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1. Opening en vaststellen agenda 
 
De voorzitter: Goedenavond dames en heren. Hartelijk welkom bij deze belangrijke vergadering, 
waarin de gemeenteraad van Oude IJsselstreek de begroting gaat vaststellen. Hartelijk welkom alle 
raadsleden, u heeft drukke weken gehad. Hartelijk welkom leden van het college. Hartelijk welkom 
inwoners, dames en heren op de tribune. Fijn dat u er bent. Dat geldt ook voor de mensen die 
afgelopen zaterdag aanwezig waren bij het burgerbegrotingsforum. U heeft eigenlijk ook meegedaan 
aan de voorbereiding van deze begroting. Hartelijk welkom ook de ambtenaren, die bijzonder veel 
werk gehad hebben om deze begroting voor te bereiden. Hartelijk welkom de pers en alle 
aanwezigen.  
Ik moet melden dat mevrouw Beumer afwezig is wegens ziekte en ik zie ook de heer Schenning nog 
niet. Het kan zijn dat hij zo binnenkomt. Wethouder Rijnsaardt is vast nog onderweg. Daar komt hij 
gelukkig aan. Dan kunnen we gewoon aan het werk. 
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. Dat wij kracht en inspiratie mogen halen uit onze geloofsovertuiging en onze 
levensovertuiging en de gemeente vrijmoedig, onpartijdig en met wijsheid mogen besturen.  
Met deze woorden hebben we de vergadering geopend.  
We maken de verbinding met afgelopen dinsdagavond. De eerste avond die we besteed hebben aan 
de behandeling van onze begroting. Op die avond zijn de vijf fracties begonnen met hun algemene 
beschouwingen. Het algemene beeld dat zij hebben gevonden van de begroting zoals die door het 
college is opgesteld. Zij hebben bij die behandeling een aantal moties of amendementen ingediend 
om hun standpunten weer te geven op een aantal concrete punten. Na een schorsing heeft het 
college een eerste reactie gegeven op de punten die door de fracties naar voren zijn gebracht. Aan 
het eind van die bijeenkomst is er onder andere ook gesproken over een onderwerp waarvoor het 
college specifiek aandacht had gevraagd, namelijk het leerlingenvervoer. Daarover is een aantal 
problemen ontstaan, met name over de realiseerbaarheid van die post.  
Er is toen afgesproken dat het college zich met name over dat punt zou beraden. Dat is ook gebeurd 
en met uw welnemen zou ik willen voorstellen om eerst het woord te geven aan het college, aan de 
wethouder Financiën, de heer Van Balveren, om aan u kenbaar te maken wat dat overleg van het 
college heeft opgeleverd. Vervolgens gaan we naar de tweede termijn vanuit de gemeenteraad en 
zullen we in dezelfde volgorde als dinsdag de tweede termijn van de raad afwerken. De fracties wordt 
gevraagd te reageren op de woorden van het college en ook natuurlijk op de moties en de 
amendementen die zijn ingediend door de verschillende fracties. Daarna gaan we schorsen en dan 
kan daarna de tweede termijn van het college plaatsvinden. Als die geweest is, gaan we beslissingen 
nemen. We gaan dan kijken waar de debatpunten en de verschillen liggen en wat de verschillende 
fracties vinden van de moties. Uiteindelijk gaan we dan de begroting en de tarieven voor 2011 
vaststellen. Dat is ongeveer wat u kunt verwachten. Ik hoop dat u alles goed kunt verstaan. Dat is af 
en toe nog even een probleem. Als u het niet begrijpt is het een beetje lastig, omdat we het niet 
ondertussen kunnen uitleggen. Mocht u het niet kunnen verstaan, zwaait u dan even. Dan kunnen we 
de sprekers even waarschuwen, opdat u het allemaal meekrijgt. Dat is de opening. 
 
 
2. Antwoord wethouder Van Balveren inzake het leerlingenvervoer 
 
Wethouder Van Balveren: Na de boodschap die de geachte raad heeft meegegeven afgelopen 
dinsdag en na twee slapeloze nachten en een langdurig overleg in het gemeentehuis, kan ik u 
mededelen dat we een alternatieve dekking hebben gevonden in het kader van het door ons 
aangegeven tekort op de begroting van het leerlingenvervoer. In onze begroting hadden wij gerekend 
met een dekkingsplan waarbij voor het leerlingenvervoer een eigen bijdrage van 12.500 euro 
ingecalculeerd was en er een BTW-voordeel van 167.200 euro te behalen zou zijn. In de eerste 
termijn werd bekend gemaakt dat de belastingdienst sinds een uitspraak van 18 oktober jongstleden 
niet kan instemmen met deze systematiek. Daardoor hadden we een saldotekort van 179.700 euro in 
deze begroting. Voor dit flinke gat zijn we uiteraard op zoek gegaan naar alternatieve dekking. Het 
college was afgelopen dinsdag toch wel geschrokken van deze ontwikkeling. We hebben nu de tijd 
gehad om een aantal dingen te kunnen onderzoeken.  
We willen de problematiek oplossen met drie voorstellen. Met die voorstellen kunnen wij een sluitende 
begroting aanbieden. Het eerste waarop wij willen besparen is een kostenbesparing op de 
indicatiestelling in de zorg. Op dit moment worden alle indicaties uitbesteed aan het CIZ, dat voor de 
gemeente voor tal van voorzieningen indiceert of de aanvrager recht heeft op een voorziening. De 
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inschakeling van het CIZ kost ons op jaarbasis 157.000 euro. We willen deze indicering zelf in 
regionaal verband gaan oppakken. Er was al overleg over in Doetinchem. Dit was al gepland in het 
kader van de verdergaande samenwerking in de regio. We hebben nu met de ambtelijke organisatie 
besloten dat er extra inspanningen worden gedaan, vooruitlopend op die samenwerking. Hierdoor 
realiseren we een besparing van ongeveer 75.000 euro. 
 
De voorzitter: Ter aanvulling wethouder. U krijgt dit zo duidelijk op papier uitgedeeld.  
 
Wethouder Van Balveren: Bijkomend voordeel is ook dat de aanvrager minder aanloopt tegen lange 
procedures, omdat we het niet meer hoeven uit te besteden en dat hij ook niet meer aanloopt tegen 
ingewikkelde CIZ-indicaties. Wanneer iemand in aanmerking komt, moeten we dat soepel kunnen 
afhandelen.  
De tweede dekking is het voornemen om een aantal kortlopende investeringen op de investeringstaat 
te financieren uit de Langenberg-gelden. De Langenberg-gelden vormen de meevaller uit de tweede 
Berap, die een omvang heeft van 1,1 miljoen euro. Wij willen een totaalbedrag aan kapitaalslasten 
van 68.250 euro in een keer afrekenen door een investering van 501.000 euro uit die pot van de 
Langenberggelden. Deze lasten betreffen zaken onder het kopje veiligheid, onder andere voor de 
brandweer. Dan zijn we hier ook structureel vanaf. Omdat het meestal om kortlopende leningen ging, 
kunnen we dit doen. 
Het derde wat we willen doen is een vermindering van de dotatie in het onderhoudsfonds van scholen. 
We hebben een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning gekregen en daarin willen we niet 
voortborduren op de oude situatie. Het blijkt dat de realisatie van multifunctionele accommodaties ook 
zorgt voor lagere onderhoudskosten. Als voorbeeld geef ik dat de onlangs geopende mfa Terborg, 
bekend als de Brede School, drie scholen vervangt en dat geeft ruimte in het onderhoudsbudget, 
omdat we daar voorlopig nog niets aan hoeven te doen. We weten ook dat we op korte termijn 
dezelfde mfa gaan realiseren in Varsseveld en in Ulft. Dan hebben we het over vier scholen. Als we 
dat realiseren kunnen we ook, gelet op de stand van het fonds en de planning, de dotatie aan dit 
fonds verlagen met 38.000 euro. 
Samenvattend vinden we de dekking bij de indicatiestelling voor 75.000 euro, door het afkopen van 
rechtstreekse investeringen voor 68.250 euro en door het onderhoudsfonds van de scholen voor 
38.000 euro. Bij elkaar is hiermee een dekking bereikt van 181.250 euro en daarmee gaan wij als 
college terug naar het originele dekkingsplan, zoals u aangeboden is conform onze aanbiedingsbrief. 
We stellen opnieuw voor om de woonlasten op 3% te houden. 
 
De voorzitter: Dat is het antwoord van het college. Er zijn drie mogelijkheden om het gat te dichten, 
zoals de wethouder heeft aangegeven. Het voorstel wordt nu uitgedeeld. Ik verzoek u om dit voorstel 
zo dadelijk in uw bijdrage mee te nemen. De eerste spreker zou de heer Van de Wardt zijn. Maar u 
heeft amper tijd om dit tot u te nemen. We kunnen ook even schorsen. Ik schors de vergadering voor 
vijf minuten. 
 
 
3. Tweede termijn tweede Berap en begroting 2011 
 
De voorzitter: Ik geef heel graag het woord voor de tweede termijn van de raad aan de heer Van de 
Wardt, fractievoorzitter van het CDA. 
 
De heer Van de Wardt: Ik weet van mijn schoolgaande kinderen dat, als die een werkstuk moeten 
inleveren, zij op school op de computer een of ander programmaatje hebben, waarmee gekeken wordt 
of er delen van het werkstuk uit Google komen of geplakt en geknipt zijn. Eerlijk gezegd, toen ik 
dinsdagavond de betogen hoorde van de verschillende fracties, vond ik dat wel erg veel ons bekend in 
de oren klonk. Nu wil ik niet zeggen dat een van de fractievoorzitters of wie dan ook dit programmaatje 
heeft gebruikt of een van onze betogen heeft meegenomen uit al die jaren. Het doet me in ieder geval 
deugd dat er herkenning is. Dat blijkt ook wel als je hoort wat er dinsdagavond allemaal gezegd is. Er 
is dan heel veel wat ons bindt en veel wat ook goed is voor onze burgers.  
Ik zal eerst iets zeggen tegen de partijen, dan tegen het college en ten slotte iets in het algemeen.  
Lokaal Belang maakt een opmerking over de opbouw van de programma’s en de leesbaarheid 
daarvan. Wij steunen Lokaal Belang daarin. Wij zouden meer helderheid willen hebben in het stuk. We 
zijn als raad medeverantwoordelijk. We hebben geluisterd naar het burgerbegrotingsforum en het is 
met wat uitleg voor een aantal mensen te begrijpen. Met de krant erbij is het nog beter te begrijpen. 
We willen graag bij de volgende begroting dat het stuk in eerste instantie al beter te begrijpen is.  
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Lokaal Belang heeft iets gezegd over de zwembaden. Het mocht niet ten koste gaan van het 
onderhoud en van de veiligheid. Ik zal er straks namens alle partijen iets over zeggen.  
Er is ook door Lokaal Belang iets gezegd over het informatiepunt Varsseveld. Tijdens de 
voorbereiding schoot mij iets in gedachten. Wie van u kent het programma Banana Split en wie van u 
kent Fransie? Je gaat ervoor staan en Fransie zegt iets. Ik weet niet of u dat ooit gezien hebt. Aan de 
reactie te zien zijn er weinig mensen die Banana Split kijken. Het gaat erom dat Fransie in dat 
beeldscherm iets zegt tegen die mensen, waarvan zij zeggen dat het toch niet waar kan zijn. Er zit 
natuurlijk gewoon iemand achter die ondertussen gezien heeft welke persoon er voor die automaat 
staat. Wat ik daarmee wil zeggen is dat we al een aantal jaren geprobeerd hebben om het 
informatiepunt in Varsseveld vorm te geven. Wij vinden het beschamend dat je in een jaar tijd maar vijf 
personen aan dat punt krijgt. Ons betoog is dat wij de menselijke maat moeten zoeken. We kennen 
het noaberschap en de keukentafelgesprekken. Burgers hebben behoefte aan de menselijke maat, 
aan een gesprek en aan contact. Elke andere invulling zou beter zijn dan wat we nu gedaan hebben. 
Ze hebben nu niet het gevoel dat ze contact hebben met een ambtenaar over het punt wat zij willen 
maken bij de gemeente. Volgens mij moet je de mensen gewoon fysiek daar bedienen of je moet het 
gewoon opheffen.  
Lokaal Belang sprak over een hoog’ Dru-gehalte’ en vraagt het college hoe zij dat gevoel kwijt kunnen 
raken. Dat is in lijn met hetgeen wij al een tijd gezegd hebben. Dat wil niet zeggen dat we tegen dit 
gebouw zijn en de dingen die daarin gebeuren. Hoe kunnen we nog beter dingen voor het voetlicht 
brengen bij de burgers? Afgelopen zaterdag heeft het begrotingsforum duidelijk aangegeven dat de 
ontwikkelingen niet meer gestopt kunnen worden. Maar er moet wel goed gelet worden op de kosten 
van ontwikkelingen.  
De heer Van Balveren heeft het zojuist ook over de Langenberg-gelden gehad. We hebben heel snel 
een rekensommetje gemaakt en gaan dadelijk als hele raad een motie indienen over die gelden. 
Volgens mijn rekensom moet het net passen. Dus we komen daar ook wel uit.  
We hebben Lokaal Belang ook horen praten over het veranderkapitaal van 800.000 euro voor de 
ambtelijke organisatie. We zijn ooit in 2005 begonnen met twee organisaties die ineengevoegd 
werden. We hebben gekeken of we zo de organisatie hadden die wenselijk is. We hebben de 
Remkes-regeling gehad en we hebben 3,5 miljoen euro gebruikt om mensen te laten afvloeien. De 
afgelopen jaren hebben we wat op-en-neergaande lijnen gehad ten aanzien van het aantal 
medewerkers in vaste dienst en op contractbasis. Nu vraagt u ons weer 800.000 euro voor 
veranderkapitaal. Kan het college aanduiden, waarvoor dat geld gebruikt gaat worden en wat het 
veranderkapitaal inhoudt? In onze beleving mag het veranderkapitaal alleen maar ten goede komen 
aan de service aan de burgers.  
Tijdens het burgerbegrotingsforum is ook het basisonderwijs besproken. We willen in principe gaan 
voor een basisschool in iedere kern zoals nu, maar in ieder geval gaan we ook voor kwaliteit. Daarom 
hebben we in ons betoog ons ook afgevraagd hoe we die kwaliteit kunnen bewaren, zowel vanuit de 
school als vanuit leefbaarheid, sport, ontmoeting et cetera.  
Duurzaamheid is het vlaggenschip van D66. Wij enthousiasmeren dat, maar we zien er nog zo weinig 
van. We denken wel druk na over duurzaamheid en hebben het akkoord van Groenlo. Er is al veel 
tegen elkaar gezegd, bijvoorbeeld rond het initiatief van de Biogasvereniging en het initiatief rond 
windmolens. Als wij een vooruitstrevende gemeente willen zijn, zullen wij op dit punt met 
voortvarendheid moeten optreden.  
De heer Menke hief de loftrompet over de sluitende begroting. Ik ga er toch iets over zeggen. Want we 
hebben er toch nog wel een aantal stevige vraagtekens bij. Ons spreekt de zelfwerkzaamheid van 
burgers aan en dat willen ook wij nader uitwerken. We hebben zaken rond burgerparticipatie als het 
burgerbegrotingsforum opgezet. Burgers zijn heel betrokken als je ze uitnodigt en willen eigenlijk ook 
wel betrokken zijn. Uit de peiling van het burgerbegrotingsforum blijkt dat volgens mij twee derde van 
de burgers wel eens in de maand iets wilden doen.  
Er heerst nog wel eens de kramp dat het CDA niets heeft met de Dru-fabriek. Wis en waarachtig 
hebben we daar wat mee. We zeggen alleen wel elke keer dat op de ontwikkelingen gelet moet 
worden. Recent hebben wij de jaarrekening van de Dru gekregen en we zijn toch wel wat 
geschrokken. We willen wel graag de vinger aan de pols houden. We zijn wel geïnformeerd over een 
aantal ontwikkelingen, maar er zijn ontwikkelingen die ons zorgen baren.  
De heer Menke heeft gesproken over krimp en groei van de bevolking en dat krimp kramp geeft. Ik 
ben het met hem eens dat we niet vanuit krimp moeten redeneren. Dat moeten we ook niet steeds 
noemen. Dat geeft een Calimero-effect. Calimero heeft ooit één keer gezegd: ”Ik ben klein en jij bent 
groot”. Dat is eigenlijk het handelsmerk van Calimero geworden. We moeten oppassen dat we niet het 
handelsmerk van krimp krijgen. Het CDA wil wel het realisme behouden. Kijk wat mogelijk is en zorg 
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dat er balans is binnen de gemeente. Kijk naar alle kernen als het gaat om woningbouw. Loop niet iets 
achterna als krimp of groei, maar kijk wat nodig is voor de kwaliteit en de leefbaarheid van de kernen. 
De VVD wenst een andere begrotingsopzet. Wij zijn er geen voorstander van om dat hele verhaal 
weer overhoop te halen. Dat hebben we al een keer gedaan en het geeft een hoop verwarring. We 
zijn het wel met de VVD eens dat een aantal dingen beter kan. We hopen aansluiting te vinden bij de 
raad om na deze begrotingsbehandeling toch eens te kijken welke elementen er niet in voor komen en 
hoe de leesbaarheid voor de burgers verbeterd kan worden. Dat laatste is voor ons het belangrijkste.  
De eerste reactie van het college op de inbreng van de partijen vond ik eerlijk gezegd nogal minimaal. 
Er werd wel een aantal zaken gezegd, maar volgens mij was het college meer bezig met het punt hoe 
de Ozb te repareren was dan met een inhoudelijk antwoord. Ik hoop dat in tweede termijn wat meer 
inhoudelijk wordt gereageerd op de gehouden betogen en de ter sprake gebrachte onderwerpen.  
Ik ervaar de begroting eigenlijk zo dat het uiteindelijk gaat om de financiën. Er is wel een groot deel 
tekst over het beleid, de visie en de voornemens, maar het gaat om het sluitend maken van de 
begroting. Die tekst kan verbeteren. Misschien dat de dummy van de begroting wat beter en 
duidelijker kan zijn. In de aanbiedingsbrief staat dat het college een saldotekort heeft meegenomen 
vanuit de Voorjaarsnota van 2,5 miljoen euro. In de volgende regel staat daarbij dat er de afgelopen 
maanden nog een aantal inzichten is bijgekomen. Het bedrag dat daarachter staat komt uit op 
1,8 miljoen euro. U had een gat van 2,5 miljoen euro. Het totaal wordt dan 4,3 miljoen euro. Wij zijn 
eigenlijk wel benieuwd wat die aanvullende inzichten zijn geweest die geleid hebben tot een 
prijskaartje van 1,8 miljoen euro. Als onze fractie kijkt naar het dekkingsplan, hebben we daar toch 
vraagtekens bij. In het begin van de vergadering gaf de heer Van Balveren aan hoe hij die 
160.000 euro ging dekken vanuit een aantal andere potjes. In de fractie zeiden we tegen elkaar dat 
we al bezig zijn met de zerobased budgeting als je twee keer zo’n punt tegenkomt. Oftewel, als je 
maar stevig genoeg tegen dit soort dingen aandrukt, komt er vanzelf nieuw geld boven water. Dat zet 
ons aan het denken. Onder druk wordt alles vloeibaar als ik naar het dekkingsplan kijk en zie hoe, als 
er een gaatje valt, dit gaatje weer opgevuld wordt. Dat zijn vraagtekens. 
Op bladzijde 94 staat dat voor 2012 nog niets berekend is en dat er voor 2013, 2014 en 2015 twee 
scenario’s zijn, van 5% en van 10%. Het scenario van 5% geeft een saldotekort aan voor 2012 van 
1,9 miljoen euro. De meeste omliggende gemeenten rekenen 10% door. Dan praten we over een 
tekort in 2012 van 3,6 miljoen euro. Wij willen graag weten wat uw zienswijze is op het niet meenemen 
van deze algemene uitkering in het meerjarig perspectief en hoe u denkt dit probleem te lijf te aan. Dit 
zijn substantiële bedragen, waarvoor niet zo snel een dekkingsvoorstel als zo-even te vinden zal zijn.  
Het volgende punt dat ons zeker na de opmerkingen van dinsdagavond zorgen baart, is dat wat de 
heer Haverdil zei over het Grondbedrijf. Dan praten we over 25 miljoen euro, bijna het totale bedrag 
van de Nuon-gelden. Wij willen straks een motie indienen om de Nuon-gelden te gaan gebruiken voor 
een aantal zaken die de burgers ten goede komen. Stel dat we voorjaar 2011 een notitie over de 
woonvisie krijgen en u geeft aan dat we een behoorlijk risico lopen dat we niet meer voor ons uit 
kunnen schuiven. Hoe gaat u dat dan dekken? Gebeurt dat binnen de begroting of binnen de 
reserves? 
Stel dat wij de Nuon-gelden niet hadden gehad en we hadden die gelden niet in een meerjarig 
dekkingsplan kunnen inzetten, hadden we dan met dezelfde euforie en dezelfde positieve houding 
hier gestaan? Ik wil daarmee zeggen dat we moeten zorgen voor een structureel sluitende begroting 
en dat we moeten oppassen dat we geen incidentele gelden inzetten om die elke keer op orde te 
houden. Want ik heb dinsdag ook gezegd dat de Langenberg-gelden en de Escrow-gelden van bij 
elkaar ook een kleine 2 miljoen euro ook incidenteel geld zijn. Het is aardig als je suikeroompjes hebt, 
maar uiteindelijk zul je een keer op eigen benen moeten staan.  
Ik reageer even op het voorstel dat de wethouder deed met betrekking tot de drie posten. Als we 
klantgerichter en efficiënter kunnen werken door de indicatiestelling regionaal uit te voeren, zijn wij 
helemaal voor. Wij horen vanuit het CIZ ook heel andere verhalen. Het aantal te indiceren mensen zal 
hoogstwaarschijnlijk niet veranderen. De besparing zou dan hoofdzakelijk moeten zitten in de 
overhead. Ik neem aan dat de mensen die geïndiceerd worden dezelfde aandacht krijgen en een 
indicatie krijgen met dezelfde kwaliteit. Ik zou graag willen weten of de besparing inderdaad vooral in 
die overhead zit. Het lijkt sympathiek om kortlopende investeringen eenmalig te financieren met 
Langenberg-gelden. Maar we kunnen ook lezen dat na drie jaar een aantal investeringen al weer 
wegloopt uit de begroting. Het betekent dus dat je het wel even voor een aantal jaren gedekt hebt, 
maar na verloop van tijd komen de kosten weer terug. Als dat zo is, wil ik het wel graag horen. Want 
volgens de boekhoudregels die we met elkaar afgesproken hebben, zouden we incidenteel geld niet 
inzetten voor structureel geld. De vermindering van de dotatie aan het onderhoudsfonds van de 
scholen klinkt ons logisch in de oren. We vragen wel of er nog meer van dit soort gelden in de 
begroting zitten. Is dit vers of is het toevallig dat die post gevonden is?  
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Ik kom tot een afronding. Het gaat om een aantal zaken die we vandaag met elkaar besproken 
hebben en voordat ik die voor ga lezen, wil ik de collega-raadsleden, het college, de ambtelijk 
medewerkers en alle belangstellenden die ons de afgelopen tijd hebben gesteund namens de CDA-
fractie bedanken voor de constructieve houding. We hebben in ieder geval met elkaar een aantal 
zaken kunnen voorbereiden. Dat doet ons deugd.  
Ik wil de aftrap geven voor de moties. Daarbij merk ik uitdrukkelijk op dat er een aantal gezamenlijk 
ingediende moties en amendementen is.  
Het eerste amendement gaat over het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de opleiding verlaat. 
Daarvan heeft het CDA gezegd dat de ambitie niet groot genoeg is. We weten ook dat het een 
weerbarstige problematiek is om daar iets aan te doen. Maar we zijn er verantwoordelijk voor dat zo 
veel mogelijk jongeren een startkwalificatie krijgen om meer toekomstperspectief te hebben.  
Voorgesteld wordt om in de volgende tekst: ‘het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de 
opleiding verlaat neemt in 2014 met 20% af ten opzichte van 2010’, het jaartal 2014 te wijzigen in 
2011. 
De motivering is dat de CDA-fractie vindt, dat in deze tijd van oplopende krapte op de arbeidsmarkt en 
dientengevolge van veel vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten, het aantal schoolverlaters 
zonder een startkwalificatie niet toelaatbaar en acceptabel is. 
Toelichting op het wijzigingsvoorstel: 
Inleiding: Dat voor elke jongere woonachtig binnen onze gemeente een ‘maatwerktraject’ moet 
worden opgesteld. 
Meetbaar effect: Dat elke jongere zich verbindt aan een opleiding middels een contract (no cure, no 
pay). 
Financiën: Dat deze trajecten samen met de gemeente, ISWI, Wedeo, UWV, zorginstellingen en 
bedrijfsleven worden opgepakt en gefinancierd. 
Uitwerking: Dat in 2014 bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing alle jongeren een opleiding 
verlaten met een startkwalificatie. 
Dit amendement is ingediend door de fractie van het CDA. 
Dan kom ik bij amendement 2, dat door alle fracties gesteund wordt. 
De gemeenteraad amendeert de begroting 2011 als volgt: 

• De tariefstijging van de Ozb voor 2011 wordt bepaald op 3,5% in plaats van de voorgestelde 
6,9%. 

De hieruit voortvloeiende minderopbrengst aan Ozb-inkomsten dient voor de periode van 2011 tot en 
met 2014 gedekt te worden uit de Langenberg-gelden. 
Wij hebben vanmiddag heel snel een rekensom gemaakt. Het gaat om ongeveer 150.000 euro per 
jaar x 4. Dat is 600.000 euro. Dat past dan ook precies met de minderopbrengst. De motivatie om de 
Langenberg-gelden in te zetten is, dat wij vinden dat het ook geld is van de burgers en op die wijze 
kunnen we woonlasten aan de burger teruggeven.  
De eerste motie gaat over maatschappelijk rendement. 
De raad, gehoord de beraadslaging, van mening dat: 

• er forse rijksbezuinigingen aankomen die betrekking hebben op het sociale vangnet, de zorg 
en de arbeidsparticipatie; 

• besparingen in euro’s op korte termijn een nog hogere maatschappelijke rekening op lange 
termijn kunnen opleveren; 

• er op dit moment geen duidelijke kwaliteitskaders zijn gesteld op basis waarvan het 
maatschappelijk rendement, hetzij de maatschappelijke schade van bezuinigingen op lange 
termijn kunnen worden getoetst; 

spreekt uit dat: 

• het maatschappelijk rendement en effect van elk beleidsprogramma getoetst moet worden; 

• het college op korte termijn duidelijke handvatten en indicatoren ontwikkelt om dit 
maatschappelijk rendement zichtbaar te maken. 

Deze en de volgende motie zijn ondertekend door Sandra Schoppers, Peter van de Wardt, Mia 
Verwaaijen, Rigo Heldoorn en Jos Sluiter. 
Motie 2 gaat over de sociale kerntaak van de gemeente. 
De raad, gehoord de beraadslaging, van mening dat: 

• onvoldoende duidelijk is wat de sociale kerntaken zijn van de gemeente; 

• de focus te veel is gericht op een eerlijke verdeling van materie (waar hebben inwoners en 
kernen recht op) in plaats van het effect van het beleid op welzijn en leefbaarheid (wat heeft 
men daadwerkelijk nodig); 
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• bezuinigingen nu te veel gericht zijn op efficiencyverhoging en inperking van kosten en te 
weinig op een herinrichting van een beleid dat ervoor zorgt dat we op lange termijn zowel 
financieel goedkoper als maatschappelijk beter uit zijn; 

• er genoeg voorbeelden zijn in Nederland en omringende landen dat met minder geld meer 
gedaan kan worden door: 
A: inwoners en bedrijfsleven aan de voorkant direct te betrekken bij het beleid 
B: beleid op een andere manier in te richten 
C:preventief te werken; 

spreekt uit dat: 

• de raad voor de voorjaarsnota van 2011 duidelijke kaders en prioriteiten moet stellen als het 
gaat om de sociale kerntaken en het beleid van de gemeente; 

• er een werkgroep bestaande uit twee raadsleden per fractie wordt samengesteld die deze 
discussie in gang gaat zetten. 

Dan brengen wij een aangepaste motie in, motie 3, die gaat over buurtbudgetten. 
De raad, gehoord de beraadslaging, is van mening: 

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

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

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

• dat ontmoeting en participatie een belangrijk onderdeel vormen 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 de eigen leefomgeving; 

spreekt uit: 
dat de gemeente een aantal experimenten uitvoert en evalueert met buurtbudgetten voor 
buurtinitiatieven, zoals onderhoud openbare ruimte, inrichting groen, speelplekken, 
energiegebruik (duurzaamheidsinitiatieven) et cetera. 

Deze motie is ondertekend door de fractievoorzitter van het CDA. 
Dan komen we bij motie 6. De moties 4 en 5 laat ik over aan Jan Finkenflügel. Deze is, evenals motie 
7 ondertekend door de heren Finkenflügel, Menke, Heldoorn, Sluiter en Van de Wardt. 
De raad, van mening dat: 

• het woonlastenbeleid gehandhaafd moet blijven; 

• burgers in deze raadsperiode door de gemeente met mate belast dienen te worden; 
spreekt uit dat: 

• in de begrotingen van 2012, 2013 en 2014 de totale stijging van Ozb, het rioolrecht en de 
afvalstoffenheffing maximaal 3% per jaar bedraagt. 

Dan komen we bij de laatste motie. We zijn stevig aan het werk geweest. Dat zult u wel merken.  
Motie 7 gaat over de Nuon-gelden. 
De raad, overwegende: 

• dat de waardegroei van de Nuon-aandelen in meerdere jaren tot stand is gekomen; 

• dat het geld is opgebracht door de burgers van de Oude IJsselstreek en daarom ook ten 
goede moet komen aan diezelfde burgers; 

• dat de gemeenteraad met de inzet van de incidentele Nuon-gelden een structureel positieve 
bijdrage wil leveren aan de meerjarenbegroting, zodat ook de toekomstige generatie kan 
profiteren van hetgeen is opgebouwd door vorige generaties; 

• dat voor toekomstige investeringen incidenteel 30 miljoen euro beschikbaar is uit de verkoop 
van de aandelen Nuon; 

• dat de gemeenteraad streeft naar een toekomstige investeringsstrategie ten aanzien van de 
Nuon-gelden; 

• dat de gemeenteraad (nog) geen verdeling maar wel bestedingsrichtingen wil aangeven; 
spreekt uit; 

• dat Nuon-geld, deels op deposito, rentebaten moet opleveren; 

• dat het (incidentele) Nuon-geld wordt gebruikt voor structurele investeringen in de 
samenleving; 

• dat met eenmalige uitgaven van het Nuon-geld, lasten en/of risico’s structureel worden 
verminderd en/of leiden tot lagere kosten voor de gemeente en/of burgers; 

• dat het geld wordt ingezet voor duurzame investeringen in klimaat, leefbaarheid, economie en 
mobiliteit met referte aan het akkoord van Groenlo; 
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• dat de gemeenteraad met deze motie het college in positie wil brengen om, samen met de 
gemeenteraad, verder invulling te geven aan de gewenste bestemming van de Nuon-gelden. 

Voorzitter u heeft, gezien het rumoer op de publieke tribune, inmiddels heel wat leesvoer gekregen. Ik 
dank nogmaals voor de constructieve wijze waarop we dit tot stand hebben gebracht. 
 
De voorzitter: Dank u wel meneer Van de Wardt namens het CDA en inmiddels ook sprekend 
namens andere fracties op een aantal punten. Het woord is aan de fractievoorzitter van Lokaal 
Belang. 
 
De heer Finkenflügel: Ik kom voor het probleem dat ik niet weet wat ik nog zeggen moet. Er is al 
zoveel genoemd. Op zich vind ik het fijn dat we kunnen concurreren met de heer Lebbis en ook een 
avondvullend programma kunnen bieden.  
Afgelopen dinsdag had ik bewust het financiële plaatje eruit gehouden, gezien hetgeen toen voorlag.  
De heer Van der Wardt verwees naar een programmaatje, waarmee je uitstekend knippen en plakken 
kunt. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt in de uitgereikte stukken.  
Ik ga op de moties in. Lokaal Belang heeft zich al jaren ingezet voor de woonlasten, met name om te 
voorkomen dat inwoners met onverwachte verhogingen geconfronteerd worden. Ik denk dat het een 
genoegen is dat inmiddels door alle partijen in deze raad het woonlastenprincipe wordt 
onderschreven, waarvoor dank. In een eerste samenvatting zouden we ons tot 1,5% beperken. Na 
overleg met andere fracties en de wethouder kunnen we akkoord gaan met een verhoging van 3%, 
maar dat is dan ook echt de maximale verhoging. Ik realiseer me wel dat we hiermee afwijken van 
hetgeen in het burgerbegrotingsforum is gezegd. Daar was men tegen de woonlasten. Ik heb 
geprobeerd het verhaal terug te halen en ik denk dat het toch te maken heeft met een stuk onbegrip 
en onduidelijkheid. Ik denk dat het belangrijk is om de drie onderdelen, waaruit de woonlasten zijn 
opgebouwd, transparant, zichtbaar te maken, zodat het helder wordt en iedereen zich erin vinden kan. 
Het feit dat we de collega-fracties overtuigd hebben, maakt dat het ook moet lukken met de inwoners. 
Waar we toch heel veel moeite mee hebben is met het veranderkapitaal. In de beantwoording door 
het college is daar dinsdag te weinig op gereageerd. Op pagina 102 komt u die 800.000 euro tegen, 
die 2 x 400.000 euro Nuon-gelden voor veranderkapitaal. We hebben uitdrukkelijk gevraagd wat we 
daarvoor kunnen terugverwachten. Wanneer kunnen we dat verwachten? Hoe worden we als raad 
geïnformeerd en kan de raad ook ja of nee zeggen tegen sommige stappen? Of krijgen we alleen 
achteraf een overzicht van het uitgegeven bedrag en meer niet? De heer Van de Wardt wees op de 
gemeentelijke herindeling. Toen hebben we ook zwaar ingezet op verandering van de organisatie. 
Gaat u dat nu weer doen? We willen nu toch graag iets meer de vinger aan de pols houden, temeer 
daar ook op pagina 126 ook nog eens een keer 400.000, 800.000, 1.000.000 en 1.000.000 euro staat.  
Er staat geen enkele verantwoording onder waarvoor dat geld bedoeld is en die verantwoording willen 
we wel hebben.  
Ik heb in de begroting de uitwerking van de hondenbelasting gemist. We hebben een motie ingediend 
en er zijn toezeggingen door het college gedaan. De wethouder heeft vorig jaar bij de 
begrotingsbehandeling gezegd dat het elk jaar een poot kon zijn. Dus de motie is wel blijven hangen 
en de hondenbelasting moet dus elk jaar met een kwart verminderd worden. Je krijgt dan de vraag 
van de dekking terug. Wij hadden daar misschien wel Langenberg-gelden voor ingezet. Waarvoor 
maakt de gemeente kosten? Dat is misschien voor het opruimen van hondenafval. We willen 
automaten plaatsen waar zakjes in kunnen komen. Dat valt uitstekend onder de afvalstoffenheffing en 
is daar dus ook goed naartoe te berekenen. Ik heb er een keer een motie van gemaakt en die is 
aangenomen. Ik vraag het college met nadruk om hier mee aan de slag te gaan en het uit te voeren.  
Dan reageer ik nog even op de alternatieve dekking voor het leerlingenvervoer. Het is lekker makkelijk 
om een kostenbesparing te realiseren op het indiceren voor zorg. Waarom kan dat nu pas? Hebben 
we de afgelopen jaren maar geld lopen wegsmijten? De vervolgvraag is natuurlijk hoeveel potjes er 
dan nog meer te vinden zijn. We gaan regionaal samenwerken. Er zal dus nog wel meer komen. Zet 
dan ook hier druk op de ketel. We hebben hier ontzettend veel druk op gezet. Onder druk wordt alles 
vloeibaar. Ik denk dat we met z’n allen maar eens moeten gaan drukken. Het kan een toeval zijn dat 
we 600.000 euro voor de Ozb willen gebruiken en dat er 500.000 euro overblijft die het college inzet 
voor deze dekking. Het is ook een makkelijke oplossing. Maar het moet ergens vandaan komen, als 
het maar niet uit een extra verhoging van de Ozb hoeft te komen. Het onderhoud van de scholen lijkt 
me duidelijk. 
Nog even een reactie naar de bijdrage van de andere fracties in de eerste termijn. Ik kom toch weer 
terug op het knippen en plakken, meneer Van de Wardt. Volgens mij ben ik al tijden bezig met 
metaforen en ik merk dat u ze ook langzaam maar zeker gaat gebruiken. U gebruikte de metafoor van 
U2 en de bril van Bono. Is het u opgevallen dat hij altijd een zonnebril op heeft? Met een zonnebril 
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verdwijnen vaak nuances, omdat de bril gekleurd is. U2 gaf in 2005 in Amsterdam een concert. Daarin 
heeft Bono volgens mij voor het eerst in het openbaar zijn bril afgedaan om toch eens een heldere blik 
op de wereld te hebben. Ik ben blij dat u vandaag ook die bril afgezet heeft. U gebruikt het woord ‘civil 
society’ steeds. Het is een mooi woord, maar we kennen hier in de Achterhoek het woord 
‘noaberschap’ en dat klinkt wat herkenbaarder voor de bevolking. 
 
De heer Van de Wardt: Als ik dat woord ga vervangen, gaat u dan mee met de motie? 
Volgens mij hebben we allebei iets met lokale leefomgevingen. 
 
De heer Finkenflügel: Ik kom daar straks op terug. Ik kan het nu ook wel doen. Bij de motie gaat het 
erom dat u er een apart programma van wilt maken. Daar zijn wij tegen.  
 
De heer Van de Wardt: Het gaat erom ons onderscheidend te maken door extra aandacht voor de 
inwoners. We willen een apart programma, waarin we duidelijk aangeven welke onderwerpen we 
onder dat programma hangen, dat ten gunste komt van zorg en welzijn van onze inwoners. Dat is echt 
‘noaberschap’, omzien naar elkaar. 
 
De heer Finkenflügel: Daarvoor heb ik ook samen met u die twee andere moties ondertekend om 
een werkgroep in te stellen om daar naar te kijken. Ik heb ook in mijn eerste termijn gezegd dat het 
van belang is dat de programma’s gehandhaafd blijven om rust in de keet te krijgen. Binnen die 
programma’s moeten verbeteringen komen, ook in de omschrijvingen. Als daarin uw standpunt 
meegenomen wordt, is dat prima en dan is de motie overbodig.  
 
De heer Van de Wardt: Goed, maar ik heb in ieder geval een toezegging van u. 
 
De heer Finkenflügel: Door de motie zijn heel veel argumenten die ik tegen D66 had willen inbrengen 
al weggenomen. We hebben de afgelopen dagen elkaar op heel veel punten gevonden. Uw 
opmerkingen over de Nuon-gelden hebben we nu in een motie ondervangen. Wat voor ons daarin 
belangrijk was, was dat de getallen eraf gehaald zijn. De Nuon-gelden gaan we verdelen. Maar hoe 
die verdeling exact zal zijn, volgt later. Ik vind het ook plezierig dat u met tien bolletjes, 
aandachtspunten, komt van zaken die u allemaal wilt doen. Ik nodig u uit om dat om te zetten in een 
reële discussie. Ideëel mag, maar we moeten ook reëel zijn en ons niet laten verleiden tot allerlei 
kreten. Er moet een concrete invulling komen. In uw tweede aandachtspunt, leefbaarheid voor alle 
kernen, wilt u in alle kernen een mfa. In mijn eerste bijdrage is gezegd dat we moeten kijken hoe we 
de gebouwen voor verschillende doelen geschikt kunnen maken. Dat is hetzelfde.  
 
De heer Heldoorn: Ik wil even een misverstand uit de wereld helpen. Het ging erom te kijken waar we 
misschien mfa’s kunnen regelen en niet dat er overal mfa’s moesten komen. Gewoon kijken waar het 
handig is. 
 
De heer Finkenflügel: Dat geef ik nu ook aan. Ik zei ook niet dat we het oneens zijn. Als ik de 
volgende bolletjes bekijk, zie ik goede sportvoorzieningen binnen alle kernen. Wij hebben in een motie 
voorgesteld om daarover een werkgroep uit de raad op te richten, waarin uw fractie ook van harte 
welkom is. Een glasvezelnetwerk is prima en het blijven ondersteunen van sociaal-culturele 
activiteiten…Er is net gesproken over knippen en plakken. Door OWN 2020 is heel veel gedaan de 
laatste jaren en daar is behoorlijk in geknipt en geplakt door andere fracties. Dank hiervoor.  
Wat ik een beetje jammer vind is de gang van zaken rond de brief van de huiskamer van Fidessa, die 
om diverse redenen moet sluiten. Ik vind het fijn dat inwoners betrokken zijn en dat ze dan ook 
antwoord krijgen. We moeten wel voorkomen dat we incidentenpolitiek gaan bedrijven. We moeten het 
breder trekken in het kader van de vraag hoe we omgaan met Fidessa. Daarin is de huiskamer zeker 
een onderdeel.  
Ik heb al wat gezegd over het woonlastenbeginsel. In mijn aantekeningen staat met grote letters: 
gesnapt! U geeft namelijk exact aan wat we bedoelen met de woonlasten. U stelt dat, als de 
afvalstoffenheffing of de rioolrechten erg stijgen, dat dan de Ozb daalt. Dat klopt. Dat is het principe 
van woonlasten. Dan heeft het college een probleem. Het zij zo. We spreken nu een bandbreedte af 
en binnen die bandbreedte moet het college de komende vier jaar begroten.  
U wilt 7,5 miljoen euro storten in het Grondbedrijf, ter dekking van aankomende tekorten. Onze fractie 
is het daar absoluut niet mee eens om de reden dat de risico’s nog onbekend zijn. Er wordt in den 
lande gekeken hoe we dit straks gaan ondervangen. Als wij het fonds dan al afgedekt hebben, grijpen 
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wij naast alle eventuele toeslagen. Laten we dat geld gewoon op de algemene reserve laten staan, 
zodat het onderscheid duidelijk blijft.  
Rond De Afbramerij en de SSP-hal komen we elkaar nog wel tegen. U wilt die zaken volstrekt 
budgettair neutraal, terwijl dat in onze beleving niet reëel is. We hebben daarvoor een bedrag 
gereserveerd. We hebben niet gezegd tegen het college dat hier het geld is en dat het college zijn 
gang kon gaan. Eerst moet er een onderzoek komen hoe het te (co)financieren is en hoe we daar 
binnen een bepaald budget uitkomen.  
Van de PvdA valt eigenlijk weinig te zeggen. Wat me wel opviel was dat de heer Menke al op de 
eerste pagina sprak over bezuiniging. U heeft altijd gezegd dat de PvdA niet praat over bezuinigen, 
maar over anders uitgeven van het geld. De PvdA is ontzettend goed in dat soort eufemismen. Het 
woord ombuigingen komt ook uit jullie koker.  
Wat betreft de zelfwerkzaamheid van de burgers refereert u aan hetgeen ook al door de heer Van de 
Wardt en door ons is gezegd. We hebben veel betrokken mensen in deze gemeente, die graag iets 
voor ons willen doen. Het is goed om de kwaliteiten van al die mensen in beeld te brengen. Als de 
PvdA dit met kracht wil oppakken, dan doen wij mee.  
Wij blijven met u het standpunt rond de krimp volhouden, al mag men ons uitmaken voor Don 
Quichotte.  
Meneer Sluiter constateert dat veel zaken uit het coalitieakkoord vertaald zijn in het 
collegeprogramma. Dat lijkt me vrij logisch. Deze opmerking kunt u elk jaar herhalen. Wat u niet kunt 
herhalen is de zin dat u deze werkwijzen ook herkent in de werkwijze die het huidige kabinet voorstelt. 
Wij absoluut niet. Mijn inschatting is dat dit kabinet het niet zo lang volhoudt als wij. Vervolgens heeft u 
iets over de programmastructuur. In mijn eerste termijn heb ik er al op gewezen dat we als vijf fracties 
aangegeven hebben hoe de begroting eruit moet zien. Ik vind dat we binnen die afspraken misschien 
dingen anders moeten omschrijven. De programmastructuur moet niet overhoop gegooid worden.  
U wilt de regionale visie loslaten op de zwembaden. Dat betekent denk ik dat u onze motie 
ondersteunt.  
Er is een woord dat ik niet snap: wij willen hiervoor onze reserves ‘anticyclisch’ inzetten. Verder heb ik 
geen opmerkingen. 
De vorige keer was ik de moties vergeten voor te lezen. De heer Van de Wardt heeft me al heel wat 
gras voor de voeten weggemaaid. Na al het knippen en plakken zijn er toch nog twee moties voor mij 
blijven liggen. 
Motie 4 gaat over het gemeentelijk informatiepunt Varsseveld.  
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 november 2010, 

• heeft in de aanbiedingsbrief bij de begroting kennis genomen 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 en 

• gedurende die periode een onderzoek naar de behoefte aan een informatiepunt uit te voeren. 
Dan motie 5 ten aanzien van de werkgroep sportaccommodaties. 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 november 2010, 

• heeft in de aanbiedingsbrief bij de begroting kennis genomen van het voorstel voor de 
zwembaden diverse varianten te onderzoeken; 

is van mening dat: 

• dit voorstel kan leiden tot heftige reacties van onze inwoners; 

• zwembaden, maar ook andere sportaccommodaties tot basisvoorzieningen behoren; 

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

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

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

• de raad nadrukkelijk betrokken is bij het communicatieproces met onze inwoners en andere 
betrokkenen. 

Rest mij iedereen te danken, met wie we samengewerkt hebben. Dat geldt voor de andere fracties, 
college, griffie, ambtenaren. Wij doen dit vanuit een passie, omdat we dit leuk vinden. Het 
belangrijkste vind ik de vernieuwende werkwijze van de samenwerking met de burgers, zoals het 
burgerbegrotingsforum. Deze nieuwe werkwijze geeft ons heel veel input. Ik heb vaker gezegd dat wij 
als politieke fractie onze eigen beslissing nemen, maar we luisteren wel naar de mensen en nemen 
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soms ideeën over. Soms doen we dat ook niet, zoals vanavond nog met de woonlasten. Het is dan 
belangrijk om te communiceren waarom je dat zo doet. Het aandachtspunt blijft om goed te 
communiceren in welke vorm dan ook naar mensen. Communicatie is een containerbegrip, maar er 
gaat nog heel veel in fout en ik zou daar graag dit jaar een speerpunt van willen maken.  
 
De heer Heldoorn: Ik zou willen beginnen met ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’. Dat gebeurt hier 
met elkaar. Als dat tot een hoger niveau leidt, dan is het goed.  
Ons centrale thema is ‘regeren is vooruitzien’. Afgelopen dinsdag hebben alle fracties aangegeven 
wat zij over alles vonden. Ik herkende ook veel zaken waar wij net zo over denken. Ik bemerk een 
grote eensgezindheid bij de raadsfracties over de wijze waarop we met de gemeente verder moeten 
gaan. Misschien is dat ook wel een probleem. Ik ben er in ieder geval erg blij mee. Het dualisme werd 
ook goed bedreven door de kritische bevraging. Ik zal mijn kritiek dan ook voornamelijk richten op het 
college. We zijn eigenlijk nogal geschokt door het feit dat de heer Van Balveren aangaf dat er nog 
60 miljoen euro in onze reservepot zat en de heer Haverdil daar vervolgens overheen kwam met de 
mededeling dat we toch 25 tot 27 miljoen zullen moeten afschrijven op de grondexploitatie. Althans 
dat is het risico en ik verwacht dat er een groot bedrag zal wegvloeien. Daarom wil ik het college 
vragen om, wanneer de bespreking van de woonvisie op 1 december is geweest, zo snel mogelijk met 
een scenario te komen over wat ons precies te wachten staat. Ik begreep van de heer Haverdil dat dit 
in principe gebeurt bij de voorjaarsnota. Wat ons betreft gebeurt het zo snel mogelijk. In januari moet 
er een plan kunnen liggen. 
De bestemmingsreserve Afbramerij is voor ons iets anders dan de andere plannen. Deze mag er wat 
ons betreft steeds uit. Blijft het immers wel realistisch om 2,3 miljoen euro te investeren in een nieuw 
project als de Dru, dat zichzelf voor dit pand niet eens kan bedruipen. Laten we zorgen dat we eerst 
dit pand op orde hebben, voordat we met iets nieuws beginnen. 
 
De heer Finkenflügel: Mag ik u dan wijzen op ‘regeren is vooruitzien’? Dat valt wat mij betreft hier ook 
onder. Je moet niet alleen kijken naar de kosten van De Afbramerij, maar ook naar het geld dat straks 
gegenereerd wordt. Daarover hebben we in de vorige periode ook een motie ingediend. Zet iets neer, 
trek leven en geld aan en het levert op den duur iets op. Het is wat te kort door de bocht om te zeggen 
dat je het alleen om financiële argumenten afschiet.  
 
De heer Heldoorn: Ik vraag me dus af of het uiteindelijk iets op gaat leveren. Ik zou graag de Dru-
fabriek hier eerst financieel op orde hebben. Dat is gewoon nog niet zo.  
 
De heer Finkenflügel: Mijn boodschap is dat het ook gaat om de ‘spin-off’, in goed Nederlands. Het 
gaat ook om de randeffecten die het heeft, de beleving die het heeft en het geld dat het genereert. Het 
is te kort door de bocht om te zeggen dat het alleen budgettair neutraal mag en dat het anders niet 
doorgaat. 
 
De heer Heldoorn: Ik speel met de gedachte om een ander voorstel voor De Afbramerij te doen. Je 
zou De Afbramerij een heel andere invulling kunnen geven dan de invulling die nu bedacht is. Ik 
probeer tot een oplossing te komen. Er worden heel wat investeringen bedacht voor Ulft-Noord. Er 
komt een mfa. Misschien moeten we met zwembaden wat doen en misschien komt er nog een 
sporthal. Misschien is het wel een idee om De Afbramerij daarvoor te gebruiken in plaats van dat daar 
een science-centrum wordt ontwikkeld.  
 
De heer Finkenflügel: Ik wil best met u naar een invulling zoeken, als u het budget maar laat staan. 
Dan zoeken we samen naar een passende invulling.  
 
De heer Heldoorn: Het budget staat al in de andere investeringen bij de mfa’s en de sporthal. Helaas 
kan ik u die toezegging niet doen. 
D66 gelooft overigens wel in het principe van ‘geld maken met geld’. Onzes inziens moet dat op 
structurele wijze gebeuren. We steken incidenteel ergens een flink bedrag in en dat krijgen we 
structureel terug op de lange termijn. Dat is eigenlijk ook de strekking van de motie die we vandaag 
hebben ingediend. Ik wil nog wel een nuance plaatsen. De wethouder gaf aan dat onze Statenfractie 
erg voorstander was van het project De Afbramerij. Ze hebben zich gewoon netjes gedragen bij hun 
gastheer en geen kritische vragen aan hun gastheer willen stellen. Bij ons hebben ze wel die vraag 
gesteld of het betaalbaar en realistisch is. Wij hebben toen gezegd dat we daar onze twijfels over 
hebben. Dat wil dus niet zeggen dat het geen mooi project is.  
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Dan hebben we drie richtinggevende voorstellen gedaan. Een voor leefbaarheid in alle kernen, een 
ten aanzien van de grondexploitatie en een ten aanzien van duurzaamheid. De meeste voorstellen zie 
ik terug in de ingediende moties. We zullen de motie van het CDA over de buurtbudgetten dan ook 
steunen. Daar zien wij een uitwerking van de leefbaarheid in. Het is al vermeld dat wij de motie over 
duurzaamheid steunen. De grondexploitatie blijft nog een probleem. We moeten nog eens goed 
nadenken hoe we daarmee omgaan.  
We willen nog een oproep doen om ervoor te zorgen dat we in een tijd van grote bezuinigingen wel 
creatief blijven denken en handelen. Bijvoorbeeld door zo’n voorstel als wij deden om een andere 
invulling te geven aan De Afbramerij. Want we krijgen veel op ons dak. 
Ik complimenteer het college ermee dat dit het gat heeft weten te dichten. We moeten er nog even 
over nadenken. Dat kunnen we zo doen tijdens de schorsing. Wat betreft de oproep van de heer 
Finkenflügel over de hondenbelasting is het zo dat die motie is ingediend, voordat wij hier zaten. Maar 
we steunen die oproep wel. Als het namelijk gevraagd is, dan moet het ook uitgevoerd worden.  
De beide andere moties van Lokaal Belang, ten aanzien van Varsseveld en ten aanzien van de 
sportaccommodaties, steunen wij ook. 
Rest mij nog, zoals het hoort, iedereen te bedanken voor de samenwerking. 
 
De heer Menke: Eerst begint het met de heer Van Balveren die een gigantisch gat in de begroting 
schiet. Dan komt de heer Van de Wardt die meteen alle moties, die eigenlijk nog met schorsingen 
gepaard hadden moeten gaan, voorleest. 
 
De heer Van de Wardt: Dat heb ik gedaan om u meer spreektijd te geven. 
 
De heer Menke: Ik begin met de heer Van Balveren en het college, dat een dekking heeft gevonden 
voor het leerlingenvervoer. We zijn in de eerste plaats erg blij dat die eigen bijdrage gewoon niet 
doorgaat. Dat was in eerste termijn ook onze opzet. Uit morele overwegingen moet je mensen die 
geen keuze hebben en ook al cumulatieve kosten hebben, niet opzadelen met een eigen bijdrage. En 
je moet als overheid ook niet langs de fiscale grenzen willen lopen. Wat betreft de dekking vinden wij 
het zelf gaan doen van de indicaties een goed plan. Ik ben ervan overtuigd dat het nog veel meer gaat 
opleveren dan de 75.000 euro die we nu inschatten. Ook ben ik blij dat we hier nu een eerste stap 
zetten. Zo zie je dat zerobased budgeting een mooie aanleiding is om hier mee te beginnen. De 
Langenberg-gelden komen zo met een gigantische omweg weer terug bij de burgers door het 
versneld afschrijven van investeringen. Dat beïnvloedt de woonlasten weer en uiteindelijk hebben 
burgers dat ook weer terug. Ook het onderhoud van de scholen is een goede dekking. 
Ik ga alle fracties even af. Ik begin met de heer Van de Wardt. Ik was eigenlijk van plan om met een 
bril, die ik mocht lenen van mevrouw Schepers – ja zet hem even op, dan kunnen ze ook zien dat het 
ook een soort Bono-bril is – binnen te komen, gepaard uiteraard met U2 muziek en ik had een rondje 
van 360 graden willen lopen. Maar ja, dat is allemaal niet gelukt vanwege de korte voorbereidingstijd. 
Ik heb dat rondje wel gelopen, maar toen kwam ik bij mezelf uit. U kijkt ook veel tv heb ik gemerkt, 
maar ik was aangenaam verrast door de positieve bijdrage. Dat voelt toch geweldig anders dan we in 
het verleden wel eens gehad hebben. In uw bijdrage heeft u het veel gehad over de ‘civil society’. We 
hebben besloten die niet te steunen, omdat we dan de hele begroting weer op de kop moeten zetten. 
Ik had u ook gezegd dat ik, ondanks dat er zaken instaan als zelfredzaamheid, waar wij ook een groot 
voorstander van zijn, als ik één keer het woord ‘civil society’ in het regeer- of gedoogakkoord zou 
tegenkomen, ik dan sowieso niet akkoord zou gaan. Ik heb het niet kunnen vinden. U zegt dat we 
eindelijk met de beide benen op de grond staan. U zegt dat we na vijf jaar tot in de wolken groeiende 
ambities weer terug bij af zijn. We staan inderdaad met beide benen op de grond. Moet je eens kijken 
hoeveel wegen er inmiddels opgeknapt zijn. Er staat een Brede School in Terborg. Er zijn 
centrumplannen voor Terborg, Ulft, Varsseveld. De Dru-fabriek is er. De Hofskamp is ontwikkeld. De 
bedrijfsverplaatsingen van Van de Kerkhof, Van de Pavert en andere zijn gerealiseerd. We zijn nu 
weer met beide benen op de grond, maar we hebben wel verschrikkelijk grote stappen gezet. 
 
De heer Van de Wardt: Dat waren complimenten en niet anders dan dat. Maar het is wel heel 
duidelijk dat er nog een aantal zorgpunten is, dat met name te maken heeft met die ambities als de 
groei van het aantal inwoners en het aantal woningen. Als het gaat om de risico’s en het realisme, dan 
blijft er altijd een meningverschil. Als het gaat om de uitvoering van allerlei zaken die u noemt, hadden 
wij dat niet anders gedaan dan u en volgens mij hebben we dat met elkaar als raad zo gerealiseerd.  
 
De heer Menke: Ik zie iedereen klappen, maar ik zie het CDA niet klappen. 
 



Notulen raad 4-11-2010   13 

De heer Van de Wardt: Zij zijn aan mijn positivisme gewend. 
 
Mevrouw Aalbers: Ik had nog een cd’tje liggen. Maar het was niet nodig, want de heer Van de Wardt 
heeft het prima verwoord. 
 
De heer Menke: U bedoelt die grijs gedraaide plaat van het CDA? 
Het CDA zegt ook iets over de lasten en baten. U spreekt uw zorg uit over bepaalde dingen. Dat mag 
natuurlijk ook, want daarover maken wij ons ook zorgen. We geloven in de oplossing, maar je mag 
best kritisch kijken naar de wijze waarop dat georganiseerd wordt. Het zijn niet allemaal wankele 
begrotingen die we gehad hebben. We zitten al vanaf 2005 in het repressief toezicht bij de provincie 
en dat redden we dit jaar, als ik het goed begrijp, weer. Dat is toch wel een uniek feit. Kijk eens wat er 
allemaal gebeurd is en wat er aan ombuigingen gerealiseerd is. Dat hebben we toch wel redelijk 
weten te plooien.  
U zegt dat u heel positief bent over de Dru-fabriek, maar dat u zich op basis van de jaarrekening wel 
zorgen maakt hoe die verder gaat. Deze jaarrekening betrof 2009 en de Dru is toen in september of 
de maanden daarna geopend en op basis daarvan hebt u allerlei conclusies getrokken. Natuurlijk zijn 
er groeistuipen. Natuurlijk gaan er dingen verkeerd, maar er gaat vooral ook veel goed. Ik heb daar 
geen zorgen over. Ik ben ook blij met uw opmerking dat we krimp niet tot handelsmerk moeten maken. 
Dat was ook een van de oproepen die ik gedaan heb. Vervolgens zegt u dat het de vraag is wat er 
gebeurd was, als we de Nuon-gelden niet gehad hadden. Stel dat de hemel naar beneden komt, dat 
past een beetje bij u. U kijkt nu wel erg boos. 
 
De heer Van de Wardt: Meneer Menke u daagt mij uit. Zondagmorgen om 10.00 uur!  
 
De heer Menke: Goed, ik kom een keer kijken.  
Als we de Nuon-gelden niet gehad hadden, dan was er volgens u van alles gebeurd. Ik heb even 
gekeken. Het gaat mij trouwens ook te hard naar beneden. Van de 40 miljoen euro hebben we 
4,5 miljoen euro afgehaald om leningen die we elders uit hadden staan af te lossen en van onszelf te 
lenen. Dat scheelt een hoop geld. Vervolgens hebben we iets aan de economische recessie gedaan 
door een beetje geld in de economie te pompen. Bernanke doet dat met miljarden en Van Balveren 
doet dat met 500.000 euro. 20.000 euro is gebruikt als aanloopkosten voor het VNG-congres, een 
geweldig evenement. 500.000 euro is voor de archeologie, voor Terborg, het Pompeii van de 
Achterhoek. Dat heeft ons maar 500.000 euro gekost. Ten slotte is er nog 3 miljoen euro die we 
stoppen in de organisatie om ervoor te zorgen dat we afgeslankt op een goede manier met de 
dienstverlening verder kunnen. Dan blijft er nog 30 miljoen euro over, waarvan we gezegd hebben dat 
het besteed moet worden aan de elementen die in de motie staan.  
Ik ga in ieder geval even in op de hondenbelasting. Ik zie tot mijn schrik dat de heer Heldoorn het ook 
een goede motie vindt. Hij heeft hem niet eens gelezen, want het was voor zijn tijd. De PvdA heeft in 
het verleden al vaker aangegeven dat, voordat we de hondenbelasting afschaffen, er ook sprake moet 
zijn van een gedegen beleid ten aanzien van de grootste ergernis van iedereen, die hondendrollen. 
Ook vinden we dat er een adequate dekking moet zijn. Alleen afschaffen, omdat het een achterhaalde 
belasting is, gaat ons veel te ver. Wat dat betreft verbaast ons de uitkomst van het 
burgerbegrotingsforum niet. Op de vraag of het goed is dat er een hondenbelasting is antwoordt 77% 
liefst met ja en slechts 20% met nee. Zelfs van de vele aanwezige hondenbezitters stemt nog steeds 
65% voor de hondenbelasting. De PvdA concludeert wel dat de hondenbelasting eigenlijk meer als 
een baatbelasting zou moeten worden gebruikt. Dan zouden de hondenbezitters er waarschijnlijk nog 
veel minder moeite mee hebben. Daarom wil de PvdA een veel duidelijker relatie tussen de belasting, 
de bestrijding van de overlast van honden en de uitbreiding van faciliteiten voor honden en hun 
baasjes. College, voer die motie uit of geef hem terug aan de raad. Ik adviseer u hem terug te geven. 
Nu is het helemaal stil geworden. Het betekent dat ik voorstel de motie te negeren en terug te sturen 
en nog eens te bekijken of we dit op een fatsoenlijke manier kunnen doen.  
 
De heer Finkenflügel: Als u zo nadrukkelijk naar een reactie hengelt, kunt u hem krijgen. We hebben 
een motie ingediend die door het college is overgenomen. Het gaat nu om de uitvoering. Ik heb de 
relatie genoemd met de afvalstoffenheffing en de Langenberg-gelden. Honden veroorzaken overlast. 
We hebben prullenbakken staan bij winkelcentra en bushaltes. Laten we in dit geval die gelden 
daaraan besteden. Dat is de dekking die ik ervoor heb. Dat is een afspraak die we hebben en het past 
ook afspraken na te komen.  
 
De heer Menke: Dank u voor deze aanvulling, maar ik zou de motie terugsturen naar de raad. 
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Dan zegt u iets over de bezuinigingsbegroting. Dit noemen we zo, omdat heel Nederland spreekt over 
bezuinigingen. Wij zijn juist zo positief over deze begroting, omdat niet op de jus van de samenleving 
gekort wordt. Alle subsidies blijven overeind en burgers merken er ook weinig van. Maar de 
organisatie voelt deze begroting wel als een geweldige bezuiniging. Die moet het structureel met 
4 miljoen euro minder gaan doen. Ik kan me voorstellen dat zoiets in de organisatie keihard aankomt. 
Dan kun je wel zeggen dat dit geen bezuinigingsbegroting is, maar dat wordt daar anders gevoeld. In 
de motie van mevrouw Schoppers, die u allemaal ondertekend heeft, staat dat we op een creatieve 
manier naar het welzijnswerk en naar sportvoorzieningen moeten kijken. Dan zijn we niet met 
bezuinigingen bezig, maar zijn we bezig om op een creatieve manier geld anders in te zetten voor 
dezelfde dienstverlening met dezelfde uitkomsten.  
Je kunt het informatiepunt Varsseveld nog open houden om te kijken of er zeven mensen komen. Ik 
zou zeggen dat je dit punt moet sluiten en op een andere manier de dienstverlening moet geven, 
nadat je van de inwoners van Varsseveld gehoord hebt hoe zij dat georganiseerd willen hebben.  
D66 vraagt of het ook mogelijk is dat er Ozb teruggeven wordt. Ja, dat kan.  
U zegt dat je voor zerobased budgeting beter expertise kunt inhuren, omdat het dan veel sneller gaat. 
Ik wil wel eerst de organisatie een kans geven om te kijken of het ook werkt. Ik heb van mevrouw 
Aalbers begrepen dat het een heel oud systeem is, waarvan haar man nog een oud boek had. Het is 
een oud systeem, maar je kunt er wel mee uit de voeten. Mocht nu na anderhalf jaar blijken dat het 
niet werkt, dan zou je kunnen overwegen of er een versnelling aan te brengen is. 
Ik vind het een verkeerd signaal om 7,5 miljoen euro te reserveren voor de grondpositie. Dan gaan 
andere overheden denken dat er al 7,5 miljoen afgezonderd is en dat ze dat geld alvast niet meer 
hoeven te betalen.  
Ik had iets voorbereid over de woonlasten en dat laat ik zien, omdat ik het anders voor niets gedaan 
heb. Natuurlijk zijn we als overheid soms bureaucratisch en natuurlijk kan het soms efficiënter en 
sneller. Maar zonder overheid zou het er allemaal heel anders en slechter uitzien. De uitvoering van 
de overheidstaken kost veel geld en onze opgave is om de kosten daarbij zo laag mogelijk te houden 
en dan zit je al heel snel bij de discussie over de Ozb. Ook tijdens het burgerbegrotingsforum bleek 
weer opnieuw hoe groot de onduidelijkheid over dat systeem is. Slechts een derde snapte er 
überhaupt iets van en vond het een goed systeem en de rest dus niet. Als je dan ook nog vraagt of de 
Ozb meer dan trendmatig mag stijgen, dan zegt driekwart: ‘absoluut niet’. We zijn het nu eens over dat 
systeem. Ik zie de kop van De Gelderlander al: ‘CDA geeft kruistocht tegen woonlasten op’.  
 
De heer Van de Wardt: U daagt weer uit, meneer Menke. Wij hebben altijd gezegd dat het 
woonlastenprincipe goed kan werken. Je moet alleen naar de burgers helder maken hoe het in elkaar 
zit. In de huidige begroting staat dat er geen extra geld opgehaald wordt voor de afvalstoffen en het 
riool. Maar er staat niet bij welke percentages dan wel opgehaald worden. We hebben een eerste 
aanzet gedaan met de krant bij het burgerbegrotingsforum. Laat zulke dingen voortaan beter 
gecommuniceerd worden. Afgelopen dinsdag zei u dat u jaren gevochten had voor woonlasten, om 
het principe bij iedereen helder tussen de oren te krijgen, en dat wordt in een keer onderuit gehaald 
door uw college. Wij moeten nu met elkaar dat imago weer gaan oppoetsen. Ik ben het met u eens dat 
er helder gecommuniceerd moet worden en dan weet iedereen waar het om gaat.  
 
De heer Menke: Dank u wel voor deze ondersteuning. Als je dat systeem dus overeind wilt houden, 
moet je er heel goed over communiceren. Op de internetsite van De Gelderlander heb ik de reacties 
gezien. Het lijkt bijna Geenstijl.nl, wat je daar allemaal leest aan dingen. Er wordt ook met exorbitante 
percentages gewerkt, die hun eigen leven gaan leiden. In deze hele discussie ligt soms het weten op 
het schap. De PvdA wil de belastingen en de bestemmingsheffingen onder een noemer brengen, om 
te laten zien wat het nu kost om in Oude IJsselstreek te wonen. Voor deze algemene beschouwingen 
heb ik een poging gewaagd om zowel de transparantie als de feiten recht te doen. Ik heb percentages 
gebruikt in combinatie met getallen en de looptijd van het coalitieakkoord. Je kunt het slecht zien, 
maar, als je een stijging hebt van 3% van de woonlasten, heb ik uitgerekend wat dan de stijging is in 
2012, 2013 en 2014. Bij een meerpersoonshuishouden wordt 718 euro betaald en bij een 
eenpersoonshuishouden wordt 625 euro per jaar betaald. De verhoging gaat nu omlaag. Dus het klopt 
al niet meer. Ik had er niet op gerekend dat er zoveel steun voor deze motie zijn. Bij deze opzet was er 
per jaar ongeveer 21 euro, respectievelijk 22 euro voor 2012 en 2013 en 23 euro voor 2014 
bijgekomen. Dat levert uiteindelijk een woonlast op van 808 euro in plaats van de 718 euro van nu. De 
totale woonlasten stijgen dus in vier jaar voor een meerpersoonshuishouden met zo’n 90 euro en voor 
een eenpersoonshuishouden met 78 euro. Ik wil niet zeggen ‘waar praten we over’, maar het zijn geen 
exorbitante bedragen. In de aanslag Ozb 2011 zou je al aan kunnen geven wat in 2012 en volgende 
jaren betaald moet worden. Hoe kun je het nog transparanter hebben?  
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Dan de vergelijking met de huren. (groot gelach, omdat geen huurplaatje, maar een foto van de heer 
Van Balveren naast Sinterklaas getoond wordt). Ik weet niet hoe deze foto erin komt, maar het is niet 
de bedoeling, meneer Van Balveren. Als je naar de inflatie kijkt, was deze in 2010 1,25% en wordt 
deze voor 2011 geschat op 1,5%. De huurverhoging is naar verwachting 1,7%. Eigenlijk wil Aedes er 
nog een procent bij op, omdat ze niet meer kunnen investeren. In die 1,7% zit ook indirect de Ozb, die 
Wonion namelijk aan de gemeente moet betalen. Met die 1,7% huurverhoging kom je voor de periode 
2011-2014 op een woonlastenstijging van 480 euro. Dat is wat anders dan de ongeveer 90 en 65 euro 
voor de woonlasten. Deze bedragen zijn uit te leggen aan de eigenaren en de huurders als we kiezen 
voor een trendmatige stijging van 3%. 
Ik mocht van meneer Sluiter niets zeggen over de landelijke politiek, dat vond hij niet netjes. Ik mocht 
ook niets zeggen over het dekken van structurele zaken met incidenteel geld. Dat is eigenlijk niet des 
VVD’s, maar we doen het stiekem toch via de Langenberg-gelden. Dat doe ik dus allemaal niet.  
Hij had ook nog een soort ‘tea party statement’: “de overheid moet niet betuttelen, we moeten gewoon 
bezuinigen en strepen”.Ik heb een filmpje waarop u kunt zien wat dat zou betekenen. (Spreker toont 
een minuut film, zonder toelichting) 
 
De heer Sluiter: We begonnen straks in een flink tempo en toen dacht ik dat ik nog wel een drankje 
kon gaan drinken met mijn vrouw en dochter, nadat zo dadelijk de voorstelling van Lebbis is 
afgelopen. Maar na de lange bijdrage van de heer Menke en de reacties die nog zullen volgen, denk 
ik toch dat we niet samen naar huis zullen gaan. (Teleurgesteld gemompel in de zaal) Ik bedoel dat ik 
niet samen met mijn vrouw en dochter een drankje zal drinken.  
Het waren hectische dagen. We zijn tot elkaar gekomen in een goede sfeer, waarin bleek dat we veel 
raakvlakken hebben en dat de wil aanwezig was om er samen uit te komen. Dat is niet alleen 
vanwege deze begroting, maar er komt nog heel wat op ons af. We hebben nu een plan dat uitgaat 
van de cijfers die nu bekend zijn. Maar we komen er niet onderuit dat er nog heel wat door dit kabinet 
gedaan zal moeten worden. Dit is veroorzaakt in het verleden, waar we met ’n allen bij gezeten 
hebben. Daar wil ik mijn handen niet van aftrekken. Maar het betekent wel wat. We geven het college 
een boodschap mee wat het mag doen. Soms zetten we incidenteel geld in om de begroting voor de 
komende jaren gedekt te krijgen. Dat is niet zozeer een uitgangspunt van de VVD, maar in dit geval 
zeggen we dat het geld van de burger is en dat we daaraan ook recht durven te doen. Het betekent 
wel wat, want er is nog wel een slag te maken vanwege de bezuinigingen die nog moeten komen.  
Ik reageer ook op de cijfertjes die de heer Menke zojuist toonde. Het is goed om te zien waar we het 
over hebben. Het gaat te ver om alles per jaar, per dag en per vergadering terug te rekenen. Uw 
cijfers zijn duidelijk. Ik kon de link naar de tabel van huurders niet zo zeer vinden. U kijkt achter de 
deur van de huurder. Ik kan niet kijken achter de deur van de huiseigenaar met welke lasten hij zit en 
welke problemen hij tegenkomt. Ook hypotheken zullen betaald moeten worden. Ook daar zit volgens 
mij heel veel verborgen armoede. In ieder geval zijn daar veel mensen die zich zorgen maken over de 
toekomst. We moeten blij zijn dat we vanavond hier samen die lijn willen aanvliegen. 
Ik zal nu reageren, waarop het nodig is of op zaken waar we accenten willen leggen.  
Allereerst gaan we ervan uit dat de cijfers van vanavond niet achterhaald zijn door de 
septembercirculaire of anderszins. Dat is toegezegd, maar ik vind het wel een uitgangspunt.  
Het CDA geeft een bloemlezing en noemt een aantal zaken die ook in moties verwoord zijn. In veel 
gevallen zijn dat gezamenlijke moties geworden. We hebben bij elkaar gezeten en gezegd dat we 
elkaar niet de vliegen willen afvangen – dat tekent ook al de sfeer - maar samen willen zoeken om 
oplossingen te vinden. We zijn daarin geslaagd. We moeten ook tegen elkaar zeggen dat we dit 
samen mooi op de rit gekregen hebben en elkaar daar ook aan kunnen houden.  
Lokaal Belang geeft aan dat de programmaomschrijving nog niet helemaal duidelijk is. Wij hadden 
een motie in voorbereiding over hoe we daar tegenaan kijken. Ik kom erop terug. Het wordt geen 
motie, maar het wordt wel een actieplan. 
De meerderheid van de raad heeft een motie aangenomen dat de hondenbelasting afgeschaft gaat 
worden. Ook binnen onze toenmalige fractie waren er opmerkingen die dat steunen, maar er was ook 
een kritische noot. Wij kunnen op dit moment het college houden aan de opdracht die meegegeven is. 
Als het college vindt dat die niet uitgevoerd kan worden, horen we dat terug. 
 
De heer Finkenflügel: Ik had geconstateerd dat de halve fractie voor was. 
 
De heer Sluiter: Dan kunt u ook constateren dat de halve fractie tegen was. We kunnen nu 
constateren dat het wederom op de agenda staat en dat er niets mee gebeurt.  
Lokaal Belang spreekt zorgen uit over het veranderkapitaal en verwijst ook naar de Remkes-regeling. 
Als ik zie wat wij geleerd hebben van de Remkes-regeling is dat misschien wel dat wij de touwtjes te 
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snel losgelaten hebben. Er is een enorme discipline nodig van de raad en het college om ook werkelijk 
die lijntjes te blijven volgen. U vraagt mij naar het woord anticyclisch. Ik kan u uitleggen wat het 
betekent. Normaal zou je meegaan in de cyclus en zou je investeren samen met bedrijfsleven en 
overheid. Anticyclisch wil zeggen dat op momenten dat het bedrijfsleven niet kan investeren, juist de 
overheid de motor is om de economie draaiende te houden. Dat hebben we ook gedaan door het naar 
voren halen van projecten. Er moet natuurlijk wel weer een moment komen dat het bedrijfsleven, de 
economie, het zelf weer kan. Dat is anticyclisch. 
Ik vind het opvallend dat D66, die zegt dat zij het anders gaat doen, dat ook doet door met een streep 
ongeveer alle reserves weg te halen. We plagen u met dat anders doen, maar u hebt het nu eenmaal 
gezegd. Uw inbreng van de week was dat u 10 miljoen euro wilde inzetten op duurzaamheid en 10 
miljoen wilde gebruiken voor leefbaarheid. Voor de grondexploitatie wilde u 7,5 miljoen euro.  
Ik vind het ook wel netjes van u dat u zegt dat u zich in veel zaken herkent. Ik beloof u dat ik u in de 
toekomst niet meer zal plagen met het anders zijn. 
De PvdA heeft van de week een hele bloemlezing gehouden over het huidige kabinet. Ik begrijp uw 
frustratie. Dat gevoel hebben wij ook wel eens gehad. Het hoort er nu eenmaal bij. Ik had alleen van u 
verwacht dat u zou zeggen dat we het landelijk dan wel niet met elkaar kunnen vinden, maar dat u er 
ook op zou wijzen wat we in de Achterhoek, in de gemeente Oude IJsselstreek, allemaal samen 
kunnen. U heeft zelf wel eens gezegd dat deze gemeente een heel erg liberale afspiegeling is met 
drie verschillende liberale partijen, de sociaalliberalen, D66 en de VVD. Ik had van u verwacht dat u 
gezegd had dat we hier een heel eind met elkaar komen. Het bewijs ligt er al.  
 
De heer Menke: Daar heeft u ook volkomen gelijk in, meneer Sluiter. We regeren nu al een jaar of vijf, 
zes samen. Het gaat er niet om dat ik me een slecht verliezer toon. Zo gaat het spel. Ik maak me wel 
zorgen om de maatregelen die het kabinet neemt, omdat ik ze zielloos vind. De lasten worden vooral 
bij de onderkant van de samenleving gelegd en wij moeten steeds meer gaan betalen. De financiële 
druk ligt bij ons. Ik mag me daar wel zorgen over maken en zal dat ook blijven herhalen. Ik werk graag 
samen met u. Maar we zullen elkaar ook nog bestrijden op de maatregelen die nog op ons afkomen. 
Dan zal ik ook even naar de herkomst daarvan verwijzen.  
 
De heer Sluiter: Ik denk dat het goed is, als we het hierbij laten op dit moment. 
Als je kijkt waar de raakvlakken zitten, hebben we allemaal gezegd dat het financieel op orde moet zijn 
en dat de risico’s gepareerd moeten zijn. Waar we ons allemaal zorgen om maken, zijn de risico’s van 
de grondexploitatie. Ik had het er net met Hans Bruins over dat de wethouder spreekt van een risico 
tussen de 5 en 27 miljoen euro. Ik vroeg me af wat de wethouder nu zei. Zegt hij tussen de 5 en 27 
miljoen euro of zegt hij tussen de 25 en 27 miljoen euro? Dat is wel een heel groot verschil. 
Ik heb het over de structuur van de programmabegroting gehad. Velen hebben daar iets van gezegd. 
Soms is het wat onlogisch en een zoekplaatje. D66 zei dat als we willen puzzelen, we wel een ander 
boekje kopen. Wij willen een voorzet geven. Degene die zich daarbij aan wil sluiten, mag aansluiten. 
Wij willen kijken hoe we binnen de huidige structuur toch recht gaan doen aan het vergelijken van 
cijfers. Ik heb met de griffie afgesproken dat de VVD daar het voortouw in wil nemen. Dan komen we 
op enig moment wel bij u terug. 
Het eerste amendement is het amendement van het CDA over de startkwalificaties. Wij hebben daar 
nog wel de nodige vragen over. We hebben al moeite met de tekst die het college voorlegt. Hoe 
kunnen wij als gemeente de eisen van de startkwalificatie beïnvloeden? U wilt nog een stap verder 
gaan. U moet dan eens toelichten hoe u dat smart kunt maken, zodat we er iets mee kunnen. Dat is 
dan ook de reden dat wij deze in eerste instantie niet zullen steunen.  
 
De heer Van de Wardt: Wij vinden ook niet in de huidige begroting terug waar die 20% in vier jaar tijd 
op is gebaseerd. Wij willen wel duidelijkheid van het college. Laat het in ieder geval duidelijk zijn dat 
dit amendement een zorg uitspreekt. Ik refereer aan de oud-minister van Sociale Zaken, Aart Jan de 
Geus, die zei dat, als we niet oppassen, we over 10 jaar 3 miljoen werklozen hebben zonder 
startkwalificatie, die alleen maar dozen kunnen schuiven. Dat is werk dat we niet meer hebben. Waar 
het ons om gaat is dat we een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat mensen met een 
startkwalificatie op de arbeidsmarkt komen. Als er een zinsnede staat van 20% in 4 jaar, willen wij 
graag van het college weten of het realistisch is wat wij inbrengen. Maar ik wil ook graag weten wat 
die 20% in 4 jaar tijd inhoudt. 
 
De heer Sluiter:Wij zijn ook benieuwd hoe het college hier uitvoering aan zal geven. 
Amendement 2 is door alle partijen gesteund, evenals de moties 1 en 2.  
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Wij denken ten aanzien van motie 3 dat een buurtbudget geen doel moet zijn, maar een middel. Er 
zijn links en rechts proefprojecten. Ik zou daarop in willen zetten en te zijner tijd die projecten eerst 
willen evalueren, voordat wij dit gemeentebreed willen inzetten. 
De motie van het gemeentelijk informatiepunt in Varsseveld zullen wij niet steunen. 
De motie van de werkgroep sportaccommodaties zullen wij wel steunen.  
Motie 6 en 7 zijn door alle partijen ingebracht. 
De heer Van Balveren zegt dat hij een paar nachten wakker heeft gelegen over de alternatieve 
dekking van het leerlingenvervoer. In ieder geval heeft u er een dekking voor gevonden in de vorm 
van aannames, waarvan er meer in de begroting staan. U heeft dat snel opgepakt en wij gaan ervan 
uit dat dit hard gemaakt kan worden. 
Er zijn sprekers geweest die zich afvroegen of er nog niet meer lucht in de begroting zat. Een van de 
eerste keren dat ik in het oude gemeentehuis van Gendringen kwam, was toen de heer Jansen nog 
burgemeester was. Er was ’s avonds toen een hele discussie over volgens mij 5000 gulden. Hij zei 
toen in zijn rol als portefeuillehouder Financiën dat een zak geld net een zak meel is. Als je erop klopt, 
komt er altijd wel een handje vol uit. Ik denk dat dit ook geldt voor deze begroting. Er zit vast nog lucht 
in. Ik zou haast zeggen: ‘ken je klassieken’. Ik begrijp dat de heer Van Balveren dit herkent.  
Er worden ook kanttekeningen geplaatst bij de Dru. Ik kom nog wel eens in den lande. Dat is het 
voordeel als je een landelijke partij hebt, meneer Finkenflügel. Wat ik in de regio, de provincie en 
soms nog wat verder hoor is, dat ze met belangstelling en soms met argusogen kijken naar dingen die 
hier opgezet worden. Wat mij opvalt – dat is geen opmerking naar u toe – is dat, als ik dan thuiskom, 
ik steeds maar hoor dat alles naar Ulft toe gaat. Het gaat naar onze gemeente toe. Laat helder en 
duidelijk zijn dat ook wij, of misschien wel juist wij, heel kritisch zullen zijn op de cijfers en de financiële 
onderbouwing van De Afbramerij. Wij hebben daar best zorgen over en hebben ook onze mensen in 
de provincie benaderd met de vraag hoe zij daar tegenaan kijken. Zij hebben gezegd dat ze het voor 
de komende regeerperiode van de provincie duidelijk op de lijst hebben staan. Zij hebben het niet 
geschrapt, maar het staat er nu niet op. Wij hadden helaas deze periode daar geen gedeputeerde 
zitten. Ik kan daar niemand op aanspreken. 
 
De heer Finkenflügel: Als de heer Sluiter wil suggereren dat wij niet verder kijken dan de 
gemeentegrenzen, wijs ik erop dat Lokaal Belang zich ook in Den Haag heeft gemanifesteerd. Mijn 
signalen zijn toch duidelijk anders. Verder maak ik bezwaar tegen het woord argusogen. Er wordt met 
belangstelling gekeken naar de hoeveelheid lef die wij hier tonen. Dat noem ik wat anders dan 
argusogen. 
 
De heer Sluiter: Dat heb ik er ook niet mee bedoeld te zeggen. Het is meer van ‘hoe kan dat nou’. Ik 
neem aan dat de sfeer van mijn verhaal voor u wel duidelijk was.  
Dat was mijn eerste termijn. 
 
De voorzitter: Voordat we gaan schorsen vraag ik het college hoeveel tijd u nodig denkt te hebben. 
Ik heb nog een vraag naar aanleiding van dinsdagavond aan het CDA. Meneer Van de Wardt, u heeft 
toen een aantal moties ingediend en daar net een aantal nieuwe aan toegevoegd. Er ligt een motie 
over de ‘civil society’ oftewel burgermaatschappij en een motie over welzijnswerk. Handhaaft u die 
moties, trekt u ze in of houdt u ze nog even aan? 
 
De heer Van de Wardt: De motie over het welzijnswerk vervalt, omdat met name de PvdA samen met 
ons twee moties over het welzijnswerk heeft gemaakt. De motie over de ‘civil society’ heeft voor ons 
ten doel helderheid te verkrijgen over het programma. U heeft de heer Sluiter horen zeggen dat hij 
een handreiking doet om nog eens te bekijken hoe het boekwerkje van de begroting opgebouwd is en 
hoe helder het is voor de burgers. Wij willen ons daar graag bij aansluiten. We hebben ook begrepen 
dat er geen draagvlak is om deze motie op deze wijze te steunen, waarbij het hele programma op zijn 
kop gezet zou kunnen worden. We willen in ieder geval een signaal afgeven. We doen graag mee met 
de heer Sluiter om op die manier invulling te geven aan de strekking van deze motie. Daarom zal ik 
die intrekken. 
 
De voorzitter: Goed, dan maakt de motie zelf geen deel meer uit van de beraadslagingen, maar wel 
de gedachte daarachter. Ik denk dat er nu voldoende helderheid is met betrekking tot de punten, 
waarover we nog moeten discussiëren na de beantwoording door het college. Het college zal 
proberen te reageren op de punten die zijn ingebracht.  
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Ik kijk even naar de overkant hoeveel tijd het college nodig heeft. Tien minuten, is dat realistisch? 
Goed, dan hervatten we over tien minuten de beraadslagingen. Ik stel voor dat we om 21.45 uur de 
beraadslagingen hervatten.  
 
De voorzitter: Dames en heren, we hervatten ons overleg, ietsje later dan gedacht. Ik geef graag het 
woord aan wethouder Van Balveren die als eerste namens het college zal spreken.  
 
Wethouder Van Balveren: Wat moet je eigenlijk als college nog, als u vooraf al door een motie 
aangeeft dat u het unaniem eens bent? Zouden wij dan iets moeten verzinnen om aan te geven of het 
wel zo is? We hebben genoten van de sfeer waarin de zaken vandaag in de tweede termijn gebracht 
zijn. Wij zijn daar erg blij mee. Per slot van rekening moet u het ook samen eens worden over de 
toekomst van de komende vier jaar, voor zover het onze burgers aangaat. Vanuit financieel oogpunt 
wil ik proberen er een aantal opmerkingen uit te halen. Daarna zullen de collega’s de beantwoording 
doen op hun eigen terrein.  
Een van de belangrijkste vragen die we ook steeds teruggekregen hebben, was het gat van het 
leerlingenvervoer. De reactie was: ‘goed dat jullie het dicht gekregen hebben. Maar is die CIZ nu wel 
zo hard?’ Ik proefde dat met name bij de heer Sluiter. Een andere vraag, die van alle kanten gesteld 
wordt, is of er niet veel meer in zit. Ik heb zeker de laatste dagen niet vaak juichend achter de tafel 
gezeten. Maar dit deed me deugd. Wij hebben met voortvarendheid gezegd dat we moeten kijken 
naar a) regionale samenwerking en b) zerobased budgeting. Met andere woorden, bouw de 
organisatie opnieuw op en kijk wat we allemaal doen, waarom we het doen en of het niet op een 
andere manier kan. Dit zit natuurlijk nauw verweven in de manier waarop we nu in 2011 aan de gang 
willen gaan. Het zijn eigenlijk ook de enige stelposten die we in onze begroting hebben. Twee 
stelposten van 200.000 euro, waarvan we zeggen dat we dat gaan verdienen. Dan wordt er 
schertsend gedaan, dat we dat met het grootste gemak nog even uitknijpen. Zo simpel was het echt 
niet. Maar het geeft wel aan dat, als je goed kijkt naar oplossingen en goed kijkt naar alles wat we 
doen, het wel wat gaat opleveren. Dan kun je zeggen dat we dat vijf jaar gelden hadden moeten doen. 
Ja, misschien wel. Daar hebt u gelijk in. Dan krijg je natuurlijk dat onder druk alles vloeibaar wordt, 
maar daar zit natuurlijk wel de essentie in. Het college is ervan overtuigd dat we door middel van de 
zerobase besparingen kunnen doen. Besparingen van geld dat we niet meer van de burgers hoeven 
te vragen. Daar gaat het tenslotte ook om. Dat geldt ook voor het regionaal werken. Bijvoorbeeld ten 
aanzien van de CIZ hebben wij niet de gekwalificeerde mensen om die indicaties te doen. Maar onze 
buurman in Doetinchem heeft die wel. Hij heeft ze zelfs over. Laten we daar gebruik van maken. Het 
geeft ook aan hoe de regionale samenwerking ons tot voordeel kan zijn. Vandaar dat ik blij ben met 
een aantal opmerkingen daarover. Ga ervan uit dat de oplossing die we nu gevonden hebben in die 
zin ook spijkerhard is.  
Wat minder hard is de dekking die u verzonnen had om de woonlasten voor 2011 om zeep te helpen, 
zoals dat genoemd werd. We hebben uitgerekend dat dit 125.000 euro minder opbrengt dan wij 
gedacht hadden. Er resteert nog een bedrag van 141.000 euro dat we binnenhalen. Voor al degenen 
die willen afleren om in procenten te praten: we praten over 3,50 euro per inwoner. Die 125.000 euro 
moeten we wel dekken. We gaan dat met incidenteel Langenberg-geld dekken. Ik moet daar minimaal 
vier jaar mee vooruit kunnen. De heer Van de Wardt had het heel slim uitgerekend. Hij zei dat de 
600.000 euro, die het college nog overhield, hierin precies paste. U bent een perfecte rekenmeester, 
want we hebben 4 keer 125.000 euro nodig. We zullen het wel aannemelijk moeten maken aan de 
provincie. De adviezen die ik nu gekregen heb - waarom ik ook blij was dat de ambtelijke 
ondersteuning nu ook aanwezig was – gaven aan dat er in 2013 en 2014 een positief resultaat op de 
begroting is. Daarmee zou het aanvaardbaar kunnen zijn dat we dit op die manier dekken. Wij hebben 
een andere oplossing gekozen. Die kost iets meer geld, maar is wel structureel. Iemand van u stelde 
er ook een vraag over hoe dat bedoeld was. Ik dacht, meneer Van de Wardt, dat u vroeg of dat 
bedrag nog een keer terugkomt. Nee, het houdt in dat, als wij redmaterieel voor de brandweer kopen 
voor 10.000 euro, wij 5 jaar 2000 euro en een beetje rente kunnen betalen of we betalen het nu in een 
keer en zien het nooit meer terug. Dat laatste hebben we voor die 5 posten gedaan en daarom kost 
het 500.000 euro om ervoor te zorgen dat de komende jaren die 68.000 euro ons niet meer boven het 
hoofd hangt. Uw uitstel door middel van de Langenberg-gelden krijgen we in 2015 nog even opnieuw 
voor de kiezen. Maar omdat we een positieve begroting hadden opgesteld, moet dit op zich 
aanvaardbaar zijn.  
 
De heer Van de Wardt: Ik heb met name die opmerking gemaakt, omdat ik me afvroeg hoe het dan 
met de vervanging zit. U zegt dat we het betalen en er dan vanaf zijn. Maar het komt op enig moment 
weer terug.  
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Wethouder Van Balveren: Dat heeft met de afschrijvingstermijn te maken. Als wij zeggen dat we die 
reddingsvesten over vijf jaar afschrijven, zullen we over vijf jaar de vraag moeten stellen of we nieuwe 
reddingsvesten moeten kopen. We reserveren niet vooraf. We schaffen ze gewoon aan. Ze kosten 
bijvoorbeeld 1000 euro per stuk. We betalen ze nu meteen en over vijf jaar staan we voor de keus of 
we weer nieuwe vesten moeten aanschaffen. Geen koop op afbetaling, zou ik haast zeggen. Daarvan 
kent u het financiële risico. U realiseert zich wel dat met dit besluit de Langenberg-gelden op zijn.  
 
De heer Sluiter: Ik denk toch dat je kunt zeggen dat de Langenberg-gelden weer terug bij de burger 
zijn.  
 
Wethouder Van Balveren: Ze zijn op de plek waar ze zijn willen. Ik vind ook dat ze prima besteed zijn. 
Dat heeft u mij ook horen zeggen. Anders hadden we zelf dat middel ook niet gekozen. Maar besef 
wel dat het niet gaat om één keer 125.000 euro. Nee, we doen het meteen voor 4 jaar en zetten het 
als een pot ter dekking van de Ozb weg.  
De heer Heldoorn was geschokt over zowel ondergetekende als over wethouder Haverdil. Hij zei dat 
wij spraken over 60 miljoen euro aan reserves, terwijl de heer Haverdil zegt dat hij in het meest 
extreme geval 25 miljoen euro nodig heeft voor de grondexploitatie, als alle plannen mislopen en we 
terug moeten naar die 685 woningen. Hij zal daar ongetwijfeld zo meteen meer over vertellen. Vergis 
u niet. Die 59 miljoen euro die wij in reserve hebben, bestaat voor 7,4 miljoen uit voorzieningen als het 
riool-bufferfonds, stimulering woningbouw en wachtgeldvoorzieningen. Daar mogen wij niet 
aankomen. Het is geoormerkt geld. Dan hebben we 11,4 miljoen euro zitten in de 
bestemmingsreserves. We hebben wat gereserveerd voor de Wmo en het groen. We moeten bruggen 
vervangen en dat soort dingen. Die zien we aankomen en dan gaan we vooruit reserveren. Dat is 
anders dan met die vesten, waar we het net over hadden. Dan is er al 18,8 miljoen euro waar je al 
vanaf moet blijven. Er is 1 miljoen euro gereserveerd voor de grondexploitatie. Die discussie hebben 
we al heel veel gehoord vandaag. Daarover zal collega Haverdil veel meer kunnen vertellen. Eigenlijk 
is van die 60 miljoen euro maar 39 miljoen euro algemene reserve. Er zijn normen van de provincie 
dat we een bepaalde hoeveelheid algemene reserve moeten hebben. Dus een ding is duidelijk. Het 
wordt geen potverteren. Ik zag wel dat de heer Menke mij afgebeeld had naast Sinterklaas. Dat was in 
mijn functie als locoburgemeester om hem binnen te halen. Maar ik speel niet voor Sinterklaas, 
meneer Menke, en ik heb ook in de gaten gehouden dat hij niet iets beloofde aan de Ulftse bevolking 
wat wij als gemeente niet na zouden kunnen komen.  
Dan even iets over de hondenbelasting. De heer Finkenflügel heeft gezegd dat het nu toch een keer 
tijd wordt dat je wat gaat doen. Ik ben blij dat hij gezegd heeft waar hij de dekking vandaan wil halen. 
Hij wil de dekking zoeken door het bedrag binnen te halen via de afvalstoffenheffing. Dat gaat niet 
meer lukken voor 2011. Ik denk ook niet dat hij daarvan is uitgegaan. Ik zou graag van u willen weten 
of we in 2012 moeten beginnen met 40.000 euro en dit jaarlijks opbouwen tot 160.000 euro, of dat u 
de klap van 160.000 euro in een keer wilt maken in 2012. Ik zou graag van de rest van de raad willen 
weten of de raad diezelfde dekking steunt. We kunnen ook zeggen dat we er in het voorjaar op 
terugkomen en dan die discussie voeren. We moeten er wel even iets van vinden met elkaar, omdat 
het anders weer blijft hangen. Ik wil er graag op terugkomen in het voorjaar. Daar heb ik geen enkel 
probleem mee. Maar we snappen uw intentie. 
 
De heer Finkenflügel: Het wordt langzamerhand een beetje ‘van uitstel komt afstel’. Dus ik vind dat 
we vanavond het besluit moeten nemen. 
 
De heer Menke: Het is allemaal prachtig om vanavond te besluiten, maar wat doen we dan? Gaan we 
het gefaseerd doen of gaan we het in een klap doen? Ik vind het wel erg vlot om het nu te doen. Het 
gat van 160.000 euro is een gat dat je tot in lengte van jaren hebt en daar wil ik wel een deugdelijke 
dekking onder.  
 
De heer Finkenflügel: Er ligt een bestaande afspraak dat we gefaseerd de hondenbelasting 
afschaffen. Daar zouden we nu al mee bezig zijn. Dus ik vind dat we het gewoon in 2011, als dat kan, 
moeten doen en in 2012 moet sowieso het proces gaande zijn. 
 
De heer Menke: Gefaseerd dus? 
 
Wethouder Van Balveren: Ja, gefaseerd, 25, 50, 75 en 100%.  
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De voorzitter: Ik denk dat het wel nodig is om een amendement in te dienen op de begroting, omdat u 
de dekking zult moeten aangeven voor het wegvallen van die belasting. De inkomsten die er dan niet 
meer zijn vanuit de hondenbelasting, moeten op een andere manier gedekt worden. Vraagt u aan het 
college om met een voorstel te komen of geeft u zelf richting aan op welke wijze die dekking gevonden 
moet worden? 
 
De heer Finkenflügel: Ik heb die richting aangegeven. De heer Van Balveren heeft dat uitstekend 
verwoord. Het college is mans genoeg om dat zo verder uit te voeren via de afvalstoffenheffing.  
Voor de andere discussie wil ik opmerken dat elke keer gezegd wordt dat de Ozb de sluitpost van de 
begroting zou zijn. Nu blijkt dat de hondenbelasting de sluitpost gaat worden. Daar pas ik voor.  
 
De voorzitter: Lokaal Belang zegt dat zij dat wil dekken uit de afvalstoffenheffing. Het is denk ik van 
belang dat dadelijk de andere fracties in hun termijn nog even meenemen of zij het daarmee eens zijn 
of dat zij een andere dekking willen geven, dan wel dat zij het college vragen daar een dekking voor te 
vinden.  
 
Wethouder Van Balveren: Dan heb ik nog twee opmerkingen, voordat de financiële termijn gedaan is.  
In motie 7, die door alle partijen ondertekend is, staan onder “spreekt uit” vijf ‘bullets’ met een mooi 
Nederlands woord, of ‘dots’, zoals dat in een mooi Engels woord heet. De vraag is of deze als ‘of, of’ 
bedoeld zijn of als ‘en, en’. Bij ‘en, en’ wordt het een beetje lastig en bij ‘of, of’ ook, want dan zou 
bijvoorbeeld alle geld dat je inzet duurzaam moeten zijn of al het geld zou richting gemeente en/of 
burgers gaan. Ik wil iets duidelijker hebben hoe dit bedoeld is.  
 
De heer Menke: Eigenlijk is ‘en, en’ de bedoeling. Een deel in deposito zetten, waarvan je rente trekt 
en de andere drie punten die dan overblijven gebruiken voor structurele investeringen, zoals 
bijvoorbeeld een gemeenschapshuis ergens. Maar je kunt ook de lasten of de risico’s structureel 
verminderen en de kosten voor de gemeente lager maken. Dat hebben we al een paar keer gedaan 
door leningen af te lossen en zelf te betalen. Je kunt ook, wat we bijvoorbeeld bij de infrastructuur van 
de Dru gedaan hebben, zorgen dat er woningbouw georganiseerd wordt. Het derde punt, duurzame 
investeringen, is ook een bestedingsrichting, zo staat het er. Het geld moet in ieder geval in een van 
die richtingen besteed worden. Of dat nu ‘en, en’ ofwel ‘of, of’ is, het college is mans genoeg, zoals de 
heer Finkenflügel al zei, om daar samen met de raad uit te komen.  
 
Wethouder Van Balveren: Daar komen we ongetwijfeld samen met onze collega’s uit. 
Mijn laatste opmerking is ten aanzien van motie 6. Daar staat dat “in de begrotingen van 2012, 2013 
en 2014 de totale stijging van de Ozb, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing maximaal 3% per jaar 
bedraagt”. Moeten we dat zo uitleggen dat de individuele componenten, die samen de woonlasten 
vormen, individueel de maximale bandbreedte hebben van 3%? Of zegt u hier dat de woonlasten 
maximaal niet meer mogen stijgen dan 3%? Ik wil graag een eenduidige uitleg hebben, zodat we daar 
de komende vier jaar niet meer over hoeven te zeuren. Dan blijven we namelijk vier jaar eensgezind, 
zoals we nu ook waren. Er zullen best nog andere onderwerpen komen. Daarvan ben ik overtuigd. 
Maar we hebben dan over dit onderwerp in ieder geval geen discussie meer.  
 
De heer Menke: Wij zeggen heel duidelijk dat de woonlasten niet meer dan 3% mogen stijgen. Dat 
staat los van de individuele componenten. Je moet die drie componenten natuurlijk ook niet als een 
kurk op het water laten drijven. Met andere woorden, elke keer dat de afvalstoffenheffing of het 
rioolrecht naar beneden gaat, moet niet vervolgens weer het geneuzel over de Ozb komen. Zorg dan 
ook dat je kijkt wat je doet met de afvalstoffenheffing. Als de hondenbelasting eruit gehaald wordt, 
betekent dit dat alle burgers gaan betalen voor de hondenbelasting die nu door hondenbezitters wordt 
opgebracht. Dan moet daar ook wat tegenover staan. We moeten bijvoorbeeld bij de 
afvalstoffenheffing kijken naar ondergrondse opslag in plaats van al die containers. De Vogelbuurt 
wordt opgeknapt. Begin daar eens met het organiseren van ondergrondse opslag. Het betekent ook 
dat we eens moeten kijken naar die bakken waar je zakjes voor honden uit kunt halen, zodat ook 
burgers kunnen zien dat er wel iets teruggedaan wordt voor de afgeschafte hondenbelasting, zoals 
uitlaatplaatsen, faciliteiten en voorzieningen. Dat vind ik heel erg belangrijk in de discussie over de 
hondenbelasting. Het is wel heel makkelijk om te zeggen dat we de hondenbelasting afschaffen en dat 
iedere burger voor alle honden gaat betalen. Ik vind dat daar iets voor teruggedaan moet worden. Als 
je daarin investeringen doet, kan het betekenen dat de afvalstoffenheffing iets omhoog gaat in plaats 
van naar beneden en daarmee zou de Ozb kunnen zakken. Zo is het bedoeld. 
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Wethouder Van Balveren: Voor mij is uw betoog zo helder als Heineken.  
 
De heer Sluiter: Daar bent u natuurlijk zo ongeveer aan toe. Er is een hele discussie geweest over die 
bandbreedte. Het uitgangspunt van onze fractie is geweest dat, als wij de bandbreedte in de gaten 
houden, wij moeten uitkomen op die 3%. We moeten zorgen dat we niet te veel schommelingen 
krijgen. Op basis van de informatie die wij deze dagen gekregen hebben, moet het mogelijk zijn die 
bandbreedte op 3% te houden.  
 
Wethouder Van Balveren: Ter afsluiting geef ik een resumé. U kiest ervoor om de afvalstoffenheffing 
en het rioolrecht op 0% te laten en de Ozb met 3,5% te laten stijgen. We hebben voor u uitgerekend 
dat daardoor de woonlasten voor het komende jaar stijgen met 1,81% en dat het tarief per waarde van 
de eenheid van de woning 0,09801 euro wordt. Dat moet ik zeggen voorzitter, omdat we anders het 
tarief niet kunnen vaststellen. Als u het daarmee eens bent, is dat het nieuwe tarief voor de Ozb.  
 
De heer Van de Wardt: Ik heb nog een prangende vraag over het risico van de algemene uitkering, 
waarover u als financieel verantwoordelijke zich nog niet uitgesproken hebt. In 2011 zien we daar nog 
niets van. Voor 2012 zijn er twee scenario’s van 5 en 10%. Gaat dat om een slecht weer scenario en 
een realistisch scenario? Wij kunnen nergens in de begroting vinden wat u met deze scenario’s doet. 
Anticipeert u hierop of laat u het wel op ons afkomen? Wordt dit geaccepteerd door de provincie? 
 
Wethouder Van Balveren: U hebt gelijk dat ik dit had moeten zeggen. U vindt in onze 
meerjarenbegroting terug dat wij, met het geld van de investering die we doen om anders te gaan 
werken, ook in de zerobase gaan besparen. U ziet dat ook in het oplopen van de besparing in de 
zerobase door de regionale samenwerking. Dat is nu juist de winst die we gaan behalen. Daarmee 
kunnen we straks de klap opvangen die we eventueel zouden krijgen als we bij het 10%-scenario 
3,6 miljoen euro terug zouden moeten gaan. Dat was ook onze reden om het nu in te zetten. We 
geven het de tijd tot 2014. We gaan dat in die periode op deze manier oplossen. Ook dat hebben we 
voorgelegd aan de provincie en ook daar hebben we – ik zou haast zeggen – de handen voor op 
elkaar gekregen. We pakken het structureel aan en zullen elk jaar een aantal potjes bij elkaar 
verzinnen en daarmee zijn we op weg om de klappen die ongetwijfeld vanuit het Rijk komen, 
onafhankelijk van welk kabinet er zit, op te vangen. Wij zijn er dan op voorbereid door de regionale 
samenwerking en de zerobased budgeting. Daar moeten we het in de toekomst van hebben. Dat 
ontlast onze burgers. 
 
De voorzitter: de volgende spreker vanuit het college is de heer Haverdil. 
 
Wethouder Haverdil: De meeste fracties hebben gesproken over de grondexploitaties en de 
financiële gevolgen daarvan. Dat alles in relatie tot de regionale woonvisie en de effecten van die 
woonvisie op de financiën. De heer Heldoorn had het over het afschrijven van 25 tot 27 miljoen euro. 
Dat heb ik in ieder geval niet gezegd. Misschien heb ik in eerste termijn dinsdag wel het woord 
afschrijving genoemd. Maar afschrijving is een van de maatregelen om te komen tot een oplossing. De 
heer Van de Wardt heeft expliciet om inzage gevraagd in de kwestie om te weten waar we het precies 
over hebben. U ging, naar ik dacht, nog verder, doordat u aangaf graag een dekking of een wijze van 
omgaan met dit probleem te horen. We moeten het er met elkaar goed over hebben of het verstandig 
en strategisch handig is om nu in deze fase van de wedstrijd al die dekking met tien cijfers achter de 
komma neer te zetten. Ik sluit me wat dat betreft aan bij de heer Menke. De portefeuillehouders in de 
regio zijn druk doende om te inventariseren wat de regionale woonvisie nu in financiële zin betekent 
voor hun gemeenten. Zodra de raden die woonvisie hebben vastgesteld en hoe deze lokaal handen 
en voeten zou kunnen krijgen, hebben we er zicht op wat dit betekent voor de individuele grexen. De 
stap die dan met elkaar genomen moet worden, is vervolgens: hoe zouden we daar financieel mee om 
kunnen gaan? Ik zeg bewust ‘zouden’, omdat we in de regio Achterhoek in het kader van de Agenda 
2020 het Investeringsfonds voor de Achterhoek een prominente plek gegeven hebben. In dat 
Investeringsfonds voor de Achterhoek willen we ook iets rondom de negatieven gevolgen van de 
grexen. We willen graag met de provincie en het Rijk een vorm van compensatie organiseren. Als die 
Achterhoekse gemeenten zelf een bedrag van 80 miljoen euro of nog meer zouden willen en kunnen 
ophoesten, dan heeft het geen zin om met de collectebus naar het Rijk of de provincie te gaan. De 
provincie Gelderland zit om de tafel en heeft ons ook een beetje opgejaagd om de ambities die we in 
de regio en in onze gemeente hebben te vervullen. De provincie zegt dat zij de gemeenten jarenlang 
gestimuleerd heeft om de woningbouw op gang te brengen en dat we nu in een fase gekomen zijn dat 
de wereld er anders is gaan uitzien. Het er anders uitzien van die wereld heeft ook zijn consequenties. 



Notulen raad 4-11-2010   22 

De provincie zegt dat de verkiezingen in maart eraan komen en dat het niet netjes is om nu een claim 
te doen om provinciale middelen te verkrijgen en daar de nieuwe Staten mee te confronteren. De 
gevolgen zullen we toch met de nieuwe Staten moeten organiseren. In die zin acht ik het niet zo 
verstandig om in januari/februari dit alles voor 100% dicht te timmeren. Ik heb een bedrag genoemd 
tussen de 5 en de 25 miljoen euro. Dat is het rekenwerk dat we gedaan hebben, waarmee je nog alle 
kanten op kunt. Op het moment dat wij u meenemen in dit proces, zult u ook zien hoe wij aan dit 
bedrag zijn gekomen. U zult dan ook zien tot welke keuzes we zijn gekomen en hoe we ook de 
leefbaarheid in de kleine kernen gewaarborgd hebben. U zult dan ook zien of het 5 of 25 miljoen euro 
wordt. U hebt dan ook de gelegenheid om daarin te sturen, omdat het primaat bij de raad ligt en u ook 
aan zet bent om de gevolgen van de regionale Woonvisie handen en voeten te geven.  
Er is ook gesproken over de Dru in zijn algemeenheid en over De Afbramerij en over de financiële 
consequenties. De heer Van Balveren heeft daar in de eerste termijn al iets over gezegd. Hij heeft 
aangegeven hoe wij de 2,4 miljoen euro voor De Afbramerij veilig willen stellen. We willen met geld 
geld maken, omdat dit beter werkt, als we met diezelfde collectebus naar het Rijk en de provincie 
gaan. De eerste vraag is dan altijd: wat doet u zelf? De eerste eis is altijd: ‘laat zien wat je zelf kunt’ en 
daarna gaan wij wat doen. 
Meneer Heldoorn, ik zou toch graag willen dat u eens met uw provinciale collega’s gaat praten. Uw 
collega’s zijn superenthousiast over de Dru als geheel en zien dit ook als een parel van Gelderland. 
Misschien mag ik nog een tip geven. Ik was gecharmeerd van de woorden van de heer Van de Wardt, 
die zei dat hij kritisch, maar positief was. Die woorden heb ik ook als warm ontvangen. Dat gold ook 
voor de PvdA en Lokaal Belang. Van hen had ik niet anders verwacht. Met name ook was ik 
gecharmeerd van de woorden van de VVD-fractie, die anderen uitnodigt die van buiten deze regio 
komen. Ik zou de heer Sluiter willen verzoeken om de heer Heldoorn eens mee te nemen als u weer 
zo’n excursie heeft.  
 
De heer Heldoorn: Onze Statenfractie heeft inderdaad aangegeven dat ze het een prachtig plan vindt 
en dat het er allemaal mooi uitziet. De volgende vraag is altijd: wat heeft het gekost en is het 
realistisch? Die vraag stellen ze misschien niet direct bij de gemeente of bij u als wethouder.  
 
Wethouder Haverdil: U wilt weten wat het gekost heeft? Voor dit gebouw is een investering van 
12,5 miljoen euro gedaan. Daar hebben we zelf zo’n 2,6 miljoen euro in geïnvesteerd. Het overige is 
allemaal extern gefinancierd. De Afbramerij is een investering van 7,5 miljoen euro. Daar doen we zelf 
2,4 miljoen euro in en de rest wordt extern gefinancierd.  
 
De heer Heldoorn: Dat is helder, maar dat is incidenteel geld, dat een keer ingelegd wordt. 
Vervolgens blijft het wel bij de gemeente. Het gaat om de structuur, om het structurele bedrag dat 
vastzit aan deze gebouwen.  
 
Wethouder Haverdil: Deze injecties zijn een investering voor de toekomst op het gebied van 
economie, welzijn en cultuur. Dat is duurzaamheid. Dat moet u aanspreken.  
 
De heer Heldoorn: Duurzaamheid is iets anders. Zet dan eens een keer uiteen, wat dat ons precies 
heeft opgeleverd, dat dit gebouw hier staat. Hoeveel mensen komen hier van buiten? Dat zijn altijd de 
verhalen die we horen, dat er allerlei mensen van buiten schijnen te komen. Dit jaar voldoen we al aan 
de doelstelling door het feit dat het VNG-congres hier komt. 
 
Wethouder Haverdil: Meneer Heldoorn, ik ga u bedienen, want ik begrijp dat u munitie nodig hebt met 
betrekking tot een positieve grondhouding ten opzichte van de Dru. U krijgt van mij die argumentaties.  
 
De voorzitter: Hiermee wilde ik dit punt afronden. De wethouder heeft toegezegd dat u de informatie 
krijgt over de vragen die u gesteld heeft. Daarmee kunt u dan zelf beoordelen of dat tot een ander 
standpunt zou kunnen leiden. 
 
De heer Sluiter: De heer Haverdil nodigt mij uit om de heer Heldoorn een keer mee te nemen op 
excursie. Ik kan u zeggen dat de VVD sinds kort weer een vertegenwoordiger vanuit de Achterhoek 
heeft in Den Haag. We moeten nu eens verder kijken dan de provincie. Zowel de VVD-wethouder als 
ondergetekende heeft hem een lijstje met aandachtspunten meegegeven. Daar staat onder andere De 
Afbramerij op. 
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Wethouder Haverdil: Ik kan het toch niet laten. Dit nieuwe kabinet heeft niet veel op met cultuur en ik 
weet niet of dat ook voor cultuurhistorie geldt. Ik hoop dat ze daar iets anders inzitten. Maar we gaan 
het proberen.  
 
Wethouder Rijnsaardt: Ik ga even verder met D66, maar ik betrek ook het CDA erin. Sorry, meneer 
Heldoorn, ik heb milieu in de portefeuille en u triggert mij toch met de opmerkingen die D66 hier af en 
toe maakt. Ik snap de bevlogenheid en de stellingen die u inneemt. Het zijn ook veel landelijke 
stellingen die u inneemt. Toch wil ik enige terughoudendheid. Als je het groots bekijkt, kun je 
inderdaad Nuon-gelden et cetera gaan investeren in revolving funds en dergelijke. Ik denk dat we na 
alle financiële perikelen van de laatste twee jaar een klein beetje voorzichtig aan moeten doen met het 
geld dat we hier hebben. Ik investeer liever in kleine initiatieven. Als je het akkoord van Groenlo 
bekijkt, gaat dat vooral over ondernemers en regelgeving. We zitten nog steeds in een democratie. 
Daarin hebben mensen ook rechten en je kunt dus niet zo maar zeggen bij bijvoorbeeld biovergisting 
dat we, omdat het duurzaam is, nu in een keer de Grondwet gaan veranderen. We gaan dan een 
aantal rechten die mensen hebben omzetten in plichten of verplichtingen voor een ander.  
 
De heer Heldoorn: Het maakt ons niet zoveel uit op elke manier de duurzaamheid gebeurt. Het gaat 
er ons vooral om dat je over een langere termijn financieel gaat winnen door het feit dat je nu 
financieel geïnvesteerd hebt in duurzaamheid. Als je nu investeert in zonnepanelen of een 
biovergister, denk ik dat dit ons en onze inwoners uitbetaald wordt over twintig tot dertig jaar.  
 
Wethouder Rijnsaardt: Dat is mij helemaal duidelijk. Dat heeft u al een aantal keren toegelicht. Ik wil 
toch nog een keer herhalen dat wij als gemeente Oude IJsselstreek van alles doen. We hebben daar 
ook partners in als Wonion en het Waterschap. We hebben acties gedaan met inwoners. We hebben 
verenigingen voorgesteld om te kijken wat er allemaal duurzamer kan. De consument zelf is uiteraard 
volop bezig, evenals het bedrijfsleven. Binnen al onze inkoopovereenkomsten staat duurzaamheid als 
een groot punt. We zijn met windmolens bezig. De heer Haverdil heeft bij bijna elk project, waarmee 
hij bezig is, de duurzaamheid in het vaandel staan. Dus naar de heer Van de Wardt en naar u toe: u 
wordt volledig bediend. Het gaat misschien op een andere manier dan u vraagt. Ik wil ermee eindigen 
dat het altijd over, People, Profit en Planet gaat. Ik hoorde Nelson Mandela vandaag nog zeggen dat 
we ook vooral aan de People moeten denken en niet alleen maar aan de Profit en aan de Planet.  
 
De heer Heldoorn: Wel graag aan de Planet, maar misschien wat minder aan de Profit. 
 
Wethouder Rijnsaardt: Dan ga ik naar de moties. Motie 2 gaat over de sociale kerntaak van de 
gemeente. Daarin staat dat het onvoldoende duidelijk is wat de sociale kerntaken van de gemeente 
zijn. Ik wil er toch een kleine kanttekening bij maken. Hiermee wordt bijna gesuggereerd dat we het op 
dit moment volledig verkeerd doen. Dat wil ik absoluut bestrijden. Het is wel zaak dat we deze taken 
onder de nieuwe omstandigheden samen opnieuw gaan bezien. U vraagt om dat te doen voor de 
voorjaarsnota van 2011. Ik vind het altijd lastig om dat toe te zeggen, als ik zelf niet de agenda’s 
bepaal. Ik vraag dus de onvoorwaardelijke medewerking van de griffie en de raadsrotondes en alles 
wat hiermee te maken heeft. Het kan alleen maar misgaan als we zeggen dat er dan en dan een 
notitie moet liggen, terwijl er geen goede afspraken zijn over de weg naar die notitie.  
Uiteraard staat de kwaliteit voorop. Maar, zoals ik dinsdagavond ook al zei, we kunnen niet allemaal 
de sociaalste zijn, hoe vervelend dat ook is.  
Dan ga ik over naar motie 3, de buurtbudgetten. Burgemeester Alberse kwam bij mij met een notitie 
die hij waarschijnlijk in eigen werk terugvond. We hebben in principe al iets gelijksoortigs afgesproken. 
In het kader van de burgerparticipatie heeft de raad iets dergelijks al afgesproken na het bezoek aan 
Hoogeveen. Alleen is toen afgesproken dat het budgettair neutraal moest. Dat zou betekenen dat een 
buurt een bedrag krijgt, dat in ieder geval later niet weer door ons opnieuw uitgegeven wordt. Het is 
alleen het inwisselen van uren voor iets wat je dan zelf gaat doen. We kunnen hier met de volgende 
kanttekening een vervolg aan geven. De gemeente Gendringen had ooit een parkje in onderhoud 
gegeven aan de samenleving, dat na negen jaar als een boemerang terugkwam. De mensen die het 
zouden onderhouden stopten er, ondanks allerlei mediation en buurtwerk dat we daarop loslieten, 
toch mee. 
 
De heer Van de Wardt: Ik beleef hier vanuit de raad zoveel positivisme en enthousiasme. U reageert 
dan vanuit een defensieve houding op deze motie met: let u wel hier en let u wel daarop. Als wij als 
raad een motie indienen, waar we allemaal achter staan, kunnen we toch niet nog meer enthousiasme 
tonen. Volgens mij zitten we samen aan het stuur en doen we gewoon mee. U zegt dat we ooit in het 
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verleden iets gehad hebben wat mislukt is. Ik ga er niet van uit dat dingen mislukken. Ik ga ervan uit 
dat dingen lukken en wil positief denken.  
 
Wethouder Rijnsaardt: We kunnen het ook op die manier samen doen, maar ik wil geen valse 
verwachtingen wekken, waardoor we bij de voorjaarsnota of een volgende beschouwing te horen 
krijgen dat het allemaal anders bedoeld was. Daarom noem ik het kanttekeningen. Laten we 
voorzichtig zijn, maar we gaan verder.  
 
De heer Van de Wardt: Nee, laten we positief zijn. 
 
Wethouder Rijnsaardt: Dat is hetzelfde. We komen eruit. Dan ga ik naar een motie die collega Van 
Balveren even had laten liggen. Dat was de werkgroep sportaccommodaties. Daar is hij eigenlijk al 
min of meer mee aan het werk, want hij heeft een voorzieningenclub, een soort klankbordgroep, die 
al… 
 
De heer Finkenflügel: Hier staat niets genoemd over een klankbordgroep. Het gaat om een 
werkgroep van de raad die aan de voorkant wil zitten en niet als klankbord wil fungeren. We willen 
voor in het proces nadenken en niet achteraf zeggen dat het goed of slecht gedaan is. We hebben als 
raad geklankbord bij het verkeers- en vervoersplan en bij het plan voor accommodaties en 
voorzieningen. Dat was een drama. Als raad zeggen we dat we uitdrukkelijk aan de voorkant van het 
proces willen zitten en niet als klankbord.  
 
Wethouder Rijnsaardt: Dat is helemaal duidelijk. Als u hierbij aansluit, zit u aan de voorkant van het 
proces bij de mensen waar het om gaat en waar we het voor doen.  
 
De heer Finkenflügel: Ik wil dat woord klankbord weg hebben. 
 
Wethouder Rijnsaardt: Ik zal het doorgeven aan de wethouder, als ik hem zie.  
 
De voorzitter: Dan nu wethouder Sluiter. Daarna zal ik als portefeuillehouder nog twee punten 
toelichten en dan vraag ik de heer Steentjes om even de voorzittersrol op zich te nemen. 
 
Wethouder Sluiter: Het gaat over het amendement over de jongeren die zonder startkwalificatie de 
opleiding verlaten. Daar moet nog een aantal partijen op reageren. Het college steunt dit amendement 
niet. We willen het dan ook ontraden en dat is niet omdat we uw zorg niet delen. We zijn er al op 
verschillende manieren mee bezig. We pakken het ook regionaal op. Het is eigenlijk een landelijke 
norm die we regionaal oppakken. We hebben een heel traject in het kader van de jeugdwerkloosheid. 
Daar zijn veel te veel partijen bij betrokken. Het amendement van het CDA is te specifiek en is op 
deze manier niet uitvoerbaar. We kunnen daaraan niet voldoen, omdat we het niet kunnen toezeggen.  
 
De heer Van de Wardt: Wij hebben behoefte aan de informatie. Als we in een regel lezen dat er een 
ambitie is van 20% tot 2014 en dat is het, dan willen wij graag zo snel mogelijk geïnformeerd worden, 
omdat wij ons grote zorgen maken. U noemt nu al veel meer. Wij vinden een ambitie van 20% in 4 jaar 
een redelijk magere ambitie. Als u zegt dat u ons ervan kunt overtuigen dat het een heel grote ambitie 
is, dan laat ik mij graag overtuigen. 
 
Wethouder Sluiter: Het is geen probleem om dat aan u toe te zeggen. 
 
Voorzitter Steentjes: Ik geef het woord aan portefeuillehouder Alberse. 
 
Portefeuillehouder Alberse: Het eerste punt gaat over het gemeentelijk informatiepunt in Varsseveld. 
Het betreft de motie van Lokaal Belang. Wat moet je daar nu mee, als er vijf mensen per jaar komen? 
Is het dan geloofwaardig om te zeggen dat we het nog een jaar gaan proberen in de hoop dat er dan 
meer mensen komen? Ik geloof dat we gewoon eerlijk moeten zijn en moeten zeggen dat het, 
ondanks de goede ambitie en goede bedoeling, niet gelukt is. Helaas heeft het niet gewerkt en 
moeten we iets anders doen. Dat andere is het verbeteren van de dienstverlening. Dat is niet alleen 
van belang voor Varsseveld, maar ook voor al die andere kernen waar geen informatiepunt is. Een 
aantal van u is ook vorige maand bij de raadsrotonde geweest die ging over onze nieuwe visie op 
dienstverlening. Het gaat dan over een breed scala aan voorzieningen, over communicatie en het 
verlenen van diensten aan mensen en het goed helpen van mensen. We doen dat via internet, via 
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huisbezoeken, via de website, via de meldkaart. We doen dat ook gewoon via de telefoon en via 
normale contacten tussen mensen. We doen dat via de radio en we communiceren de hele dag met 
iedereen. Dat hele pakket is denk ik eigenlijk voldoende voor de eigen gemeente en dat pakket 
moeten we steeds blijven verbeteren. Maar om een apparaat te laten staan in de bibliotheek in 
Varsseveld, dat niet werkt, komt ook niet echt geloofwaardig over volgens het college. Daarom 
ontraden we deze motie. 
Ten aanzien van het andere punt, de organisatie, ging het om de omvorming van die organisatie. We 
willen dat op een organische manier, zonder grote schokken, doen. Daarbij moet er wel een heel 
duidelijke koers zijn. Ik zeg ook naar het CDA toe dat die koers puur gericht is op het beter verlenen 
van service aan onze inwoners. Daar gaat het om. Doen we de goede dingen en doen we de goede 
dingen op een goede en slimme manier? We werken met 275 à 300 mensen en u zegt dat er de 
afgelopen jaren nogal eens wisselingen in het aantal geweest zijn. We hebben de Remkes-regeling 
gehad en daarna een periode van stilstand. Daarna kwam weer een periode van groei en nu zitten we 
weer in een periode van krimp van het personeel. Dat is waar en inderdaad een beetje zigzag. Maar 
dat gebeurt ook door te reageren op de omstandigheden in de samenleving. De kunst is nu om in 
deze periode, waarin we minder geld hebben, de opdracht te vervullen om toch de dienstverlening te 
verbeteren op een manier die beter past in deze tijd. We pakken als organisatie die opdracht ook op 
en hebben ook een heel plan voor de wijze van aanpak daarvan. Wethouder Van Balveren heeft al 
uitgebreid gesproken over de zerobase-benadering. U heeft er eigenlijk vandaag en gisteren ook al 
dingen van gezien. Morgen hebben we weer een gesprek over de zerobase-benadering en dan gaat 
het bijvoorbeeld over de wijze van aanpak bij vergunningverlening en handhaving. We hebben ook 
iemand van buiten uitgenodigd om het helemaal scherp te krijgen en om duidelijk te krijgen hoe het 
zou kunnen. We gaan het op een zorgvuldige manier doen en gaan ook zorgvuldig met onze mensen 
om. Het worden geen heel grote schokken, maar het kunnen wel flinke ingrepen zijn. We doen dat op 
de goede manier. Soms heeft het te maken met een opleiding die we mensen willen geven, soms gaat 
het om het omvormen van een afdeling en soms om het anders te gaan aanpakken. Natuurlijk gaat 
het ook om de blik naar buiten toe om uit te zoeken hoe we het wellicht op een heel efficiënte manier 
samen kunnen doen met onze collega’s in de Achterhoek. Die dingen spelen allemaal mee en 
daarvoor willen we graag die 800.000 euro veranderkapitaal inzetten. Dan hebben we ook een budget 
om die veranderingen te realiseren. We zullen u via de Berap ook informeren over de stappen die we 
daarin zetten.  
 
Voorzitter Steentjes: Ik vraag aan Lokaal Belang of het de motie inzake het steunpunt Varsseveld 
handhaaft. 
 
De heer Finkenflügel: Dat is het geval.  
We hebben ook een staatje van u gekregen ‘voorstel begroting van 2011 en verder’. Daar staat: 
‘onttrekking 1 miljoen euro 2012, 2013 en 2014, onder andere ten behoeve van zerobase en 
aanloopkosten’. Praten we over 3,8 miljoen of over 800.000 euro? 
 
Portefeuillehouder Alberse: Die 800.000 euro is het veranderkapitaal, het geld dat nodig is om de 
organisatie om te vormen. Die 3 keer 1 miljoen euro is de bezuiniging die we willen realiseren.  
 
De heer Finkenflügel: Dat zijn dus straks de minderuitgaven.  
 
Voorzitter Steentjes: Dan geef ik de hamer terug aan de burgemeester.  
 
De voorzitter: Hiermee hebben we de reactie in tweede termijn van het college gehad. We gaan nu 
proberen tot besluitvorming te komen over de amendementen en de moties en dan natuurlijk over de 
begroting.  
Ik kijk even of er voldoende gediscussieerd is en of er nog vraagpunten zijn ten aanzien van de 
amendementen en de moties. Heeft er nog iemand behoefte om daar iets over te zeggen?  
Is de informatie voldoende om tot besluitvorming over te gaan? 
 
De heer Finkenflügel: Ik had in tweede termijn nog niet gereageerd op de moties, zoals die 
voorlagen. Ik wil dat bij dezen doen, met name reageer ik op amendement 1 van het CDA over 
jongeren zonder startkwalificatie. Op zich hebben wij met de inhoud van de motie geen moeite. We 
hebben alleen veel moeite met de 20%. Dat betekent dat, als die 20% eruit gehaald wordt, het huidig 
beleid is. Mevrouw Sluiter en de heer Van de Wardt gaven aan dat het misschien ook te maken heeft 
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met een gebrek aan informatie-uitwisseling. We delen in ieder geval absoluut de zorg die uit het 
amendement spreekt. We willen ons alleen niet binden aan die 20%.  
Over motie 3 hebben we het in de eerste termijn even gehad. Ik heb toen twee moties door elkaar 
heen gehaald. Als het erom gaat burgers te betrekken bij datgene wat we doen, heb ik in mijn eerste 
termijn al aangegeven dat burgers heel veel willen en kunnen, als het bijvoorbeeld gaat om 
kleinschalig onderhoud in de wijk. Ik denk dan met name aan experimenten. Laat burgers niet meteen 
gemeentebreed los, maar ga eerst eens kijken wat de gevolgen zijn, hoe de verbanden met belangen- 
of wijkverenigingen liggen. Laten we links en rechts eens wat experimenteren. Als de motie zo 
bedoeld is, kunnen we deze steunen. 
Vervolgens heeft de heer Van Balveren nog enige discussie gevoerd over de hondenbelasting. De 
heer Menke hield een uitstekend betoog over de wijze waarop we dat kunnen oplossen, met name als 
baatbelasting voor de voorzieningen die getroffen moeten worden. De heer Van Balveren gaf aan dat 
duidelijk aangegeven moest worden wanneer de raad dit wilde. Ik heb verwezen naar een eerdere 
raadsuitspraak en wil dan toch de begroting amenderen.  
De raad, bijeen op 4 november 2010, 
verwijzend naar de eerdere raadsuitspraak over gefaseerde afschaffing van de hondenbelasting, 
amendeert de begroting 2011 zodanig dat in 2011 het tarief van de hondenbelasting met een kwart 
wordt verlaagd, 
besluit deze verlaging voor 2011 te dekken uit het overschot van de Berap en het college op te dragen 
hiervoor vanaf 2012 structurele dekking aan te dragen en vanaf dat jaar de hondenbelasting in drie 
jaarlijkse stappen af te bouwen. 
 
De voorzitter: Goed dat is een amendement dat we toevoegen als amendement 3, hondenbelasting. 
Is het helder wat het voorstel is? Ik kijk even naar het college. Kunt u daar een korte reactie van het 
college op geven? Daarna wil ik graag een reactie van de raad. 
 
Wethouder Van Balveren: Ik vind 2011 heel moeilijk. Ik wacht even het debat van de raad af. Ik wil 
het best uitvoeren, maar om te starten in 2011 vind ik heel lastig. Als het 2012 zou zijn, zou er ook 
voldoende tijd zijn om uit te zoeken hoe we dit structureel oplossen. Het is geen sinecure.  
 
De heer Menke: Ik ben hier erg boos over. Waarom? De heer Finkenflügel gaf een dekking aan uit de 
afvalstoffenheffing. Daar ben ik het mee eens. Je treft voorzieningen et cetera. Dan zegt u dat het u 
niet snel genoeg gaat en dat het al in 2011 moet en dat we dat dan doen uit de overschotten van de 
Berap. Dan gaan we dus weer geld verkwanselen en met incidenteel geld een structureel probleem 
oplossen. Want u moet u niet vergissen. Het afschaffen van de hondenbelasting, een bedrag van 
160.000 euro per jaar of meer, loopt tot 3084. Zo lang wordt het in onze begroting meegenomen. Hoe 
kijkt de burger naar dit soort dingen? Is dit nu het geweldige bestuur, waar ik altijd zo trots op was? Ik 
begin me in ieder geval op dit punt te schamen, want als ik het burgerbegrotingsforum hoor, heeft dat 
helemaal geen moeite met de hondenbelasting. Als we het op een andere manier met voorzieningen 
enzovoort gaan doen, dan snap ik het nog. Ik dacht dat we zorgvuldig met gemeenschapsgeld 
omgingen. De PvdA krijgt weleens het verwijt geld uit te geven zonder dat we kijken waar het vandaan 
komt. Ik baal hiervan. Minima worden gekort. Uitkeringen gaan omlaag enzovoort. Als u het lef hebt, 
zouden we nu kunnen besluiten om in 2011 de afvalstoffenheffing omhoog te doen en de woonlasten 
niet op 1,81% maar op 2% te zetten. Dan bent u consistent en doet u wat we gezamenlijk afgesproken 
hebben. U overvalt me met deze incidentele dekking voor 2011, terwijl iedereen zegt: laten we het 
afschaffen en laten we het op een fatsoenlijke manier dekken. Laten we dan niet nu populistisch een 
maatregel financieren met overgeschoten middelen. 
 
De heer Finkenflügel: Ik wil u toch onderbreken. Dit voorstel komt niet uit de lucht vallen. Dit voorstel 
is al twee jaar in de raad aan de orde. U suggereert dat het nu in een keer komt opduiken. Daar ga ik 
niet in mee. Dit voorstel ligt er. Er is een raadsbesluit over genomen, dat het college tot nu toe niet 
heeft uitgevoerd. Wij appelleren er alleen maar aan dat het college aan het werk moet.  
 
De heer Menke: U kunt dan toch ook zeggen dat we de afvalstoffenheffing omhoog doen. Dan voert u 
consistent beleid. Dan heeft u ook de dekking die u in eerste termijn aangaf. Nu doet u dat niet en 
pakt gewoon ergens geld vandaan en zet u de boel onder druk door te zeggen dat het in 2011 met 
een kwart naar beneden moet. Weet u hoeveel dat is? 
 
De heer Finkenflügel: We hebben gezien dat het college onder druk heel creatief kan zijn. 
 



Notulen raad 4-11-2010   27 

De heer Van de Wardt: Ik hoef het niet te herhalen. Ik denk dat het meeste wat de heer Menke zegt 
ook onze lijn zou zijn. Dat is een andere lijn dan nu even incidenteel te gaan dekken op een wijze 
waarvan je je afvraagt of dat goed is. We vragen constant aan het college om het huiswerk goed te 
doen en meerjarig dingen op te nemen.  
 
De heer Heldoorn: Ongeacht of wij erbij waren toen het besluit genomen werd, wil ik me graag 
aansluiten bij hetgeen de heer Menke aangeeft, om het in 2012 in te laten gaan en niet nu direct. 
 
De voorzitter: Sluit u dan ook aan bij het voorstel van de wethouder dat het college met een voorstel 
komt over de wijze en de dekking, waarmee het in 2012 kan worden ingevoerd? 
 
De heer Van de Wardt: Plus de opmerking die de heer Menke gemaakt heeft over de afvalstoffen en 
de baatbelasting. 
Dan gaat het nog even over de buurtbudgetten in reactie op de heer Finkenflügel. Het gaat er ons om, 
zo staat het ook bij ‘spreekt uit’, dat er nu al een aantal experimenten is. We willen dat vanuit een 
proactieve houding van college en raad gaan enthousiasmeren. Nu is er een aantal initiatieven dat 
bijna organisch ontstaan is.  
 
De heer Finkenflügel: Ik heb dat volledig gesteund. 
 
De voorzitter: U bent het dus eens met die buurtbudgetten. Zijn er nog andere fractievoorzitters die 
kort willen motiveren waar zij voor of tegen zijn? 
 
De heer Menke: Wij hebben moeite met het percentage in het eerste amendement over de 
startkwalificatie, zoals anderen ook al gezegd hebben. Verder vinden wij de zin bij meetbaar effect, 
‘dat elke jongere zich verbindt aan een opleiding middels een contract (no cure, no pay)’ te veel. Het 
gaat niet om te veel druk, maar je moet er ook een soort intrinsieke motivatie aan ten grondslag 
leggen. Die missen we hier. Dus wij steunen deze niet.  
Wij steunen het informatiepunt Varsseveld ook niet en de rest wel.  
 
De heer Sluiter: Bij ons was nog even discussie over motie 3 van het CDA over de buurtbudgetten. 
Wij kunnen deze motie wel steunen als het leidt tot een of twee experimenten, die te zijner tijd 
geëvalueerd worden. We gaan er ook van uit dat ze budgettair neutraal zijn en geen consequenties 
hebben voor de begroting. Over de andere moties heb ik al een uitspraak gedaan.  
 
De heer Heldoorn: Het gaat alleen nog om de motie over de startkwalificatie. Daar kunnen wij ons in 
vinden, als er een kleine aanpassing aan de motie komt, hoewel ik denk dat de motie het toch niet 
gaat halen vandaag. De tekstwijziging zou dan inhouden dat van ‘schooljaar 2011’ ‘schooljaar 2012’ 
gemaakt wordt. Want we vinden het niet realistisch dat die 20% nog dit schooljaar omlaag moet. 
 
De heer Bergevoet: Mag ik nog een persoonlijke stemverklaring afgeven? Het gaat over motie 7. 
Misschien is het wel een stukje symboolpolitiek. Maar het geeft wel uitdrukking aan de gevoelens die 
ik heb bij datgene wat dinsdagavond en vanavond ook weer gebeurt. De mensen die mij beter kennen 
weten dat ik mij vooral op de financieel-technische aspecten van de begroting richt en minder op de 
maatschappelijke effecten die we daarmee beogen. Dat lijkt tegenstrijdig. Ik denk echter dat ieder in 
de fractie een bepaalde rol heeft. Ik heb bij de voorliggende stukken diverse kanttekeningen. Die zijn 
ook wel door vragen van de heer Van de Wardt namens de CDA-fractie naar voren gebracht. In een 
aantal gevallen zijn deze in mijn ogen naar behoren beantwoord, maar in een aantal gevallen ook niet.  
Dan kom je voor de afweging wat je moet doen. Je kunt niet gaan shoppen bij het vaststellen van een 
begroting door de ene bladzijde wel en de ander niet goed te keuren. Dan is het dus kiezen of delen.  
Ik heb voor mijzelf een afweging gemaakt. Het betekent dat ik niet zal instemmen met de motie over 
de Nuon-gelden, omdat in mijn ogen de intentie an sich wel goed is, maar er te weinig 
randvoorwaarden zijn voor de inzet van die gelden. Daarmee wil ik in ieder geval voor mijzelf een 
signaal afgeven hoe ik aankijk tegen het dekkingsplan, de manier waarop we met de algemene 
uitkering omgaan, het inzetten van de Langenberg-gelden, de wijze waarop het wegvallen van de 
dekking leerlingenvervoer wordt gedekt en de manier waarop we de risico’s van de grondexploitatie 
afdekken. 
 
De voorzitter: Betekent het dat u alleen een stemverklaring aflegt over deze motie? U noemt nu een 
hele reeks andere punten waar u ook tegen bent.  
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De heer Bergevoet: Daarmee illustreerde ik het. Maar ik wil de inhoud van de begroting wel 
gerealiseerd hebben en omdat je het een niet kunt scheiden van het ander… 
 
De voorzitter: Dus u stemt in met de begroting, maar niet met deze motie. Zijn er nog anderen? Nee? 
Dan ga ik eerst de amendementen, dan de moties,en vervolgens de begroting, de Berap en tarieven 
in stemming brengen. Als u met mij mee wilt kijken, nemen we het stapeltje amendementen en moties 
door. 
Ik begin met het amendement een over de startkwalificatie. Ik heb meegekregen dat de VVD tegen is, 
dat de PvdA tegen is, dat Lokaal Belang tegen is en CDA natuurlijk voor. D66 is tegen. Het 
amendement is verworpen. 
Dan gaan we over naar amendement 2 over de tariefstijging van de Ozb, die bepaald wordt op 3,5% 
in plaats van op 6,9%. Dit amendement is ondertekend door alle fracties. Ik neem aan dat u nog 
steeds, ook na de discussie, hetzelfde standpunt huldigt. Dat is het geval. Dan is dit amendement 
aangenomen.  
Amendement 3 is mondeling ingediend door de heer Finkenflügel met betrekking tot de 
hondenbelasting en de dekking daarvoor. Lokaal Belang is daar voor. Ik heb begrepen dat PvdA, 
CDA, D66 en VVD tegen zijn. Daarmee is dit amendement verworpen.  
We gaan over naar motie 1, maatschappelijk rendement. Deze is ondertekend door alle fracties. U 
stemt allemaal hiermee in? Daarmee is die aangenomen. 
Motie 2 is ondertekend door alle fracties en daarmee is die ook aangenomen. 
Motie 3 gaat over buurtbudgetten en is ingediend door het CDA. Heb ik goed begrepen dat D66 
daarvoor is en het CDA natuurlijk ook, dat Lokaal Belang voor is en dat de PvdA ook voor is? Dan is 
deze unaniem aangenomen.  
Gaan we over naar motie 4, het gemeentelijk informatiepunt Varsseveld, ingediend door de fractie van 
Lokaal Belang. Wie is daar voor? D66 is daar ook voor. De PvdA en het CDA zijn tegen en de VVD 
ook. Daarmee is de motie verworpen.  
Motie 5, de werkgroep sportaccommodaties is ingediend door Lokaal Belang. Wie is daar voor? Dat 
zijn alle fracties en daarmee is deze unaniem aangenomen.  
Motie 6 gaat over het woonlastenbeleid dat gehandhaafd moet worden en is ondertekend door alle 
fracties. Dat is nog steeds het geval? Aangenomen.  
Motie 7 is ondertekend door alle fracties, maar er ligt een stemverklaring van de heer Bergevoet dat hij 
tegen is. Dat concludeer ik juist? Dan is het aldus besloten.  
We gaan verder. Het amendement heeft een gevolg voor de opstelling van de begroting en wordt daar 
dus in verwerkt. Vervolgens vraag ik u of u kunt instemmen met deze begroting, inclusief deze 
wijziging. Mag ik concluderen dat alle fracties instemmen met de begroting? Dat is een heel mooi 
resultaat. 
Dan vraag ik u om de Berap vast te stellen, zoals deze in een aantal van uw bijdragen ook aan de 
orde geweest is en tevens het voordelig perspectief voor 2010 voor kennisgeving aan te nemen. Dat 
is het geval? Aldus is besloten. 
Dan de tarieven, zoals voorgesteld, met de doorwerking van de aangenomen amendementen. Kunt u 
daar mee instemmen? Dat is het geval.  
Over het punt van de hondenbelasting is dus de afspraak gemaakt dat het college met een voorstel 
komt op welke wijze het in 2012 zal worden ingevoerd. Dat voorstel komt terug in deze raad en daar 
gaat u in 2011 een beslissing over nemen. Dan hebben we daar ook een heldere afspraak over.  
We hebben een heleboel dingen besproken.  
 
 
4. Informatie in het kader van de actieve informatieplicht 
 
De voorzitter: Er is nog een punt dat eigenlijk niet op de agenda staat, maar waarvan wethouder 
Rijnsaardt mij gevraagd heeft om het toch op te voeren. Hij wil u in het kader van de actieve 
informatieplicht informeren over een puntje dat niet kan wachten. 
 
Wethouder Rijnsaardt: U heeft ons de opdracht gegeven om voor de afvalinzameling te kijken naar 
een PPS-constructie. Ik ben om proceduretechnische redenen verplicht u te melden dat wij dinsdag in 
het college gaan besluiten hoe we nu verder gaan. Binnen een maand kom ik naar u terug met 
informatie hierover. Het heeft er mee te maken dat de colleges van Doetinchem en Oude IJsselstreek 
gelijktijdig die beslissing in de raad willen nemen. Dit is dus puur formeel. 
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5. Sluiting 
 
De voorzitter: Is er nog een vraag? Gaat het over een ander onderwerp? Dan moet u even zeggen 
waar het over gaat. 
 
De heer Finkenflügel: Voordat u afsluit wil ik constateren dat het volgens mij lang geleden is dat we 
als raad zoals vanavond unaniem een begroting hebben vastgesteld. Ik denk dat we als raad trots op 
onszelf mogen zijn en ik hoop dat dit een symbool is voor de wijze waarop we in de toekomst met 
elkaar omgaan. Ik wil dit toch even benadrukt hebben. (applaus) 
 
De voorzitter: Als burgemeester onderschrijf ik natuurlijk heel sterk deze woorden die door de heer 
Finkenflügel zijn uitgesproken. Ik denk dat we met elkaar een heel goed proces gehad hebben om 
deze begroting vast te stellen. Misschien heeft het ook wel goed gewerkt dat er twee dagen tussen 
zaten, dat er even tijd was om fouten te corrigeren en nieuwe voorstellen te bedenken, maar ook om 
de afstemming in politieke zin goed met elkaar te kunnen hebben. Ik dank onze medewerkers voor de 
ondersteuning daarbij. Ik dank u voor de constructieve samenwerking en de goede manier van 
werken. Ik dank het college voor het harde werken. De vergadering is gesloten. (22.58 uur) 
 
 
 
De griffier       de voorzitter 
 
 
 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 


