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1. Opening 
 
De voorzitter: Goedenavond, dames en heren, heel hartelijk welkom bij de vergadering van de 
gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek. Ik heb een afmelding gekregen van mevrouw 
Beumer van D66 wegens ziekte, maar ik zie dat er nog een aantal stoelen niet bezet zijn. Ik weet niet 
of dat afmeldingen zijn of dat wij nog mensen kunnen verwachten. Ik hoor dat de heer Steenjes 
afwezig is en dan zie ik de heer Vossers en mevrouw Siner-Sir nog niet, mogelijk komen die nog. 
Welkom ook aan de leden van het college en aan de mensen op de publieke tribune, hartelijk welkom. 
Ik hoop dat u het goed kunt verstaan. Mocht dat niet zo zijn, en ik kijk uw kant op, zwaai dan even 
naar mij of naar de griffier, dan proberen wij er iets aan te doen om het beter verstaanbaar te maken. 
Welkom ook aan onze ambtenaren, zij hebben heel hard gewerkt om de begrotingen zover klaar te 
krijgen, voor de behandeling in de gemeenteraad. Welkom ook aan de vertegenwoordiger van de 
pers. Dames en heren, 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 en 
levensovertuiging en de gemeente onpartijdig, vrijmoedig en met wijsheid besturen. Met deze 
woorden is de vergadering geopend.  
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter: Zoals u op uw tafel heeft gezien, staan er op de agenda drie punten: de tweede 
bestuursrapportage van 2010, de begroting 2011 en de tarieven van 2011. Wij hebben afgesproken 
dat wij de begroting over twee avonden verdelen. Dat betekent dat wij vanavond de eerste termijn 
krijgen vanuit de gemeenteraadsfracties. De vijf fracties gaan hun algemene beschouwing geven over 
die begroting, dan is er een schorsing en daarna zal het college, ook in eerste termijn, een reactie 
geven op de reacties vanuit de fracties. Aanstaande donderdag gaan wij dan verder met de tweede 
termijn van de gemeenteraad, de tweede termijn van het college en daarna de afronding en 
besluitvorming. Dat is de procedure met betrekking tot de begroting. Daarnaast staat ook de tweede 
bestuursrapportage 2010 op de agenda en die moeten wij ook vaststellen. Er zijn twee mogelijkheden: 
u kunt de bestuursrapportage bij de begrotingsbehandeling betrekken, maar ze staan hier wel als 
twee aparte punten. Daar moet u dus wel een besluit over nemen. Wilt u de tweede 
bestuursrapportage apart behandelen, of neemt u het stuk in een keer mee met de begroting 2011?  
Ik kijk even naar de fractievoorzitters om te horen wat hun reactie daarop is. Men is het ermee eens 
om de beide stukken samen te behandelen. Dat betekent dat u bij uw algemene beschouwingen ook 
de opmerkingen over de bestuursrapportage verwerkt en dat wij aan het einde beide vaststellen. Is 
dat akkoord om dat zo te doen? Fijn dank u wel. Wij behandelen ze samen.  
 
 
3. T weede Bestuursrapportage 2010 en Begroting 2011 
 
De voorzitter: De begroting is, mag ik wel zeggen, het belangrijkste document dat wij in een jaar 
behandelen. In de begroting staan de doelen en plannen geformuleerd, het zijn de dingen die wij het 
komend begrotingsjaar als gemeente willen gaan realiseren en bevat eigenlijk alle beleidsvelden. 
Wanneer u dus instemt met deze begroting, stemt u er ook mee in om heel veel van die punten te 
gaan realiseren en zetten wij er ons ook voor in om die doelen te bereiken. U geeft sturing aan een 
heel groot deel van de onderwerpen die in de gemeente aan de orde zijn. Naarmate wij dat beter doen 
zijn er ook minder raadsvoorstellen en nota’s nodig en naarmate die begroting sterker is en beter is, 
gaat er ook de uitstraling van uit dat wij als gemeente goed weten wat wij doen en dat u als raad ook 
goed stuurt aan de voorkant en controleert aan de achterkant. Dat is eigenlijk wat wij de komende 
twee avonden gaan doen. Ik wens u daar allemaal heel veel succes bij. Een punt van orde is dat u op 
uw tafel een memo vanuit het college heeft aangetroffen welke vandaag verschenen is. Ik verzoek u 
die ook mee te nemen bij de behandeling van de begroting en ik wil wethouder Van Balveren vragen 
om nog even kort toe te lichten waarom die memo op deze wijze en op dit moment op de tafels ligt. 
 
Wethouder Van Balveren: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Het is niet plezierig om aan de 
vooravond van de begrotingsbehandeling toch nog een correctie op de geplande begroting aan te 
moeten brengen. U weet dat wij voor de taak staan om in ieder geval een sluitende begroting aan te 
bieden. Daarom kwam het bericht over de btw op het leerlingenvervoer, welke veertien dagen geleden 
middels een arrest is afgeschaft, voor ons als een soort donderslag bij heldere hemel. Toen wij daar 
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vanmorgen tijdens de collegevergadering op gewezen werden, hebben wij gemeend om u daar per 
omgaande over te moeten informeren. Het zou heel vervelend zijn geweest wanneer wij daar 
donderdag of misschien wel na de begrotingsbehandeling mee gekomen zouden zijn. U kunt zich 
alleen voorstellen dat wij op dit moment nog niet de mogelijkheid hebben gehad om uit te zoeken hoe 
wij aan dat bedrag van die 180.000 euro komen. Toch hebben wij als college de plicht u vanavond, 
aan de vooravond van de discussie, een sluitende begroting aan te bieden. Dat houdt in dat ons 
eigenlijk geen andere weg openstond dan zoals nu verwoord staat. Linksom of rechtsom, wij zullen u 
een sluitende begroting moeten aanbieden en dat houdt in dat wij voorstellen om de ozb meer te 
verhogen dan wij in eerste instantie hebben gedaan. Wij zullen in het college nog verder bespreken 
hoe dit ontstaan is. Het is echter een zeer recente jurisprudentie en voor ons als college was er geen 
andere keus dan u nu te informeren, dat datgene dat wij als een vorm van een bezuiniging binnen 
wilden halen, op dit moment niet lukt en ook niet is toegestaan. Tot zover, voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Balveren. De heer Finkenflügel van Lokaal Belang. 
 
De heer Finkenflügel: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik wil hier toch op reageren. De wethouder 
gebruikt de woorden: ‘niet plezierig’; ik vind dat zeer eufemistisch uitgedrukt. Ik ben er knap door 
overvallen en in mijn eerste reactie vond ik het een minachting van de raad om op het laatste moment 
met zo’n ingrijpende wijziging te komen. Alle raadsfracties hebben zich voorbereid op de cijfers die er 
lagen en als je dan op het laatste moment met dit soort veranderingen komt, vind ik dit zeer ongepast. 
Ik zal mijn algemene beschouwing daar straks op moeten aanpassen en ik heb hierover ook nog geen 
overleg kunnen hebben met mijn fractie. Nogmaals, ik vind dit niet kunnen en vind het bijna triest dat 
het zo moet gebeuren. 
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw reactie op deze memo. Dan stel ik voor dat wij starten met de 
algemene beschouwingen en uw reacties op de begroting. Wij hebben daar een bepaalde volgorde 
voor: degene die dit jaar als eerste komt, gaat volgend jaar naar de tweede plaats en degene die dan 
laatste is, gaat weer als eerste. Wij hebben er in de tussentijd natuurlijk wel een nieuwe fractie bij 
gekregen, die van D66. Ik heb dus de vrijheid genomen om die er tussen te voegen. Dat betekent dat 
de sprekersvolgorde als volgt zal zijn: eerst het CDA, dan de fractie van Lokaal Belang, daarna de 
fractie van D66, als vierde komt dan de fractie van de Partij van de Arbeid aan het woord en de VVD 
sluit deze rij. Dan is nu het woord aan de fractievoorzitter van het CDA, de heer Van de Wardt. 
 
De heer Van de Wardt: Ja, voorzitter, dames en heren, toen ik bezig was met de voorbereiding van 
deze begrotingsraad, werd ik getriggerd door een dvd met een concert van U2. Ik weet niet of u de 
dvd kent: ‘de 360˚ tour’. Ik zag een gigantisch stadion vol mensen en een enorm podium met 
daaromheen een ring zoals je ook bij Saturnus ziet. Die ring werd met het podium verbonden door 
middel van bruggen en daar werd het concert op gegeven. Ik heb deze metafoor en dit gedachtegoed 
vertaald naar deze avond. Ik was in de veronderstelling, ook naar aanleiding van het 
burgerbegrotingsforum, dat het vanavond erg druk zou worden. Het valt mij in dat opzicht enigszins 
tegen, maar ik ben toch blij dat wij de mensen die er zitten welkom kunnen heten. Ik voel mij een 
beetje het midden van het stadion en ik voel mij ook een beetje het podium. En de titel van deze tour 
is zoals ik al zei: 360˚ en dat betekent dat je om je heen kijkt, dat je naar alle kanten kijkt, maar ook 
dat je een ‘mindsetting’ hebt van 360˚, dat je ook vanuit alle hoeken en vanuit alle windstreken kijkt 
naar wat er gezegd en bedacht wordt. Afgelopen zaterdag hebben wij hier het burgerbegrotingsforum 
gehad en dat was eigenlijk een sprekend voorbeeld van hoe wij samen met elkaar invulling kunnen 
geven aan zo’n begrotingsraad. De tweede metafoor die ik wil gebruiken is de bril van Bono. Zoals 
jullie misschien wel weten heeft Bono meestal een bril op met een bepaalde kleur en vorm en bij dit 
concert was het een transparante bril. Wij willen vanavond ook op een transparante manier naar deze 
begroting en avond kijken en op een transparante manier luisteren naar wat anderen te zeggen 
hebben. Onze slagzin bij de verkiezingen was immers: ‘Het DNA van het CDA: duidelijk en 
aanspreekbaar’. Wij willen daarom ook de letters van bril in ons betoog verwoorden. Die vier letters 
staan wat ons betreft voor de b van betrokkenheid, de r van realistisch, de i van investeren en de l van 
lasten en baten.  
 
Betrokkenheid. Voorzitter, als raad hebben wij een verantwoordelijkheid: naar onze burgers toe willen 
wij graag transparant zijn en wij willen, zoals ik net al heb gezegd, graag bruggen slaan. Wij hebben 
burgerparticipatie gehad in de vorm van een burgerbegrotingsforum, een burgerjury, en vanavond 
willen wij daar verder inhoud aan geven. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heb ik gezegd 
dat wij moeten gaan nadenken, althans dat vindt het CDA, over het ‘civilsociety-denken’. Civilsociety 
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is: ‘samenleven doe je niet alleen’. Wij willen daar graag verder invulling aan gaan geven. Ik heb eens 
gegoogeld en zag bij Wikipedia dat bij civilsociety ‘burgermaatschappij’ staat. Dat sluit erg aan bij 
burgerparticipatie. Volgens het CDA is dit het cement van onze maatschappij en van de 
gemeenschap. Wij willen graag aan de civilsociety ofwel burgermaatschappij invulling gaan geven en 
wij zullen daar straks ook een motie over indienen.  
 
Werk en participatie. Voorzitter, in de begroting staat: ‘wie kan werken, werkt’. Dat klinkt ons positief in 
de oren want werk betekent participatie. Het betekent ook dat er in onze gemeente nog veel mensen 
zijn die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daar zullen wij ons een extra inspanning voor 
moeten getroosten. Daar moeten wij extra aan werken en daar is maatwerk bij vereist. Er staat in de 
begroting dat wij een doelstelling hebben voor de startkwalificaties voor de jongeren die van school 
komen. Er wordt een ambitie neergelegd van 20% over een periode van vier jaar. Voorzitter, wij 
vinden dat te mager. In een krapte op de arbeidsmarkt en zeker als het gaat om gekwalificeerd 
personeel, zouden wij die ambitie hoger willen neerleggen. Wij zullen daar straks ook een 
amendement over indienen. Wij willen in ieder geval naar een ambitie toe van 20% per jaar, omdat wij 
van mening zijn dat elke jongere zonder startkwalificatie al een achterstand heeft en in zekere zin 
kansarm is.  
 
De Wmo. De Wmo is van jaar tot jaar een discussiepunt, met name als het om geld gaat. Ook nu weer 
zien wij in de begroting dat het onduidelijk is of wij geld te kort komen, of wij geld overhouden, of dat 
de uitkering misschien nog meevalt. In ieder geval kunnen wij in de tekst lezen dat wij in 2011 een 
nieuw beleid voor de Wmo moeten gaan vaststellen. Wij willen de raad graag oproepen om aan ‘de 
voorkant’ mee te gaan doen om dit beleid gestalte te geven. Vooral niet alleen gestuurd door 
‘muntjes’, maar in eerste instantie door ‘visie’. Een visie op de Wmo, niet om pleisters te plakken of 
verbandjes te leggen, maar vanuit preventie kijken naar hoe wij aan die Wmo-beleidsnotitie invulling 
kunnen gaan geven. Wat ons betreft is dat ook een onderdeel van civilsociety.  
 
Volksgezondheid. Wij hebben gisteren in de krant kunnen lezen dat er een ludieke actie is van de 
GGD in de Achterhoek rond alcohol en alcoholmisbruik. Dat spreekt ons bijzonder aan. Ook in de 
tekst van de begroting staat iets genoemd over alcohol en alcoholmisbruik, maar met het noemen 
alleen ben je er niet. Wat ons betreft is het meer dan alleen maar zeggen dat er gebruik of misbruik is. 
Wij roepen de raad dan ook op om de komende tijd middels een debatpunt eens verder na te denken 
over wat wij meer kunnen doen dan wij nu al doen. Wij roepen hiermee natuurlijk wel de vraag op wat 
wij dan willen. Onze fractie vindt dit punt echter te belangrijk om te laten liggen. Voorzitter, in de 
begroting staat genoemd dat het college met name de jongeren oproept om meer aan sport te gaan 
doen. Wij enthousiasmeren dat. Ook wat gezondheid betreft is meedoen aan sport belangrijk voor 
onze jeugd en voor onze gemeente. Ik noem hier met name ook even de ziekte obesitas. Maar er zijn 
meerdere dingen te noemen waarbij wij vinden dat gezondheid en sport hand in hand gaan.  
 
Zorgnetwerken. Voorzitter, wij lopen regelmatig tegen het punt aan dat burgers van onze gemeente bij 
verschillende loketten aan moeten kloppen. Soms is het niet erg duidelijk waar zij moeten zijn met hun 
vraag en soms worden ze niet altijd op een even klantvriendelijke manier behandeld. Wij zouden 
graag aan deze raad en ook aan het college een oproep willen doen om te gaan kijken hoe wij de 
zorgnetwerken beter met elkaar samen kunnen laten werken, zodat in ieder geval, ik noem het maar 
de ‘eenloketfunctie’ wat meer vorm en inhoud gaat krijgen. Wij kennen onderhand het Zorgloket, een 
loket voor Werk en Inkomen, wij hebben een loket voor de Stadsbank, een loket voor Jeugd en Gezin, 
maar je merkt dat er steeds meer zaken in elkaar grijpen. Het is voor mensen soms erg moeilijk om te 
weten bij welk loket zij moeten zijn, als het al niet zo is dat mensen zeggen ergens te zijn geweest en 
weer doorverwezen werden. Dat wordt niet begrepen.  
 
Welzijnswerk. Voorzitter, in de voorliggende begroting wordt gesproken over welzijnswerk, over de rol 
van Fidessa, over de opschaling en over de taken die Videssa uitvoert. Als het over opschaling gaat 
en over efficiency, wordt hier steeds weer het geld genoemd. Wij hebben al meerdere malen een 
oproep gedaan, ook naar deze raad, om na te denken over een welzijnsnotitie. Hoe kunnen wij op 
onze eigen manier en met een eigen verantwoordelijkheid, een duidelijk verhaal neerzetten over wat 
wij verwachten richting college en richting welzijnsinstellingen, een kadernotitie dus? Wij zullen daar 
dadelijk ook een motie over in stemming brengen. 
 
Jeugd en Jongeren. Voorzitter, ik ben vorige week erg enthousiast geworden van de jongerenraad en 
de aftrap daarvan in de Radstake. Een aantal van ons is daarbij aanwezig geweest en wij hebben 
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gemerkt hoe enthousiast jongeren zijn. Wij zouden daar nog veel meer mee kunnen. In ieder geval 
hebben wij daar een begin mee gemaakt en het is verassend en soms ook niet, ik heb zelf ook 
tienerjeugd thuis, hoe zij over bepaalde dingen in de maatschappij denken en hoe verhelderend en 
soms simpel eenvoudig dat kan zijn. Ook dit punt zouden wij in dit programma onder willen brengen 
en nog meer willen enthousiasmeren.  
 
Sport. Het behouden en versterken van sportvoorzieningen. Sport heeft met gemeenschapszin te 
maken, sport verbindt generaties, sport maakt dat mensen enthousiast en fit worden. Ik vind dat wij 
hier in de gemeente fantastische sportaccommodaties hebben, maar er kan zeker nog een schepje 
bovenop. U schrijft in ieder geval in uw begroting dat u daar een aantal voorstellen voor doet. Wij 
zullen echter nog zeker een duidelijk signaal afgeven over de zwembaden. Op dit moment zijn wij het 
niet eens met het voorliggende voorstel dat u over de zwembaden presenteert. Wij zullen dat dadelijk 
nog nader toelichten. 
 
Onderwijs. Voorzitter, een volgend onderwerp dat ook onder het kopje ‘betrokkenheid’ zou kunnen 
vallen is onderwijs. Onderwijs is meer dan alleen een gebouw, onderwijs is meer dan alleen een 
huisvestingsplan. Wij hebben al eens eerder in deze raad opmerkingen gemaakt over onderwijs en 
over een visie op onderwijs, en wij vinden dit voor een deel ook de verantwoordelijkheid van de raad. 
Afgelopen zaterdag hebben wij vanuit het burgerbegrotingsforum een bepaalde mening kunnen horen 
over de kwaliteit van het onderwijs, over schaalgrootte, maar ook over de verbondenheid die er in elke 
kern is van onderwijs met een accommodatie waar je elkaar kunt ontmoeten, of met een 
sportaccommodatie. Wij zijn van mening dat dit meer inhoud moet krijgen dan het vaststellen van de 
accommodatie alleen.  
 
Sociale samenhang. Voorzitter, wij zijn van mening dat er een vanzelfsprekende betrokkenheid van de 
burgers onderling is. Ik noem maar even de straatfeesten, de buurtfeesten, wij hebben kermissen, 
carnavals en allerlei vanzelfsprekende evenementen waar veel mensen vanuit de kernen worden 
gemobiliseerd. Wij willen deze raad oproepen om na te denken over hoe wij de mensen en inwoners 
van onze gemeente nog meer kunnen betrekken bij wat wij als gemeente met elkaar willen. Wij 
hebben in het verleden al een aantal keren gezegd en gevraagd of er niet meer kan worden gedaan 
met de spontane acties in sommige straten en buurten voor groenonderhoud. Kunnen wij daar niet 
meer beleid op maken en kunnen wij daar niet budgetten aan koppelen? Ook daar zullen wij een 
motie over indienen. Ik kan mij nog herinneren dat wij in Hoogeveen op excursie zijn geweest. Het 
ging toen ook om burgerparticipatie en daar werd gewerkt met buurtbudgetten en buurtinitiatieven. Dat 
zou volgens ons een goede aanzet zijn om burgers nog meer bij hun eigen leefomgeving en bij hun 
eigen buurt of kern te betrekken.  
 
Voorzitter, dat was de b van bril. Ik kom nu bij de r van realistisch. Wij zeggen dat elke begroting 
sluitend te maken is, ook de voorliggende begroting. Wanneer wij naar het dekkingsplan kijken dan 
willen wij daar graag de volgende opmerkingen bij maken. De woonlastenstijging van 3%. Afgelopen 
zaterdag bij het burgerbegrotingsforum hoorde ik u zeggen dat wij gaan voor een trendmatige 
verhoging. Ik ben het wat dat betreft helemaal met de heer Finkenflügel eens wanneer hij zegt 
overvallen te zijn door de notitie die vanmiddag bij mij uit de mailbox rolde. Ik vraag mij zelfs af of wij 
dit ook wel serieus moeten nemen. Een probleem dat zich voordoet, oplossen en afwentelen op de 
burgers door meer geld bij hen op te halen, terwijl er afgelopen zaterdag een duidelijk signaal is 
afgegeven: ‘raad en college, wees bij het sluitend maken van de begroting in ieder geval creatiever 
dan het bij de burgers op te halen’. Dat is wat ik er in eerste instantie over wil zeggen, voorzitter, maar 
het kan bijna in het filmpje GeenStijl. Dekking kapitaallasten Afbramerij. Voorzitter, ik kan mij nog 
herinneren dat ik hier vorige week vroeg waar de buurtschaphuizen Westendorp en Heelweg zijn. 
Toen werd mij het antwoord gegeven dat wanneer wij daar in 2011 nog niet concreet mee van start 
zijn gegaan, het dan ook nog niet wordt opgevoerd. Dat is onze nieuwe begrotingssystematiek. 
Voorzitter, ik denk dat wanneer wij zo doorredeneren, wij in alle eerlijkheid moeten zeggen dat de 
Afbramerij dan ook niet op de wijze moet worden opgevoerd zoals dat nu gebeurt. Wij hebben 
weliswaar dit jaar een aanvraag gedaan voor extra geld en dat is niet gelukt. Volgend jaar komt er een 
nieuwe ronde en wij zouden graag de raad, maar ook het college, voor willen stellen om dit in dezelfde 
systematiek mee te nemen als de andere zaken die ook niet in de investeringsstaat staan. Voorzitter, 
de Nuongelden: Wij hebben als raad een heel duidelijk signaal afgegeven dat wij in ieder geval de 
Nuongelden op dit moment niet op willen snoepen. Wanneer wij naar de voorliggende begroting kijken 
zien wij dat daar langzaamaan al meer geld van wordt afgesnoept. Wij zouden graag willen dat met 
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betrekking tot de Nuongelden de motie gerespecteerd wordt waarover wij in meerderheid met elkaar 
besloten hebben en ook dat wij verder gaan nadenken over de Nuongelden. 
Personeel. Er wordt wederom bespaard op de ambtelijke organisatie. U weet dat wij daar in eerdere 
begrotingsraden ook al een aantal dingen van gevonden hebben. Ik kan mij nog de herindeling in 
2005 herinneren. Wij hadden toen een ambtelijke organisatie die stond, vervolgens hebben wij de 
Remkesregeling gehad die behoorlijk wat geld heeft gekost. Wij zijn met de ambtelijke organisatie 
behoorlijk in de plus gegaan en door omstandigheden gaan wij nu weer in de min en dat kost ons 
behoorlijk wat geld. Als CDA vinden wij het bijna niet meer uit te leggen. Het lijkt dan wel mooi en op 
het burgerbegrotingsforum hoor je ook dat het college die besparing op de ambtelijke organisatie 
netjes gedaan heeft, maar wij zouden de rollen om willen draaien en dat hebben wij ook al eens 
eerder gezegd. Waarom niet eerst een kerntakendiscussie, waarom zeggen wij niet wat wij nog wel 
doen en wat niet meer? Voorzitter, over de zwembaden en het leerlingenvervoer zoals dat in het 
voorstel stond en inmiddels al een beetje onderuitgehaald is, hebben wij gezegd dat het 
boekhoudkundige trucs zijn. U voert de onderhoudskosten niet meer op. In mijn fractie heb ik het 
vergeleken met een koelkast met etenswaren waar de stekker van uitgetrokken wordt en gehoopt 
wordt dat die etenswaren nog een poos goed blijven. Dat gebeurt ook wanneer u er bij de zwembaden 
de stekker uittrekt. Het leerlingenvervoer, voorzitter, valt al helemaal niet uit te leggen. Ik ben ook blij 
dat dit punt van hoger hand getackeld is, anders hadden wij dat hier gedaan. Hoe kun je veertig tot 
vijftig ouderparen belasten door een bepaald bedrag aan eigen bijdrage te innen, waarmee vervolgens 
160.000 tot 170.000 euro opgehaald kan worden? Wij vinden dat er geen enkele visie achter zit en dat 
het veel meer met boekhouden te maken heeft. 
 
Voorzitter, het CDA wil investeren, maar wij weten ook dat de bomen niet tot in de wolken groeien. In 
ieder geval heeft u duidelijk aangegeven dat het niveau van het aantal inwoners weer 40.000 met een 
kleine plus is. In ieder geval heeft u aangegeven dat de bouwplannen en dat wat wij nog moeten 
krijgen wat betreft de woonvisie nog naar ons toekomt. In ieder geval heeft u aangegeven dat op dit 
moment de kapitaalslasten 500.000 euro zijn. Maar wij hebben ook nog een aantal erfenissen. 
Voorzitter, wat doen wij met de grond en het onroerend goed dat wij af moeten waarderen? Dat was 
ook de zorg die afgelopen zaterdag werd gedeeld. Wij hebben een enorme ambitie gehad, wij hebben 
veel woningen willen bouwen. Het college heeft ook al een keer aangegeven geld in Den Haag op te 
gaan halen voor de krimp, maar eerst moeten wij het punt van de plus zien weg te poetsen. En hoe 
gaan wij de tegenvallende inkomsten plooien? En dan kom ik nog even bij de berap. Als ik op dit 
moment zie hoeveel minder geld wij aan bouwleges krijgen, dan is dat echt een substantieel bedrag. 
Dan denk ik dat wij eens heel hard na moeten gaan denken over waar onze ambitie ligt als het om 
bouwen gaat, maar zeker ook als het om de inkomsten uit leges gaat.  
Voorzitter, het DRU-complex. Hoe gaan wij daarmee om? Afgelopen zaterdag was er bijna een soort 
discrepantie binnen het burgerbegrotingsforum. Aan de ene kant: ‘doorgaan met wat er staat’ en aan 
de andere kant: ‘maar het mag niks kosten’. De burger zegt dat het wel opgeknapt mag worden, maar 
dat er op dit moment even geen geld is.  
Voorzitter, wij willen graag gaan investeren in de toekomst, in gemeenschap. Dat is ook de reden dat 
wij het hoofdstuk ‘civilsociety = burgermaatschappij’ hebben opgevoerd. De afgelopen jaren is er naar 
ons idee zwaar geïnvesteerd in hardware, kijk maar naar de woningbouw, kijk maar naar de 
centrumplannen, kijk maar naar de brede scholen en allerlei andere dingen, maar wat ons betreft komt 
nu ook het andere wat meer in het licht te staan. 
 
Dan de l van de lasten en de baten. Veelal wordt er baten en lasten gezegd. Wij hebben vooral de 
lasten maar eens vooropgezet. Want wanneer wij naar het voorliggende begrotingsstuk kijken, zijn er 
veel lasten die wij nog op moeten lossen en gaan de baten hoogstwaarschijnlijk tegenvallen. En dat 
zeg ik ook als het gaat om de uitkering. Er staat wel een heel mooi rekenstaatje in de begroting, een 
scenario van 5% en een scenario van 10%, maar vanuit de septembercirculaire is er nog op geen 
enkele wijze duidelijkheid en hebben wij nog op geen enkele wijze rekening gehouden met mogelijk 
tegenvallende gelden die wij uit Den Haag krijgen. 
 
Voorzitter, ik wil tot een afronding komen. Het gaat wat ons betreft over civilsociety, het gaat over 
burgermaatschappij, het gaat over investeren in mensen. Ik zou graag een aantal moties daarover 
voor willen lezen. Ik begin met een amendement voorlezen en dat gaat over de kernindicator 
‘startkwalificatie’.  
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Er staat: 
Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de opleiding verlaat neemt in 2014 met 20% af t.o.v. 
2010. 
Wij zouden de tekst willen veranderen in: 
Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de opleiding verlaat neemt in 2011 met 20% af t.o.v. 
2010. 
En: 
De CDA fractie vindt dat in deze tijd van oplopende krapte op de arbeidsmarkt en dientengevolge er 
veel vraag is naar goed opgeleide arbeidskrachten, het aantal schoolverlaters zonder een 
startkwalificatie niet toelaatbaar en acceptabel is. 
 
De voorzitter: Laten wij dit amendement 1 noemen. 
 
De heer Van de Wardt: De tweede gaat over Welzijnswerk. 
 
De raad, gehoord de beraadslaging,  
Van mening is: 
Dat Welzijnswerk: 

• een belangrijke pijler is van ‘ontmoeting’ en ‘participatie’; 

• invulling geeft aan ‘de menselijke maat’; 

• investeren is in mensen en haar leefomgeving; 

• van jong tot oud verbindt en omziet naar elkaar; 

• het ‘cement’ van onze samenleving stimuleert, fasciliteert en ondersteunt; 

• het sociale gezicht van onze gemeente is. 
Spreekt uit: 

• dat de raad een belangrijke verantwoordelijkheid draagt m.b.t. welzijn; 

• dat de raad om visie en inzicht mag worden gevraagd; 

• dat de raad niet alleen betaalt, maar ook bepaalt; 

• dat de voorgenomen veranderingen / opschalingen om inzicht en keuzes vraagt; 

• dat de raad nog voor de behandeling van de voorjaarsnota 2011 een kadernotitie  Welzijn 
vaststelt. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Dat is dan motie nummer 1. 
 
De heer Van de Wardt: Voorzitter, motie nummer 2 gaat over buurtbudgetten: 
 
De raad, gehoord de beraadslaging, 
Van mening is: 

• dat de kernen, buurten en straten binnen de gemeente Oude IJssel als unieke 
leefgemeenschappen moeten worden gezien met hun eigen identiteit; 

• dat de identiteit, de overzichtelijke schaal en het ‘noaberschap’ blijvend moet worden 
gestimuleerd en steeds weer opnieuw impulsen krijgen; 

• dat het begrip ‘civilsociety’ = ‘burgermaatschappij’ ook hier van toepassing is; 

• dat ontmoeting en participatie een belangrijk onderdeel is van leefbaarheid. 

• ‘samen doen en samen verantwoordelijk zijn’ de leefomgeving een ander aanzien geeft; 

• de overheid inwoners mag stimuleren en enthousiasmeren tot meer zelfredzaamheid en 
verantwoordelijkheid voor haar eigen leefomgeving. 

Spreekt uit dat de raad: 

• nog voor de behandeling van de voorjaarsnota 2012 een besluit heeft genomen over: 
kadernota Kern, straat en buurtinitiatieven, zoals onderhoud openbare ruimte, inrichting groen, 
speelplekken, energiegebruik (duurzaamheidinitiatieven), etc.; 

• een stimuleringsregeling vaststelt; 

• een totaal budget en ‘budgetten op maat’ heeft gedefinieerd; 

• een ‘de kern - , buurt - of straatprijs’ van het jaar gaat uitreiken. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer Van de Wardt: Dan motie nummer 3 voorzitter. Deze gaat over: ‘civilsociety = 
burgermaatschappij’: 
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De raad, gehoord de beraadslaging, 
Van mening is: 
Dat ‘civil society’ = ‘burgermaatschappij’; 

• een bekend begrip is; 

• dat deel van de samenleving is dat onderscheiden kan worden van staat, markt en private 
sfeer; 

• mensen oproept om bij elkaar te komen om hun eigen belangen en die van anderen te 
bevorderen; 

• ook de sfeer uitademt van ‘beschaafd samen leven’. 
Spreekt uit: 

• dat binnen de huidige begrotingsopzet ‘civilsociety’ geen duidelijk item is; 

• dat dit punt onvoldoende duidelijk en herkenbaar is uitgewerkt; 

• dat de onderwerpen die tot ‘civilsociety’ behoren onlogisch en onduidelijk zijn verwerkt binnen 
de huidige programmaopzet; 

• dat het CDA daarom vindt dat er een apart programma binnen deze begroting moet worden 
opgenomen (programma 7) met de naam ‘Burgermaatschappij’; 

• dat hiermee ook beter en overzichtelijker op doelen en financiën kan worden gestuurd.  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer Van de Wardt: Dan komen wij bij amendement nummer 2 en dat gaat over het dekkingsplan. 
De relevante passages in het dekkingsplan waar wij het over willen hebben, voorzitter, zijn de 
woonlasten van 3%, de dekking kapitaallasten Afbramerij en onder het kopje ‘overige producten’, de 
jaarlijkse dotatie voorziening onderhoud zwembaden en eigen bijdrage leerlingenvervoer. Een en 
ander is inmiddels al weer ingehaald, maar ik ga toch het amendement voorlezen. Mogelijk dat het 
voor donderdag nog aangepast moet worden, maar dat zien wij dan wel na de beraadslaging. Het 
tekstwijzigingsvoorstel is als volgt: 
 
Ozb alleen trendmatig laten stijgen. 
Budget Afbramerij activeren wanneer cofinanciering rond is. 
Dotatie onderhoud zwembaden niet stoppen en eigen bijdrage leerlingenvervoer met visie 
onderbouwen. 
 
Onze motivering van het wijzigingsvoorstel is als volgt:  
 
Naar aanleiding van de uitslag burgerjury en de standpunten die wij afgelopen jaren altijd hebben 
gehad, vinden wij: ozb alleen trendmatig laten stijgen, mits er duidelijk aanwijsbaar meer stijging nodig 
is en ook toewijsbaar is en ook gelabeld kan worden richting bepaalde zaken die ten goede komen 
van onze inwoners.  
Budget Afbramerij activeren wanneer cofinanciering rond is. Deze spelregel geldt ook voor andere 
investeringen. Dotatie onderhoud zwembaden geldt voor alle drie zwembaden. Op dit moment is er 
nog geen keuze gemaakt over aantal zwembaden, exploitatie zwembaden of een ander concept 
zwembaden. Dit dekkingsvoorstel gaat uit van sluiting of afstoten van alle drie zwembaden. Wanneer 
op een later moment toch een andere keuze wordt gemaakt, dan moet deze post mogelijk voor een 
deel of geheel weer binnen de begroting worden opgenomen. Het leerlingenvervoer is inmiddels 
gecanceld, maar wij vonden dat het een visieloos punt was. 
 
En dan zal het college hoogstwaarschijnlijk gaan vragen hoe wij dit gaan dekken. Dan kom ik even 
terug op de berap. Wij zouden de berap in één adem mee behandelen met het begrotingsvoorstel en 
wij zien wederom in de berap toch weer een aantal leuke cadeautjes staan. Wij willen op basis van 
datgene dat wij nu moeten gaan besluiten alvast een voorschot doen op datgene dat in de berap 
staat. Ik noem maar eventjes, en dat staat op bladzijde 3, dat wij een kleine 1,2 miljoen euro gebeurd 
hebben van de Langenberggelden en wij hebben nog een keer 880.000 euro opgehaald bij de Nuon. 
Voorzitter als ik zie hoe de berap er op dit moment bij staat, hebben wij een overschot van een 
miljoen. Wanneer wij daar het geld afhalen dat wij nodig hebben om het gat te dichten van ons 
voorstel in het dekkingsplan, dan komen wij een klein beetje in de min uit. Wij willen dat graag voor 
2011 doen. En dan zult u kunnen zeggen dat wij het structureel moeten zien en niet incidenteel, maar 
als wij kijken naar de meerjarige sluiting van deze begroting, dat heeft u in de komende jaren daarop 
ook Nuongelden ingezet, waar wij het ook niet mee eens zijn. Wij willen in ieder geval naar de burgers 
toe helderheid hebben dat wij het niet eens kunnen zijn met het dekkingsplan dat nu voorligt. 
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Voorzitter, als het nog even mag, kijk ik ook nog even naar de andere punten in de 
bestuursrapportage. Ik heb al een opmerking over de bouwleges gemaakt; ook hier staat weer een 
behoorlijk bedrag genoemd dat wij in verband met de stagnatie in de woningbouw niet krijgen. Ik zal 
het exacte bedrag van waar wij nu staan noemen: bij bouwvergunningen staan twee posten genoemd, 
een post van 200.000 euro en een post van 462.000 euro. Dan kijk ik nog even naar diezelfde pagina, 
dat is pagina 15 en daar gaat het over de afvalverwerking. U boekt een voordeel van 310.000 euro en 
daar zit een nadeel op van 130.000 euro in verband met extra kosten voor het ophalen van vuil. Er is 
dan altijd nog een plus van 180.000 euro. Ik zou graag van het college willen weten wat er met dit geld 
gebeurt. Volgens mij hebben wij altijd afgesproken dat afvalstoffen en afvalstoffenheffing 
kostendekkend is. Wij zien hier een plus en ik zou graag van u willen horen hoe wij dat gaan 
verwerken richting de burgers als het om de woonlasten gaat. Dan zie ik op bladzijde 16 bij de ozb 
een voordeel van 121.000 euro en dat heeft te maken met een bepaalde administratieve omissie. Ik 
zou graag van het college willen horen hoe het deze omissie in de ozb van 2011 gaat verwerken. 
Voorzitter, dan staat er op bladzijde 21 een nadeelbedrag van in totaal ruim 200.000 euro op 
personeelsbeheer en dat heeft met de cao te maken. Ik kan mij herinneren dat wij al eens eerder 
opmerkingen in deze raad hebben gemaakt dat wij een betere inschatting moeten maken als het gaat 
om cao en cao-onderhandelingen. Wij vinden dit een behoorlijk afwijkend bedrag als het om de cao 
gaat. Het gaat er niet om dat het hen niet toekomt, want dat is duidelijk, wij vragen wel of u dat voor de 
komende perioden anders wilt meenemen in de begroting zodat wij niet op deze wijze voor een 
verrassing komen te staan. 
Voorzitter, het laatste wat ik nog even wil zeggen over het totaal van de baten en lasten en ook over 
de begrote bedragen, is dat er wat dat betreft wederom behoorlijke afwijkingen in zitten. Het is 
natuurlijk een tweede bestuursrapportage, maar ik hoop in ieder geval dat met de nieuwe 
begrotingssystematiek wij de zaak een keer goed op orde krijgen. Voorzitter, tot zover het betoog. Ik 
heb de punten nog een keer gerubriceerd. Ik vind het overbodig om dat nu nog een keer op te lezen. 
Ik weet dat alle raadsleden hier de punten nog krijgen voor de discussie donderdag. Tot zover voor de 
eerste termijn. 
 
De voorzitter: Goed, dank u wel. Mijnheer Van de Wardt, de tekst die u heeft behandeld en ook de 
amendementen en moties worden uitgedeeld wanneer elke fractie haar bijdrage heeft geleverd, zodat 
u het complete pakket zo dadelijk in handen heeft. Dan is als tweede de fractie van Lokaal Belang aan 
de beurt. Ik geef graag het woord aan de heer Finkenflügel. 
 
De heer Finkenflügel: Mijnheer de voorzitter, dank u wel. U gaf net aan dat ieder straks de tekst 
integraal krijgt uitgereikt. Ik heb al aangekondigd dat ik naar aanleiding van de mededeling van het 
college mijn tekst hier en daar ga aanpassen. Ik weet niet of de griffie alsnog de gecorrigeerde versie 
doet of dat men dat straks dan maar even in het achterhoofd moet houden. 
 
De voorzitter: Het gesproken woord telt. Wat u uitspreekt is ook de tekst die u bedoelt te zeggen? 
 
De heer Finkenflügel: Ja. Alvorens naar de inhoud over te gaan, wil ik beginnen met een algemene 
opmerking over de leesbaarheid van de begroting. Wij hebben de afgelopen jaren geprobeerd om de 
begroting op verschillende manieren vorm te geven. Zelfs dit jaar is er nog een vertegenwoordiging uit 
alle fracties in een werkgroep bezig geweest om hier met elkaar over te spreken.  
Er is een duidelijke afspraak gemaakt om de begroting in deze vorm en stijl aan te bieden. En hoe ziet 
die begroting er dan uit? Ik heb geprobeerd om dat duidelijk te maken met het volgende plaatje 
(spreker toont een lichtbeeld). Eigenlijk is de vraag: wie herkent hier de dalmatiër? Voor degenen die 
dat niet zien heb dat nog even duidelijk gemaakt: daar zit de kop (spreker wijst met een pijl de kop 
aan). Dan is nu natuurlijk de vraag wat het plaatje met de begroting te maken heeft. Eigenlijk heeft dat 
er alles mee te maken. Onze begroting is ook redelijk zwart-wit en door meer wit of meer zwart toe te 
voegen wordt het plaatje duidelijker. Onze fractie wil in de begroting vasthouden aan de vorm en de 
structuur, maar heeft in de beschrijvende teksten behoefte aan een duidelijker en meer heldere 
toelichting, om daarmee een heleboel vragen te voorkomen. De systematiek dus overeind houden, 
maar iets meer toelichting in de omschrijving. Een andere vraag die uit de eerder genoemde 
vertegenwoordiging is blijven liggen, is het diagram dat toegevoegd zou worden en waarin de 
programma’s en de tien productgroepen met elkaar verbonden zouden zijn. Wanneer wij bijvoorbeeld 
naar productgroep 7 kijken: ‘cultuur, recreatie en sport’, komt dat in meerdere programma’s terug, 
maar ontbreekt het aan een totaaloverzicht van wat wij nu aan cultuur uitgeven. Dat is iets wat onze 
fractie graag wat duidelijker wil hebben. Is de begroting hierdoor onleesbaar? Nee dus. Sterker nog, 
afgelopen zaterdag is in het begrotingsforum gebleken dat de gemiddelde burger met enige 
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voorbereiding, prima in staat is om een weloverwogen advies uit te brengen. Men heeft zich gericht op 
de inhoud en wat minder op getallen. Niet gefixeerd op details, maar iets vinden op hoofdlijnen. Alleen 
al hierom heeft het begrotingsforum een duidelijke meerwaarde voor hoe wij tegen een begroting aan 
kunnen kijken. Daarom nogmaals, ook vanuit deze formele vergadering, complimenten aan degenen 
die zaterdag hebben meegedaan. Wat doen wij echter met de resultaten van de peiling? De grootste 
dooddoener zou zijn: ‘we nemen deze mee’. Uiteraard hebben wij als fractie goed naar de uitslagen 
gekeken en gelukkig mogen wij constateren dat de peiling het coalitiebeleid op heel veel gebieden 
ondersteunt. Misschien wel in dezelfde verhoudingen zoals bij ons in de raad: ongeveer tweederde 
tegen eenderde. Daar waar nodig zal ik in mijn betoog verder refereren aan de peiling. 
 
Een ander aspect dat in deze begroting meespeelt, is het kabinetsbeleid. Als lokale partij word ik hier 
niet vrolijk van. Taken delegeren naar gemeentelijk niveau: prima. Efficiencykorting: niets nieuws. 
Maar daar komt een extra ordinaire bezuiniging overheen die onze inwoners op moeten brengen. Dat 
is de gemakkelijkste weg. Wel publiceren dat de algemene uitkering min of meer gelijk blijft, maar er 
niet bij zeggen dat alle bijzondere doeluitkeringen kelderen. Het kabinet liegt niet, maar is selectief in 
haar informatie. Heeft een lokale partij dan geen invloed in Den Haag? Gelukkig komt hier langzaam 
verandering in en ik was aangenaam verrast met de laatste cover van het VNG magazine. Daaruit 
blijkt dat men ook bij de VNG in Den Haag openstaat voor lokaal initiatief en oog heeft voor lokale 
inbreng. Ons geluid wordt dus terdege gehoord. 
 
Mijnheer de voorzitter, in uw aanbiedingsbrief vraagt u om een aantal bestuurlijke keuzes. Ik wil deze 
een voor een met u langslopen en u het standpunt van de fractie van Lokaal Belang laten horen. 
 
U stelt voor om de onderhoudsfondsen van de zwembaden dit jaar niet verder te vullen. Lokaal 
Belang begrijpt uw argumenten hiervoor, maar dit laat onverlet dat de veiligheid van de gebruikers 
absoluut niet in het gedrang mag komen. U geeft aan dat u de raad een aantal bestuurlijke keuzes wilt 
voorleggen. Dit lijkt een goed idee, maar wij krijgen hiermee wel het gevoel dat wij als raad opnieuw 
niet aan de ‘voorkant’ zitten. Daar kunnen wij dus niet in meegaan. Lokaal Belang stelt voor om uit 
deze raad een werkgroep te formeren die zich buigt over sportaccommodaties in het algemeen. Dus 
niet alleen over de zwembaden, maar bijvoorbeeld ook over sporthallen. Uiteraard is het belangrijk dat 
ook onze inwoners vroegtijdig bij dit proces betrokken worden en een helder signaal is zaterdag al 
door het begrotingsforum afgegeven. Deze werkgroep gaat samen met de ambtelijke ondersteuning 
aan de slag en adviseert aan de raad. Ik zal aan het einde van dit betoog dit verzoek nogmaals 
herhalen in de vorm van een motie. 
 
Mijn tweede punt is het informatiepunt in Varsseveld. Deze is destijds mede op nadrukkelijk verzoek 
van Lokaal Belang tot stand gekomen. Nu stelt u voor het punt te sluiten omdat er in het afgelopen 
jaar maar vijf inwoners van deze voorziening gebruik gemaakt hebben. Dit is ons echter wat te kort 
door de bocht. Het is een constatering uwerzijds, maar heeft u onderzocht waarom het er maar zo 
weinig geweest zijn? Misschien is er te weinig ruchtbaarheid aan de mogelijkheid gegeven, is de 
locatie niet geschikt, is de apparatuur te moeilijk, is Gendringen niet zo ver weg, allemaal speculaties. 
Lokaal Belang wil voorstellen om het informatiepunt nog minimaal één jaar open te houden en een 
betere onderbouwing te zoeken voor tot een eventuele sluiting over te gaan. Ook ten aanzien van dit 
punt dient Lokaal Belang een motie in. 
 
Het volgende punt was het leerlingenvervoer en ik schrap dit hele punt uit mijn betoog, gezien de 
ontwikkelingen van vanavond. 
  
In onze beleving is de Afbramerij eigenlijk een voortzetting van een traject dat wij in gang hebben 
gezet. Onderdeel van dit traject is echter ook de motie van vorig jaar, waarin wij 200.000 euro 
beschikbaar hebben gesteld voor onderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een definitief besluit 
genomen over hoe verder te gaan en daar willen wij strikt aan vasthouden. De restauratie van de 
buitenkant wordt op korte termijn opgepakt en hier wordt geen gemeentelijk geld voor gebruikt. Dit 
mag echter niet het argument zijn om te zeggen dat de buitenkant er prima uitziet en er dus binnen 
wel verder gegaan moet worden. Mijnheer de voorzitter, bij dit punt van het DRU-complex maak ik ook 
weer een uitstapje naar het begrotingsforum. In de gespreksgroep liepen de meningen nogal uiteen. 
Het ging van termen als ‘grootheidswaanzin’ tot ‘fantastisch’ en de tendens was: ‘het is niet meer te 
stoppen’. Wel heeft men nadrukkelijk gepleit voor een gefaseerde uitvoering; wanneer er even minder 
geld is moet er een pas op de plaats gemaakt worden. Niet alles hoeft in één keer klaar te zijn. 
Daarnaast werd de suggestie gedaan voor een goed marketingplan op regionaal niveau en minder te 
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investeren in de landelijke uitstraling. Men was zeer stellig in de mening dat de gemeente geen extra 
gelden mag aanwenden voor het DRU-complex en dat het zeker niet ten koste mag gaan van andere 
voorzieningen in de overige kernen. Lokaal Belang kan ten aanzien van het DRU-complex de mening 
van het begrotingsforum volgen. Buiten het begrotingsforum om hebben wij nog een paar aanvullende 
opmerkingen over het DRU-complex. Wanneer wij de begroting lezen bekruipt ons het gevoel dat 
deze een hoog DRU-gehalte heeft en dat vinden wij jammer. Hiermee wekt u de indruk dat andere 
voorzieningen c.q. kernen minder belangrijk zijn. Ik wil u oproepen om in uw beantwoording dit gevoel 
bij ons, maar zeker ook bij onze inwoners weg te nemen. Temeer omdat, wanneer je het financiële 
gedeelte afzet tegen de rest van de begroting, daaruit af te leiden is dat de gelden evenredig over de 
voorzieningen verdeeld zijn. Naar aanleiding van de DRU wil ik ook een relatie leggen met de 
paragraaf ‘verbonden partijen’. Binnen de top tien van de verbonden partijen heeft de gemeente bij het 
grootste deel een behoorlijk financieel belang en een bestuurlijk belang in de vorm van een 
vertegenwoordiger. Dit laatste is bij de DRU niet zo. Het college beperkt zich tot het benoemen van 
bestuursleden. Welke overwegingen heeft uw college om niet vertegenwoordigd te zijn in het bestuur? 
Ook hier komen wij na uw antwoord op terug. 
 
Dan wil ik het gehele voorstel over de ozb en de woonlasten etc. ook overslaan, omdat ik het moment 
nu niet relevant vind. Ik wil het college oproepen om te kijken naar de originele uitgangspunten en ik 
verwacht eigenlijk dat het college donderdag met een voorstel komt dat binnen die uitgangpunten valt. 
Ik kan nu al wel de voorzet geven dat wij ontzettend veel moeite hebben met het voorstel zoals dat nu 
geformuleerd is.  
 
Waar wij ook moeite mee hebben is de investering van 800.000 euro veranderkapitaal. Even ter 
verduidelijking: in het stuk dat op tafel ligt staat daar 1 miljoen euro voor; over drie jaar is dat toch 
weer drie keer 200.000 euro, is 600.000 euro verschil. Of dat Nuongelden zijn of algemene reserve is 
even niet interessant. Onze belangrijkste vraag is wat u met dit geld gaat doen: andere 
automatisering, wachtgeld, externe deskundigen, flexplekken, uitbesteden, u roept maar. Wij zeggen 
niet dat u deze gelden niet mag besteden, maar wij zouden graag concreet uitgewerkte voorstellen 
zien met tijdpad en gewenst resultaat. Kortom ‘SMART geformuleerd’. Dit vragen wij om ook onze 
controlerende rol uit te kunnen blijven oefenen. De fractie wil de komende periode op vaste momenten 
een terugkoppeling over hoe het veranderingsproces verloopt, welke activiteiten ingezet worden en 
hoe deze zich verhouden tot het beschikbare budget.  
 
Een heikel punt is misschien wel dat wij graag zien dat nog meer ambtenaren een grotere 
betrokkenheid krijgen bij onze gemeente. Niet alleen vanuit hun dienstverband, maar ook door in onze 
gemeente te gaan wonen en deel te nemen aan sociale activiteiten. Wij begrijpen dat wij dit niet 
kunnen afdwingen, maar wij zien het wel als een aandachtspunt. 
 
In de rotonde hebben wij ook gediscussieerd over de hondenbelasting. Ook dit punt parkeer ik even 
omdat het een duidelijke relatie heeft met het financiële verhaal. Wij constateren alleen dat wij een 
motie hebben ingediend, dat het college die heeft overgenomen en dat er vervolgens in deze 
begroting geen uitvoering aan wordt gegeven. Wij verzoeken het college om daar naar te kijken.  
 
Tot zover de aanbiedingsbrief, maar nog niet het einde van mijn bijdrage. Ik wil graag nog een drietal 
onderwerpen kort benoemen. Als eerste het basisonderwijs in de kleine kernen. Lokaal Belang vindt 
dit een belangrijke voorziening, maar ziet ook dat deze onder druk komt te staan. Enerzijds, doordat 
het gebouw te groot wordt voor het aantal leerlingen, waarmee ook de instandhouding van het 
gebouw een opgave wordt. Dit is misschien oplosbaar door het gebouw ook voor andere doeleinden 
te gaan gebruiken, zoals buitenschoolse opvang, ontmoetingsruimte of verenigingsruimte. Anderzijds 
is het voor goed kwaliteitsonderwijs belangrijk, en dan bedoel ik niet alleen de intellectuele vorming 
van de kinderen maar ook de sociale vorming van de kinderen, om over voldoende leerlingen te 
beschikken. Wij denken dat niet elke school uiteindelijk aan de minimale eisen kan voldoen. Mocht 
een school moeten sluiten, dan zou een oplossing gezocht kunnen worden in het aanbieden van 
goede vervoersvoorzieningen voor de leerlingen, en dan heb ik het niet over leerlingenvervoer zoals 
dat eerder benoemd is. 
 
Een belangrijk onderdeel van onze samenleving wordt bepaald door de Wmo. Veel mensen hebben 
hier op de een of andere manier mee van doen. Hetzij als gebruiker, mantelzorger, werkzaam in, 
leverancier, etc. In de Wmo gaat veel geld om en kortingen komen hard aan. Dit raakt de mensen 
direct. U onderkent de verschillende ontwikkelingen en wilt de komende periode een nieuw Wmo- 
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beleidsplan opstellen en beginnen met het uitvoeren daarvan. Essentieel in dit plan is dat er keuzes 
gemaakt moeten worden door alle betrokkenen. Het kan niet anders dan dat u hierover tijdig, veel en 
zorgvuldig communiceert met alle betrokkenen. Daarnaast willen wij dat tijdens de ontwikkeling, de 
raad voortdurend over de voortgang van dit nieuwe beleidsplan geïnformeerd wordt. Nogmaals, de 
Wmo raakt het hart van onze samenleving en wij willen niet aan de zijlijn blijven staan. 
 
Als laatste aandachtspunt noem ik het grondbeleid. Dit beleid is gebaseerd op woningplannen. Een 
deel hiervan is in uitvoering, andere plannen staan op stapel. Wij hebben afgelopen jaren veel 
complimenten gehad over onze voortvarendheid en daadkracht. Zowel vanuit de regio als vanuit de 
provincie zijn wij gestimuleerd om op de ingezette weg door te gaan. In het kader van deze plannen 
heeft de gemeente gronden aangekocht. Inmiddels heeft de Achterhoek te maken met krimp, althans 
dit wordt beweerd, maar er komen gelukkig ook weer andere geluiden. Inmiddels zijn er gemeenten 
die zeggen dat zij een pas op de plaats willen maken, solidariteitsfonds, etc. Ongelukkig genoeg zijn 
dit juist de gemeenten die afgelopen jaren nauwelijks tot geen plannen gemaakt hebben en nu een 
beloning voor hun passiviteit willen hebben. Wij kunnen hier niet in meegaan. Een regionale 
woonvisie, akkoord, maar dan ook op basis van bestaande plannen en wij weten hier met zijn allen 
dat wij een enorme voorsprong hebben ten opzichte van anderen. Mijnheer de voorzitter, dit is geen 
carte blanche voor het doorzetten van onze plannen die al op het schap liggen, maar ik wil voorkomen 
dat wij met de ‘wolven in het bos’ mee gaan huilen. 
 
Ik kom tot een afronding. Daar waar ik begon met een plaatje, wil ik ook eindigen met een plaatje. Wij 
lezen allemaal dezelfde begroting, maar de wijze waarop wij lezen kan verschillend zijn (spreker toont 
een lichtbeeld). Wanneer dit plaatje symbool staat voor de begroting leest de een het van boven naar 
beneden en de ander leest het van links naar rechts. Het gaat vooral om het midden: de een ziet er 
een ‘B’ en de ander ziet er ‘13’ staan. Het maakt niet uit. Ik wil er alleen op wijzen dat wij allemaal 
dezelfde begroting lezen; wij hebben misschien interpretatieverschillen, maar ik hoop dat wij 
donderdag na het debat kunnen concluderen dat wij allemaal hetzelfde doel hebben en dat alleen de 
weg ernaartoe misschien anders is. Tot zover in eerste termijn. 
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel, mijnheer Finkenflügel, namens de fractie van Lokaal Belang. Wij 
hebben twee bijdragen gehad en er zijn er nog drie te gaan. Het woord is nu aan de heer Heldoorn 
van de fractie van D66. 
 
De heer Heldoorn: Ja, voorzitter, dank u wel. Beste aanwezigen, ik wil graag eerst even kort reageren 
op de berap. Daar is eigenlijk al het nodige over gezegd. Wij zien daar uiteindelijk een structureel 
tekort in en daar maken wij ons als fractie zorgen om. Wij roepen het college op dat de komende vier 
maanden te gaan repareren en ik hoor ook graag hoe dat gaat gebeuren. Dan de beschouwing van de 
begroting. 
 
‘Regeren is vooruitzien’, dat is de titel van onze beschouwing. De begroting voor 2011 heeft ons 
opnieuw aan het denken gezet. Wij wisten dat wij wel plannen konden maken, maar tegelijkertijd 
rekening moesten houden met forse bezuinigingen. De meerjarenbegroting verrast ons dan toch wel: 
wij moeten rekening houden met een tekort van 5,5 miljoen euro in 2014. En dan is er nog niet eens 
rekening gehouden met mogelijke extra bezuinigingen door het Rijk, zoals vermindering van de 
algemene uitkering en wellicht extra taken die wij vanuit het Rijk krijgen opgelegd, maar waar geen 
extra budget voor wordt vrijgemaakt. Wethouder Van Balveren, het moet voor u een lastige taak zijn 
geweest om deze begroting sluitend te krijgen. Hoewel, na vandaag blijkt dat de ozb daar ook weer 
vrij gemakkelijk voor wordt ingezet, dus misschien dat het toch niet zo ingewikkeld is. 
Maar gelukkig hebben wij de Nuongelden nog. D66 wil nu met voorstellen komen om deze gelden te 
'oormerken'. Zo beschermen wij ons tegen een gemakkelijke greep uit de kas. Wij doen dus 
voorstellen voor een verantwoord reservebeleid, regeren is immers vooruitzien. Wij willen daarom nu 
expliciete prioriteiten stellen.  
Wij gaan voor drie speerpunten: 

• duurzaamheid; 

• leefbaarheidgaranties voor alle kernen; 

• het zo laag mogelijk houden van de lasten voor de burgers. 
Let wel, het gaat hierbij alleen om duurzame investeringen, investeringen waarbij vooruit wordt gezien, 
investeringen die zich terugverdienen. Ik zeg maar meteen voor de duidelijkheid: bij ons staan 
investeringen in de verdere ontwikkeling van het DRU-complex daardoor laag op het verlanglijstje. 
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Niet dat wij de plannen op zich niet goed vinden, maar wij kunnen nu eenmaal niet alles willen. Zeker 
niet in tijden van bezuinigingen. 
 
Speerpunt 1: Duurzaamheid.  
Wij stellen u voor om een bedrag van 10 miljoen euro uit de Nuongelden te reserveren in een fonds 
voor de nadere uitwerking van duurzaamheidprojecten. Wat willen wij daar concreet mee gaan doen? 
Een kleine opsomming van zaken die veel andere gemeenten al wel doen: 

• bedrijven stimuleren bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering; 

• windmolens en windturbines plaatsen op geschikte locaties; 

• financieel ondersteunen van duurzaamheidinitiatieven uit wijken en buurten; 

• een leningfonds voor burgers instellen; 

• zonnepanelen stimuleren; 

• aanbrengen van duurzame daken op zoveel mogelijk gebouwen; 

• bij dit alles, waar mogelijk samenwerken met Wonion met hun vierduizend woningen, zodat 
ook de sociale volkshuisvesting aandacht krijgt; 

• enzovoorts. 
Dit alles onder het mom van: ‘regeren is vooruitzien’. De energielasten zullen immers stijgen en door 
nu te investeren verdient het zich in een aantal jaren financieel weer terug. 
 
Speerpunt 2: Leefbaarheidgaranties voor alle kernen.  
Wij stellen u voor om een bedrag van 10 miljoen euro van de Nuongelden te reserveren voor een 
fonds genaamd: ‘leefbaarheid voor alle kernen’, dus ook de kleintjes. Met dit fonds kunnen wij 
garanderen dat alle kernen goede voorzieningen blijven houden. Wij denken daarbij aan: 

• dat die voorzieningen, zo mogelijk in schaalgrootteafhankelijke MFA's, dat zijn multifunctionele 
accommodaties, in alle kernen zijn ondergebracht; 

• dat er goede sportvoorzieningen blijven in zoveel mogelijk kernen; 

• dat er een glasvezelnetwerk wordt aangelegd in alle kernen; 

• dat ook de sociaal-culturele activiteiten steun kunnen blijven houden. 
Zo kregen wij onlangs een brief met het bericht dat ‘de huiskamer’, georganiseerd door Fidessa, om 
financiële redenen misschien moet sluiten. Dit moeten wij toch niet willen. Ook op sociaal vlak geldt 
dat regeren een kwestie is van vooruitzien. Kernen leefbaar houden zodat er ook geleefd kan blijven 
worden, past geheel in die visie. 
 
Speerpunt 3: De lasten voor de burgers laag houden.  
Door het gebruik van de verhullende term ‘woonlastenbeginsel’, stelt het college voor om de ozb 
ongehoord fors te verhogen. En na vanavond nog hoger. De reden hiervoor zou zijn dat de kosten van 
afvalverwerking en riolering niet stijgen. Dat lijkt ons een heel vreemde redenering. Stel bijvoorbeeld 
dat wij fors extra moeten gaan uitgeven aan de riolering, omdat bij de komende actualisatie van het 
Rioleringsplan zou blijken dat het onderhoud niet meer bij de tijd is. Gaat u dan met een beroep op het 
woonlastenbeginsel de ozb ook verlagen, om toch op een redelijke last voor de burgers uit te komen? 
Wat ons betreft is de woonlastenredenering alleen zinvol om er goed op te letten dat de burgers zo 
weinig mogelijk belast worden, en niet om maar zoveel mogelijk te innen. Bovendien gaat u ook nog 
eens fors uit boven de macronorm die door het Rijk wordt geadviseerd en die voor alle gemeenten 
een maximale stijging van 3,5 % vaststelt. Wij stellen daarom voor om de ozb-stijging voor 2011 tot 
maximaal 3% te beperken omdat de inflatie ook erg laag is. Natuurlijk slaat dit een gat in de begroting, 
maar daar zullen wij u de volgende alternatieve dekking voor geven. Het is eigenlijk redelijk simpel. U 
heeft het plan opgevat om zero-basedbudgeting in te voeren. Prachtig dat u dit oude instrument van 
stal haalt, want het kan in onze situatie erg effectief zijn. Natuurlijk heeft dit tijd nodig en moeten de 
managers binnen de gemeente hiermee aan de gang. Wij stellen u voor om in dit speciale geval over 
te gaan tot het inhuren van extra externe deskundigheid, waardoor dit project veel sneller klaar is dan 
2013, zoals nu uw verwachting is. Als u incidenteel extra gelden uittrekt, kunt u naar eigen zeggen 
structureel, elk jaar dus, 1 miljoen besparen. Als fractie hadden wij onze bedenkingen over het 
dekkingsplan en de realiteitszin daarvan, maar u heeft ons in de raadsrotonde echter overtuigd. Dus 
onmiddellijk menskracht inzetten of inhuren en direct op volle kracht beginnen. Dat scheelt ten 
opzichte van de huidige raming voor 2011 al 800.000 euro per jaar. Waarom nog wachten, zou ik 
denken. 
 
Er is echter nog een groot en dreigend risico, dat ongetwijfeld op de burgers zal worden afgewend, 
hoe het in de komende jaren ook geregeld zal worden. Wij maken ons ernstig zorgen over de 
grondexploitatie. In de afgelopen jaren heeft uw coalitie fors geïnvesteerd in groeiplannen en die staan 
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nu echt op de tocht. In de begroting zien wij alleen dat er een werkgroep bezig is met dit onderwerp. 
Wij hadden nu al wel concreet beleid verwacht, zeker nu heel duidelijk is dat ook onze gemeente op 
basis van de regionale woonvisie met een overschot aan plannen zit. In de risicoparagraaf meldt u al 
dat er risico's worden gelopen. Wij stellen daarom nu voor om een deel van de algemene reserve ter 
grootte van 7,5 miljoen euro onder te brengen in de reserve grondbedrijf voor afdekking van de 
komende tekorten. Daarmee willen wij voorkomen, dat burgers in de komende jaren de rekening 
krijgen gepresenteerd voor de kosten van de groeiplannen van de afgelopen jaren. Ook hierbij geldt 
dat regeren vooruitzien is. En mocht, hopelijk, de inzet van deze reserves niet nodig zijn, dan kunnen 
deze alsnog terugvloeien naar de algemene reserves. 
Door de drie reserveringen uit onze voorstellen, waardoor 27,5 miljoen euro in fondsen wordt gestopt, 
krijgen wij weer een heel normale algemene reserve, waar een gemeente het mee moet doen, zo rond 
de 10 miljoen euro. Daar kunnen wij ook weer mee vooruit. Dan beseffen wij ook weer heel goed dat 
wij het daar echt mee moeten doen, dus dat wij tijdig de tering naar de nering moeten zetten. 
Het gat in de begroting vanwege ons voorstel voor het verhogen van de ozb met maximaal 3% in 
plaats van 11,9%, is hiermee geheel verdwenen. Ik neem aan dat u de voorstellen overneemt zodat 
wij hier geen amendement over hoeven in te dienen. 
 
U heeft ons verder nog enkele bestuurlijke keuzes voorgelegd waar ik nog niet op heb gereageerd; 
dat wil ik alsnog in deze eerste termijn doen. 
 
Wat betreft de zwembaden bent u voornemens om de onderhoudsfondsen van de huidige 
zwembaden niet verder te vullen. U heeft in de raadsrotonde aangegeven dat op dit moment het 
onderhoudsfonds nog voor minimaal drie jaar voldoende middelen heeft om de zwembaden te 
voorzien in onderhoud. D66 was bang voor een sterfhuisconstructie, maar dat is gelukkig niet aan de 
orde. D66 hecht namelijk grote waarde aan het behoud van de zwembaden. Wij zien de zwembaden 
als een basisvoorziening in onze gemeente met een grote maatschappelijke functie. In 2011 komt u 
met een aantal bestuurlijke keuzes om te komen tot een gezonde exploitatie van de zwembaden. 
Vooruitlopend op deze keuzes wil onze fractie u verzoeken om de uitkomsten van het 
burgerbegrotingsforum van afgelopen zaterdag serieus mee te nemen in uw voorstellen. Anders 
gezegd: wij vertrouwen erop dat u dat doet. Het forum heeft zich immers met ruime meerderheid 
uitgesproken voor behoud van alle drie zwembaden. Het forum heeft daarbij de kanttekening gemaakt 
dat het belangrijk is dat er vooral goed gekeken gaat worden naar duurzame investeringen, waardoor 
de exploitatiekosten omlaag kunnen. Geen feestbaden, maar basisvoorzieningen. 
 
Wat betreft het opheffen van het informatiepunt in Varsseveld, is D66 van mening dat de voorziening 
zoals deze nu is ingericht ook totaal geen toegevoegde waarde heeft. Wij hebben als fractie geen 
bezwaar tegen het opheffen van dit informatiepunt, maar willen wel de kanttekening plaatsen dat wij 
van mening zijn dat het punt nooit zo is ingericht als feitelijk gewenst werd. De bedoeling was dat 
inwoners uit Varsseveld op een klantgerichte wijze geholpen zouden worden. Door een pc in de 
bibliotheek in Varsseveld te plaatsen realiseer je geen goed informatiepunt. Het zou het college goed 
staan wanneer er bij het opheffen van het informatiepunt nog eens gepeild wordt of er in Varsseveld 
nog behoefte is aan een toekomstig alternatief. Misschien wel een mobiel loket welke ook in andere 
gemeenten inzetbaar is. Daarmee sluit ik inhoudelijk aan bij de fractie Lokaal Belang. 
 
Ik heb een mailtje ontvangen, en daarmee kom ik bij het leerlingenvervoer, dat het hele verhaal over 
die btw-teruggave van het leerlingenvervoer niet doorgaat en dat daardoor de ozb nog verder 
verhoogd is van 8,8% naar 11,9%. Ik vraag mij af waar wij inmiddels staan op de landelijke lijst van 
grootste stijgers. In onze fractie zullen wij dit punt nog doornemen en ik sluit ook niet uit dat wij 
aanstaande donderdag nog met een uitgebreide reactie op dit punt komen. 
 
U heeft ons gevraagd om in te stemmen met een bestemmingsreserve ter afdekking van de 
kapitaallasten van de Afbramerij van 2,3 miljoen euro. D66 heeft geen bezwaar tegen een mooi en 
goed gebruikt DRU-complex, maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. Laten wij zorgen om 
er eerst in te slagen de Cultuurfabriek met de huidige middelen in de lucht te houden. Daar ligt voor 
onze partij de prioriteit. Voor het Beltmancomplex zorgt Wonion. De Afbramerij en zeker de SSP-hal 
krijgen wat ons betreft geen steun, tenzij het volstrekt budgetneutraal kan worden georganiseerd.  
Een bestemmingsreserve is wat ons betreft dan ook niet aan de orde. Ook de in overweging genomen 
gemeentelijke aankoop van gebouwen van dit complex en eventuele andere plannen dan behoud van 
de huidige Cultuurfabriek, kunnen niet op onze steun rekenen. 
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Uw voorstel om de kapitaallasten van de nieuwe investeringen te beperken tot 500.000 euro heeft de 
instemming van D66. 
 
Een reactie op de woonlastenverhoging en de dekking van de kosten om de organisatie zero-based te 
kunnen opbouwen, heb ik u al eerder in mijn betoog gegeven. Wat betreft de omvorming van de 
organisatie heeft u aangegeven dat dit niet ten koste zal gaan van de dienstverlening. Hier zijn wij als 
fractie nog niet geheel over gerustgesteld. 
 
Een laatste algemene opmerking en het is niet ten onrechte al vaker gezegd: de volgende begroting 
zouden wij graag als een goed leesbaar stuk willen zien; voor puzzelen hebben wij andere boekjes. 
Als u dan toch met het stuk aan de slag gaat, wij stellen voor om er weer één gemeente van te maken. 
Dus geen Oude IJsselvallei, waar 23 miljoen euro naar toe gaat, en ook geen Buitengebied en 
Varsseveld, waar 1 miljoen euro naar toe gaat, maar gewoon weer één gemeente.  
 
Afrondend wil ik u de definitie van vooruitzien niet onthouden: ‘vooruitzien is de omstandigheid 
creëren om flexibel te kunnen inspelen op verschillende toekomstige situaties’. Dat is wat wij middels 
onze voorstellen willen bereiken. 
 
Tot slot wil ook de fractie D66 benadrukken dat wij erkennen dat het in deze bezuinigingstijden niet 
eenvoudig is tot een sluitende begroting te komen. Wij complimenteren het college dan ook met het 
feit dat zij van de 4,3 miljoen euro die zij te kort komt, er 4 miljoen euro haalt uit de eigen organisatie. 
Voorzitter, tot zover mijn eerste termijn. 
 
De voorzitter: Goed, dank u wel, mijnheer Heldoorn namens de fractie van D66. Dan zijn wij toe aan 
de volgende bijdrage en die komt van de Partij van de Arbeid, fractievoorzitter de heer Menke.  
 
De heer Menke: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Na de memo van vanmiddag vroeg ik mij af of ik 
mijn bijdrage nog moest aanpassen. Dat hoeft eigenlijk niet, want ik had precies dezelfde 
argumentatie als in de memo over het leerlingenvervoer staan. Wij hebben in anderhalve dag 
uitgezocht hoe het allemaal in elkaar zit, terwijl de begroting er al vijf weken lag en men er pas op het 
laatste moment achterkwam dat het helemaal niet kon. Probleem nu is dat ik het kan voordragen en 
vervolgens naar de woonlasten kan kijken, maar ik heb besloten om over de woonlasten maar niets te 
zeggen. Ik had er zelfs nog een filmpje bij en wat sheets en dia’s om eindelijk eens uit te leggen hoe 
dat woonlastenbeginsel in elkaar zit. U hebt met de memo en met de dekking die u aangeeft, eigenlijk 
op een verschrikkelijke manier bevestigd wat anderen altijd beweren, namelijk dat de ozb-sluitpost van 
het hele circus is en daar baal ik van want dat was nu net niet de bedoeling. Er staat 3% in de 
begroting en u zou als er met die 3% ergens tegenvallers zouden zijn, dat oplossen; als er ergens 
meevallers waren had u mazzel en kon u wat extra investeren en dat was het. Wat u nu doet is heel 
eenvoudig, en nogmaals ik baal als een stekker dat u niet even gewacht heeft met het zoeken naar 
een dekking en in plaats daarvan de ozb omhoog heeft gedaan. Ik baal daarvan, ik vind het ook 
slecht, want bij een ondeugdelijk voorstel moet je met een deugdelijke dekking komen en dit is niet de 
deugdelijke dekking die wij in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Ik neem dus aan dat u 
teruggaat en kijkt naar hoe u dit gat gaat dekken. Ik zou zeggen: neem de omissie ozb, de 
Langenberggelden, de nabetaling van de Nuon en ook de suggesties van D66 mee. U hoeft niet 
morgen de dekking te hebben en donderdag ook niet, maar wij willen in ieder geval voor het einde van 
het jaar een sluitende begroting hebben, die ook echt deugdelijk is en waarin wij afspraken kunnen 
maken over het woonlastenbeginsel, want dat laten wij nog niet los.  
 
Een andere inleiding dan ik dacht, maar nu ga ik dan toch het verhaal vertellen. Het is een lokale 
begroting, maar ik ga ook wat zeggen over het nieuwe kabinet. Dat mocht niet van de fractie, in ieder 
geval niet te lang, maar ik doe het toch en ik heb het kort gehouden. Na die tirade tegen het landelijk 
beleid, heb ik nog een achttal onderwerpen die ik wil benadrukken.  
Ik zei al dat ik het gelardeerd had met allerlei filmpjes en dia’s, maar desondanks wens ik u veel 
plezier.  
 
Toen ik begon met het verhaal te maken had ik het gevoel dat ik nu voor de derde keer ging zeggen 
wat ik al heb verteld, zowel bij de voorjaarsnota en het coalitieakkoord in juni, bij de zogenaamde 
tweede termijn in augustus en nu weer bij de begroting, namelijk dat de fractie van de PvdA zeer 
tevreden is over de sfeer welke de begroting ook nu ademt en over de uitgangspunten die gekozen 
worden. Wij hebben het toen in ieder geval ‘vooruit boekhouden’ genoemd: niet bezuinigen, maar 
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minder kosten maken. Ook deze begroting getuigt van moed, lef en is ondernemend. En wat erg 
belangrijk is: wij blijven af van de jus van de samenleving. Juist met tegenwind ambities vastpakken en 
niet loslaten. 
 
Economisch groeien, sociaal versterken en duurzaam investeren. De begroting 2011 is de start van 
het uitvoeren van een ambitieus coalitieakkoord in combinatie met een omvangrijke 
bezuinigingsopdracht. Daaraan is ook een stevige hervormingsagenda toegevoegd. Die agenda leunt 
op het verbeteren van de dienstverlening en het betrekken van burgers in de Oude IJsselstreek bij de 
gemeente. De gemeente, de overheid , niet als vijand, maar als partner. Kleiner, beter, betrokken, 
activerend, beschermend wanneer het nodig is, uitdagend zoveel als mogelijk en met coalities 
tussen bewoners, bedrijven en allerlei organisaties. 
 
Het college, presenteerde moet ik nu zeggen, ook een sluitende meerjarenbegroting, waarbij 
ambities niet overboord gezet hoeven worden maar de urgentie van de bezuinigingen wel is 
onderkend. De komende maanden zal daar nog verder invulling en uitvoering aan gegeven worden, 
waarbij alle bestuurlijke en ambtelijke inzet nodig is. Hoe de bezuinigingen vanuit het Rijk hun 
beslag krijgen is nog niet bekend en zullen wij nauwgezet moeten volgen. De PvdA verwacht bij 
de voorjaarsnota volgend jaar de balans op te maken met een terugblik en een vooruitblik. De 
voorliggende begroting en de aangekondigde maatregelen leggen hiervoor een voldoende stevige 
basis waarmee de Oude IJsselstreek haar naam hoog zal kunnen houden. 
Wij zijn dus positief over de begroting die het college aan ons voorlegt. Wel maken wij ons zorgen 
over de hardheid van de bezuinigingen. Er is nog geen echt plan, er zijn geen indicatoren waarop de 
raad kan sturen. Wij willen als raad graag handvatten om de voortgang van de bezuinigingen te 
kunnen volgen en zo nodig ook bij te sturen. Daarom graag een reactie van het college op deze 
suggestie. 
 
De begroting is hoe dan ook wel een bezuinigingsbegroting. Er wordt in 2011 hard ingegrepen in het 
apparaat en er wordt een acceptabele bijdrage van de burger gevraagd. Dat werd ook bevestigd door 
het burgerbegrotingsforum waar dat in 70% van de gevallen werd gezegd. Doordat wij niet bezuinigen 
op het sociale en fysieke terrein ervaart de PvdA-fractie de voorgestelde bezuinigingen als 
rechtvaardig. Er worden door het gemeentelijke beleid geen groepen onevenredig hard getroffen; 
bezuinigingen worden eerlijk verdeeld en er wordt voldoende solidariteit opgebracht waaraan iedereen 
naar vermogen bijdraagt. Dat driekwart van het burgerbegrotingsforum, 75%, vindt dat er niet 
bezuinigd moet worden op armoedebestrijding, schuldhulpverlening en ondersteuning, ook in 
inkomen, aan kwetsbare groepen, vervult mij met trots. De Oude IJsselstreek is ook sociaal een 
oersterke gemeente. 
 
Hoewel de begroting in 2011 ambitieus is, hoewel de begroting in 2011 sluitend is en hoewel de 
begroting rechtvaardig is, loopt de bezuinigingsopgave in de vele miljoenen. Voor een klein deel 
door ons eigen beleid, maar voor aanmerkelijk deel als gevolg van rijksbezuinigingen op 
verschillende terreinen, zoals werk en bijstand, re-integratie en de zorg. 
 
En dan komt nu de tirade, dus CDA en VVD, maak de borst maar nat. Misschien gaan jullie nog 
reageren, want ik hoor in elk geval het CDA nog niets zeggen over het regeringsbeleid, maar dat komt 
misschien nog als reactie op mijn verhaal. 
 
“Een regeerakkoord waar rechts de vingers bij aflikt", dat zei Rutte per ongeluk tijdens het 
formatieproces en ik vrees dat hij daarin gelijk heeft. De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de vaak 
zielloze bezuinigingen die op ons af komen. Niet alleen omdat het perspectief ontbreekt om zowel de 
overheidsfinanciën op orde te brengen als de samenleving sterker of aangenamer te maken, maar 
ook omdat de maatregelen van dit gedoogkabinet de onderkant van de samenleving raken en het 
lokale bestuur, de gemeenten dus, de maatschappelijk en financiële klappen laat opvangen. Veel van 
die maatregelen beogen namelijk geen hervormingen van de samenleving, maar hebben wel heel 
vervelende verdelingseffecten. Het korten op de zorgtoeslag bijvoorbeeld betekent simpelweg dat 
zieke mensen meer en gezonde mensen minder gaan betalen. Omdat arme mensen vaker ongezond 
zijn en ongezonde mensen vaker armer, betekent dit een impliciete keuze om de zwakste schouders 
extra te belasten. De bezuinigingen zijn wat ons betreft ook zielloos omdat ze met oneigenlijke 
argumenten worden verkocht. Zo worden tal van financiële prikkels voorgesteld om mensen die geen 
kant op kunnen toch te stimuleren om aan het werk te gaan. Het afschaffen van de 
langdurigheidtoeslag en het verlagen van de uitkering helpt mensen in de bijstand niet aan het werk, 
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maar verscherpt wel de armoede. De WSW en de Wajong zijn er voor mensen met een psychische of 
lichamelijke beperking die niet zomaar de kans krijgen om in een bedrijf te werken. Maar het kabinet 
gaat een groot deel van deze mensen gezond verklaren en verkleint daarmee hun kansen op een 
baan aanzienlijk. De voorgestelde maatregelen vergroten namelijk de kansen van deze groep op de 
arbeidsmarkt niet. Het ontneemt hen wel de financiële zekerheid. De opdracht zou moeten zijn om 
meer mensen aan het werk te krijgen, niet om mensen goedkoper aan de kant te laten staan. 
Rutte heeft in ieder geval geen alternatief bedacht voor solidariteit enerzijds, en de ideologie van 
eigen verantwoordelijkheid anderzijds. En daar krijgen wij op gemeentelijk niveau nog knap veel last 
van. Gelukkig zijn in onze eigen begroting de burgers, maatschappelijke organisaties en culturele 
instellingen ontzien, hoewel ook niet alle bezuinigingen volledig kunnen worden gecompenseerd. 
Laten wij in ieder geval bij mogelijk verdere bezuinigingen vooral de keuze maken om kwetsbare 
groepen te ontzien en opportunistische kortetermijnoplossingen te voorkomen. 
 
Dan ga ik nu een aantal punten aflopen en dat begint bij: 
 
De organisatie 
De belangrijkste bezuinigingsslag maken wij door te snijden in eigen vlees en dat zal gevolgen 
hebben voor de mensen die bij de gemeente werken, onze ambtenaren. De PvdA-fractie is het met 
het college eens dat een integrale aanpak, afstemming, samenwerking in de regio en slimme coalities, 
winst kan opleveren. Veel meer faciliteren en meedenken, in plaats van eigen oplossingen zoeken en 
weer nieuwe regels stellen. De PvdA pleit er al jaren voor dat de gemeente veel meer aansluit op 
initiatief vanuit de dorpen, wijken en buurten. Op ideeën van de bewoners zelf. Wij willen dat de 
burgers in de gemeente Oude IJsselstreek veel meer en actiever betrokken worden bij hun omgeving. 
Een overweldigende meerderheid van het burgerbegrotingsforum vindt zelfwerkzaamheid van burgers 
normaal en gewenst. Niet omdat er moet worden bezuinigd, maar omdat het vanzelfsprekend is om je 
steeds af te vragen wie het best welke taak op kan pakken. De PvdA-fractie wil dat dit nieuwe werken 
ook met kracht door de organisatie wordt opgepakt. Meer samen met de inwoners, vergezeld van een 
uitstekende dienstverlening. Een beter apparaat en zuiniger. Apparaat betekent ook de mensen in dat 
apparaat; het flexibeler en klantgerichter maken van de organisatie is geen instrumenteel proces, er 
moet aandacht zijn voor de menselijke aspecten, ondersteund met een doeltreffend 
personeelsbeleidbeleid. 
 
De Zorg, de Wmo 
Dat wordt de komende jaren in ieder geval een groot probleem. Wij worden geconfronteerd met de 
effecten van de vergrijzing, met de stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen, en 
met een tekort aan mensen die de zorg moeten uitvoeren. Tegelijkertijd wordt er in Den Haag opnieuw 
stevig bezuinigd op gemeentelijke zorgtaken. De PvdA-fractie vindt in ieder geval dat de Oude 
IJsselstreek haar basisvoorzieningen op het gebied van zorg op orde moet hebben. Uitgangspunten 
voor ons zijn daarbij: zo lang mogelijk zelfstandig, hoge kwaliteit en toegankelijk. 
Wij moeten vooral ook meer aandacht hebben voor preventie. Waarom worden mensen ziek? 
Waarom worden kinderen te dik? Waarom worden ouderen depressief? Waarom zorgen jongeren 
voor overlast? Waarom zijn de mensen in onze gemeente zo veel ongezonder dan elders? Door 
gebrek aan organisatie, tijd en aandacht aan de voorkant, spelen wij nu pas echt een rol als het veel 
te laat is. De focus van de organisatie moet dan ook veel meer op de oorzaak van de problemen 
gericht worden. Nu kijken wij te veel naar het probleem zelf. Goede zorg is dus niet alleen een kwestie 
van geld, maar ook van goede organisatie en snel en proactief handelen. Maatwerk is daarbij 
essentieel, net als het centraal stellen van mensen in plaats van instituties. Ook kan afstemming van 
beleid, samenwerking in de regio en slimme coalities, winst opleveren. Voor de PvdA-fractie zijn eigen 
bijdragen dan ook pas aan de orde als wij al die dingen gedaan hebben, en dan ook alleen nog maar 
als dat naar draagkracht gebeurt en er sprake is van een fatsoenlijk vangnet. Dat vindt overigens ook 
60% van het burgerbegrotingsforum: ‘naar draagkracht en met een vangnet’. 
 
Het DRU-gebied 
Een ook economisch en cultureel sterke gemeente met ruime voorzieningen op allerlei gebied is niet 
alleen een prettige gemeente om in te wonen, maar draagt ook bij aan een sterk vestigingsklimaat. De 
PvdA-fractie onderschrijft daarom, en dat zal u niet verbazen, de ambities van het college ten aanzien 
van de ontwikkeling van het DRU-gebied. En ook dat het tempo van de ontwikkeling afhankelijk zal 
zijn van de beschikbare middelen, ideeën en invullingen. Ook het burgerbegrotingsforum zegt met 
75% meerderheid dat de ontwikkelingen door moeten gaan. Een van de argumenten zaterdag was: ‘je 
kunt toch niet meer stoppen, dus het moet maar door’. De PvdA-fractie onderschrijft de ambities 
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echter vanuit een veel positievere hoek. De gemeente Oude IJsselstreek bouwt namelijk letterlijk en 
figuurlijk niet alleen aan het cultuurimago van de gemeente, maar ook aan die van de regio 
Achterhoek en van de provincie Gelderland. De ontwikkeling van het DRU-gebied heeft al jaren een 
grote regionale en provinciale betekenis. Niet voor niets wordt deze 'parel in Gelderland' al heel lang, 
zowel moreel als financieel, ondersteund door de provincie en de regio. De PvdA wil op dit gebied ook 
doorpakken: ‘zo snel als het kan en zo langzaam als het moet’. 
Ook zaterdag bij het burgerbegrotingsforum bleek mij weer dat veel mensen, soms bewust, de nadruk 
leggen op de kosten van het DRU-gebied. Wij moeten veel meer de opbrengsten laten zien en 
daarover communiceren. Want net als in veel andere sectoren is de bijdrage van de  
DRU-fabriek aan de samenleving gewoon ook materieel te meten. Ik heb daar een poging toe gedaan. 
Ik heb namelijk de loonkosten, de mensen die hier werken en loon uitbetaald krijgen, de kaartverkoop, 
de horecaomzet en nog een paar van die posten bij elkaar opgeteld; dat zijn namelijk investeringen in 
de samenleving, in werkgelegenheid en dat soort zaken. Wanneer ik dat extrapoleer kom ik de eerste 
periode tot aan december, aan een bedrag van 3,7 miljoen euro. Voornamelijk nieuwe omzet die 
anders, daar ben ik van overtuigd, niet allemaal in Ulft en de Oude IJsselstreek was uitgegeven. Ik 
heb zelfs in de plaatselijke kroeg, hier dicht in de buurt, nagevraagd of men last heeft van de DRU. 
Nee, hij had zelfs meer omzet. Kijk dus ook eens naar de revenuen die de DRU en het DRU-gebied 
oplevert. De waarde van het DRU-gebied, van cultuur en kunst, levert niet alleen geldwaarde op, maar 
vooral ook immateriële revenuen. Iemand die ontroerd een zaal of galerie verlaat, levert de gemeente 
niet direct extra knaken op, integendeel, het kost soms ook geld. Maar de kunst en de cultuur 
inspireert de inwoners ook tot grote dingen, het prikkelt, het biedt troost en hoop, het doet mensen hun 
eigen sores vergeten, of wekt ze juist tot leven. Het gaat juist om dat onaanraakbare. Wij kunnen niet 
zonder muziek, film, theater, literatuur en beeldende kunst; het is ‘de zuurstof van de ziel’ wordt er 
gezegd en niet alleen een linkse hobby. Natuurlijk moeten wij ook kritisch blijven kijken naar de 
ontwikkelingen van het DRU-gebied, maar dan net zo kritisch als wij naar de zorg, het onderwijs, de 
bureaucratie en de lastendruk kijken. 
 
Krimp 
‘Hoera, eindelijk iemand die het licht heeft gezien, want die krimp wordt ons aangepraat’, dat zei 38% 
van de meer dan achthonderd mensen die aan een poll van De Gelderlander deelnamen. ‘Onzin, die 
krimp komt eraan, gemeenten bouwen niet voor niets minder huizen’, zeiden minder dan tweehonderd 
deelnemers. En 34% zei dat krimp noch groei zich laat voorspellen. Aanleiding voor die internetpoll 
was een interview met Alain van den Haar. Eindelijk, dacht ik, een medestander in de soms eenzame 
strijd tegen de ‘krimpgoeroes’, en wel een uit een heel onverdachte hoek; een economisch geograaf, 
gewoon uit Doetinchem. Hij zei dat de voorspelde bevolkingskrimp in de Achterhoek niet gaat 
plaatsvinden. Hij voorziet zelfs een groei van duizenden inwoners. Er wordt namelijk steeds alleen 
gekeken naar de geboorte- en sterftecijfers. Er moet echter ook gekeken worden naar de bestaande 
werkgelegenheid en de noodzakelijke groei van de beroepsbevolking. En werk is nog altijd een 
leidend motief om ergens te gaan wonen. Bovendien zitten wij hier in een ideaal gebied voor 
ondernemers: wij zijn prima bereikbaar tussen de Randstad en het Ruhrgebied en wij hebben een 
sterk in de regio verankerd bedrijfsleven en een hoge arbeidsmoraal. Precies zoals de PvdA-fractie al 
jaren betoogt. ‘Er is sprake van een tunnelvisie’, zei hij ook nog. Een tunnelvisie met grote gevolgen, 
waarbij ook voor de provincie een hoofdrol is weggelegd. Nog niet zo lang geleden werd de gemeente 
Oude IJsselstreek door de provincie benaderd met het verzoek de woningbouwproductie te versnellen 
en nu, twee jaar later, hebben de 'boekhoudplanologen' het opnieuw voor het zeggen. Heel 
gemakkelijk en tegelijkertijd onverantwoord. De PvdA-fractie vindt dat het college moet kijken of wij de 
rekening van dit jojobeleid niet bij diezelfde provincie kunnen neerleggen. Wij moeten overigens niet 
alleen af van de discussie over het al dan niet krimpen van de bevolking, maar vooral van het woord. 
Krimpen, minder worden, te groot zijn, appelleert namelijk aan het verkeerde gevoel. Het wordt met 
negatieve dingen geassocieerd. Een dergelijk imago verdient de Achterhoek niet, sterker nog, dat kan 
de Achterhoek ook niet gebruiken. Je komt sneller aan een dergelijk imago dan je er vanaf komt. Met 
alle gevolgen van dien: woningbouwproductie gaat op slot, ondernemers lopen weg, investeringen 
worden uitgesteld of niet meer gedaan en ook de broodnodige jongeren kiezen niet voor een regio 
met een dergelijk imago. ‘Krimp veroorzaakt kramp’ heb ik al vaker gezegd en als je niet oppast, wordt 
het een selffulfilling prophecy. Kortom, laten wij als gemeente en de regio Achterhoek met de agenda 
2020 aan de slag gaan en ‘niet langer lullen maar poetsen'. 
 
De reserves en Nuongelden. 
Voor toekomstgerichte investeringen is incidenteel meer dan 30 miljoen euro beschikbaar, dacht ik tot 
ik het staatje zag: het bedrag begint al knap af te nemen van 40 miljoen euro naar 29 miljoen euro en 
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nog wat. Dat geld is door burgers opgebracht en moet ten goede van de Oude IJsselstreek komen 
vinden wij. Het college geeft in de begroting aan dat hij dit zogenaamde ‘veranderkapitaal’ wil inzetten 
voor investeringen die nieuwe werkgelegenheid en nieuwe doelgroepen aantrekken. De PvdA-fractie 
begrijpt dat en onderschrijft dat ook, maar vindt die keuze te ruim en daarmee niet duidelijk. Er is 
weliswaar toegezegd dat wij de besteding en de keuzes gaan bespreken, maar deze algemene 
beschouwingen is een uitgelezen moment om er toch weer wat van te vinden. De PvdA-fractie streeft 
naar een toekomstgerichte investeringsstrategie. Wij willen met incidenteel geld structurele 
investeringen in de samenleving doen. Wij willen het Nuongeld ook inzetten om met eenmalige 
uitgaven, lasten en risico's structureel te verminderen en te verlagen. De PvdA-fractie wil het  
Nuongeld ook kunnen inzetten om te investeren in duurzame alternatieve energie, in mobiliteit en 
mensen met elkaar verbinden. Dat willen wij doen door in te zetten op een hoogwaardig openbaar 
vervoer en een gemeentedekkend glasvezelnetwerk, om zo ook werkgevers en werknemers met 
elkaar te verbinden. Natuurlijk willen wij investeren in het leefklimaat van dorpen, wijken en kernen en 
ook willen wij investeren in natuur en landschap. Wij willen met andere woorden, duurzaam rendement 
van het geld dat de gemeente met de verkoop van Nuon binnenkreeg. Duurzaam rendement. Wij 
willen eigenlijk doen wat velen niet mogelijk achtten, namelijk geld meer dan een keer uitgeven door 
een deel van het fonds ‘revolving’ te maken, dat betekent dat er rente en rendement op gemaakt 
wordt. Met een ander deel van het Nuongeld willen wij projecten selecteren met het hoogste 
maatschappelijk rendement en die meefinancieren vanuit een, ik noem het gemakshalve, 
'duurzaamheidfonds'. Wij willen die discussie ook op korte termijn voeren, maar die komt vanzelf ook 
bij de motie van D66. Wij moeten namelijk oppassen dat wij niet als een kloek veel te lang op de 
eieren blijven zitten, dan worden ze 'voel' zeggen ze in de Achterhoek en dan gaat het net als met 
onze pensioenfondsen: je denkt dat je een heel ei hebt, maar het blijkt slechts een lege dop te zijn. 
Want het risico is groot, ook in het geval van de Nuongelden, dat het bedrag, of ten prooi valt aan 
inflatie of aan een gretige andere en hogere overheid die zegt dat wij met zo'n reserve ‘onze eigen 
broek wel op kunnen houden’. 
 
Leerlingenvervoer 
Ik had een heel stuk voorbereid over het leerlingenvervoer en dat is eigenlijk de letterlijke tekst van de 
memo en dat hebben wij zelf in anderhalve dag uitgevogeld. Laat ik de conclusie met u delen. De 
vraag is of je als overheid, en daar hebben wij ook al eens een discussie over gehad bij de bouw van 
het gemeentehuis in Gendringen, wel de fiscale grenzen moet willen afstruinen, zo noem ik het maar 
even. Deze constructie doet ons namelijk sterk denken aan die zogenaamde ‘sale-and-leaseback’-
variant die in het verleden werd toegepast om de bouw van een gemeentehuis te kunnen financieren 
en gebruik te kunnen maken van het btw-compensatiefonds. Uiteindelijk is ook dit fiscale lek door 
wetgeving gedicht. Wethouder Van Balveren zegt dat er nu jurisprudentie is over de vraag of de 
gemeente wel of geen btw-ondernemer is. Dat is geen jurisprudentie, maar dat is het standpunt van 
de Belastingdienst Noord die voor alle gemeenten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 
heeft beslist dat de gemeente bij het leerlingenvervoer geen btw-ondernemer is. Daar is dus nog niet 
echt een uitspraak over en daar moet je ook als gemeente rekening mee houden. Ik vind het wel 
knullig, dat ook al win je dit, er de fout is gemaakt om in plaats van 6%, 19% te rekenen, terwijl er op 
elke willekeurige rekening gezien kan worden wat er aan omzetbelasting in rekening wordt gebracht. 
Ik ben blij, want dat was ook onze inzet, dat de eigen bijdrage bij het leerlingenvervoer niet doorgaat 
en dat hebben wij zo mooi geregeld. Ik had het liever op een andere manier gezien, met een motie, 
want die had ik ook voorbereid, maar dat valt nu jammer genoeg weg.  
 
Landelijk gebied 
Goed, dan ben ik bijna aan het eind van mijn betoog. Nog iets over het landelijk gebied. Dat is ‘terug 
bij af’, kopte de Volkskrant vanmorgen. De bezuinigingen van de regering op natuurbeheer hebben 
dramatische gevolgen voor het buitengebied. Dat zeggen niet alleen provincies, maar ook 
natuurorganisaties en zelfs het LTO. De staatssecretaris voor Landbouw en Natuur, Bleker, legt de 
plattelandsontwikkeling feitelijk stil en daar maken ze zich zorgen over. Ook in onze gemeente zijn er 
afspraken gemaakt met de vele partijen die een rol spelen in ons landschap. Daar zitten jaren 
onderhandelingen en tijd in. Nu lijkt de overheid die afspraken dus zomaar te schrappen. Is dat zo, en 
wat betekent dit rijksbeleid voor de gemaakte afspraken in onze gemeente? 
 
En toen zou er een filmpje komen en een heel verhaal over de woonlasten, maar dat bewaar ik voor 
donderdag. Ik moet nog wel zeggen, dat hoort bij algemene beschouwingen: tot zover de eerste 
termijn, maar niet nadat wij de overige raadsfracties, het college en de ambtelijke organisatie hebben 



Notulen raad 02-11-10   20 
 

bedankt voor de samenwerking in de afgelopen periode. Wij hopen ook de komende en ongetwijfeld 
interessante periode weer op u te kunnen rekenen. Dank u wel. 
 
De voorzitter: Goed dank u wel, mijnheer Menke. Wij krijgen dus nog een filmpje donderdag. Vanuit 
de fractie van Lokaal Belang is verzuimd om nog een motie in te dienen en daar krijgt de heer 
Finkenflügel gelegenheid voor wanneer de heer Sluiter klaar is. Daarna gaan wij schorsen. Als laatste 
in deze reeks is de heer Sluiter namens de fractie van de VVD aan het woord. 
 
De heer Sluiter: Voorzitter, toen de heer Menke een hele opsomming gaf van hoe slecht het in  
Den Haag is op dit moment, zat ik inderdaad op dit moment te wachten. Ik dacht toen al dat hij aan het 
eind ongetwijfeld nog wel even terug zou komen op de samenwerking met het liberale gezelschap hier 
en zou zeggen dat die wel goed was en ik ben blij met die laatste woorden. Voorzitter, wanneer je als 
laatste spreekt heb je eigenlijk het gevoel dat het meeste al wel gezegd is. De heer Menke gaf ook al 
aan het gevoel te hebben voor de derde keer over hetzelfde onderwerp te praten. Voorgaande keren 
heb ik ook gezegd dat wij eigenlijk het financiële verhaal missen. Dat ligt er nu en vervolgens kunnen 
wij daar weer van zeggen dat wij, zoals andere partijen ook al gezegd hebben, overvallen zijn door de 
laatste aan- en opmerkingen. 
 
Wij herkennen veel zaken uit ons VVD programma in dit collegeprogramma dat nu uitgevoerd gaat 
worden. Een van de pijlers in een goed programma is een begroting; reëel begroten, aandacht voor 
tijd, kijken naar capaciteit en plannen maken; kijken of je dingen nog wel moet doen, of je ze niet 
handiger samen kunt doen, en misschien dan wel tot de conclusie komen iets niet meer te doen. 
Hierdoor creëer je ruimte in de begroting, noem het een soort kerntakendiscussie. Hierdoor maak je 
keuzes en een van onze slogans in het verleden was de volgende: ‘je kunt niet alles en zeker niet 
alles tegelijk’. Volgens mij is dat een uitspraak van een van onze politieke voorvaderen, maar niet van 
een liberaal, en je kunt hem tot in eeuwigheid gebruiken. Keuzes maken. Die keuzes worden nu ook 
vanuit de regering gemaakt, vanuit Den Haag, en dat herken je ook in onze gemeente. Afgelopen 
zaterdag is er een burgerbegrotingsforum geweest, helaas kon ik er niet bij zijn, maar ik heb mij in 
ieder geval over de sfeer bij laten praten en ik heb de rapportages gezien en de peilingresultaten en 
waar mogelijk hebben wij ze verwerkt. Soms zijn het van die ‘oh, ja belevenissen’, soms wordt wat je 
vond bevestigd omdat 80% dat ook vindt, soms vindt 10% wat anders en dat vind jij eigenlijk ook, dat 
zullen dan waarschijnlijk jouw stemmers zijn geweest, dus je kunt daar heel veel kanten op. Maar het 
is goed om te zien en soms onder ogen te zien, hoe mensen nu tegen ons aankijken. De benadering 
van ons deze avond, is een wat praktische benadering. Wij gaan niet te veel op details in, want dat 
hebben wij als plannen al vastgesteld.  
 
Een van de kapstokken is de programmastructuur en ik hoor daar verschillende geluiden over. De ene 
zegt dat de programmastructuur toegankelijk is, de ander zegt nog wat te missen en wil er nog een 
programma bij. Wij hebben al vaker geroepen dat wij hem onlogisch vinden, verwarrend en dat het 
ook onrust oproept. Een begroting moet juist een document zijn dat toegankelijk is, dat duidelijk is, 
overzichtelijk en open is. Het moet een document zijn waarop je kunt sturen. Voor ons is het een 
zoekplaatje: veel tekst, weinig cijfers. ‘Meten is weten en vergelijken’, ook een slogan van de VVD, en 
zeker nu zijn dat juist aandachtspunten. Als je wilt sturen op een begroting moet je weten wanneer je 
kunt sturen en waar je moet sturen. Voor ons gevoel beperkt de indeling zoals die nu is ons daarin en 
wij zouden graag terug willen naar de basisstructuur waarmee wij begonnen zijn. Daar hebben wij 
vanuit onze oude beide gemeenten heel zorgvuldig aan gewerkt en heel serieus over nagedacht en 
wij vinden het jammer dat het zo overboord is gegooid. Natuurlijk vergt het wat aanpassingen, 
sommige van de majeure projecten zijn al volop in werking gezet, maar wij zouden daarvoor willen 
pleiten. 
 
Dan heb ik met grote letters staan: ‘motie’. De griffier vroeg al waar mijn motie is. Ik zei toen dat ik 
haar in ieder geval zou aankondigen. De tekst gaan wij toch donderdag behandelen, die tekst zetten 
wij nog wel op. In de begroting zoals die voorligt zitten heel veel aannames, en het vergt veel 
creativiteit en zorgvuldigheid van het college, van de organisatie, maar ook van de raad, om die 
aannames te kunnen realiseren. Het is zaak om de komende periode de inkomsten in evenwicht te 
houden met de uitgaven. Ik heb het bewust zo neergezet, want normaal gesproken zou je het 
andersom doen. Een deel van die besparingen bestaat uit het kleiner maken van de overheid en 
andere besparingen moeten komen uit minder uitgaven, ‘vooruitboekhouden’. De taakstelling die wij 
met zijn allen willen hebben, wordt vooral bepaald door de vastbeslotenheid. Lukt het om de 
taakstelling te realiseren of moet ik het geld ergens anders vandaan halen? Belangrijk daarin is de 



Notulen raad 02-11-10   21 
 

budgetbewaking. Een van onze voormalige ministers van Financiën, toevallig een VVD’er, heeft twee 
belangrijke zaken geregeld: hij heeft, en daar wordt nu nog over gesproken, de Zalmsnip gegeven, en 
dan weet iedereen dat wij ooit een keer 100 gulden gekregen hebben, en hij gaf de ‘Zalmnorm’ voor 
de wethouders of voor de andere bewindslieden: het maakt niet uit wanneer je de bezuiniging niet 
haalt, maar je regelt het wel binnen je eigen portefeuille. Dus: wees creatief, schuif een niet 
gerealiseerde bezuiniging niet af op de schouders van een ander.  
U noemt ‘zero-basedbudgeting’, dus terug naar de basis. Het lijkt een toverwoord, maar, en dat heb ik 
in het verleden ook gevraagd, hoe kunnen wij daar als raad met u in meegaan, hoe wilt u ons hierin 
betrekken? Op de zwembaden wilt u een regionale visie loslaten. Wij zouden er in ieder geval voor 
willen pleiten om ook de private partijen die er nu in onze gemeente zijn, bij die visie te betrekken 
 
De komende periode, en vooral de heer Menke heeft daar een aantal opmerkingen over gemaakt, 
zullen sociale en demografische ontwikkelingen worden gekoppeld aan bezuinigingsopdrachten op 
rijksniveau, provinciaal niveau en gemeenteniveau. Vooral op het gebied van maatschappelijke zorg. 
Wij moeten samen het oplossen van maatschappelijke problemen bespreken en samen met de 
welzijnsinstellingen keuzes maken voor een nieuwe manier van werken. Individueel maatwerk is geen 
blanco cheque. Niet het verstrekken van voorzieningen staat centraal, maar zorgen dat iemand actief 
ondersteund wordt om waar nodig, opnieuw zelf maatschappelijk actief te zijn. Immers, eenzaamheid 
kan een ander niet voor je oplossen, en een scootmobiel helpt niets als je niemand hebt om naar toe 
te rijden. Stop betutteling, maar promoot eigen verantwoordelijkheid. 
 
Tijdens de behandeling van de eerste bestuursrapportage liepen wij tegen een enorm verwacht tekort 
op van de Wmo. Alle raadsfracties hebben daar hun bezorgdheid over uitgesproken en de ambtelijke 
organisatie heeft dat goed opgepakt. Door niet zomaar het automatisme toe te passen zie je bij een 
tweede bestuursrapportage dat het gat een stuk kleiner is. Voortvarend opgepakt, prima.  
 
De komende periodes zullen wij ook samen moeten spreken over de risico’s die wij lopen. 
Voorgaande sprekers hebben het ook gehad over het grondbeleid. Dat zijn risico’s waar wij serieus bij 
moeten stilstaan.  
 
De financiële vertaling. Ik denk dat wij daar vanavond, ook wat ons betreft, niet zoveel over kunnen 
zeggen. Wij zijn overvallen door de laatste memo. In het coalitieprogramma hebben wij gezegd dat wij 
in ieder geval niet willen dat tekorten op de ozb worden afgewenteld. Wij hadden wel een voorstel om 
een knip te maken. Ik ga niet inhoudelijk op cijfers in, maar wij hadden voor willen stellen om een knip 
te maken voor 2011, want dat hebben wij nu goed in beeld. Niet goed in beeld hebben wij wat er komt. 
Er zijn aangekondigde bezuinigingen voor 2012 en later en wij zouden graag die knip willen maken 
om het ene vast te stellen en het andere samen te kunnen behandelen. 
 
De voorzitter: Ik zie wat vragende gezichten. Kunt u iets concreter zijn over dat laatste punt? 
 
De heer Sluiter: Wij hadden voorbereid om een knip te maken. Wij hebben het nu over vier jaren, 
maar over 2012 kunnen wij nu ook oordelen, daar hebben wij nu de cijfers van. Wij willen graag over 
2012 en de daarop volgende jaren een integrale aanpak zien. Wij weten dan beter over welke soort 
belasting wij praten en over hoeveel procent woonlastenverhoging of ozb-verhoging het gaat, want 
dan weten wij ook welke kortingen er vanuit het Rijk op ons af komen. 
 
Wanneer wij pleiten voor minder ozb-verhoging zal de wethouder Financiën ongetwijfeld vragen naar 
waar het vandaan gehaald moet worden. Wij hebben daar verschillende denkrichtingen bij. Het zou 
een goede zaak zijn om de voorzieningen die wij als gemeente in het leven hebben geroepen eens 
tegen het licht te houden. Wij hebben een hele lijst van voorzieningen waar elk jaar geld in gestopt 
wordt als een soort egalisatiefonds. Daar zitten een aantal fondsen bij die flink gevuld zijn en waar nog 
niet of niet volop wat uitgehaald wordt; daar zou je een tijdelijke oplossing voor kunnen vinden. 
 
Er hebben ook mensen gesproken over wat ik ‘het tafelzilver’ van ons noem: de Nuon. Wij willen, en 
wij hebben daar in het verleden ook voor gepleit, samen die discussie aangaan. Juist dat Nuongeld, u 
heeft het als college ook aangegeven, dat kunnen wij inzetten en daar kunnen wij een  
win-winsituatie van maken. U heeft ons voorgerekend dat als wij 35 miljoen euro inzetten, wij 
misschien wel 70 miljoen euro binnenhalen. Wat wij nu zien is dat wij alleen maar achteruit boeren, 
zonder dat wij nog maar iets binnengehaald hebben. Ik zie bijvoorbeeld nu een lijstje met de 
Nuongelden en dan zie ik daar weer andere bedragen op staan; bedragen die ook in de begroting 
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staan, maar ook bedragen die niet terug te vinden zijn. Voordat het weg is, moeten wij daar een goede 
bestemming aan geven. Je zou haast zeggen, en zo spiegelt de heer Menke het vaak voor, dat de 
VVD een partij is die op die zak met geld gaat zitten. Wij hebben er onze bezorgdheid over 
uitgesproken dat onze rol tegenover de andere overheden heel anders is met een reserve van 
40 miljoen euro op onze bank, bij wijze van spreken, dan wanneer wij 25 miljoen euro of 20 miljoen 
euro hebben. Over wat dan de minimale grens moet zijn kunnen wij het met elkaar hebben. Wij 
moeten wel van geld geld maken. Ik zag ook een uitspraak in het burgerbegrotingsforum dat wij het 
zelfs anticyclisch in kunnen zetten. Ik vond het een heel mooi woord en wij hebben deze week ook 
uitleg gekregen over wat daarmee bedoeld werd.  
 
Voorzitter, ik kom tot een samenvatting. Wij willen graag: 

• een andere, meer logische begrotingsopzet; 

• discussie en een vinger aan de pols bij de takendiscussie en de besparingen die u denkt te gaan 
behalen. 

Over de financiën ga ik niets zeggen. Wij willen verder: 

• discussie over de bezuinigingen van Rijk en provincie in relatie tot onze plannen; 

• discussie over de inzet van ons reservekapitaal of ons veranderkapitaal. 
  
Dan de berap. Tijdens een van de vorige bijeenkomsten snoerde u mij de mond door te zeggen dat 
het al afgesloten was. De eerste bestuursrapportage noemen wij altijd een lijdensweg, de tweede ziet 
er al wat beter uit. Vaak gebeurde dat op eigen benen en nu hebben wij dan steun van anderen nodig. 
Ik ben ervan overtuigd dat de jaarrekening er uiteindelijk toch weer anders gaat uitzien. Er zitten in de 
bestuursrapportage wel een aantal zorgelijke punten. Een van de vorige sprekers heeft het al gehad 
over de bouwleges. Soms zijn er ook van die eenvoudige posten, maar wel overschrijdingen, 
waarover wij bij ons zelf te rade moeten of dat wel op deze manier moet. U weet ongetwijfeld waar ik 
dan op doel.  
 
Voordat ik eindig in de eerste termijn wil ik namens de VVD, het bestuur, de fractie en de 
fractieassistenten, iedereen bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar: de ambtenaren, 
de medewerkers van de griffie, college, de politieke partijen, pers en natuurlijk de inwoners van onze 
gemeente. Dan wil ik helemaal afsluiten met een uitspraak van onze minister-president Mark Rutte. 
Het is een citaat uit onze ledenkrant: “Er is genoeg te doen, we gaan aan het werk.” 
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Sluiter, namens de fractie van de VVD. Dan geef ik de heer 
Finkenflügel de gelegenheid om zijn amendement of motie kort toe te lichten en dan vraag ik aan de 
leden van het college hoeveel tijd u nodig heeft voor de schorsing. 
 
De heer Finkenflügel: Vooraf wil ik eerst nog meedelen dat ik net bericht van mevrouw Siner-Sir heb 
gehad: haar moeder is ernstig ziek en vandaar dat zij hier niet aanwezig is. Ik had in mijn betoog 
inderdaad twee moties aangekondigd. De eerste betreft het gemeentelijk informatiepunt Varsseveld: 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek in vergadering bijeen d.d. 2 november 2010, 
heeft in de aanbiedingsbrief bij de begroting kennisgenomen van het voorstel het informatiepunt in 
Varsseveld te sluiten, 
is van mening dat dit voorstel onvoldoende onderbouwd is en geen recht doet aan de afspraken 
zoals die gemaakt zijn; 
verzoekt het college om: 

• dit informatiepunt nog minimaal één jaar open te houden; 

• gedurende die periode een onderzoek naar de behoefte voor een informatiepunt uit te voeren; 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
De voorzitter: Even voor de duidelijkheid: dat is dan motie nummer 4. 
 
De heer Finkenflügel: Dan komt motie nummer 5: de werkgroep Sportaccommodaties:  

De raad van de gemeente Oude IJsselsteek in vergadering bijeen d.d. 2 november 2010, 
heeft in de aanbiedingsbrief bij de begroting kennisgenomen van het voorstel voor de zwembaden 
diverse varianten te onderzoeken, 
is van mening dat: 

• dit voorstel kan leiden tot heftige reacties van onze inwoners; 
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•  zwembaden, maar ook andere sportaccommodaties tot basisvoorzieningen behoren; 

• onze inwoners betrokken moeten worden bij deze keuzes; 
verzoekt de raadsfracties om: 

• uit hun midden een werkgroep samen te stellen die, met ambtelijke ondersteuning, een 
onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden die er zijn voor de sportaccommodaties; 

• dit onderzoek, indien mogelijk, af te ronden voor de voorjaarsnota 2011; 
teneinde te bewerkstelligen dat: 

• de raad nadrukkelijk aan de ‘voorkant’ van het proces functioneert; 

• de raad tijdig wordt geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek; 

• de raad nadrukkelijk betrokken is in het communicatieproces met onze inwoners en andere 
betrokkenen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Goed, dank u wel, dat is dan motie nummer 5. Hartelijk dank. Daarmee hebben wij de 
eerste termijn vanuit de raadsfracties gehad. De moties zijn ingediend. Wij weten nu waar wij 
meningen over moeten gaan vormen. Wij gaan een half uur schorsen. Ik schors de vergadering tot 
22.00 uur. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter: Dames en heren, wij gaan de beraadslagingen hervatten en gaan over tot de reacties 
van het college in eerste termijn. Dat zal door een aantal collegeleden gedaan worden. Mocht u 
tijdens de beantwoording behoefte voelen om daar vanuit de raad verduidelijkende vragen over te 
stellen, dan mag dat natuurlijk. Ik wil u echter vragen om de discussie te bewaren tot 
donderdagavond. Het woord is aan wethouder Van Balveren. 
 
Wethouder Van Balveren: Dank je wel, mijnheer de voorzitter. Laat ik beginnen met het pijnlijkste 
punt van vanavond en dat was natuurlijk toch wel de aanvulling dat het leerlingenvervoer niet kan 
op de manier waarop wij dat eerder in gedachten hadden. Zoals ik u ook al in de eerste termijn heb 
gezegd, zijn wij daar vanmorgen ook mee overvallen. Wij hebben echt geen kans gezien om binnen 
het korte tijdsbestek waarmee wij nu te maken hebben, iets anders voor te stellen dan nu is 
gedaan. Dat was natuurlijk ook om u een sluitende begroting te bieden. Wij hebben als college en 
ambtelijke organisatie in ieder geval samen gezegd dat wij uw zorg delen en dat het toch anders 
zou moeten worden opgelost. Vooralsnog willen wij morgen alles op alles zetten en proberen om 
toch nog met een oplossing te komen, zodat wij het mogelijk uit de discussie kunnen houden. 
 
De voorzitter: Een verduidelijkende vraag van de heer Van der Wardt. 
 
De heer Van der Wardt: Voorzitter, ik zou graag van het college willen weten wat zijn motivatie is 
geweest om juist dit punt op te voeren om het dekkingsplaatje sluitend te krijgen. Ik had mij van alles 
kunnen voorstellen, maar juist over dit onderwerp, dat ook binnen de coalitie redelijk gevoelig is, zou 
ik uw motivatie wel eens willen horen. 
 
De voorzitter: Uw vraag is duidelijk. Wethouder Van Balveren. 
 
Wethouder Van Balveren: Ja, mijnheer de voorzitter, wij heb gekeken naar een gigantisch scala 
aan mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij vonden dat het op zich heel realistisch was om  
 176.000 euro binnen te kunnen halen. Het is een gigantisch bedrag waar wij het over hebben en 
daarom hebben wij gezegd dat wij die mogelijkheid in ieder geval mee moeten nemen. Het gaat per 
slot van rekening om alles bij elkaar dertig kinderen. 
 
De voorzitter: Mag ik u even onderbreken? De vraag is een andere. De vraag van de heer Van de 
Wardt is waarom u voor ozb gekozen heeft.  
 
De heer Van der Wardt: Wat is de motivatie om dit nu op deze manier te compenseren? 
 
Wethouder Van Balveren: Heel simpel, mijnheer Van de Wardt. Als ik ’s morgens geconfronteerd 
wordt met het gegeven dat een component in de begroting niet is wat het zou moeten zijn, kunnen 
wij verstoppertje spelen en zeggen dat wij het even niet wisten, maar ik ben blij dat wij dat niet 
gedaan hebben. Ik denk dat wij duidelijk gezegd hebben dat wij het kunnen. Maar ik kan in de 
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periode tussen de melding van vanmorgen half twaalf en het tijdstip van vanmiddag vier uur waarop 
ik u iets moet laten weten, niet zeggen dat er wel een potje is waar wij het even uit halen.  
Ik denk dat wij heel contentieus geprobeerd hebben om 4,3 miljoen euro weg te werken en wij zijn 
blijven hangen bij 4 miljoen euro. Meer zat er naar ons idee niet in, wat wij ook geprobeerd hebben. 
Ik wil u een sluitende begroting aanbieden. Zeggen dat wij wel zien wat het gaat worden is niet de 
stijl. U verwacht van ons een sluitende begroting. Daarom hebben wij gezegd dat wij in eerste 
instantie, en in de tekst staat ‘vooralsnog’, zullen kijken of het uit de ozb moet. U ziet dat ons 
‘vooralsnog’ zodanig wordt geïnterpreteerd, dat wij proberen om donderdag toch met een mogelijk 
andere oplossing te komen. 
 
De voorzitter: Daarmee is de vraag beantwoord. Gaat u verder. 
 
Wethouder Van Balveren: Ik ga verder met het betoog van de heer Van de Wardt van het CDA. Er 
werd over de dekking van de kapitaalslasten van de Afbramerij gezegd: ‘voer ze maar niet op’. 
Even over het totaal van de kapitaalslasten: er zijn meerdere mensen die daarover gesproken 
hebben en u dient zich toch echt te realiseren dat wij het op dit moment niet over 500.000 euro 
kapitaalslasten hebben, maar over 450.000 euro kapitaalslasten, want die 54.000 euro 
kapitaalslasten van de Afbramerij hebben wij er dus achteraf uitgehaald en dat vindt u in ons 
dekkingsplan terug in tabel nummer 6. Van belang voor wanneer wij naar cofinanciering willen, is 
dat wij die kapitaalslasten als het ware tijdelijk laten zien in de reserves van de Nuon. Willen wij bij 
iemand aankloppen voor cofinanciering dan is de eerste vraag die gesteld gaat worden, te beginnen 
bij de provincie: ‘en wat doet u zelf?’ Het feit dat wij op dit moment zeggen: ‘laten wij dat bedrag van 
die 2 miljoen euro of 2,2 miljoen euro, in ieder geval als zodanig in de begroting laten zien’, is het 
enige argument. U beslist nog steeds zelf over wat u ermee doet. Het is nog steeds een 
bestemmingsreserve en het valt nog steeds in datzelfde rijtje van die 59 miljoen euro die wij daarin 
hebben. Conform het raadsbesluit dat u begin maart heeft genomen, moeten wij op de een of 
andere manier in de begroting zichtbaar maken dat wij van plan zijn om dat op die manier te gaan 
doen. Als wij dat geld niet hebben, zijn wij er als college van overtuigd dat er geen cent binnenkomt, 
omdat dan in elk geval de cofinanciering ontbreekt. Dan zegt u: ‘ ja, uw keus: algemene reserve of 
Nuongelden’, heel eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit. Het totale bedrag is op dit moment 
59 miljoen euro aan reserves en voorzieningen. Ook in het lijstje van de Nuon ziet u inderdaad dat 
wij op de ongeveer 35 miljoen euro zitten, wat wij ook aangekondigd hebben. Als wij daar dan die 
postjes uithalen, bijvoorbeeld dat Afbramerijgeld, is dat nou juist met geld, geld maken en dus gaan 
wij dat dan ook in die vorm doen. 
 
U heeft het over het fonds van het zwembad en u maakt de constatering dat wij de stekker er uit 
zouden trekken. Dat wil ik pertinent bestrijden want het fonds is niet alleen een fonds voor het 
onderhoud van het hele verhaal, maar ook voor mogelijke nieuwbouw en reserveringen voor al dat 
soort zaken. Met wat er nu in zit kunnen wij minimaal drie jaar vooruit. Er zijn voorlopig geen 
veiligheidsrisico’s. Wij hebben zelfs waar het nodig was tussentijds voor extra voorzieningen 
gezorgd. Twee jaar geleden hebben wij nog de hele kleedkameraccommodatie in Varsseveld 
opgeknapt. Wat dat betreft zijn er geen risico’s, veiligheidsnormen of dat soort dingen, want daar 
gaan wij niet aan tornen. De heer Haverdil zal iets vertellen over de grondexploitatie in uw betoog. 
 
De voorzitter: Nog een vraag over het zwembad? 
 
De heer Van de Wardt: Dat u zegt dat wij er nog voor drie jaar geld in hebben zitten, is bijvoorbeeld 
net zoiets als bij het rioleringsfonds, daar hebben wij ook geld in zitten en dat is ook een buffer. 
Maar op het moment dat je het gewoon uit een lopende begroting haalt en als raad met elkaar een 
besluit neemt om het zus of zo te gaan doen, zul je het op enig moment toch weer op moeten 
voeren, want die pot is een keer leeg. 
 
Wethouder Van Balveren: Wat ik u zeg, is dat wij door niet meer in die pot te doteren, een 
besluitvorming afdwingen in 2011 over hoe wij verder gaan en dat is ook wat het college van plan 
is. Met het grootste gemak kunnen wij in 2012 als wij een bedrag nodig hebben, hetzij voor 
nieuwbouw of wat wij er verder ook mee willen, het gewoon weer opvoeren. Voor 2011, en dat is de 
begroting waar wij het nu over hebben, hebben wij ruim voldoende in het onderhoudspotje zitten om 
er, wat er ook zou gebeuren, mee vooruit te komen. 
 
De voorzitter: Goed, de vraag is duidelijk.  
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De heer Van de Wardt: De opmerking dat u ons daarmee dwingt om een discussie te voeren vind 
ik een beetje de verkeerde toon, volgens mij moeten wij als raad gewoon onze verantwoordelijkheid 
nemen. 
 
De voorzitter: Het is een verduidelijkende vraag en ik denk dat er een helder antwoord is gegeven. 
 
De heer Finkenflügel: Mag ik een voorstel van orde doen? Ik heb de indruk dat de heer Van de 
Wardt elke keer een discussie wil aangaan; onder verhelderingvragen versta ik wat anders. 
 
De voorzitter: Verduidelijkingvragen is goed en discussie donderdag. Mijnheer van Balveren, gaat 
u verder. 
 
Wethouder Van Balveren: De heer Van de Wardt geeft aan dat wij best één jaar zouden kunnen 
dekken met de meevaller die in de tweede berap staat. Dat is die 1, 2 miljoen euro Langenberg en 
die 900.000 euro Nuon, samen ruim 2 miljoen euro aan meevallers. Ik zou u er toch op willen wijzen 
dat wij, vooral vanwege het provinciale toezicht, er niet mee weg komen wanneer wij met 
incidenteel geld, structureel gaan dekken. Wat je dan zou moeten verzinnen is om een bepaalde 
kapitaalslast in een keer te doen; dus ik bouw iets en ik betaal dat in een keer uit de algemene 
middelen en daarmee verdien ik een hoeveelheid kapitaalslast. Maar ik kan u bij voorbaat zeggen 
dat dit een constructie is die de provincie in elk geval niet doet, en ik heb er geen behoefte aan om 
dan onder een ander toezicht te komen staan als waar wij de laatste jaren onder staan. 
 
Dan heeft u het gehad over het voordeel van de ‘afval’. Dat is inderdaad zo. Wij hebben af en toe 
schommelingen, dat heeft vooral ook met de prijs voor oud papier te maken, de ene keer is het min 
en de andere keer is het plus. Het zijn geen zaken waarvan wij zeggen dat wij daar per se iets mee 
moeten doen en uiteraard is het aan u om te kijken hoe u daar verder mee omgaat. 
 
U heeft het gehad over de 200.000 euro personeelsbeheer, cao, u vond het nogal slordig, u had 
liever een betere inschatting gehad, als ik u even mag citeren. Ik wijs u erop dat 200.000 euro op 
een totaalbedrag van 17 miljoen euro aan personeelskosten letterlijk en figuurlijk 1,2% is en ik denk 
dat wij dat soort afwijkingen niet vooraf kunnen voorzien en als college acceptabel vinden.  
 
In de richting van Lokaal Belang: u geeft aan dat de begroting een hoog DRU-gehalte heeft. Dat zijn 
wij met u eens en soms zeggen wij ook nog wel eens dat wij de teksten iets ruimer hadden moeten 
maken. U vraagt ook naar een vertegenwoordiging binnen het DRU-bestuur. Destijds was de 
afweging om het niet te doen omdat het een zelfstandig bestuur is waar wij geen gemeentelijke 
inpassing in willen zetten. Het gaat om een stichting met een eigen bestuur. 
 
De invulling van het Nuon-veranderkapitaal: Drie jaar 3 miljoen euro, ‘leg het eens uit’. Dat is 
natuurlijk een heel lastige. U snapt dat als wij met de organisatie bezig gaan er een heleboel zaken 
meespelen. Twee dingen zou ik wel willen zeggen: wij moeten in ieder geval tijd hebben, wij moeten 
daar echt drie jaar over doen, want het is niet zo dat je een afdeling maar even terugbrengt met een 
aantal fte’s. Het gaat ook om personeel, dus ik denk dat wij dat heel zorgvuldig moeten doen. Wij 
moeten kijken hoe wij dat verder gaan invullen en het is natuurlijk ook een inschatting die de 
ambtelijke organisatie heeft gemaakt. Ook de directeur wil u daar meer bij te betrekken zodra wij 
daar meer zicht op hebben. 
 
Dan maakt u een opmerking over de ozb als sluitpost. Ik hoop dat ik met mijn betoog over het 
leerlingenvervoer heb aangegeven dat ook wij heel graag willen dat u voor een periode van vier jaar 
de woonlasten gaat vastleggen, zodat wij in de komende jaren weten hoe wij daarmee omgaan. De 
discussie die u hierover in de arena gaat voeren volgen wij nauwgezet. 
 
Ten aanzien van die hond heeft u gewoon gelijk. Wij hadden daar misschien wel of niet financiële. 
uitvoering aan moeten geven. Ik denk dat de perikelen die wij in het eerste amendement al gehad 
hebben, het eerste voorschotje is dat wij echt tegen de grens zitten van datgene wat wij in kunnen 
vullen, of eigenlijk op dit moment niet in kunnen vullen. Maar als u daar toch een mogelijkheid voor 
ziet, dan denk ik dat u in ieder geval een voorzet kunt doen voor hoe wij dat dan wel kunnen 
mobiliseren. 
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D66. De eerste opmerking die ik van u gekregen heb was dat de berap een structureel tekort heeft. 
Dat klopt: wij hebben een structureel tekort in de leges. U geeft ons de opdracht om dat binnen vier 
maanden te repareren. Dat gaat niet lukken, mijnheer Heldoorn. Als ik moet proberen om zoveel 
meer aan leges binnen te halen, wordt dat een heel lastige en dat gaat niet lukken. Wij hebben wel 
een aantal nieuwe bouwwerken die misschien nog flink wat leges binnenhalen, maar een 
structureel tekort van 462.000 euro kan ik in ieder geval niet in die hoek dekken. U weet dat wij er in 
de nieuwe begroting rekening mee gehouden hebben? Verder geeft u een aantal invullingen aan de 
Nuongelden. Dat zou ik graag aan de discussie binnen de raad willen overlaten. Van de andere 
kant zitten er een aantal zaken, zoals duurzaamheid, waarvan ik weet dat wij daar al in een aantal 
zaken mee bezig zijn. Wij weten bijvoorbeeld dat een aantal zonnepanelen dat wij gepland hadden, 
niet meer van subsidie voorzien kan worden en dan wordt de investering duurder dan het volgens 
de planning op zou brengen. Als er geen subsidie meer is brengt het eigenlijk helemaal niets meer 
op. Je moet kijken of dat dan geen onbehoorlijk bestuur is en dat wordt een lastige discussie 
natuurlijk. Dan zero-basedbudgeting. 
 
De voorzitter: Een vraag van de heer Heldoorn. 
 
De heer Heldoorn: Dank u wel, voorzitter. Hier merk ik dus een gebrek aan visie. Als die 
zonnepanelen er eenmaal liggen, en daar kan de gemeente vind ik best een investering voor doen, 
betekent dat volgens mij dat je de investering op lange termijn wel terugkrijgt. Op een gegeven 
moment worden de energielasten hoger en hoger en als er dan zo’n zonnepaneel op het dak ligt 
komt er toch geld binnen bij inwoners of bij bedrijven. U zegt dat het met subsidie niet meer 
rendeert, mijn stelling is dat het wel zo is. 
 
Wethouder Van Balveren: Dat mag u mij dan een keer duidelijk maken. Op dit moment is onze 
berekening wel zo, dat wanneer wij voor dit soort panelen geen subsidie krijgen, de investering niet 
meer loont en dat is natuurlijk jammer. Wij zullen het daar in een andere termijn over hebben. 
 
Dan zegt u: ‘op volle kracht beginnen met de zero-basedbudgeting’. Ik dacht dat ik al gezegd had 
dat wij proberen om dat op een heel zorgvuldige manier te doen. Wij hebben het over personeel, wij 
hebben het over organisatie. U mag best voorstellen om er maar even een blik externen op los te 
laten om te zorgen dat wij dat klusje in no time klaren, maar ik denk dat wij het niet op die manier 
moeten doen. Wij hebben het over mensen en over hun toekomst en zij moeten een ruimere tijd 
hebben om te kijken of zij, wanneer zij op een bepaalde afdeling niet meer in de huidige functie 
zouden kunnen functioneren, met de mogelijkheid om te herscholen, binnen de organisatie op een 
andere plek wel kunnen functioneren. 
 
Ik heb al gezegd dat de onderhoudsfondsen van het zwembad geen sterfhuisconstructie is, maar 
een mogelijkheid om tegen u te zeggen dat wij er samen uit moeten zien te komen.  
 
U wilt een aantal dingen niet meer doen, maar daar gaat de heer Haverdil het over hebben. Over de 
investeringen heb ik al even gezegd wat het is. Bedankt voor de complimenten dat wij op zo’n nette 
manier 4 miljoen euro in de eigen organisatie hebben gedaan, ik denk dat die complimenten ook 
gedaan kunnen worden in de richting van de ambtelijke organisatie, want het was echt krabben en 
bijten, dat kan ik u wel vertellen. Het was geen sinecure om dat zo te doen. 
 
De PvdA. U wilde een sluitende begroting en u baalt van de sluispost. Ik hoop dat ik uw baalgevoel 
een beetje heb kunnen wegnemen. Het was aan het begin ook bij ons het geval, maar ik weet dat 
als u eenmaal baalt, mijnheer Menke, wij u nog lang niet van het stokje af hebben. Maar dat mag 
ook. U heeft het over de hardheid van de bezuinigingen. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat wij niet 
voor niets al eerdere gesprekken hebben gevoerd, ook met de provincie, ook over de planning van 
wat wij wilden gaan bezuinigingen. Wij snappen ook best dat de provincie niet meedoet als wij met 
softe oplossingen komen, zoals een stelpost die ongeveer een paar ton zal kunnen opleveren. U 
moet dus maar van mij aannemen, dat wij ervan overtuigd zijn dat de manier waarop wij het 
presenteren en ook de inhoud van de maatregelen die wij nemen, een behoorlijke hardheid heeft. 
 
De heer Menke: Ik heb iets anders betoogd, namelijk dat wij nog geen echt plan zien en geen 
indicatoren hebben en dat wij als raad wel inzicht willen hebben in wat nu die bezuinigingen 
opleveren en wanneer. De vraag is eigenlijk: kunt u bij de voorjaarsnota terugkijken, vooruitkijken 
en vervolgens zeggen waar u staat en waar u naartoe gaat en ons regelmatig op de hoogte 
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brengen van hoever de stand van zaken is, los van de onderhandeling met de provincie? 
 
Wethouder Van Balveren: Dat ga ik u zondermeer toezeggen. Wij zullen u gewoon op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen die er de komende jaren in dit totale gebeuren zullen zijn. 
 
U heeft wat gezegd over het DRU-complex, u heeft het over de ‘aangeprate krimp’ gehad en de 
goeroes die daar allemaal mee te maken hebben. Daar zullen wij het inhoudelijk niet over hebben. 
Waar ik nog wel benieuwd naar ben is de motie waarmee u zei een oplossing te hebben om die  
180.000 euro structureel te dekken. Die motie wilde u niet in stemming brengen, maar misschien 
wilt u mij wel zeggen hoe u die dekking gedacht heeft. Ik moet morgen natuurlijk wel wat verzinnen. 
 
De heer Menke: Een vraag andersom. Ik had een motie over het leerlingenvervoer en dat was 
precies de tekst van uw memo. Ik had ook een dekking, namelijk: zoek het zelf maar uit. Want als je 
zo’n ondeugdelijk voorstel doet, het rammelt aan alle kanten, moet je ook maar zorgen dat het 
binnen de begroting opgelost wordt. Bovendien, en dat was mijn betoog ook, hebben wij 
woonlasten afgesproken binnen de 3%, daar ging ik van uit. Met voordelen binnen die 3% mag je 
doen wat je wilt en nadelen moet je zelf oplossen. Dat was het verhaal en daar zit de dekking ook 
in. 
 
Wethouder Van Balveren: Ik hoop ook dat ik dat met mijn eerste betoog heb ontzenuwd, mijnheer 
Menke, en daar ga ik, wanneer u niet terugkeert naar het spreekgestoelte, maar even van uit. 
 
Dan kom ik bij het verhaal van de VVD. ’Betrekken van de raad bij het zero-basedbudgeting.’ Op 
zich hebben wij u toegezegd dat wij u in ieder geval op de hoogte zullen houden. Ik denk dat het 
moeilijk is om dat aan de ‘voorkant’ te doen want daar zijn natuurlijk een aantal andere zaken aan 
de orde. Wat u ook vraagt is om de private zwembadpartijen te betrekken bij mogelijke oplossingen 
voor de zwembaden. Zonder inhoudelijk op de moties in te gaan: ik heb vanuit de hoek van Lokaal 
Belang begrepen dat er al gekeken wordt naar een soort werkgroep of klankbordgroep om daar aan 
‘de voorkant’ mee ‘te klanken’. Ik denk dat het een oplossing zou kunnen zijn waar u mogelijk wat in 
kunt vinden, maar dat moet u maar even met de heer Finkenflügel overleggen. Dan zegt u dat u 
minder ozb wilt en eerst de voorzieningen tegen het licht wilt houden. Dat wordt natuurlijk een 
beetje lastig. Alle voorzieningen die wij hebben, willen wij tegen het licht houden, dat is natuurlijk 
een duidelijke zaak. Of daar dan automatisch minder ozb in zit is lastig. Wij willen uitgaan van een 
bepaalde opbrengst van de ozb, wij willen ook op langere termijn onze meerjarenbegroting sluitend 
hebben, dat is de richting die wij nu ingezet hebben. Als u daar een andere invulling voor hebt, 
bijvoorbeeld door, even omgekeerd, incidenteel geld om te zetten in kapitaalslasten en daardoor de 
last voor de vierjarige termijn kunt verminderen, dan horen wij dat graag. Ten slotte: ‘er is genoeg te 
doen’, ook voor ons college. Wij gaan ook morgen hard aan de slag, maar ik wil u er toch even op 
wijzen dat wij natuurlijk nog wel een goede reserve- en voorzieningenpost van 59 miljoen euro 
hebben en dat wij, want die suggestie hoorde ik af en toe, niet zomaar alles zitten te verbrassen. 
Wij kijken er nauwkeurig op toe en willen ook niet op de zak met geld gaan zitten, maar wij willen 
samen met u een oplossing zoeken. Dank u wel, voorzitter. 
 
De voorzitter: Goed, dank u wel, mijnheer Van Balveren. Nog één aanvullende vraag. 
 
De heer Menke: U zegt dat u morgen nog gaat kijken naar een eventuele dekking voor die  
180.000 euro. Als dat niet lukt, omdat het vanwege de zorgvuldigheid meer tijd kost, mag dat ook 
na de begrotingsbehandeling. Wat de PvdA-fractie betreft hoeft het niet ‘met stoom en kokend 
water’. 
 
Wethouder Van Balveren: Van de andere kant mag ik ook geen stelposten gaan gebruiken omdat 
ik straks niet onder preventief toezicht van de provincie wil staan. Wij zitten daarmee in een 
spagaat, maar laat ons als kip morgen gewoon even broeden. 
 
De voorzitter: Als tweede vanuit het college is het woord aan wethouder Haverdil die op een aantal 
vragen van u zal ingaan Ga uw gang. 
 
Wethouder Haverdil: Mijnheer de voorzitter, ik ga niet alle fracties afzonderlijk af. Ik heb in ieder 
geval wat bij elkaar geschraapt met betrekking tot de grondexploitaties want daar hebben alle 
fracties over gesproken. Er is ook zorg uitgesproken en uw zorg is natuurlijk ook onze zorg. Het 
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CDA heeft gevraagd naar wat wij ermee gaan doen en of er geen beleid op komt. Ik heb in de 
voorrondes van de begroting over de Regionale Woonvisie al gezegd dat wij daar in het voorjaar 
met elkaar op terugkomen. Ik heb ook nog gewezen op een aantal informatiebijeenkomsten die er 
zijn. De gevolgtrekking van die Regionale Woonvisie vertaalt zich natuurlijk in de diverse ‘gronden 
in exploitatie’. Als wij met elkaar keuzes gaan maken over de gevolgtrekkingen van die Regionale 
Woonvisie gaan wij indirect ook keuzes maken met betrekking tot de gevolgtrekking van die 
exploitaties en hoe wij dat op termijn zouden kunnen wegzetten. D66 heeft de suggestie gedaan om 
daar 7,5 miljoen euro in te stoppen. Dat zou kunnen, maar als ik voor u becijfer dat het huiswerk dat 
wij nu maken tussen de 5 miljoen euro en 26 miljoen euro beloopt, dan komen wij met die 
7,5 miljoen euro nog niet weg. De heer Menke heeft de suggestie gedaan of wij niet via de regio of 
via de provincie kunnen gaan werken aan een regiofonds. Dat is iets dat ook binnen de regio leeft 
en wij zijn in ieder geval al met de portefeuillehouders RO druk doende geweest om te kijken of wij 
een investeringsfonds ten behoeve van de Achterhoek kunnen organiseren, waaruit wij in ieder 
geval een deel van de ‘gronden in exploitatie’ gecompenseerd krijgen. Wat dat allemaal gaat 
opleveren en hoeveel en of het realistisch is, staat toch nog in de sterren geschreven. Dit college 
van Gedeputeerde Staten heeft in elk geval gezegd om met de gevolgen van krimp aan de slag te 
gaan. Twee jaar geleden werd er nog gezegd om aan de slag te gaan en de woningbouwproductie 
op gang te brengen, nu moeten wij aan de slag met de gevolgen van krimp. Vertaald in een 
meerjarenbeleid is dat is de Regionale Woonvisie. Vervolgens moeten wij met elkaar uitrekenen wat 
de financiële consequenties daarvan zijn. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij weten wat die 
consequenties zijn en wat zij daarvan zelf kunnen dragen. Dus ik zou nog niet de huid verkopen 
voordat de beer geschoten is. 
  
De voorzitter: De heer Sluiter. 
 
De heer Sluiter: Mijnheer de voorzitter. De wethouder heeft ons er wel vaker op gewezen dat er 
binnenkort bijeenkomsten bij de Radstake zijn. Is het niet verstandig om nu de raad hoort, want 
iedere partij heeft er zijn vragen over, vooraf in klein comité met elkaar te spreken over wat er nu 
precies speelt om goed voorbereid naar die bijeenkomst te gaan? Ik denk dat daar bij veel partijen 
behoefte aan is en ik wil u vragen om daar een mogelijkheid voor te geven. 
 
Wethouder Haverdil: Als die behoefte er is in de raad kunnen wij dat organiseren. Mijn suggestie 
was in de laatste ronde om dat nadien te doen. Als u dat graag vooraf wilt en uw collega’s willen dat 
ook, dan gaan wij dat vooraf organiseren. 
 
De heer Sluiter: Ik wil dat graag vooraf, voorzitter. 
 
Wethouder Haverdil: Als meerdere mensen datzelfde vinden gaan wij dat organiseren. 
 
De heer Heldoorn: Even een vraag over die grondexploitatie. U sprak over 26 miljoen euro? 
 
Wethouder Haverdil: U heeft het voorstel gedaan om een donatie te doen van 7,5 miljoen euro om 
een deel van de gevolgen van die ‘gronden in exploitatie’ weg te poetsen. Het is de vraag of dat 
genoeg is. De varianten waarmee wij nu aan het rekenen zijn komen tussen 5 miljoen euro en 
25 à 26 miljoen euro uit. Met die 7,5 miljoen euro van u komen wij niet weg. 
 
De heer Sluiter: Wanneer krijgen wij daar uitsluitsel over? 
 
Wethouder Haverdil: In de eerste termijn heb ik aangegeven dat wanneer wij in het voorjaar over 
de Regionale Woonvisie praten, zich dat ook vertaalt in de diverse exploitaties en dan kunnen wij 
ook inzichtelijk maken wat het betekent en vervolgens gaan wij ook met elkaar praten over wat wij 
daarvan vinden. 
 
De heer Sluiter: Dat is dan op een termijn van december of januari? 
 
Wethouder Haverdil: Ik heb aangegeven dat wij dat in het voorjaar gaan doen. Dat heb ik ook al in 
de begrotingsronde gezegd en dat zeg ik dan nu voor de derde keer. 
 
De heer Sluiter: Ik hoop dat het snel kan want het is nogal een groot bedrag. 
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Wethouder Haverdil: Dan kunt u uw voorstel alsnog inbrengen. Voorzitter, dat even ten aanzien 
van die ‘gronden in exploitatie’. De heer Menke zei ook iets met betrekking tot de agenda 2020 en 
daar gaat het natuurlijk om. Hij legde ook een relatie tussen krimp en kramp, had het over een visie 
en refereerde aan een artikel in De Gelderlander. Dat doet ondergetekende en misschien wel 
meerdere mensen deugd. Waar het natuurlijk om gaat is een vitale Achterhoek voor nu en voor 
straks. Ik weet niet of mensen voor zij hier naartoe gingen het artikel in de Volkskrant over Kerkrade 
hebben gelezen, dat is dus iets dat wij niet willen en dat moeten wij met elkaar voor zijn en dan 
moeten wij elkaar ook bij de hand vasthouden. De kunst is om het om te buigen, om die negatieve 
spiraal om te buigen in een positieve spiraal als het gaat om een vitale en duurzame regio 
Achterhoek. En dan kom ik op duurzaam, mijnheer de voorzitter. Ik spring daarmee even naar een 
ander thema, maar ik was blij met de bijdrage van D66 over duurzaamheid. De heer Heldoorn brak 
echt een lans op dat terrein. Vervolgens schrok ik weer van zijn bijdrage met betrekking tot de DRU. 
Hij zei toen: ‘doe alles maar op slot en stop er maar mee’. Ik vind dat als er nu één voorbeeld is van 
duurzaamheid, dan is het wel het DRU-gebouw. U was er misschien niet bij, maar bij het 
Prinsjesdagontbijt vorig jaar hier in de zaal, zei professor Heertje: ‘het DRU-complex is het 
voorbeeld van duurzaamheid’. Ik hoop dat u daar misschien wat mee kunt. Ik wil ook nog wijzen op 
de economische potentie die de DRU heeft en dan verwijs ik naar de bijdrage van de heer Menke. 
Misschien doet u daar uw voordeel mee en komen wij elkaar toch nog op het andere front tegen, 
waar wij samen de schouders onder het DRU-complex zetten. Wij hebben u ook nodig en zeker ook 
uw vertegenwoordigers in de Provinciale Staten als het om de bijdrage voor de Afbramerij gaat. 
Overigens laat uw fractie in Gelderland een ander geluid horen dan de fractie in de Oude 
IJsselstreek. Collega Van Balveren heeft al iets geantwoord over onze bemoeienis met het DRU-
bestuur, dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Wat mij betreft was dit mijn bijdrage. 
 
De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Rijnsaardt. 
 
Wethouder Rijnsaardt: Daar waar ik het de vorige keer nog met een Chinese menukaart deed, ga 
ik proberen of ik nu wel kan lezen, want ik zit in een ontkennende fase voor de Wmo. De heer Van 
de Wardt merkt terecht op dat het discussiepunt vooral geld is en ik denk dat wij dat met zijn allen 
kunnen vaststellen. Het lastige is alleen dat het regeringsstandpunt medio 2011 pas echt duidelijk 
wordt en pas dan kunnen wij de gevolgen voor de Wmo echt gaan inschatten. Dat neemt niet weg 
dat wij, zowel ambtelijk als ook bestuurlijk echt vooraan zitten om in te schatten wat de gevolgen 
zullen zijn. Afgelopen zondagochtend keek ik naar de televisie en daar was een ferme discussie 
tussen een SP-Kamerlid en een VVD-Kamerlid en die spraken onder andere over de 
werkvoorziening in de toekomst en over hoe wij omgaan met gehandicapten en dat ziet er niet best 
uit. Daar moeten wij lokaal onze voorschotten op gaan nemen. Ik denk dat wij op moeten passen 
om niet met zijn allen te gaan roepen wie nu de sociaalste is. Alle politieke inbreng vanavond geeft 
aan dat wij met zij allen bezorgd zijn over de toekomst en wij moeten daarom niet gaan redeneren 
in oppositie en coalitie. Wij moeten met zijn samen een visie ontwikkelen, ook op preventie, en die 
toe gaan passen en dat betekent dat wij de raad, de Wmo-raad en alle ambtelijke kennis die wij 
hebben, moeten gebruiken om zo sterk mogelijk uit de Wmo te komen. 
 
U zei wat over een zorgnetwerk: ‘ga dat inrichten’, zei u. Mevrouw Sluiter-Kuilwijk kan daar zo 
dadelijk ook nog wat over zeggen. Iets heel anders is dat wij bijvoorbeeld bij het zorgloket al 
begonnen zijn om door middel van automatisering te bekijken hoe wij die inwoner van onze 
gemeente, ik zeg met recht niet ‘klant’ maar die inwoner van onze gemeente, zo goed mogelijk 
kunnen bedienen. Er was een dankwoord voor de wijze waarop naar de bezuinigingen binnen de 
Wmo gekeken is en dat zal ik overbrengen naar de organisatie. Er is heel goed gekeken naar hoe 
wij op een zo menselijk en zo humaan mogelijke manier kunnen bezuinigen binnen dit gevoelige 
onderwerp. Wij zijn koploper in de regio; samen met Doetinchem proberen wij ook een leidende rol 
in die regionale samenwerking te vervullen om er met zijn allen het beste voor de regio uit te halen 
als het om de Wmo gaat. Dan ga ik over naar Welzijn. Ik zal niet alle fracties af gaan want u heeft 
allemaal dezelfde zorg uitgesproken. Fidessa is voor ons een A-merk. Wij moeten alleen wel 
duidelijk gaan stellen wie opdrachtgever en wie opdrachtnemer is. De afgelopen jaren is daar wel 
eens wat verwarring over ontstaan. Dat betekent dat wij erg tevreden zijn over verschillende 
producten die gewoon geleverd worden, maar dat wij wel met zijn allen moeten gaan praten over de 
wijze waarop die producten worden gemaakt en hoe ze uiteindelijk bij onze klanten terechtkomen. 
Ik wil u ook verwijzen naar de pilot ‘Welzijn nieuwe stijl’ die onlangs heeft plaatsgevonden en 
waaruit wij veel ervaring halen. Wij komen waarschijnlijk rotondes te kort om met zijn allen ook over 
dit onderwerp te gaan praten, maar bij de kaderstelling bent u zeker betrokken.  
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Duurzaamheid. Ik wil toch op D66 reageren. Ik wil het niet aanschaffen van zonnepanelen toch als 
een verstandig besluit benoemen. U neemt een voorschot op eventuele bezuinigingen die 
gerealiseerd kunnen gaan worden. Zolang die cijfers echter niet keihard zijn en er doorlopend 
nieuwe ontwikkelingen zijn, is het gewoon niet verstandig om op dit moment al een voorschot te 
nemen op kosten die u berekent. Wij hanteren de cijfers zoals die op dit moment zijn. Wat u doet is 
een voorspelling. Tegelijkertijd zijn wij als gemeente druk doende met onder andere biovergisting, 
gaan wij bezig met windmolens, er zijn al twee initiatieven waarmee wij aan het werk zijn en op  
2 december zitten wij allemaal in deze zaal om over de gereedschappen te praten die je daartoe 
kunt gebruiken. Daarnaast is er ook een innig contact met het bedrijfsleven. De duurzaamheid staat 
dus op een hoge pit, om het maar zo te zeggen, met een lage waakvlam, om in ieder geval daar 
aan te voldoen. 
 
De PvdA sprak zijn zorgen uit over de bezuinigingen van de regering en van de provincie op het 
landschap. U vroeg naar de consequenties. De provincie heeft onder andere onder druk van Den 
Haag besloten om het meeste geld naar de Nationale Landschappen te doen en daar hebben wij er 
helaas niet een van. Het geld dat nog naar de Oude IJsselstreek komt, of naar de regio Achterhoek 
kan ik beter zeggen, zal in de hoofdstructuur en in de Ecologische Verbindingszone terecht moeten 
komen. En dan wordt het even technisch, alleen de groene gebieden en de blauwe gebieden nog 
maar. De zogenaamde witte gebieden, en onze gemeente is, met uitzondering van de Ecologische 
Verbindingszone, bijna een volledig wit gebied, krijgen geen geld meer. Ik denk dat wij die lobby in 
moeten gaan zetten, want wij hebben ons hierover uit de naad vergaderd en dan wordt je met 
zoiets gewoon in je hemd gezet. Ik denk dat wij bij de verkiezingen die er in de provincie aan zitten 
te komen, die lobby in moeten gaan zetten om dit terug te krijgen. 
 
Tot slot de leefbaarheid in het algemeen. D66 heeft het over een MFA in ieder dorp. Dat zou ik niet 
doen. Het idee is aardig, maar wij werken liever met concrete plannen, want dan weet je ook dat het 
gedragen wordt door de bevolking. De Vereniging Kleine Kernen doet daar werk in, wij zijn op dit 
moment in Silvolde, Westendorp/Heelweg en Terborg bezig om die plannen verder uit te werken en 
wij komen dan liever op dat moment een keer naar u toe met de vraag of wij 800.000 euro mogen 
hebben om iets in te richten, dan dat wij bij voorbaat daar heel veel geld voor reserveren. 
 
De heer Heldoorn: Mag ik opmerken dat het in mijn tekst ging over: ‘zo mogelijk’. Het is niet zo dat 
wij elk dorp een MFA aanbevelen. Wanneer dat echter gedragen wordt door de bevolking lijkt ons 
dat een zeer interessante keuze.  
 
Wethouder Rijnsaardt: Ik denk dat wij het daar met zijn allen wel over eens zijn. De heer Haverdil 
pakte Kerkrade net voor mij weg want daar had ik mee willen eindigen. Vanavond op televisie liet 
de burgemeester van Kerkrade overigens zien dat je met zijn allen de schouders eronder moet 
zetten en dat je alleen met een positieve bijdrage van iedereen de leefbaarheid in ‘een krimpkern’ 
zoals zij dat dan noemen, overeind kunt houden. 
 
De voorzitter: Oké, dank u wel, dat is een mooie afsluiting. Dan mevrouw Sluiter-Kuilwijk. 
 
Wethouder Sluiter-Kuilwijk: Ik zal nog even ingaan op het inrichten van lokale zorgnetwerken. Als 
u daar nadere informatie over wilt, raad ik u beslist aan om daar een keer een raadsrotonde over te 
beleggen. Het is een project dat al een aantal jaren in de regio loopt en waar alle Achterhoekse 
gemeenten een coördinator voor hebben aangesteld. Het is heel veel omvattend en ik denk dat het 
de moeite waard is om dat dekkende netwerk eens goed in beeld te brengen.  
Er zijn ook opmerkingen gemaakt over de volksgezondheid en dat heeft dan te maken met het 
alcoholmisbruik en waarvan de CDA zegt dat er meer gedaan moet worden dan het alleen te 
benoemen. Dat doen wij zeker en dat doen wij ook in Achterhoekverband. Er is al in 2005 een 
project in de Achterhoek gestart, dat zich nu in de eindfase bevindt. Het is de bedoeling om het 
structureel in het gemeentelijk beleid te laten vallen. Wij kunnen u een nieuwsbrief toesturen met 
allerlei projecten waar wij al aan deelnemen en met wat wij ook aan voorlichting en andere dingen 
doen. In het kader van obesitas kan ik zeggen dat er twee scholen meedoen aan een pilot van het 
project GKGK: ‘Gesunde Kindern – Gesunde Kommunen’. Deze pilot is in september gestart en er 
worden een heel aantal dingen en metingen gedaan op het gebied van voeding, dieet en sport. Na 
een half jaar wordt bekeken wat daar de resultaten van zijn geweest. 
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De voorzitter: Goed, dank u wel. Hiermee, dames en heren, hebben wij de eerste termijn vanuit het 
college gehad en dat betekent dat u nu de kans heeft om, net zoals het college dat morgen ook 
gaat doen, een extra vergadering te hebben. Het biedt u ook de kans om als fracties met elkaar te 
overleggen, de moties nog eens even te bespreken, te kijken waar u wel of niet mee zou kunnen 
instemmen, misschien aanscherpen, misschien afzwakken, zodat u met elkaar donderdagavond 
een goede discussie kunt voeren over die moties en over de andere ‘highlights’ uit deze begroting. 
Daarvoor hebben wij dus een extra kans om dat tot donderdagavond te doen. Dat betekent dat wij 
nu aan het einde zijn gekomen van dit deel van de begrotingsraad. Ik dank u allemaal zeer voor uw 
bijdrage en wij zien elkaar donderdagavond weer om 19.30 uur. De vergadering is gesloten.  
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
 


