 
andere culturele achtergrond. 
Ook de zorg om jongeren behoort tot de basisdingen die we goed willen regelen.  

 
De dorpencultuur van Oude IJsselstreek vraagt om veel groen. De groenstructuur richten we 
op leefstijlprofielen van buurten. We zorgen ervoor dat groen en beheer in evenwicht is en 
blijft. Hierbij staat het juiste soort groen op de juiste plaats. 
We gaan meer en meer van groen beheer naar groenontwikkeling. 
Het buitengebied planten we niet te veel dicht met bomen. Het coulissenlandschap geeft  
reeds voldoende beslotenheid om het gevoel van kleinschaligheid te geven. 
Meldingen over de openbare ruimte handelen we snel af.  
(Potentiële) bewoners vragen we zelf hun eigen omgeving (helpen) in te richten. 
Steeds meer beheren zij het openbaar groen en speelvoorzieningen in hun eigen buurt. 
Er kan voor gemaksgeoriënteerd groen worden gekozen in die wijken en buurten die daarom 
vragen.  

 
Onze bestuursstijl is gericht op burgerparticipatie. 
Dorps- en wijkaanpak richten we op groepen inwoners.  
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10.  STERKE GEBIEDSMARKETING 
 
 

Foto 2013 
Onze gemeente is en blijft onderscheidend in de combinatie van waarmaken van ambitie (lef) 
en kleinschaligheid. Dit dragen we goed uit. We sluiten hierbij aan op de identiteit van de 
Achterhoek.  

 
 
Hoe 
Deels sluiten we bij onze gebiedsmarketing aan op de gebiedsmarketing van de Achterhoek, 
deels doen we dit ook op eigen kracht.  
De losse selling points van onze gemeente zijn door een goede gebiedsmarketing aan elkaar 
geknoopt. Omdat ze in sfeer en qua inhoud voor een groot deel overeenkomt met de 
Achterhoek zoeken we hierbij aansluiting bij de identiteit van de Achterhoek. Daarnaast 
maken we duidelijk waar de unieke kanten van onze gemeente in gelegen zijn. We kiezen 
daarbij voor een beperkt aantal herkenbare en concrete “parels”, zoals het waarmaken van 
ambities in combinatie met kleinschaligheid en de Drufabriek.  
Wij danken onze naam aan de ligging aan de Oude-IJssel.  
Investeringen in natuurontwikkeling, recreatief aanbod, goede openbaarvervoer verbindingen, 
vernieuwende woonvormen, en economische impulsen in het stroomgebied van de Oude 
IJssel van Doesburg tot aan Vehlen in Duitsland, zorgen ervoor dat het gebied een 
aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsomgeving wordt. Investeringen in de herstructurering 
van Akkermansweide, de diverse centrumplannen en het plattelandsontwikkelingsproject 
Engbergen dragen allereerst bij aan de kwaliteitsdoelstellingen zoals in OWN2020 vastgelegd, 
maar nadrukkelijk ook aan de opwaardering van de grensoverschrijdende doelstellingen 
binnen de Oude-IJsselzone.  

  
Een andere insteek is dat we als Achterhoekse regio herkenbaar zijn waarin van alles te 
beleven is. Ontwikkelingen zoals de Dru-fabriek met daarbinnen het toeristisch thema "IJzer" 
spelen hierop in. 
 
 
We dragen Samen Oersterk en Gewoon doen goed uit. 
We zetten onze netwerken goed in.  

 
In de communicatie werken we meer samen met verschillende media. De communicatie via 
internet en lokale Tv-zenders nutten we hierbij ook goed uit. 
We hebben een aantrekkelijke site die aanspreekt en motiveert eens een kijkje te komen 
nemen in onze gemeente. 

 
We faciliteren een aantal festivals en beurzen waar landelijk mensen op afkomen. Huntenpop 
is een voorbeeld van zo’n festival. We benutten bij de locatie van een nieuw festival ook de 
meerwaarde van onze gemeente door de nabijheid van water, in dit geval de Oude IJssel. We 
gebruiken het als decor voor culturele activiteiten. We faciliteren in elk geval één dergelijk 
festival dat water als decor gebruikt. 
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11.  DIENSTVERLENING OP MAAT 

 
 
Foto 2013 
We kiezen bij de dienstverlening voor maatwerk.  
We zorgen voor digitale dienstverlening voor de inwoners die daar behoefte aan hebben en 
houden het persoonlijk voor hen die dat willen.  
We antwoorden zoveel mogelijk kanaalgericht (telefonisch, elektronisch, schriftelijk, 
mondeling). Al deze kanalen bieden we aan. 
Alle brieven worden binnen 10 dagen beantwoord: Zo mogelijk met een inhoudelijk antwoord 
en anders met de helderheid wanneer het inhoudelijke antwoord komt. 
Voor het fysieke loket kunnen mensen naast de gebruikelijke openingstijden ook afspraken 
maken buiten deze uren. 
We verbinden niet vaker dan één keer door. 

 
 
Hoe 
Met het project Gemeente heeft antwoord geven we hier invulling aan.  
Het optimaliseren van het reeds ingevoerde gastheerschap versterkt dit. 

 
Het klantgericht werken leggen we niet zo zeer vast in protocollen. Het gaat veel meer om 
waarden en gedrag. We leren van elkaar in wat goed gaat en ontwikkelen daar op voort. 
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12. ONDERSCHEIDENDE BEDRIJFSVOERING 
 

De conclusies van de raadsbijeenkomsten van de afgelopen maanden is dat we een 
organisatie willen zijn die ondernemend en toonaangevend is.  
We willen een goede balans hebben tussen beheer en ontwikkeling. We willen dat de 
medewerker vrij is om zijn of haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen; inventief, creatief, 
en op een wijze waarbij zijn/haar kwaliteiten wisselend ingezet kan worden.  
De burger staat voor ons centraal en moet in de verschillende rollen goed bediend worden: 
Dat wil zeggen: geen klachten, onze inwoners moeten de handelswijze goed kunnen 
begrijpen, Onze inwoners kunnen participeren op het nivo dat bij hem/haar past, onze 
inwoners krijgen geleverd wat hij/zij wil en waar hij/zij voor betaalt.  
De benodigde kwaliteiten van onze medewerkers zoals we die als leidinggevenden eerder 
hadden voorbereid voor de Visie samen oersterk zijn bekrachtigd. We zorgen daarbij voor een 
goed evenwicht tussen beheersmatige kwaliteiten (betrouwbaar, betrokken, respect en 
klantgericht) en ontwikkelingsgerichte elementen (ondernemerschap en toonaangevend). 
Wat merken we dan aan onze medewerkers? 

- zij voelen zich vrij om hun verantwoordelijkheid te nemen  
- zij voelen zich niet geremd door structuur en hiërarchie. Zij zijn inventief en creatief. 
- zij worden ingezet op hun talenten, dit betekent dat zij wisselend ingezet kunnen 

worden ook buiten hun reguliere taken om passend bij waar zij goed in zijn. 
- zij worden ervaren door onze inwoners, organisaties en instellingen als partner. 

 
Om deze ontwikkeling en de verwachtingen die onze inwoners, bedrijven, organisaties 
hebben, waar te maken, hebben we op een aantal plekken in de organisatie extra menskracht 
nodig.  
Refererend aan toezegging raad treft u in de bijlage de tweede tranch personeel aan. De 
benodigde formatie is gekoppeld aan het betreffende thema. Met het aanbieden In de 
begroting de integrale afweging te laten plaatsvinden.  
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13  FINANCIEEL KADER 
 

 
1. Algemeen 
De financiële positie van onze gemeente hebben we zorgvuldig onder de loep genomen. We geven in 
deze voorjaarsnota een beeld op de langere termijn en een voorstel hoe hierop te sturen. 
Er zijn dit jaar grotere belangen mee gemoeid dan andere jaren als gevolg van de economische 
recessie. Leidraad zijn de bestaande uitgangspunten, zoals vastgelegd in de nota’s rondom planning 
& control en grondbeleid. 
 
De te onderscheiden onderdelen van de financiële huishouding van de gemeente zijn: 
• Exploitatie 
• Investeringen 
• Grondexploitatie 
In de begroting en rapportages komen deze onderdelen bij elkaar. Ruwweg kunnen we stellen dat in 
de exploitatie de jaarbudgetten verwerkt worden. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de uitkering 
uit het gemeentefonds en daarna op afstand de gemeentelijke belastingen en leges en de resultaten 
uit de grondexploitatie (deze laatste kunnen ook negatief zijn). Het geld wordt besteed aan de zaken 
zoals die in de begroting worden bepaald. De uitgaven zijn de exploitatie budgetten en de 
kapitaalslasten van de investeringen.  
De resultaten van de exploitatiebudgetten worden rechtstreeks verwerkt in de jaarrekening, de 
resultaten van de investeringen worden via de kapitaallasten verwerkt in de jaarrekening en de 
resultaten van de grondexploitaties worden via winst- of verliesnemingen verwerkt in de jaarrekening. 
Daarnaast moet de liquiditeitspositie van de gemeente zich binnen vastgestelde grenzen bewegen.  
 
 
2. Ontwikkelingen 
Er is een aantal ontwikkelingen dat voor het financiële kader van belang is. 
Het gaat dan om grondexploitatie, woonlasten en leges, algemene uitkering, investeringen en 
liquiditeit en verkoop aandelen Nuon. Achtereenvolgens komen deze nu aan bod. 
 
Grondexploitatie 
Op basis van een inschatting gebaseerd op de voorspellingen van het centraal planbureau (CPB), 
heeft de economische recessie een groot effect op de grondexploitatie. Er zijn enkele varianten 
doorgerekend op gevolgen. Deze varianten berusten op een aantal aannames. Het is immers erg 
moeilijk te voorspellen wat de marktpartijen gaan doen.  
Deze doorgerekende varianten zijn: 
Variant 0: ongewijzigd beleid (verwerkt in de begroting 2009) 
Variant 1: investeringen ongewijzigd, opbrengsten lopen terug 
Variant 2: investeringen vertragen passief, opbrengsten lopen terug 
Variant 3: investeringen vertragen actief (meer dus), opbrengsten lopen terug 
Variant 4: investeringen versnellen, opbrengsten nemen (op termijn) toe. 
In onderstaande tabel treft u de gevolgen van deze varianten aan. De hier opgenomen gevolgen zijn 
alleen de rentelasten. Gevolgen voor de liquiditeitspositie zijn niet meegenomen. 
 
  0 1 2 3 4

2010 Nvt -450 -400 -400 -500

2011 Nvt -900 -700 -650 -1.100

2012 Nvt -1.200  -750 -600 -1.500 

2013 Nvt -1.500  -800 -550 -1.900 

 
Variant 2 vinden we het meest realistisch. Bij het uitblijven van verkopen gaan de investeringen in 
nieuwe projecten voor aankoop gronden en bouw en woonrijp maken vanzelf terug. Immers je gaat 
geen of minder kosten maken als je niets verkoopt. Er kan natuurlijk niets hard gezegd worden over 
de werkelijke hoogte van de verkoop van kavels, maar zeker is dat deze sterk zal terug lopen. Dat is 
landelijk nu al aan de gang. 
Belangrijk is ook om vast te stellen dat variant 4, versnellen van de investeringen, een negatief effect 
heeft. 
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Woonlasten en leges 
De woonlastenverhoging is conform besluit bij de begroting 5,5% per jaar. Hoe de verschillende lasten 
zich verhouden blijkt uit onderstaand overzicht: 
 

Omschrijving 
Begroting 

2009 
Begroting 
2010  

Begroting 
2011  

Begroting 
2012  

Begroting 
2013  

            
Afvalstoffenheffing 3.643.082 3.931.188 3.701.188 3.641.188 3.641.188 
Rioolheffing 3.155.000 3.380.646 3.612.532 3.851.139 4.097.383 
OZB (eigenaar 
woningen) 3.250.504 3.289.424 3.870.607 4.307.138 4.709.865 
Totaal 10.048.586 10.601.258 11.184.327 11.799.465 12.448.436 
* rioolheffing gebaseerd op huidige GRP. In de loop van 2010 dient een nieuwe GRP vastgesteld te 
worden. 

 
Vanaf 2010 is de verwachting dat de bouwleges teruglopen met € 400.000 t.o.v. 2008. Gezien de 
ontwikkelingen, zal het eerder meer teruglopen dan minder. Meerjarig sluit dat aan bij de nog 
voorzichtige uitkomsten uit regionaal overleg en zouden we voor 2010 en 2011 een minderopbrengst 
van € 400.000 moeten ramen. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer het aantal vergunningen terugloopt 
er ook minder kosten gemaakt worden. We schatten deze vermindering van de kosten 50% van de 
minderopbrengst van de leges. Bij € 400.000 minderopbrengst leges is dan het “netto nadeel” 
€200.000. Over de ontwikkelingen over de eventuele landelijke tariefstelling, valt op dit moment nog 
niets te melden. In de drie scenario’s die verder in dit hoofdstuk besproken worden, geven we voor de 
leges 3 verschillende financiële scenario’s. 
 
De commissie heeft in de vergadering van 19 maart 2009 het onderwerp hondenbeleid en 
hondenbelasting besproken. Om een integrale afweging te kunnen maken, is het besluit uitgesteld tot 
de voorjaarsnota. 
In de vergadering van de commissie leek er een meerderheid voor afschaffing van de 
hondenbelasting te zijn. 
Van de varianten van de commissie zijn de verschillende mogelijkheden doorgerekend.  
Bij afschaffing van de hondenbelasting bedragen de begrotingstekorten: 
Minimale variant: € 157.000 
Variant 1 Commissie: € 193.000 
Variant 2 Commissie: € 233.000 
 
Gezien de financiële vooruitzichten en de meerkosten die eventuele aanpassingen in het 
hondenbeleid met zich meebrengt, adviseren wij het huidige hondenbeleid te harmoniseren binnen het 
huidige budget. 
 
Algemene uitkering 
We houden de ontwikkeling van de algemene uitkering nauwlettend in de gaten. Op basis van de 
meicirculaire en de geraamde opbrengsten, is het effect van de algemene uitkering op de begroting 
t.o.v. 2008: 

2010: - €    500.000 
2011: - € 1.000.000 
2012: - € 2.000.000 
2013: - € 2.200.000 

 
Investeringen 
Bij onze ambitie past dat we onze investeringen verhogen. Daarnaast maakt de economische recessie 
dat het belangrijk is om te blijven investeren in de toekomst in plaats van stil blijven staan. Daarom is 
nu het moment om de jaarlijks afgesproken lasten die voortvloeien uit de investeringen, te verhogen. 
Ook is het noodzakelijk hier flexibel mee om te gaan. Investeringen die nu gedaan kunnen worden, 
naar voren halen in plaats van het strikt vasthouden aan vooraf bepaalde investeringsjaren. We 
maken hiermee geld met geld en houden de economie op gang. 
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We kennen twee soorten investeringen. Investeringen met een economisch nut (die kun je verkopen) 
en investeringen zonder economisch nut (met alleen een maatschappelijk nut). Principieel is de laatste 
categorie eigenlijk geen investering. Onderhoud van wegen behoort uit de investeringen te worden 
gehaald: je kunt onderhoud niet verkopen. Het voorbehoud om dat uit te voeren, ligt in het feit dat heel 
veel gemeenten het kapitaal om de wegen in één keer vervroegd en totaal af te schrijven, niet op kan 
brengen. Met de opbrengst van de aandelen verkoop NUON wordt dit mogelijk (zie NUON). Wij stellen 
daarom voor: 

- Haal het onderhoud wegen (5,1 miljoen per 1 januari 2010) acuut uit de investeringen door 
deze direct in één keer af te schrijven. 

- Stel een onderhoudspost wegen vast in de begroting. Gebaseerd op de laatste jaren zou moet 
dat ongeveer € 1 miljoen bedragen. 

 
Liquiditeit 
De kasgeldlimiet is voor 2009 bepaald op € 6,8 miljoen, dit is het bedrag dat we “rood” mogen staan 
voordat we een langlopende lening af moeten sluiten. De ruimte in de rente risiconorm is gerelateerd 
aan de omvang van de begroting en is gesteld op € 13,1 miljoen. Dit is de maximale hoogte van 
langlopende leningen die we in 2009 mogen afsluiten. 
Momenteel heeft de gemeente voor ruim € 16 miljoen aan kasgeld geleend. Het betreft gelden die de 
komende jaren terugvloeien met de realisatie van de onderliggende plannen. De voornaamste 
uitgaven zijn: 

Centrumplannen 1.700
Woningbouw 7.100
Bedrijfsterreinen 5.200
Totaal: 14.000

 
Vanuit de normen overschrijdt de gemeente de maximale kasgeldlimiet met € 9,2 miljoen. Normaal 
gesproken houdt dat in, dat dit omgezet zou moeten worden in een langlopende lening. Gezien de 
rente risiconorm zou dat nog kunnen tot een maximum van € 13,1 miljoen. Dit is alleen al noodzakelijk 
voor de geplande investeringen. Zonder het vooruitzicht van de inkomsten uit de verkoop van de 
aandelen NUON zou de huidige liquiditeitspositie van de gemeente onacceptabel zijn.  

 
Verbetering van de huidige liquiditeitspositie is nodig om een goedkeurende rechtmatigheidverklaring 
van de accountant te krijgen. 

 
Verkoop aandelen NUON 
Er is besloten de aandelen van Nuon te verkopen. De opbrengst zal ongeveer € 40 miljoen zijn, in 4 
tranches verdeeld. Dit betreft een incidenteel voordeel. Het structurele gat dat in de begroting ontstaat 
omdat de dividenduitkering van Nuon dan wegvalt, bedraagt op den duur bijna € 1,1 miljoen per jaar. 

 
Ons advies met betrekking tot de opbrengst van 40 mln.: 

 € 12,8 miljoen uit de eerste tranche van de verkoop van de aandelen NUON 
inzetten om de kortgeld problematiek op te lossen (zie “liquiditeit). Daarmee 
worden hoge rentelasten voorkomen en blijft de liquiditeitspositie gezond. 

 De restgelden van de eerste tranche verkoop aandelen NUON (€ 6 miljoen) aan 
te vullen met de in 2010 te ontvangen Langenberggelden van 1,1 miljoen en dit 
aanwenden om de investeringen van 5,1 miljoen af te schrijven en de post voor 
het onderhoud in 2010 en 2011 incidenteel te dekken. De kapitaallasten van het 
onderhoud vallen dan vrij: € 700.000. 

afschrijven bestaande investeringen wegen 5,1 
incidentele dekking van de onderhoudslasten 
2010 1,0 
incidentele dekking van de onderhoudslasten 
2011 1,0 
Totaal benodigd incidenteel: 7,1 
Dekking Langenberggelden 2010 1,1 
dekking uit NUON geld 6,0 
Totale dekking incidenteel: 7,1 
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  Voor de resterende tranches wordt een nader voorstel uitgewerkt. Hierbij moet 

rekening worden gehouden met het gat in de exploitatie doordat het te ontvangen 
dividend wegvalt. De uitkering van de 4 tranches wordt hieronder weergegeven: 

 

jaar 
omvang 
tranche 

Oude IJsselstreek (in 
mln.) 

2009 49% 18,8 
2011 15% 6,3 
2013 15% 6,3 
2015 21% 8,8 
  100% 40,2 

 
3. Scenario’s en advies 
 
We hebben naar aanleiding van de hierboven genoemde ontwikkelingen 3 scenario’s uitgewerkt. 
Hierbij merken we op dat het aannames betreft, momenteel is moeilijk in te schatten wat de economie 
gaat doen en wat de gevolgen hiervan voor de gemeente zijn. Het saldo in de eerste kolom is het 
saldo uit de begroting 2009-2012 en bevat het personeelsbudget van de fase “van beheer naar 
beheer en ontwikkeling” dat vorig jaar bij de voorjaarsnota behandeld is. 

 
De variabele factoren zijn de bouwleges en de algemene uitkering.  

 
Scenario 1: optimistisch (herstel economie in 2010) 

Saldo 
begroting 

  

2009-
2012 

Bouw-
leges 

Algemene 
uitkering 

Scenario 
2 grex 

Tekort 
dividend 

Voordeel 
wegen 

Nadeel 
kapitaal- 
lasten 

Nieuw 
saldo 

2010 -4 0 -500 -400 -660 700 -100 -964
2011 -273 0 -1.000 -700 -600 700 -200 -2.073
2012 -266 0 -1.500 -750 -785 700 -300 -2.901
2013 -266 0 -1.000 -800 -720 700 -300 -2.386
 

             
      Scenario 2: middel (economische recessie duurt nog 2 jaar) 

Saldo 
begroting 

  

2009-
2012 

Bouw-
leges 

Algemene 
uitkering 

Scenario 
2 grex 

Tekort 
dividend 

Voordeel 
wegen 

Nadeel 
kapitaal- 
lasten 

Nieuw 
saldo 

2010 -4 -200 -500 -400 -660 700 -100 -1.164
2011 -273 -150 -1.000 -700 -600 700 -200 -2.223
2012 -266 -100 -1.500 -750 -785 700 -300 -3.001
2013 -266 0 -1.000 -800 -720 700 -300 -2.386

 
   
     Scenario 3: pessimistisch (economische recessie duurt meer dan 4 jaar) 

Saldo 
begroting 

  

2009-
2012 

Bouw-
leges 

Algemene 
uitkering 

Scenario 
2 grex 

Tekort 
dividend 

Voordeel 
wegen 

Nadeel 
kapitaal- 
lasten 

Nieuw 
saldo 

2010 -4 -200 -500 -400 -660 700 -100 -1.164
2011 -273 -200 -1.000 -700 -600 700 -200 -2.273
2012 -266 -200 -2.000 -750 -785 700 -300 -3.601
2013 -266 -200 -2.200 -800 -720 700 -300 -3.786
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Wij adviseren scenario 2 waarbij we rekening houden met een aantrekken van de economie na 2 jaar 
en daarom een positief effect op de bouwleges en de algemene uitkering. Wat betreft de algemene 
uitkering gaan we ervan uit dat de vooruitzichten van het ministerie de komende jaren wordt bijgesteld. 
 
 
Samenvattend adviseren wij: 

 De financiële basis als in scenario 2 hanteren. 
 Het voeren van een geharmoniseerd hondenbeleid binnen het huidige budget. 
 Haal het onderhoud wegen (5,1 miljoen per 1 januari 2010) nu uit de investeringen door deze 

direct in één keer af te schrijven. 
 Stel een onderhoudspost wegen vast in de begroting. Gebaseerd op de laatste jaren zou moet 

dat ongeveer € 1 miljoen bedragen. 
 Terughoudend omgaan met uitgaven die niet begroot zijn (bijvoorbeeld strategische 

aankopen). 
 Ruimte open houden zodat de raad ook wat te kiezen heeft bv. Zelfvoorzienend energiebedrijf 

Achterhoek oprichten 
 

En met betrekking tot de opbrengst van de aandelen verkoop NUON: 
  € 12,8 miljoen uit de eerste tranche van de verkoop van de aandelen NUON inzetten om de 

kortgeld problematiek op te lossen (zie “liquiditeit). Daarmee worden hoge rentelasten 
voorkomen en blijft de liquiditeitspositie gezond. 

  De restgelden van de eerste tranche verkoop aandelen NUON (€ 6 miljoen) aan te vullen met 
de in 2010 te ontvangen Langenberggelden van 1,1 miljoen aanwenden om de investeringen 
van 5,1 miljoen af te schrijven en de post voor het onderhoud in 2010 en 2011 incidenteel te 
dekken. De kapitaallasten van het onderhoud vallen dan vrij: € 700.000.  

 
Met de bovengenoemde adviezen rest er nog een structureel tekort op de begroting.  
 
Incidenteel adviseren wij dit als volgt te dekken: 

 Bij de verkoop van de NUON aandelen is een bedrag van de 1e tranche gereserveerd voor 
eventuele claims op Vattenfall. De garantie valt in 3 fasen vrij indien er geen claims gelegd 
worden. Dit is respectievelijk voor 2010, 2011 en 2010: 0,8 mln, 0,4 mln. en 0,4 mln. 

 
Structureel is er een aantal, dat naar de begroting toe verder uitgewerkt worden: 

 subsidie provincie/rijk netwerken benutten/subsidioloog. 
 verkennend onderzoek naar zorg/werk en inkomen fysiek bijeen te brengen 
 allianties aangaan met marktpartijen, andere overheden: cofinanciering. Ook hiermee maken 

we geld met geld. 
 
Daarnaast vormt de prioriteitstelling zoals verwoord bij 0. Inleiding de lijn op grond waarvan overige 
keuzes worden gemaakt om tot een sluitende begroting te komen. Alles wat we willen versnellen en 
aanjagen op basis van de voorliggende voorjaarsnota vindt u dit najaar terug in de begroting. 
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BIJLAGE 1: CONFORM TOEZEGGING RAAD: TWEEDE TRANCH PERSONEEL 
 

Dienstverlening op maat 
Onze gemeente heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Met het project “de 
gemeente heeft antwoord” krijgt dit gestalte en zijn we klaar voor de toekomst. Het helpt de 
contacten met inwoners professioneler en direct af te handelen. De kwaliteit van 
dienstverlening verbetert hierdoor. Een projectleider (1,0 fte) en extra formatie (0,5 fte) bij het 
eerste telefonische contact met onze inwoners is een “must” voor het laten slagen daarvan en 
om dienstverlening op maat (Multi-channel) te kunnen leveren.  

 
Beheer gelijk op met ontwikkeling 
Eén van de visitekaartjes van een gemeente is het aanzien van de buitenruimte; ligt het groen 
er verzorgd bij, hoe staat het met het wegenonderhoud, worden klachten van bewoners 
afdoende en tijdig verholpen.  
Een andere wens is om inwoners meer de regie te geven, waarbij de gemeente als facilitator 
optreedt. Onze inwoners voeren zelf plannen uit, waarbij de medewerkers meedenken en 
inwoners bij elkaar brengen.  
Om hieraan te kunnen voldoen is structurele uitbreiding nodig van de buitendienst met 3 fte. 
Twee van de drie fte bezetten we met mensen vanuit het Iswi en Wedeo. 

 
Recreatief potentieel van de kleine kernen en het buitengebied  
Om tot een volwaardige uitvoering van het landschapsbeleid te komen is een volwaardige 
landschapcoördinator nodig. Het resultaat is dat we dan: 

o de speerpunten plattelandsontwikkeling én recreatie & toerisme kunnen uitvoeren. De 
landschapscoördinator kan direct aan de slag met de uitvoering van Engbergen, met 
de uitvoering van het Zwarte Veen, maar ook met acties in het kader van de 
economische recessie (we staan daarbij te springen om een landschapscoördinator) 

o de projecten Op weg naar 2020 voldoende kunnen voeden vanuit landschappelijke 
inbreng. 

o het Landschapontwikkelingsplan (LOP) en daarmee het Reconstructieprogramma en 
de Ecologische Hoofdstructuur voldoende kunnen uitvoeren. 

o investeren in de samenleving: rond de keukentafel en in gesprek en adviezen geven 
bv. aan agrariërs over de invulling van kleine landschapselementen. 

 
Door alle thema’s heen: stimuleren creativiteit en van elkaar leren en jonge mensen stromen 
in.  
Onze inwoners verwachten een wendbare organisatie; een organisatie waar zo min mogelijk 
klachten over komen. Een voorbeeld daarvan is het actief contact opnemen met inwoners die 
een bezwaarschrift hebben ingediend. Dit om onnodige procedures, die belastend zijn voor 
onze inwoners, te voorkomen.  
Een ander initiatief dat we als organisatie graag willen uitbouwen is het van elkaar leren. Dan 
kan door collega’s van andere afdelingen over de schouder mee te laten kijken naar 
problemen en situaties. Zodoende kan een betere afweging gemaakt worden. Ook dit past bij 
het doel: onze inwoners krijgen geleverd wat zij willen en kunnen op een goede manier 
participeren.  
Met 1,5 fte in algemene dienst bieden we jonge mensen een mooie functie om te starten bij 
onze gemeente. Uit landelijke ervaringen blijkt dat de stap voor jonge mensen van de 
opleiding naar de gemeente groot is. Als ze eenmaal bij de gemeente binnen zijn blijkt in bijna 
alle gevallen dat ze heel enthousiast zijn en er graag willen blijven werken. Zij hebben juist 
behoefte aan breed op verschillende plekken in de gemeente ingezet te worden, traineeship. 
Het mes snijdt aan twee kanten: ze helpen daar op die afdelingen waar de nood het grootst is: 
ze worden dus voor kortere perioden op verschillende afdelingen ingezet. 

 
Voorlopig blijven we de bezuiniging op het management op tijdelijke basis invullen. 

 
 

Al met al komt het neer op het vrijgeven van: 
Ontwikkeling: ondernemend, toonaangevend en creatief: 

- dienstverlening op maat/multichannel: €93.000,- (1,5 fte) 
- wisselend inzetten jonge medewerkers door organisatie heen (trainees) €50.000,00  
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Beheer gelijk op met ontwikkeling en recreatief potentieel buitengebied: servicegericht, 
betrokken en betrouwbaar 

- openbare ruimte schoon, heel en verzorgd. €109.000,- (2,8 fte) 
- landschapscoördinator €37.000,- (0,6 fte) 
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