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1. Opening 
 
De voorzitter  opent om 20.00 uur de raadsvergadering en heet allen hartelijk welkom.  
Hij meldt dat de heer Hakvoort afwezig is. 
Vervolgens spreekt hij de vaste woorden uit ter opening van de vergadering. 
Hij biedt de raadsleden en fractie-assistenten het tweede boek uit de serie ‘blik op de Oude 
IJsselstreek’ aan. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 

De voorzitter  vraagt of iedereen kan instemmen met de agenda. 
 
De heer Sluiter  stelt voor om eerst het rapport van het Comité van verontruste burgers te 
behandelen vanwege de belangstelling voor dit punt. 
 
De voorzitter ziet algemene instemming met het voorstel. 
Hij handelt eerst de hamerstukken af. 
 

 

3. Bestemmingsplan Anholtseweg Gendringen 2011 
 
Dit stuk wordt zonder nadere beraadslagingen aangenomen. 
 
 
4. Bestemmingsplan Kom Westendorp 
 
Dit stuk wordt zonder nadere beraadslagingen aangenomen. 
 
 
5. Bestemmingsplan Kom Varsseveld 
 
Dit stuk wordt zonder nadere beraadslagingen aangenomen. 
 
 
6. Aanvraag ontheffingen Keurhorstweg 3 Sinderen 
 
Dit stuk wordt zonder nadere beraadslagingen aangenomen. 
 
 
7. Aanvraag ontheffingen ruimtelijke ordening delegeren aan het college 
 
Dit stuk wordt zonder nadere beraadslagingen aangenomen. 
 
 
8. Verruiming bevoegdheid college voor vaststellen koopzondagen 
 
Dit stuk wordt zonder nadere beraadslagingen aangenomen. 
 
 
9. Precariobelasting standplaatsvergunningen 
 
Dit stuk wordt zonder nadere beraadslagingen aangenomen. 
 
 
10. Rapport Comité verontruste burgers met betrekking tot grondexploitatie en DRU-park en de 

reactie van het college 
 
De heer Van de Wardt  opent zijn bedrage met: “Glasheldere of beslagen glazen?” Glashelder is dat 
de samenspraak tussen het comité en het college tot nu toe weinig constructiefs heeft opgeleverd. De 
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burgers verwachten helderheid. De raad moet zijn verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat 
er geen beslagen glazen meer zijn. De interactie tussen college en comité levert veel cijfers en welles-
en-nietesantwoorden op. De raad kan gezamenlijk tot een onafhankelijk onderzoek besluiten over de 
vragen van het comité en de antwoorden van het college. Daarbij gaat het dan naast de cijfers ook om 
de uitgangspunten. Daarom roept het CDA op om uit de fracties een raad van vijf te vormen met als 
opdracht spelregels en voorwaarden voor het onderzoek op te stellen. Die raad moet ook het college 
en het comité oproepen om tot samenspraak te komen vanuit wederzijds respect.  
Deze gemeente heeft transparantie hoog in het vaandel staan en dat is een perfecte grondhouding.  
Het CDA doet deze oproep aan het college en alle fracties. 
Het CDA dient tevens de volgende motie in die bedoeld is om uit de impasse te komen rond het DRU-
dossier. Het CDA hoopt dat met deze motie raadsbreed het signaal wordt afgegeven dat aan alles een 
prijskaartje hangt, maar dat ook aan de DRU een grens moet worden gesteld.  
De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 1 december 2011,  
constateert dat: 
er in de samenleving behoefte is aan duidelijke uitgangspunten en (financiële) kaders voor de verdere 
ontwikkeling en exploitatie van de DRU-Cultuurfabriek; 
van mening dat:  
erkenning en acceptatie van dergelijke uitgangspunten en kaders de kansen van dit unieke project 
vergroten er de eindeloze (negatieve) discussies moeten stoppen;  
besluit dat:  

1. de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de DRU-Cultuurfabriek voor de jaren 2012 t/m 2014 
wordt vastgesteld op afgerond 1,1 miljoen euro, zijnde de reguliere subsidie van 704.491 euro 
alsmede de schadeloosstelling inzake onrendabele verhuur van 406.000 euro;  

2. de jaarlijkse indexering op de gemeentelijke bijdrage aan de DRU-Cultuurfabriek niet (meer) 
wordt toegepast, waardoor de DRU-Cultuurfabriek van 2012 t/m 2014 jaarlijks een 
efficiencyverbetering dient te realiseren van 3%;  

3. investeringen, anders dan de reeds in begrotingen vastgestelde en nieuw op te starten 
activiteiten met betrekking tot andere gebouwen niet zijnde de DRU-Cultuurfabriek, vanaf het 
begin een positieve financiële bijdrage dienen te leveren aan het totale exploitatieresultaat en 
er dus ook geen sprake mag zijn van aanloopverliezen; 

4. er een financieel meerjarenplan moet zijn als basis voor het onder punt 3 gestelde;  
5. bij de begrotingsbehandeling voor de jaren 2015 en verder een evaluatie plaatsvindt, waarbij 

de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage opnieuw wordt vastgesteld; 
besluit voorts dat: 

6.  indien, na afloop van de afgesproken planperiode (31 december 2012) blijkt dat het 
‘Herstelplan DRU-Cultuurfabriek’ niet de beoogde financiële en inhoudelijke resultaten 
oplevert, de gemeenteraad een opdracht formuleert ten behoeve van een (extern) onderzoek 
naar het bedrijfsconcept en de bedrijfsvoering;  

7. er geen behoefte is aan nieuw accountantsonderzoek ten aanzien van de DRU-Cultuurfabriek, 
omdat de focus niet moet liggen op wat was, maar op wat komt.  

 
De voorzitter vraagt wat precies bedoeld wordt met de raad van vijf. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het verzoek van het CDA is om uit iedere fractie een lid, liefst niet de 
fractievoorzitter, aan te wijzen. Deze vijf personen maken samen spelregels voor het onderzoek en 
voor de samenspraak tussen college en comité. Het CDA vindt dat de raad dit zelf moet oppakken. 
Het zou niet goed zijn om hier een extern bureau bij te halen.  
 
De heer Canter Cremers  vraagt wat verstaan wordt onder spelregels.  
 
De heer Van de Wardt  zegt dat er helderheid moet komen over begrippen, zoals wat er verstaan 
moet worden onder kosten. 
 
De heer Canter Cremers begrijpt dat het dan om het DRU-dossier gaat. 
 
De heer Van de Wardt  geeft aan dat het over het hele rapport van het comité gaat. Tot nu toe heeft 
de hele discussie nog niets opgeleverd waarmee de raad constructief verder kan gaan.  
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De heer Sluiter  zegt dat Oude IJsselstreek veel aandacht geeft aan participatie. Als je dan 
geconfronteerd wordt met zo’n rapport van verontruste burgers, vragen mensen zich af hoe dat dan 
wel kan.  
Er ligt geen collegevoorstel over het rapport. Er ligt een reactie van het college. De raad dient te 
reageren op het rapport en de reactie daarop. 
De heer Sluiter is teleurgesteld in de wijze van communiceren van het comité en in de opbouw en de 
conclusies van het rapport. Het is gebaseerd op meningen en niet op feiten. Storend is ook dat op de 
man gespeeld wordt. Zo wil hij niet met elkaar omgaan.  
Er is gesproken over een klokkenluider die onbekend is en waarop dus niet gereageerd kan worden. 
De raadsbesluiten zijn echter voorzien van een accountantsverklaring.  
Dit soort opmerkingen maakt zaken alleen maar kapot. Hij wil nog eens benadrukken dat de VVD veel 
respect heeft voor de organisatie. Het is altijd een constructieve en loyale organisatie geweest,waar hij 
ook naar de toekomst toe het vertrouwen in wil uitspreken.  
Er is gesproken over het democratische gehalte van de besluiten, over een lang niet altijd objectieve 
burgemeester en over falend beleid van vorige gemeentebesturen, die zich niet meer kunnen 
verweren. Hij zegt dat alle besluiten hier democratisch tot stand zijn gekomen.  
Wat betreft de reserves heeft de raad regelmatig reserves moeten inzetten voor plannen die anders 
niet door konden gaan. Dat geldt voor vrijwel alle centrumplannen en voor bedrijfsverplaatsingen, 
zodanig dat zij behouden bleven voor de gemeente. Wij hebben ook geïnvesteerd in veiligheid. Al die 
plannen zijn goedgekeurd. De VVD herkent zich in de onderbouwing van het verweer tegen het 
rapport. De extra inzet van de accountant heeft de gemeente wel extra geld gekost. Openheid voor de 
burger is prima, maar zo’n vergaande verantwoording was voor de VVD niet nodig geweest. 
De VVD wil zoeken naar oplossingen, maar wel met respect voor elkaar. De motie van het CDA doet 
een stap in de goede richting.  
 
De heer Menke geeft eerst een overzicht van de ontwikkelingen rond de DRU.  
Hij zegt dat het vooral begon als een werkgelegenheidsproject, waarbij getracht werd een aantal 
belangrijke bedrijven in de regio te houden. Veel bedrijven zaten in verouderde gebouwen en ook de 
Smeltkroes en de bibliotheek zaten in gebouwen die al lang niet meer aan de eisen voldeden. Na de 
verhuizing van de bedrijven bleven er twee vervuilde terreinen over: Hutten-Noord en Hutten-Zuid. Op 
het terrein van de DRU bleven gelukkig zeven rijksmonumenten staan.  
De bevolking werd opgeroepen om mee te denken over een visie voor een herbestemming. In 2000 
werd de ‘Structuurschets De Hutten’ vastgesteld. De vervuiling, die een veelvoud was van die in 
Lekkerkerk, is met veel hulp van de provincie verwijderd. Daarna startte in Hutten-Zuid al snel de 
woningbouw. Pas in december 2006 keurde de raad het plan voor Hutten-Noord, het DRU-terrein 
goed. De pers schreef dat dit besluit een wezenlijke bijdrage zal leveren aan een duurzame 
economische ontwikkeling van de Oude IJsselstreek.  
De PvdA staat nog steeds achter dit besluit en dit persbericht. Met een dergelijke impuls aan de 
culturele infrastructuur kunnen de gemeente en de Achterhoek groeien. Want een behoorlijk cultureel 
voorzieningenniveau heeft ook economische effecten en het draagt bij aan de aantrekkelijkheid voor 
toeristen, nieuwe inwoners en innovatieve ondernemingen. De culturele voorzieningen zijn in deze 
gemeente rijk geschakeerd en van hoog niveau. Ook naar (inter)nationale maatstaven is er volop 
creatief talent en daarmee een economische troef aanwezig.  
De DRU-Cultuurfabriek heeft in de korte tijd al een plaats veroverd als cultureel en creatief centrum. 
Door de bundeling van activiteiten zie je netwerken van creativiteit ontstaan die het culturele leven hier 
in een opzienbarende stroomversnelling brengen.  
Niet voor niets wordt deze ‘parel van Gelderland’ al zo lang financieel en moreel ondersteund door de 
provincie en de regio. Er zijn veel hobbels en valkuilen en steeds moet er weer op veranderende 
omstandigheden worden ingespeeld. Daar past niet altijd een puur boekhoudkundige insteek bij. Hij 
zegt dat je een project als dit niet neerzet als je alleen maar de regels volgt. De visie op de DRU-
Cultuurfabriek staat nog steeds en deze is gevormd in een proces van denken en werken van dertien 
jaar lang.  
Deze inleiding ziet spreker als noodzakelijk voor de bespreking van het rapport van het comité. Hij 
mist daarin een oordeel over de visie en de achtergronden van het afgelopen decennium. 
De PvdA is blij dat burgers betrokken zijn bij dat wat in hun gemeente gebeurt. De fractie heeft het 
college al lang geleden gevraagd de bonden met dorps- en wijkbelangenverenigingen te versterken. 
De gemeente is bovendien een pilotgemeente ten aanzien van burgerparticipatie. Zo is er het 
burgerbegrotingsforum, waarmee goede ervaringen zijn. In de raadsrotondes worden, soms samen 
met burgers, allerlei moeilijke beslissingen voorbereid. Ook zijn er burgers die hun diensten 
aanbieden.  
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Een nieuw fenomeen is dit comité dat ontstaan is uit onvrede met de gemeentepolitiek. De PvdA moet 
nog wel wennen aan de directe en bijzondere wijze van communiceren, maar wil serieus naar het 
rapport kijken. Hij hoopte op een sterk inhoudelijk rapport dat objectief feiten zou presenteren en dat 
als basis voor een goede raadsdiscussie zou kunnen dienen. De onwrikbaarheid van de standpunten, 
maar ook de stijl en de toon doen dit rapport voor hem veel aan kracht inboeten. Hij weet eigenlijk niet 
hoe hij er verder mee moet gaan.  
Hij denkt dat het comité ook niet door accountantsonderzoeken te overtuigen is.  
Het getouwtrek over de DRU-Cultuurfabriek trekt veel energie uit de raad en de hele organisatie.  
De PvdA constateert dat de raad en de samenleving behoefte hebben aan duidelijke uitgangspunten 
en financiële kaders en aan een zicht op de verdere ontwikkeling en exploitatie van de DRU-
Cultuurfabriek. Erkenning en acceptatie van deze uitgangspunten en kaders vergroten de kans dat de 
eindeloze negatieve discussies stoppen.  
Daarom is de PvdA heel blij met de motie van het CDA, die precies dat bewerkstelligt wat nu heel hard 
nodig is: duidelijkheid en rust brengen. Die rust is nodig voor de uitvoering van het DRU-herstelplan. 
De motie geeft de raad nog meer grip op de doorontwikkelingen van de Cultuurfabriek. Hij vindt dat de 
motie ook getuigt van bestuurlijke moed van het CDA. Hij hoopt dan ook dat de motie unaniem 
gesteund wordt en de verbinding tussen de partijen herstelt. De PvdA wil zoeken naar een draagvlak 
bij alle partijen voor de besluitvorming. Het beschadigde imago van de lokale politiek moet hersteld 
worden door naar buiten een krachtig beeld neer te zetten. Dat is nodig om alle opgaven ten aanzien 
van organisatieveranderingen, Wmo, financiën en samenwerking het hoofd te bieden. Dat hoeven 
geen zouteloze compromissen te zijn, maar het kan een gezamenlijk zoekproces zijn naar 
oplossingen die de burgers verder helpen. 
 
De heer Canter Cremers  zal zich niet met de geschiedenis bezighouden, maar het rapport 
bespreken. Hij heeft natuurlijk ook de reactie van het college doorgenomen. Er zijn heel wat 
onverkwikkelijke dingen voorbijgekomen.  
Hij vraagt zich af hoe hier met elkaar uitgekomen kan worden. Hij weet het antwoord niet. Soms helpt 
het dan te kijken naar de dingen waarover iedereen het eens is.  
Dat is ten eerste de toon van het burgercomité. Deze is beneden peil en daarvan neemt D66 afstand.  
Een tweede overeenstemming ligt in de gezamenlijke constatering dat de DRU-Cultuurfabriek meer 
kost dan men gedacht had. Ook nu gaat er veel geld naartoe en er is geen zicht op dat dit in de 
komende jaren minder zal worden.  
Een derde overeenstemming is de notie dat dit proces alleen maar verliezers kent. Als er geen 
gezamenlijk antwoord komt, blijven de verliezen oplopen.  
Ook zijn de raadsleden het wel erover eens dat de inwoners nu duidelijkheid willen.  
Er moet een gezamenlijke constructieve oplossing komen.  
In het rapport van het comité staat meer dan alleen de DRU. Er wordt ook gesproken over het 
grondbeleid en het bestuurlijk handelen van het college. Met dit laatste worden het college, de 
gemeente en de raad in een kwaad daglicht gesteld. Zolang die smetten boven ieders hoofd blijven 
hangen, gaat de beschadiging door. Dat moet worden weggenomen.  
Met deze zaken in het achterhoofd stuurde D66 dit weekend een memo naar de fractievoorzitters. 
Voorgesteld werd een commissie te vormen die zich gaat buigen over de kosten van de Cultuurfabriek 
nu en in de toekomst, en tevens een onafhankelijk onderzoek voorbereidt, waarmee de smet op het 
blazoen kan worden weggepoetst. Hij heeft daar nauwelijks reactie op gekregen van de 
coalitiepartijen.  
Daarom vat hij het voorstel samen in de volgende motie, genummerd als motie 2: 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 1 december, 
overwegende: 

• dat de huidige gang van zaken rond het rapport van het comité van verontruste burgers leidt 
tot onduidelijkheid bij de inwoners; 

• dat de huidige gang van zaken heeft geleid tot een proces dat alleen maar verliezers kent; 
• ieder raadslid de behoefte voelt om hier op een constructieve wijze uit te komen; 

besluit tot:  
1) het instellen van een ad-hocraadscommissie bestaande uit twee leden per fractie en onder 

voorzitterschap van de voorzitter van Lokaal Belang (als elfde man);  
2) het aan deze raadscommissie geven van een opdracht tot het op basis van consensus binnen 

zes weken formuleren van een onderzoeksopdracht aan de hand van de op tafel liggende 
discussiepunten; 
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3) het in gezamenlijkheid en op basis van consensus opstellen van de randvoorwaarden voor 
een dergelijk onderzoek, als ook het formuleren van de voorwaarden die gesteld moeten 
worden aan de uitvoerende partij; 

4) de instelling van deze raadscommissie koppelen aan het maken van een pas op de plaats met 
alle DRU-projecten, totdat de ZBB-discussie door de raad heeft plaatsgevonden en is 
uitgekristalliseerd/goedgekeurd. (Dat wil zeggen vanaf nu tot dat moment geen enkele nieuwe 
afspraak/verbintenis meer/in gang zetten van een project voor SSP-hal, parkeren aan de 
overzijde, hotel etc.) 

 
De heer Finkenflügel  zegt dat met de behandeling van het rapport de raad een vorm van 
burgerparticipatie toevoegt en tegelijk duidelijk maakt hoe serieus hij burgerparticipatie neemt. 
Maar dat wil niet zeggen dat de raad of Lokaal Belang het eens is met het rapport. En dat is bij dit 
rapport dan ook uitdrukkelijk niet het geval.  
Hoewel het rapport zegt bezorgd te zijn over de hele financiële situatie van de gemeente, richt het zich 
vooral op het DRU-complex. Volgens het rapport hebben de coalitiepartijen een verkeerd beeld.  
Het comité gebruikt het beeld van een te zwaar beladen kar die de trekkracht van het paard overstijgt.  
Waar ligt de waarheid ten aanzien van de DRU? Alle besluiten en cijfers zijn door een accountant als 
juist bevonden. Die getallen wijken behoorlijk af van de getallen van het comité. Hoe is dit mogelijk? 
Werkelijke kosten, toegerekende kosten en aangenomen kosten worden door elkaar gehaald. Zo 
ontstaat een schijnbaar onoverbrugbaar verschil van mening.  
De fractie van Lokaal Belang betreurt het dat het comité zich niet beperkt heeft tot de cijfers, maar 
door woordkeuzes en aannames twijfelt aan de inzet en betrokkenheid van raadsleden. Gesproken 
wordt van een kritiekloze houding van de coalitiefracties. Hij is ervan overtuigd dat in alle fracties de 
raadsplannen zorgvuldig besproken worden. Natuurlijk zal niet iedere inwoner achter ieder besluit 
staan. Dat komt ook omdat door het meerpartijenstelsel vaak compromissen gesloten moeten worden. 
Het raakt hem dat het comité hieraan volledig voorbijgaat en raadsleden bewust diskwalificeert.  
Naar aanleiding van de rotonde schreef het comité hem een open brief. Gesteld wordt dat spreker niet 
correct handelde door in blessuretijd nog opmerkingen te maken. Hij heeft echter exact volgens de 
agenda gehandeld en bij punt 10, gelegenheid voor reactie van raadsleden, heeft hij zijn mening laten 
horen. 
Omdat het een open brief is, kon iedereen hiervan kennisnemen. Hij heeft geen enkele behoefte de 
brief hier voor te lezen. Dit ook, omdat de brief niets toevoegt, maar met name gericht is op de 
beschadiging van spreker.  
Hij vraagt zich af hoe het nu verder moet. Hij toont dat via een plaatje dat het DRU-project toont. Het 
past bij de stijl van de inwoners: niet alleen de gemeente, maar ook de regio, geen eenmansacties, 
maar breed getrokken acties van iedereen en voor iedereen.  
Hij heeft in het schrijven van het comité toch positieve dingen gezien. Ten eerste wordt de kleur geel 
gebruikt en dat is ook de kleur van Lokaal Belang. Het tweede punt is dat het comité er ook van 
uitgaat dat er een DRU-park zal zijn. Dat onderschrijft hij en wellicht ligt hier een aanzet.  
Hij verzoekt om een korte schorsing na het antwoord van het college om in zijn fractie de twee moties 
te bespreken.  
 
Wethouder Haverdil  geeft als eerste reactie een compliment aan het CDA voor de motie. De motie is 
krachtig en kijkt vooruit. Het lijkt erop dat het college deze motie wel kan ondersteunen. Het betekent 
wel dat het college het gesprek met het bestuur van de DRU-cultuurfabriek moet heropenen, omdat 
juist met dit bestuur het herstelplan overeengekomen was. Maar in de schorsing zal het college een 
definitief standpunt innemen. 
Hij constateert verder dat alle partijen wel hun treurnis hebben uitgesproken over de wijze waarop tot 
dit agendapunt gekomen is. Dat is naar zijn mening ook de aanleiding van de motie van D66, waarin 
hij een positieve aanzet ziet voor het herstel van vertrouwen, maar hij leest er ook voorwaarden. Hij 
denkt dat praten met elkaar beter kan zonder het stellen van voorwaarden vooraf. Dan praat je nog 
niet.  
Hij voelt meer voor de motie zoals de heer Van de Wardt die verwoord heeft, omdat deze een meer 
open gesprek mogelijk maakt. 
 
De heer Canter Cremers  vraagt of het college de motie ondersteunt als D66 de voorwaarden uit de 
tekst schrapt.  
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De voorzitter  stopt deze discussie, omdat de moties juist in de schorsing besproken zullen worden. 
Misschien kunnen beide indieners nog even kijken naar de overeenkomsten in de moties, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de raad van vijf.  
 
Mevrouw Ermers merkt op dat in de CDA-motie niet over de raad van vijf gesproken wordt. Dat is een 
apart appel dat het CDA aan de raad gedaan heeft.  
 
De voorzitter  schorst om 21.00 uur de vergadering tot 21.15 uur. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Haverdil. 
 
Wethouder Haverdil  zegt dat het college de raad adviseert om de motie van het CDA te 
ondersteunen. Deze is een goede basis voor het gesprek. 
De motie van D66 stelt voorwaarden en dat lijkt een minder goede startbasis. Hoewel de motie veel 
goede aspecten heeft, ontraadt het college om de genoemde reden de motie van D66. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het CDA een weg gezocht heeft om te zorgen dat er weer naar elkaar 
geluisterd wordt en dat partijen die ogenschijnlijk tegenover elkaar staan, weer met elkaar aan tafel 
gaan. De raad heeft de verantwoordelijkheid om niet lijdzaam toe te kijken. Nu hebben de raad, 
burgers en het comité niet het gevoel dat iets bereikt is.  
Er moet gepraat worden. Het maakt niet uit of dat met vijf of tien mensen gebeurt. 
Hij is blij met de positieve reactie vanuit de raad op de motie. Hij hoopt dat alle andere fracties de 
motie ook willen ondertekenen.  
 
De heer Sluiter  gaat akkoord met praten zonder voorwaarden vooraf, maar wil wel een duidelijk doel 
hebben, namelijk: de problematiek helder in beeld krijgen en daarvoor een oplossing voordragen.  
Wat betreft de motie onderschrijft hij het weglaten van de indexering van 3% per jaar. Dat is misschien 
ook een signaal naar andere gesubsidieerde organisaties. In de toekomst moet indexering geen 
automatisme zijn.  
De VVD heeft problemen met punt 4 van de motie van D66. Er staan allerlei projecten in de steigers, 
waaraan derden op het punt staan hun medewerking te verlenen. Hij roept D66 op de motie van het 
CDA te ondersteunen.  
 
De heer Canter Cremers  vraagt of de VVD de motie steunt als hij punt 4 schrapt.  
 
De heer Sluiter zegt dat D66 dan net zo goed de motie van het CDA kan steunen. 
  
De heer Canter Cremers  vindt dat D66 duidelijk met een ander voorstel komt. 
 
De heer Menke zegt dat de PvdA de motie van het CDA mee wil ondertekenen. Hij is minder blij dat 
de VVD de motie aangrijpt om subsidieontvangers te korten met 3%. Het is gelukkig alleen een 
voorstel. 
De heer Canter Cremers beklaagt zich dat hij weinig reactie gekregen heeft op zijn mail die dezelfde 
strekking had als deze motie. Spreker vroeg afgelopen vrijdag de heer Canter Cremers of hij wilde 
nadenken over een idee dat later uitgroeide tot de motie van het CDA. Als antwoord kreeg hij toen 
deze motie van D66 terug.  
In de motie van D66 zitten, zoals vaker, een aantal agenda’s en onderwerpen besloten. Dat maakt 
zo’n motie lastig. Hij had dan liever overleg vooraf gezien.  
Dan het appel van het CDA. Hij vindt dat het college nu eerst zelf dit proces moet evalueren en moet 
nagaan of er nog vervolgstappen moeten komen. Dat zou ook het comité moeten doen. Als de raad 
daarbij een rol kan spelen, dan is dat voorstel een goed idee. Hij hoorde de heer Van de Wardt ook 
spreken over het opstellen van spelregels voor een onderzoek. Dat gaat hem te ver.  
 
De heer Van de Wardt  heeft gemerkt dat na een aantal weken de standpunten alleen maar verder 
uiteen komen te liggen. Zijn voorstel is bedoeld als smeerolie. Als college en comité er zelf uit kunnen 
komen is dat natuurlijk prima. Anders moet de raad zijn verantwoordelijkheid nemen.  
 
De voorzitter  vraagt de heer Van de Wardt wat hij bedoelt met het onderzoek en de raad van vijf. 
Moet die raad een onderzoek voorbereiden of is de activiteit van die raad van vijf het onderzoek zelf? 
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De heer Van de Wardt  zegt dat het erom gaat dat van tevoren duidelijk is waar het over gaat en wat 
de agenda is. De spelregels dienen om mensen tot elkaar te brengen. Dat wordt bedoeld met het 
onderzoek.  
 
De heer Menke  wil het idee niet weggooien, maar vindt dat eerst het college en het comité aan zet 
zijn. Zij zullen toch ook in de spiegel gezien hebben dat het zo niet gaat. Eind van deze maand kan de 
raad dan informeren of het zinvol is dat de raad dit proces oppakt.  
 
De heer Van de Wardt vindt dat goed, maar wil wel dat de raad de vinger aan de pols houdt, omdat 
dit zo niet door moet gaan.  
 
De heer Canter Cremers  merkt op dat het college al lang de tijd gehad heeft om hierover na te 
denken. Na het onderzoek van de stukken is de verwarring alleen maar toegenomen. Hij meent dat de 
raad aan zet is.  
 
De heer Menke  wil liever een zelfonderzoek.  
 
De heer Canter Cremers  kan niet instemmen met de motie van het CDA. De motie levert geen 
bijdrage aan de gewenste duidelijkheid en aan het proces. Een heel grote meerderheid van de 
inwoners wil volgens een enquête nu duidelijkheid. Het is voor D66 niet acceptabel dat er in ieder 
geval voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen geen onderzoek komt. De evaluatie van het 
Cultuurpark is pas in 2014 na de verkiezingen.  
Onderzoek nu kan alle blaam die al of niet terecht door het comité is opgeworpen wegnemen. Wat is 
er tegen een objectief onderzoek door betrouwbare derden? Waar is die transparantie gebleven? 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat er nu jaartallen genoemd worden. Hij herinnert zich dat de raad een 
gezamenlijke motie ingediend heeft waarin de DRU een extra subsidie voor twee jaar werd toegezegd. 
De DRU moest dan binnen twee jaar een bedrijfsplan hebben, waarin duidelijk werd wat wel en niet 
kon. Ook D66 was daar voorstander van. Eigenlijk staat in deze motie niet veel anders dan dat in 
2012 de levensvatbaarheid aangetoond moet worden. Als dat niet lukt, volgt er overleg. Op basis van 
een aantal raadsbesluiten is die 1,1 miljoen euro verstrekt. Niet alleen bij de DRU maar bij iedere 
organisatie zou het goed zijn om van tijd tot tijd te kijken of alles nog naar verwachting loopt. De datum 
2014 is genoemd om het denkproces in 2013 te laten plaatsvinden. De nieuwe raad kan dan in de 
begroting de resultaten meenemen.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat het de bedoeling was van het herstelplan van D66 om toe te 
werken naar een subsidieniveau van 646.000 euro na twee jaar. Dat is duidelijk lager dan die 
1,1 miljoen euro. Hij vindt het merkwaardig dat pas de nieuwe raad verder praat. Je geeft geen 
opdrachten aan een nog niet eens gekozen raad.  
 
De heer Finkenflügel  heeft twee punten ingebracht, namelijk een appel tot onderzoek en de motie. 
Met het onderzoek had Lokaal Belang moeite, maar met de aangebrachte nuancering kan hij zich 
hierin vinden. Het herstelplan moet niet doorkruist worden. Als het herstelplan aanleiding geeft om 
verder onderzoek te doen, dan moet dat voortvarend opgepakt worden.  
Met de motie beoogt het CDA rust te brengen. Ook tijdens de begrotingsbehandeling lagen de 
verhalen van CDA en Lokaal Belang niet ver uit elkaar. De oproep van spreker om naar 
overeenkomsten te zoeken, vindt hij terug in deze motie. Hij wil deze motie mee ondertekenen. 
D66 brengt hem op een dwaalspoor. De heer Canter Cremers nam nadrukkelijk afstand van de 
woordkeuze van het comité, maar vervolgens spreekt hij wel over ‘smet op het blazoen’ en ‘de 
gemeente in kwalijk daglicht’ en dat baseert u op dezelfde woordkeus als het comité. Wat is nu die 
smet? 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat er een heldere notitie ligt waarin twaalf punten van bedenkelijk 
bestuurlijk handelen staan. Als de heer Finkenflügel daarbij niets voelt, dan leeft hij in een andere 
wereld dan de spreker.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat hij die punten absoluut niet deelt.  
Hij meent dat in eerste instantie het gesprek zal moeten plaatsvinden tussen college en comité. Lokaal 
Belang heeft er geen behoefte aan om met het comité in gesprek te gaan, tenzij in het openbaar 
excuses gemaakt worden voor de gebruikte terminologie en de diskwalificatie van raadsleden.  
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De motie van D66 steunt hij niet, met name vanwege punt 4.  
 
De voorzitter  heeft gehoord dat de motie 1 van het CDA inmiddels is ondertekend door alle andere 
partijen, behalve D66. Daarmee is de motie aangenomen. De motie van D66 is verworpen, omdat 
alleen die fractie deze motie 2 steunt. 
Hij brengt dan het voorstel van de raad van vijf van het CDA ter sprake om via een open dialoog met 
betrokkenen te proberen eruit te komen. Hij heeft begrepen dat de VVD daarmee akkoord is en D66 is 
daartegen.  
 
De heer Menke  meent dat er nog een nuance in dit voorstel gebracht was door de heer Finkenflügel 
en hemzelf. Eerst zou er zelfonderzoek moeten zijn en als er hulp nodig is, dan zal het appel van het 
CDA ondersteund worden.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij zich nog niet uitgesproken had over dit appel. Hij zou ervoor zijn, 
als het onmiddellijk van start gaat. Hij wil niet een zelfonderzoek afwachten.  
 
De voorzitter  zegt dat dit betekent dat de VVD, het CDA en D66 meteen willen beginnen met die raad 
van vijf en PvdA en Lokaal Belang nog eerst een zelfonderzoek wensen. 
 
Wethouder Haverdil  heeft het gevoel dat dit misgaat. Hij vindt dat raad en college moeten luisteren 
naar het appel dat het CDA doet om zonder voorwaarden vooraf in gesprek te gaan. Het CDA zegt 
erbij dat een commissie uit de raad daar, indien dat handig is, een rol bij wil vervullen. De heren 
Menke en Finkenflügel roepen het college en het comité op om hun handelwijze te evalueren. Dat kan 
samengaan.  
 
De voorzitter  constateert dat de hele raad van mening is dat college en comité met elkaar in gesprek 
moeten gaan. De volgorde daarbij wordt verschillend ingevuld. Maar de algemene oproep naar het 
college is duidelijk. Indien nodig wil de raad daarin een rol vervullen. Want de drijfveer van allen is om 
hier op een andere wijze uit te komen. Dat zal het college proberen vorm te geven. Dat kan op 
verschillende manieren, maar over het doel bestaat overeenstemming. In deze samenvatting kan 
iedereen zich vinden. 
 
 
11. Beleidskader verkeer en vervoer/Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 
 
De heer Bruins  zegt dat de kosten en de dekking nog onbekend zijn. Dat vindt de VVD niet prettig, 
maar het is in dit geval begrijpelijk. Hij ziet wel graag de financiële vertaling opgenomen in de 
meerjarenraming.  
Er is veel overleg geweest met belanghebbenden tijdens het totstandkomingsproces van dit 
beleidskader. Hij vraagt zich af of die belanghebbenden wel een dergelijk beleidskader voor ogen 
hadden, gezien de reacties die de VVD krijgt.  
Het beleidskader is voor deze gemeente zeker niet ambitieus. Het gaat vooral om kleine 
aanpassingen. De VVD stelt vast dat de gemeente veel oost-westverbindingen heeft, maar dat er 
geen goede noord-zuidverbindingen zijn. Daardoor worden veel sluiproutes gebruikt die veel hinder 
geven in kleine kernen. Die noord-zuidroutes moeten verbeterd worden en daarbij dienen er 
rondwegen rond de kleine kernen te komen. Omdat de kernen klein zijn, kunnen de rondwegen 
beperkt in lengte zijn en is veel ergernis weg te nemen.  
De inrichting van de wegen dient meer te behelzen dan een verkeersbord. De inrichting van een weg 
moet meegenomen worden in de besluitvorming.  
Verkeersremmende maatregelen kunnen leiden tot onoverzichtelijke en, met name bij mist, gevaarlijke 
situaties. Zij moeten dus goed overwogen worden.  
Hij wijst erop dat navigatiesystemen altijd de mogelijkheid kennen van een kortste route. Dus daarvan 
is ook niet alle heil te verwachten.  
 
De heer Vossers  zegt dat de meeste fracties in grote lijnen positief spraken over dit beleidskader. Dat 
heeft ook te maken met de interactieve wijze van totstandkoming van dit kader.  
Uit de inspraak van de belangenverenigingen uit Sinderen en Netterden kwam naar voren dat kleine 
kernen veel last hebben van vrachtwagens en dat daarnaast de snelheid een rol speelt in de 
verkeersproblematiek. Duidelijk is dat de dorpen bereid zijn om samen met de gemeente de 
problemen aan te pakken.  
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Naast dit beleidskader krijgt de raad jaarlijks een uitvoeringsprogramma.  
In de raadsrotonde kwam de handhaving aan de orde. Wat kan de gemeente hieraan doen, omdat 
blijkt dat de politie onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft? Nu worden snelheidsbeperkingen en 
inrijdverboden massaal genegeerd. Het aanbrengen van snelheidsbeperkende maatregelen kan soms 
de leefbaarheid negatief beïnvloeden.  
Handhaving kost geld, maar kan ook een besparing opleveren, omdat minder beperkende 
maatregelen uitgevoerd hoeven te worden.  
Hij wil dit betoog onderstrepen door de volgende motie in te dienen. 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 1 december 2011, 
constaterende: 
• dat overtredingen met stilstaande voertuigen (onder andere parkeren blauwe zone) en met 

loslopende honden bestuurlijk worden beboet; 
• dat overige overtredingen (onder andere snelheidscontroles) worden beboet door de politie, maar 

dat de politie momenteel onvoldoende capaciteit kan inzetten voor deze handhaving; 
van mening: 
• dat de kosten van infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen jaarlijks een aanzienlijk bedrag 

omvatten; 
• dat het verkeers- en vervoersbeleid alleen zinvol kan worden vastgesteld, indien ook de 

handhaving goed is geregeld; 
draagt het college op: 
• om uitbreiding te realiseren van de handhaving, eventueel met inhuur van aanvullende 

politiecapaciteit, mits deze wordt gedekt uit de opbrengst van de handhaving en/of besparing op 
kosten voor gemeentelijke infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. 

 
De heer Delioglu  zegt dat het traject, dat tot dit beleidskader leidde, ongeveer anderhalf jaar duurde. 
Met alle inwoners is om de tafel gezeten over de verkeersbelemmeringen in kern of wijk.  
De resultaten zijn in het forum besproken en daarbij gaven vertegenwoordigers van Sinderen en 
Netterden aan dat de plannen onvoldoende zouden werken voor hun kern. 
Met de voorstellen in zijn totaliteit is de PvdA wel tevreden. Dit kader maakt dat het verkeer in de 
gemeente op papier beter te regelen wordt. Maar de mensen houden zorgen over het vrachtverkeer 
en de snelheid van het autoverkeer. Borden en andere maatregelen zullen niet helpen als mensen 
zich niet bewust worden van hun rijgedrag.  
Burgers ergeren zich eraan dat de politie wel mensen bekeurt waarvan het achterlicht het niet doet, 
maar dat zij vrachtverkeer dat in de fout gaat niet weet te vinden. Handhaving is daarom de 
belangrijkste oplossing. Anders wordt dit GVVP geen succes.  
Hij verzoekt het college een reactie te geven op de motie van Lokaal Belang.  
De PvdA kan instemmen met dit plan met inachtneming van de eerder gemaakte opmerkingen.  
 
De heer Heldoorn  zegt dat met de vaststelling van het GVVP een lang proces met veel betrokkenen 
wordt afgesloten. Het plan ziet er goed uit en de betrokkenheid van de inwoners heeft de instemming.  
Hij stelt voor dat de gemeente deze werkwijze ook toepast bij andere trajecten. Daartoe dient hij een 
motie in. 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 1 december,  
constateert dat: 

• er een inhoudelijk goed GVVP tot stand is gekomen; 
• dit mede door middel van een inspraak- en communicatietraject met onze inwoners vorm 

heeft gekregen; 
• het echter niet duidelijk is hoe betrokkenen bij de opstelling van het GVVP het inspraak- en 

communicatietraject hebben ervaren; 
is van mening dat: 

• inspraak van inwoners een van de belangrijkste pijlers is binnen onze gemeente; 
• deze inspraak op een zo goed mogelijke manier geregeld moet worden, zodat verwachtingen 

bij zowel de gemeente als de insprekers duidelijk zijn; 
roept het college op: 

• het hele inspraak- en communicatietraject van het GVVP uitgebreid te evalueren; 
• in die evaluatie zo veel mogelijk betrokkenen te vragen naar hun mening over dit inspraak- en 

communicatietraject; 
• deze evaluatie vervolgens terug te koppelen naar de raad om te bewerkstelligen dat deze 

raad kan leren van dit traject, zodat de volksvertegenwoordigende functie van deze raad 
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verder versterkt kan worden. Dit ook om in de toekomst burgers op een goede manier bij 
inspraakprocessen te betrekken. 

In het verlengde van deze motie dient hij nog een motie in over degenen die hebben geparticipeerd in 
het traject. Natuurlijk voorkomt een inspraaktraject niet dat er nog discussiepunten zijn.  
Toch heeft het verkeer in enkele kernen een dusdanige invloed dat het college nog eens met de 
belangenverenigingen zou moeten doorpraten.  
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 1 december 2011, 
constateert dat: 

• er, ondanks het inspraaktraject nog steeds inhoudelijke kritiek is op het beleidskader verkeer 
en vervoer en onderliggend GVVP, in het bijzonder van twee belangenverenigingen, te weten 
Sinderens Belang en Netterdens Belang; 

• deze verenigingen bij de raadsrotonde kritisch hebben ingesproken op het voorliggend 
beleidskader en onderliggend GVVP; 

is van mening dat: 
• deze kritieken niet moeten worden genegeerd, omdat ze nadrukkelijk verband houden met de 

veiligheid en leefbaarheid van de kernen; 
roept het college op: 

• om in ieder geval met genoemde belangenverenigingen om tafel te gaan om oplossingen te 
zoeken voor de problemen die zij hebben geschetst. Uitgangspunten daarbij zijn dat de 
leefbaarheid en veiligheid in de kernen gewaarborgd zijn en dat een deel van de oplossing 
moet worden gezocht in een betere handhaving van de regels in het verlengde van de motie-
Vossers.  

De moties worden genummerd als motie 2 en 3. 
Buiten deze moties om wil hij nog aantekenen dat hij tijdens de rotonde gevraagd heeft om een 
overzicht van de financiële maatregelen. Omdat hij deze niet ontvangen heeft, vermoedt hij dat dit 
beleidskader en onderliggend GVVP enigszins lege hulzen zijn. Veel maatregelen vragen om 
financiële slagkracht. Dat baart D66 zorgen. Dit ook omdat de inwoners verwachtingen van de 
inspraak hebben.  
 
Mevrouw Ermers  zegt dat het CDA kan instemmen met dit beleidskader. Dit is een lang traject 
geweest, waarmee beoogd wordt om een nog veiligere gemeente te realiseren, waar het niet alleen 
prettig wonen, maar ook veilig wonen is.  
Bij het uitvoeringsprogramma moeten de juiste afwegingen gemaakt worden. Daarbij moet ook naar 
de logica van de huidige situatie gekeken worden, zoals het feit dat het tractorverkeer nu in Etten 
langs de basisschool moet rijden om de parallelweg te bereiken. Andere verkeersstromen moeten niet 
de aanleg van veilige schoolroutes belemmeren.  
Sommige kernen, zoals Netterden, Silvolde en Sinderen worden te zwaar belast met verkeer en dan 
vooral met vracht- en landbouwverkeer. Voor deze kernen moeten logische verkeersstromen gezocht 
worden. Daarbij kan aanpassing van het wegprofiel een middel zijn.  
Dit hele proces is nauwlettend gevolgd door de belangenverenigingen. Samenspraak met hen is van 
groot belang. Zij vraagt om bij de uitvoering van dit beleidskader constructief in gesprek te blijven met 
deze verenigingen.  
Ook de voorgaande sprekers spraken al over de handhaving. Het CDA meent dat meer winst te halen 
is uit adequatere handhaving dan uit allerlei veiligheidsvergrotende maatregelen in het verkeer. De 
extra kosten kunnen opgebracht worden uit de opbrengsten van de handhaving en de kosten van de 
niet uitgevoerde fysieke maatregelen. De motie van de heer Vossers past zo zeer dat er evengoed 
haar naam onder had kunnen staan.  
Wat betreft motie 2 neemt zij aan dat het college het inspraakproces zelf zal evalueren en open zal 
staan voor verbeteringen. Zij zegt dat het CDA deze motie niet steunt.  
Aangaande motie 3 zegt zij dat zij in haar betoog al heeft aangegeven hoe belangrijk inspraak en 
samenspraak voor het CDA zijn. Zij meent niet dat er kritiek wordt genegeerd. Soms is een ‘nee’ 
onvermijdelijk, maar dan moet het wel goed gecommuniceerd worden.  
 
De voorzitter  concludeert dat zij motie 3 niet steunt.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat hij blij is dat dit GVVP in grote lijnen zo unaniem wordt 
onderschreven. Dit proces nam bijna twee jaar in beslag en kende allerlei vormen van inspraak. 
Daarbij namen de belangenverenigingen een duidelijke plaats in. Ook collega Rijnsaardt zit regelmatig 
met alle belangenverenigingen om de tafel. Maar er is een verschil tussen gehoord worden en gelijk 
krijgen. Er zijn soms tegengestelde belangen en dan moet er een knoop doorgehakt worden.  
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Een voorbeeld daarvan is de discussie over de rondweg in Netterden. Het college heeft aangegeven 
dat het adequaat zal reageren als duidelijk is dat daar die afslag vanuit Duitsland komt. Toch willen 
mensen daar alvast een rondweg aanleggen.  
Raadsleden zeiden dat borden geen oplossing bieden en de heer Vossers komt met een motie over 
handhaving. Het college zal de wens van de raad niet negeren, maar zal trachten bij de politie met de 
steun van de raad een omslagpunt te bewerkstelligen. Hij hoort ook overal mensen zeggen dat 
handhaving een centrale maatregel is.  
De verkeersdrukte neemt nog toe en het openbaar vervoer zal niet wezenlijk verbeteren. De noord-
zuidverbinding ontbreekt inderdaad. Hoe kom je van Ulft naar Varsseveld? Daarvoor zijn vijftien 
varianten.  
Dit is een beleidsplan dat dient als basis voor de uitvoering. De kosten hebben te maken met de wijze 
en het tempo van de uitvoering.  
De heer Delioglu sprak over de zorgen van Netterden en Sinderen. Te constateren is dat er voor die 
weg geen alternatief is en dat die weg dus gebruikt zal blijven worden. Dan helpt inderdaad maar één 
ding: handhaven.  
Het betoog van mevrouw Ermers had ook het antwoord van de verkeerswethouder kunnen zijn. 
Iedereen wil een nog veiliger Oude IJsselstreek. Wat de landbouw betreft, is de provincie wel bezig 
een aantal routes aan te geven.  
De motie van D66 houdt in dat er toch te weinig overlegd zou worden met de belangenverenigingen. 
Met hen is frequent overleg en elkaars mening wordt gerespecteerd. 
 
De voorzitter  denkt dat de vragen behandeld zijn. Hij zou nu naar de moties willen gaan.  
Motie 1 van de heer Vossers gaat over handhaving. Het college ondersteunt deze motie, evenals het 
CDA, de PvdA. 
 
De heer Vossers  zou het mooi vinden als de motie raadsbreed ondersteund wordt. Het gaat er niet 
alleen om dat er meer blauw op straat komt. De bevolking spreekt telkens uit dat er te hard gereden 
wordt. Duidelijk moet worden dat de bevolking mee moet werken. Bovendien zullen andere 
gemeenten waarschijnlijk hetzelfde probleem ervaren. Het zal moeilijk worden om meer handhavers in 
te kunnen zetten. Dar zal veel druk op overheden voor nodig zijn.  
 
De heer Bruins  zegt dat het sleutelwoord hier handhaving blijkt te zijn en zelfs de PvdA is daarvoor. 
Wat betreft de motie van de heer Vossers was het chic geweest om dit punt eerst met de politie te 
bespreken. Maar na de uitleg van de wethouder dat de motie kan helpen het doel te bereiken, 
ondersteunt de VVD de motie. De moties van D66 vragen om een zorgvuldig traject met burgers en 
belangengroepen nog eens opnieuw te doen. Dat is overbodig.  
 
De heer Heldoorn  zegt dat het niet erom gaat om het hele traject opnieuw te doen. Je kunt de 
mensen vragen die aan gesprekken hebben deelgenomen. Dat kan via een enquête of mailing.  
 
De heer Bruins vindt de uitleg van de wethouder overtuigend. De zorgvuldigheid is wel degelijk 
betracht. 
 
De heer Delioglu  zegt dat, als maatregelen niet helpen, je wel over moet gaan tot handhaven. Je kunt 
allerlei fysieke maatregelen treffen, maar soms moet je mensen echt op hun verantwoordelijkheid 
wijzen.  
Motie 1 heeft de steun van de PvdA. 
Motie 2 zal de PvdA niet ondersteunen, omdat er geen reden is het traject, dat uitvoerig geweest is, 
opnieuw te doen. Op de rotonde hebben alleen twee belangenverenigingen op het kader en het 
inspraaktraject gereageerd.  
Motie 3 zal na de uitleg van het college niet gesteund worden.  
 
De heer Heldoorn  zegt dat hij ervan overtuigd is dat het traject zorgvuldig was. Ook zorgvuldige 
trajecten zijn te evalueren, omdat ervan te leren is.  
In Sinderen en Netterden zijn de veiligheidsproblemen dusdanig groot dat D66 vindt dat daarvoor nog 
extra aandacht mag zijn. Hij hoopt dat het college dit begrijpt en is het ermee eens dat het nooit zal 
lukken om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen.  
 
De voorzitter inventariseert de steun voor motie 1 van Lokaal Belang. Het blijkt dat de raad deze 
motie unaniem steunt. 
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De moties 2 en 3 krijgen alleen de stem van D66 en zijn verworpen. 
Hij concludeert dat het beleidskader verkeer en vervoer unaniem door de raad is vastgesteld.  
 
 
12. Onttrekking algemene reserve ten behoeve van de Meerjarenraming 2012-2015 
 
De voorzitter  geeft aan dat een toelichting uitgedeeld wordt.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat in de begrotingsvergadering de begroting is vastgesteld. Daarna is 
altijd overleg met de provincie om te kijken hoe de dekking heeft plaatsgevonden. Sommige posten 
van samen 750.000 euro worden door de provincie als incidenteel beschouwd. Daarom deed het 
college vorige week het voorstel om vier jaar lang uit de algemene reserves dit bedrag te dekken. Een 
dekking van vier jaar wordt als structureel gezien. Uit het overleg dat daarna weer met de provincie 
gevoerd werd, kwam de vraag om alsnog een correctie aan te brengen in de begroting 2011. Ten 
behoeve van het ZBB-proces dat uiteindelijk moet leiden tot een structurele kostenvermindering van 
4 miljoen euro, was drie jaar lang 1 miljoen euro uitgetrokken voor realisatiekosten en uitkoop. Dat 
betrof de jaren 2012. 2013 en 2014. Daarvoor gold ook weer dat drie jaar incidenteel was en vier jaar 
structureel. Daarom wordt voorgesteld om deze kosten nu te spreiden over vier jaar met een staffel 
van 900.000 euro aflopend naar 600.000 euro. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat zijn eerste reactie was: ‘zie je nu wel, dat heeft D66 al meerdere 
keren gezegd’. Even later was hij boos, omdat deze hele gang van zaken eigenlijk ontzettend onder 
de maat is. In de begrotingsraad heeft D66 nog gezegd dat er een lijst van incidentele uitgaven hoort 
te zijn bij de begroting. Nu blijkt dat door het ontbreken daarvan het college niet in de gaten had dat er 
een fors gat in de begroting zit. Foutje, bedankt.  
Dit was niet de eerste blunder, omdat tijdens de begrotingsbehandeling bleek dat 50.000 euro aan ozb 
was vergeten. Hij hoort graag waarom die fouten gemaakt kunnen worden. 
Hij komt tot de misschien verrassende conclusie dat D66 onder voorwaarden het collegevoorstel 
steunt. Het is een feit dat de aanvaarde begroting niet deugt, omdat de voorgestelde 
miljoenenbezuinigingen onvoldoende concreet zijn. Tijdelijke inkomsten zijn gebruikt voor een 
blijvende dekking en forse problemen worden doorgeschoven. Er is sprake van potverteren, omdat 
volgens de VVD de Nuon-gelden al voor meer dan de helft verdampt zijn en er nu toch weer extra geld 
uit de reserves wordt gehaald. Feit is dat een delegatie uit de raad op 9 december bij de provincie 
wordt geroepen om de situatie uit te leggen. Feit is dat weer een greep in de reserves gedaan wordt 
zonder dat de achterliggende problemen opgelost worden.  
Er zijn drie oplossingen.  
De eerste is de ozb verder te verhogen. Dat wil D66 niet.  
Ook is het onverantwoord om nu in december nog 3 miljoen euro aan bezuinigingen te zoeken. 
Ook is het niet wenselijk dat de gemeente door de provincie onder curatele wordt gesteld.  
Daarom stemt D66 in met het voorstel om tijd te kopen en 3 miljoen euro uit de reserves te halen.  
Dat kan alleen onder strikte voorwaarden die hij in een motie vervat heeft. 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 1 december,  
beraadslagende over het collegevoorstel om 3 miljoen euro extra aan de algemene reserves te 
onttrekken, 
overwegende: 

• dat zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat de gemeente onder preventief toezicht van 
de provincie komt; 

• dat extra verhoging van de ozb onacceptabel is; 
• dat er daarom onvermijdelijk extra bezuinigingen zullen moeten worden gevonden om de 

meerjarenbegroting structureel sluitend te krijgen; 
• dat daarvoor tijd nodig is voor een nadere analyse die thans niet beschikbar is; 
• dat er daarom maar één uitweg is: tijdelijk een bedrag van 3 miljoen euro aan de algemene 

reserves te onttrekken; 
besluit: 

1. in te stemmen met het collegevoorstel om 3 miljoen euro extra aan de algemene reserve te 
onttrekken; 

2. hieraan de volgende voorwaarden te verbinden: 
- de voorbereidingen voor alle nieuwe investeringen uit de begroting 2012 worden vier 

maanden stopgezet, tenzij er door dit stopzetten onherstelbare schade wordt 
aangebracht; 
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- in die vier maanden wordt bezien welke extra bezuinigingen er extra gerealiseerd 
zouden kunnen worden om de gaten in de begroting alsnog blijvend te dekken. Ook 
wordt in die periode duidelijk hoe de Zero Based Budgeting concreet vertaald kan 
worden en wat dat op kan leveren; 

- de extra bezuinigingen moeten per 1 januari 2013 kunnen worden doorgevoerd, zodat 
de nu besproken extra onttrekkingen aan de reserves alsnog grotendeels kunnen 
vervallen; 

- de bestaande begrotingsraadswerkgroep gaat in deze periode het gehele proces 
begeleiden. 
 

De voorzitter  zegt dat het besluit bestaat uit twee delen. Over het eerste deel heeft D66 nu een motie 
ingediend. Hoe wordt gedacht over het tweede deel dat gaat over het spreiden van de gelden over 
vier jaar in plaats van over drie jaar?  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat dit D66 niet uitmaakt als dit kan voorkomen dat de gemeente onder 
preventief toezicht komt te staan.  
 
De heer Menke  vindt het wel een beetje improviseren met zo veel stukken op de valreep. 
Hij denkt dat het erom gaat dat een incidentele dekking vervangen wordt door een structurele dekking. 
Door een termijn van vier jaar in plaats van drie jaar te nemen, is volgens de provincie de begroting 
sluitend. Uit het verslag binnen het presidium concludeert hij dat deze operatie het gevolg is van een 
strijd tussen de preciezen en de rekkelijken op boekhoudkundig gebied. Hij vindt het vreemd dat een 
dekking uit de algemene reserves structureel is, omdat je daar niet te lang mee kunt doorgaan. Nog 
vreemder is dat deze dekking leidt tot een fors overschot in de jaren 2012-2015. Dat overschot wordt 
weer teruggestort in de reserves, waardoor er uiteindelijk niets verandert.  
Hij denkt dat de twijfel bij de provincie zit in de bezuinigingseffecten van de ZBB. Daaruit moet 
uiteindelijk 4 miljoen euro komen. Hij kan zich voorstellen dat de provincie meer wil weten over dat 
ZBB-proces. Het is tenslotte een nieuw proces in gemeenteland. Daarom stelde hij ook een scorekaart 
voor om 24 items in de begroting te monitoren. Hij wil nog deze maand die scorekaart uitwerken 
samen met de begrotingswerkgroep, zodat het college de organisatie kan monitoren en de raad het 
college kan monitoren. Dat zal maandelijks moeten gebeuren.  
De motie van D66 ziet problemen voor 2012. Hij constateert dat de gemeente 800.000 euro overhoudt 
in 2012. Deze motie gaat veel te ver en veegt weer van alles bij elkaar. Niet investeren is economisch 
niet verstandig. De bezuinigingen wil hij vinden in de ZBB en in de samenwerking. Als de raad daar 
iedere maand bovenop zit, dan is er geen probleem in 2012. Als het daarna nodig zou zijn om een 
structurele dekking te vinden, dan kan dat tijdens het lopende proces gebeuren.  
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het CDA deze begroting vooral niet goedgekeurd heeft, omdat er veel 
dingen in stonden die niet de toets van de begrotingssystematiek konden doorstaan. Het CDA heeft al 
tijdens de rotonde en ook tijdens de raadsvergadering gevraagd wat de provincie hiervan vond.  
Het CDA wil eerst met de provincie praten hoe deze dit stuk ziet, mede in het licht van de ZBB. Hij 
heeft geen behoefte aan een enorme discussie, zoals met het comité, over wie er nu gelijk heeft. Na 
dat gesprek zou hij er graag in de decemberraad nog iets over willen kunnen zeggen. Het is nu te 
prematuur om er iets van te vinden. Hij prefereert het om eerst het gesprek met de provincie te voeren 
en daarna te repareren. Dit is de verkeerde volgorde.  
 
De heer Menke  zegt dat dit gesprek alleen mag plaatsvinden als er een sluitende begroting ligt. In het 
ambtelijk en ambtelijk-bestuurlijk overleg met de provincie is duidelijk geworden dat deze wijzigingen 
zouden zorgen voor een sluitende begroting. De provincie wil nu in het gesprek horen wat precies 
voor ogen staat met de ZBB en de samenwerking. Dit is dus de goede volgorde. Eerst moet de al 
sluitende begroting nu ook structureel sluitend gemaakt worden.  
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het CDA niet voor niets bij de behandeling van de begroting vroeg wat 
de provincie hiervan vond. Toen klopte het en nu blijkt het niet te kloppen. Het is juist dat er een 
sluitende begroting gepresenteerd moet worden aan de provincie. Hij zou het vervelend vinden als op 
basis van het gesprek met de provincie de begroting hier nog een keer op tafel moet komen.  
 
De heer Colenbrander  zegt dat toegewerkt moet worden naar de wens van de provincie. 2012 had al 
een sluitende begroting. De volgende jaren zijn een raming. Maar de provincie wenst voor vier jaar 
een sluitende begroting. De oplossing is volgens hem om al deze jaren incidenteel geld toe te voegen 
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aan de algemene reserve, terwijl die 3 miljoen euro structureel geld ontrokken moet worden aan de 
algemene reserve. Het is eigenlijk een eenvoudige boekhoudkundige aanpassing.  
Het ZBB-verhaal moet nog zijn uitwerking krijgen en zou dan geen probleem moeten geven.  
In de motie van D66 staan weer veel voorwaarden die Lokaal Belang niet kan onderschrijven. 
 
De heer Sluiter  zegt dat het duidelijk is dat er ruis op de lijn zit. Het is eigenlijk een technische 
aanpassing die wel discipline vraagt. Want nu is er elk jaar een overschot en het is wel de bedoeling 
dat dit bedrag ook werkelijk weer naar de reserves toegaat. Daar zal de VVD heel scherp op toezien. 
Hij ziet daarom uit naar het gesprek met de provincie.  
De motie zou belemmerend werken. Wel steunt de VVD de begeleiding door de raadswerkgroep.  
 
Wethouder Van Balveren haalt de heer Colenbrander aan die zei dat deze wijziging gezien kan 
worden als een technische aanpassing. Met het plegen van deze correctie houdt de gemeente in 2013 
ruim 500.000 euro over, terwijl er in 2014 ruim 700.000 euro en in 2015 meer dan 900.000 euro wordt 
overgehouden. Hij noemt die getallen, omdat deze in de begroting staan als stelpost ZBB. Als de ZBB 
totaal geen opbrengst zou geven, is de begroting nog structureel gedekt.  
Met de provincie heeft voor de begroting een gesprek plaatsgevonden. Toen heeft hij gerefereerd aan 
het gesprek met gedeputeerde Van de Kolk vorig jaar, toen de ZBB ook al in de begroting stond. Toen 
was er wel begrip en is er geen discussie meer over geweest. Nu is er een andere gedeputeerde en 
zijn ook de spelregels gewijzigd. In een gesprek bleek dat er een omzetting zou moeten plaatsvinden 
om de begroting als structureel dekkend te kunnen zien. Daarna kwam de provincie met de opmerking 
dat volgens de nieuwe regels de meerjarenraming van de Begroting 2011 ook gewijzigd diende te 
worden. Hij is ervan overtuigd dat de provincie in het komende gesprek meer begrip voor de ZBB zal 
krijgen.  
In de Begroting 2012 is nu een overschot van bijna 1 miljoen euro. Hij onderstreept de woorden van 
de heer Sluiter dat wel vastgehouden moet worden aan de taakstellingen, omdat anders de 3 miljoen 
euro niet terug kan vloeien. 
 
De voorzitter  zegt dat het duidelijk moet zijn dat er nog geen eindoordeel ligt van de provincie. Dat 
komt er pas na het komende overleg.  
 
De heer Canter Cremers  stuit het tegen de borst dat gedaan wordt of er een sluitende begroting was. 
Ook wordt nu gedaan of die spelregels van de provincie nog niet bekend waren. Die spelregels zijn 
begin 2011 toegestuurd. De begroting is niet volgens die regels opgesteld en daarom moet er nu een 
greep in de reserves gedaan worden. Dat is de kern van de discussie en dit is niet af te doen als een 
boekhoudkundige aanpassing. Dat is ver bezijden de waarheid.  
Hij constateert dat zijn motie niet gesteund wordt. Daardoor wordt niet voldaan aan de voorwaarden 
die D66 stelde aan goedkeuring van deze wijziging.  
 
De heer Van de Wardt  wil het voorstel van het college meenemen naar de provincie en pas daarna in 
de raad constateren of dit voldoende is. Hij wenst niet dat de begroting nu gewijzigd wordt en dat deze 
mogelijk na het gesprek nogmaals aangepast zou moeten worden.  
Het CDA blijft erbij dat op deze wijze niet ingestemd wordt met het voorstel.  
 
De heer Colenbrander  gaat akkoord met een uitwerking in de begrotingswerkgroep van de scorekaart 
voor de ZBB. Omdat uiteindelijk de reserves nauwelijks wijzigen, vindt hij dat aan de provincie nu dit 
wijzigingsvoorstel voorgelegd kan worden.  
 
De voorzitter  zegt dat het voorstel met steun van Lokaal Belang, PvdA en VVD aanvaard is. Het CDA 
vindt het voorstel te vroeg komen en D66 is tegen dit voorstel.  
Gezien het tijdstip krijgt hij toestemming om het Rioleringsplan in de volgende vergadering te 
behandelen. 
Wat betreft het vragenuur zijn er drie vragenstellers. De heer Vossers gaat akkoord met uitstel tot 
22 december. Mevrouw Aalbers wil haar vraag vandaag stellen. De heer Heldoorn gaat akkoord met 
een schriftelijk antwoord. Mocht het nodig zijn, dan komt hij de volgende vergadering op dit punt terug. 
 
 
13. Herziening Gemeentelijk Rioleringsplan 
 
Uitgesteld tot 22 december. 
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14. Financiële gevolgen ISWI-begroting in verband met de wijziging van het re-integratiebeleid 
 
De heer Steentjes  zegt dat het CDA kan instemmen met de voorgestelde beslissing. Hij wil aan de 
afgevaardigden naar het ISWI meegeven dat er zorgen zijn over de benutting van de reserve om de 
verliezen van 2012 te compenseren. Hij stelt hun voor te vragen om een actieplan voor de situatie na 
2012.  
 
De heer Wildenbeest  zegt dat hij in de septembervergadering al zijn zorgen heeft uitgesproken. Die 
zorgen zijn er bepaald niet minder op geworden. Hij gaat ervan uit dat in januari met het ISWI verder 
gesproken wordt over dit onderwerp. 
Lokaal Belang steunt het voorstel. 
 
Wethouder Rijnsaardt  wil alleen een mededeling doen. Hij meldt dat er een kort geding komt dat 
aangespannen is door de gemeente Aalten tegen het ISWI.  
Hij zal de gedane aanbevelingen meenemen.  
 
De heer Sluiter  vindt de mededeling van de wethouder wel zorgelijk. Een probleem tussen ISWI en 
Aalten kan wel eens verstrekkende gevolgen hebben, die ook deze gemeente raken. Hij denkt dat 
Oude IJsselstreek misschien een rol kan vervullen.  
 
De voorzitter  zegt dat hiermee dan het besluit genomen is. 
 
 
15. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 
16. Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen 
 
Er zijn geen meldingen. 
 
 
17. Ingekomen stukken 
 
Mevrouw Van der Meer  vraagt wat er gedaan is met de brief van de heer Meijerman uit Varsseveld 
over het wegpesten van een homopaar uit Ulft.  
 
De voorzitter  zegt dat dit een van de reacties is die op die kwestie gekomen is. Hij heeft een gesprek 
gevoerd met deze heer en ook met degene door wie hij volgens hem gepest wordt. Met beiden heeft 
hij een afspraak gemaakt hoe hiermee omgegaan kan worden.  
 
Mevrouw Van der Meer  vraagt of er nog een vervolgafspraak komt. 
 
De voorzitter  geeft aan dat hij een suggestie voor een oplossing gedaan heeft en dat het nu verder 
aan hen is.  
 
Mevrouw Hofs  gaat in op stuk onder D, nummer 9, gespreksverslag voortgang jongerenraad. Zij zegt 
dat er vorig jaar een jongerenraad heeft plaatsgevonden in deze zaal. Sinds december 2010 hebben 
de fracties geen informatie over de jongerenraad gekregen. Er zijn wel andere initiatieven geweest. Zo 
is er onlangs een oprichtingsvergadering geweest van een politiek jongerencentrum, waar zij bij 
aanwezig was. Zij vraagt onder welke voorwaarden de gemeente subsidie verleent aan dergelijke 
bijeenkomsten. Zij vraagt hoe onafhankelijk deze groep is en of er een mogelijkheid is om dit initiatief 
samen te voegen met de jongerenraad.  
 
Wethouder Sluiter  zegt dat het initiatief van het politiek jongerencentrum nu nog uitgaat van enkele 
jongeren uit D66. Het is de bedoeling dat meerdere partijen hieraan gaan deelnemen. Er zullen ook 
gesprekken tussen hen en de initiatiefnemers van de jongerenraad zijn om te kijken of een koppeling 
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mogelijk is. Ook is er een gesprek geweest bij het Almende College waar men openstaat voor dit soort 
initiatieven.  
 
Mevrouw Van der Meer stelt stuk C.1 van de gemeente Westvoorne aan de orde betreffende de 
Japanse duizendknoop. Zij is zelf betrokken geweest bij de bestrijding van agressieve plantensoorten.  
Zij weet dat deze plant bedreigend kan zijn voor de vegetatie in de Achterhoek en vraagt wat de 
gemeente hieraan wil doen. Mensen dragen wel de verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving, 
maar weten natuurlijk niet alles. Daarom verzoekt zij om informatie te geven aan de burgers over de 
gevaren en de bestrijding van deze plant.  
 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat hij dit op de betreffende afdeling zal bespreken en zal kijken hoe 
hierover gecommuniceerd kan worden.  
 
Mevrouw Van der Meer  stelt ook stuk C.7, het memo over het geurbeleid aan de orde. D66 is tegen 
niet grondgebonden intensieve veehouderijen en wil een reactie geven. Geuroverlast is moeilijk te 
meten, omdat de overlast van veel variabelen afhankelijk is. Nu is vanachter het bureau een 
wiskundige formule op de geur losgelaten. Dit memo lost niets op. Het was interessanter geweest om 
het onderzoek van de GGD mee te nemen in het memo. Dat rapport stelt dat het huidige beleid 
gevolgen kan hebben voor een veel groter gebied. Dat zullen gevolgen zijn ten aanzien van de 
gezondheid en de economie. Dit laatste door daling van de waarde van onroerend goed en van 
toeristische belangstelling. Nu verschuilt men zich achter regelgeving en blijft het spanningsveld 
tussen de verschillende gebruikers van dit gebied in stand.  
 
De voorzitter  zegt dat de raad bij dezen kennisneemt van deze stelling. Daarna worden de 
ingekomen stukken vastgesteld. 
 
 
18. Vaststelling notulen raadsvergaderingen 13 oktober, 1 en 3 november 2011 
 
De voorzitter  zegt dat er geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen zijn. De raad stelt deze drie 
vergaderverslagen vast. 
 
 
19. Vragenhalfuur 
 
Mevrouw Aalbers  zegt dat haar punt gaat over 15 december. Vandaar dat geen uitstel mogelijk is. 
Eind 2011 sluit de Stichting DaAr haar werkplaats in Silvolde. De huur is per 15 december opgezegd. 
De cliënten kunnen naar Doetinchem. 
Het gaat hier om psychisch kwetsbare mensen al dan niet met een AWBZ-indicatie. Door vrijwilligers 
is ooit in Varsseveld de Cor Heilstichting opgericht om voor deze mensen een opvang te creëren om 
de stap naar arbeid weer mogelijk te maken. Tot 15 december is er door deze stichting, Radar en GG-
net opvang voor deze mensen geweest. De gemeente subsidieerde deze stichting vanuit een 
verantwoordelijkheidsgevoel. Vanaf 2014 wordt het een gemeentelijke taak.  
De CDA-fractie maakt zich grote zorgen en denkt dat dit het begin is van grote bezuinigingen. 
Zij vraagt aan de wethouder hoe de gemeente om wil gaan met deze mensen die tussen wal en schip 
dreigen te raken. Welke acties worden er nu ondernomen en welke actie wordt ondernomen om in 
2014 klaar te zijn voor deze taak? 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat alle mensen bij deze stichting een indicatie hebben. DaAr is voor hen 
verantwoordelijk. Het college betreurt het vertrek van DaAr uit Silvolde. DaAr heeft de plicht om te 
zorgen dat mensen in de regio terecht kunnen. Dat kan ook weer Silvolde worden.  
De Cor Heilstichting zat op een bijzondere wijze geïntegreerd binnen de activiteiten van DaAr op die 
locatie. Er was in principe geen subsidierelatie meer met de Cor Heilstichting. De opgave is nu om de 
Cor Heilstichting te helpen, maar bedacht moet worden dat de stichting per 2014 op eigen benen dient 
te staan. Hij komt nog terug op deze kwestie.  
 
Mevrouw Aalbers  vraagt of zij erop aan kan dat er tot 2014 voor deze mensen een overgangsregeling 
komt.  
 
Wethouder Rijnsaardt  zal ernaar kijken en dan kan de raad daar wellicht een besluit over nemen.  
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De heer Canter Cremers  zegt dat dit onderwerp ook aan de orde kwam op de Wmo-raad, waarbij 
mevrouw Sluiter aanwezig was. Zij zegde ook toe dat ernaar gekeken zou worden. Inmiddels zijn er al 
vier tot vijf weken verloren. 
 
Wethouder Rijnsaardt  begrijpt dat dit zo overkomt, maar deelt deze mening niet. De mensen die door 
de gemeente bij DaAr zijn ondergebracht, zijn allemaal onder dak. Het gaat over twee doelgroepen. 
De niet-geïndiceerde groep is de groep van de Cor Heilstichting. Het is onduidelijk om hoeveel 
mensen het gaat. Het getal varieert van drie tot vijftien personen die er allen op vrijwillige basis zijn.  
 
 
20. Sluiting 
 
De voorzitter  wijst nog even op de pepernoten die iedereen aantreft, hoewel het strooibeleid niet op 
de agenda staat. Hij sluit om 23.30 uur de vergadering en dankt allen voor de inbreng en de 
aanwezigheid. 
 
 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
 


