
 

 

Geachte voorzitter, 

 

Laten we met het belangrijkste beginnen: D66 keurt de voorliggende begroting 2012 af. 
Ik  zal dit toelichten. 

Voor ik aan mijn toelichting begin eerst een compliment. We hebben de neiging om ons te 
concentreren op dat wat in onze ogen fout gaat. Maar in de gemeente gaat natuurlijk ook heel 
 veel goed.  Ik noem een paar voorbeelden. We hebben een goed functionerende brandweer en 
politie, het huisvuil wordt keurig opgehaald en er zijn veel voorzieningen zoals sportvelden en 
plantsoenen die goed worden onderhouden. Dagelijks worden veel mensen op heel veel 
gebieden goed geholpen op het gemeentehuis.  In diverse kernen hebben we bijzondere 
voorzieningen die zeker bijdragen aan het plezierige leefklimaat in onze gemeente. Natuurlijk 
de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Maar ook het Borghuus in Varsseveld, de Rietborgh in 
Terborg, de Lichtenberg in Silvolde.  Ik zei het al er is veel goeds in de gemeente.  D66 
spreekt daarom zijn bewondering uit voor alle medewerkers van de gemeente die zich 
dagelijks inzetten om dit alles tot stand te brengen. 

D66 heeft wel problemen met de bestuurlijke prioriteiten die u legt. Daar wijkt onze mening 
diametraal af van die van u. U weet ook dat elke euro maar een keer uitgegeven kan worden. 
Uw keuzen zijn daarom de onze zeker niet . Ik zal u uitleggen wat ik bedoel. 

Dit voorjaar besloot u bijvoorbeeld tot het structureel verhogen van de subsidie aan de DRU 
Cultuurfabriek met zo’n €400.000,--.  Deze extra subsidie aan de DRU Cultuurfabriek gaat 
ten koste van andere zaken. In dit geval zijn dat de sportaccommodaties. Daar moet nu 
structureel vier ton extra op worden bezuinigd. 

Daarom ook stellen we grote vraagtekens bij uw andere DRU prioriteiten. In de voorliggende 
begroting stelt het College, dat er geen geld is voor Nieuw Beleid. De miljoeneninvesteringen 
in het DRU-complex en Industriepark laat u echter volledig ongemoeid. Veel geld wordt 
uitgetrokken voor een DRU-Evenementenhal (!), voor een DRU-Afbramerijproject en voor 
DRU-parkeerplaatsen over de Oude IJssel in de weilanden. Mooi projecten allemaal. Ze 
kosten wel geld, zeker qua exploitatie. Daar wordt nog helemaal geen aandacht aan 
geschonken. Met de DRU Cultuurfabriek hebben we wel een voorbeeld waar het heen kan 
gaan. Hoe realistisch is het dan dat een vrij kleine gemeente als de Oude IJsselstreek dit soort 
omvangrijke projecten initieert? Voor D66 een groot vraagteken. Hoe het ook zij ook nu is het 
weer zo: Het geld dat in de DRU projecten wordt gestoken, leidt tot bezuinigingen elders. U 
bezuinigt bijvoorbeeld op de bibliotheek, op Fidessa en op Natuur & Milieu Educatie,afgekort 
NME. Met deze bezuinigingen, zeker zoals ze nu voorgesteld worden, ben ik het oneens. 
Zeker de bezuiniging op het NME is wat ons betreft ongewenst en misschien ook niet slim. 
De investering daarin levert immers ook nog geld op. 

  



Ook bij het door u gevolgde proces rond de bezuinigingen heb ik mijn bedenkingen. Diverse 
gesubsidieerde instellingen  hebben het inmiddels aangegeven: uw bezuinigingen komen 
zonder voorgaand overleg uit de lucht vallen. D66 wijst deze handelswijze af. De normale 
gang van zaken is eerst praten en dan pas bezuinigen. Ik snap niet waarom u dat niet doet. 

In navolging van de uitspraken van het burgerbegrotingsforum van vorig jaar vinden wij dat 
een duidelijke fasering van de DRU projecten op zijn plaats is. Eerst de omvang van de 
exploitatietekorten bij DRU cultuurfabriek tot  aanvaardbare proporties terugbrengen, dan pas 
verder met andere ontwikkelingen. En natuurlijk bij iedere verdere ontwikkeling zorgen voor 
een breed draagvlak ondersteund met gedegen en heldere exploitatie opzetten die uitgaan van 
een minimale inbreng van de gemeente. Hiermee komt meer dan voldoende geld vrij om de 
bezuinigingen op het NME, Fidessa en de bibliotheek voor de korte termijn terug te draaien. 
In overleg kan natuurlijk wel gekeken worden naar de mogelijkheden op de langere termijn. 

Voorzitter, met een pas op de plaats voor de Dru projecten is er ook ruimte voor het 
onderhoud van de wegen. Zoals bekend hebben we al een achterstand van €2 miljoen in het 
onderhoud van de wegen. En u weet ook, een scheurtje in het wegdek dat voor de winter niet 
is dichtgestopt wordt een scheur in de winter. Met andere woorden: de 2 miljoen van nu is 
volgend jaar weer echt weer heel veel meer. U trekt geen geld uit om de achterstand in te 
lopen. Sterker nog u bezuinigt verder op het onderhoud. Voor ons is het duidelijk: een sterk 
oplopende rekening wordt steeds verder naar de toekomst verschoven.  Vandaar dat wij de 
prioriteiten anders leggen. 

Concrete Vragen zijn derhalve: 

Is het college bereid een pas op de plaats te maken met de uitvoering van de DRU projecten 
en de daardoor vrijkomende gelden aan te wenden voor: 

a)  het terugdraaien van de bezuinigingen op  NME, Fidessa en  de Bibliotheek, als ook 
andere partijen waarmee niet van tevoren over de opgelegde bezuinigingen is overlegd? 

b) het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van de wegen ? 

c) Het verminderen van de bezuinigingsdoelstelling voor de sportaccommodaties? 

 

Voorzitter, ook op andere terreinen hebben we problemen met uw begroting. U noemt het 
 bijvoorbeeld een “sluitende meerjarenbegroting . D66 kan dit niet met u eens zijn. Daarvoor 
zitten er teveel stelposten, teveel grepen uit de algemene reserve, teveel boterzachte 
bezuinigingsmaatregelen in. En als klap op de vuurpijl benoemt u zelf een tekort in 2015, dus 
over uw regeerperiode heen.  Dat is altijd een politieke doodzonde geweest en is het voor ons 
nog steeds. 

We vinden het opmerkelijk dat de PvdA kennelijk zijn sociale karakter steeds verder achter 
zich laat. Vooruitlopend op rijksbeleid gaan we bezuinigen op de allerzwaksten in de 
samenleving, De inkomensnorm voor de bijzondere bijstand wordt verlaagd van 120 % van 
de bijstand naar 110%. En dat levert maar liefst €30.000,-- op. D66 vindt dat dat anders moet. 

  



In de begroting geeft het College aan, dat er miljoenen structureel zullen moeten worden 
bezuinigd. Dat zijn we met u eens. Maar u geeft vrijwel niet concreet  aan, waar dat zijn 
beslag zal kunnen krijgen. Er moeten rekenkundig nog eens zo’n 40 a 50 formatieplaatsen 
verdwijnen, zo’n 15%  van de huidige formatie. U denkt dit  deels te realiseren  via 
intergemeentelijke samenwerking. Maar een doordacht strategie hoe die samenwerking aan te 
gaan, op welke terreinen en wat er mee te bereiken, nee die worden niet gepresenteerd. 

Hoe je het wendt of keert: als je zoveel arbeidsplaatsen wil laten verdwijnen, zul je ook  taken 
moeten schrappen. Maar welke taken? Ook die discussie in de vorm van een strategische 
heroriëntatie verplaatst u naar ergens in de toekomst. Voor mij is dat onaanvaardbaar. D66 
vindt een strategische heroriëntatie logisch en op zijn plaats. Maar dan wel in de goede 
volgorde. Dat is eerst de discussie met de raad over de taken, dan pas de invulling van het 
functieboek en de bezuinigingen. 

Dat er haast moet worden gemaakt met de takendiscussie is ons inmiddels wel duidelijk. 
Eigenlijk had die allang  gevoerd moeten zijn. Het BMC adviesrapport uit 2008 gaf immers al 
aan: 

1) de gemeente heeft ruim 20% minder fte dan referentie gemeenten 

2) De werkdruk op veel afdelingen is onaanvaardbaar hoog, 

3) de span of control van sommige managers is buiten proportie. 

Sindsdien heeft u de taken gelaten voor wat ze zijn, maar het aantal fte verder verminderd. 

In de toespraak van de heer Rougoor van LTO bij de raadsrotonde heeft  iedereen kunnen 
horen waar dat toe leidt. Ook onze WMO raad ervaart de gevolgen van uw beleid op dit 
terrein. In haar vergadering van  twee weken geleden stelde de WMO raad  vast dat het 
vergaderverslag van de vorige vergadering er niet was. Ook stelde ze vast dat een lange  lijst 
van brieven en stukken, ik meen 19 in totaal, al heel lang wacht op een antwoord of 
afhandeling.  Een behoorlijk aantal zelfs al bijna een jaar. Voor de WMO raad reden een 
duidelijk ultimatum te stellen: Voor 5 december moet de achterstand weggewerkt zijn, anders 
leggen ze het werk neer.  D66  vindt het kwalijk dat u het zover heeft laten komen. 

  

Onze concrete vraag is: 

 Is het college bereid op korte termijn de discussie over de taken met de raad te voeren en de 
ingeplande bezuinigingen terug te draaien tot de uitkomst ervan bekend is? 

 Voorzitter, Natuurlijk is er over de begroting nog veel meer op te merken. Ik zal me 
beperken.  Om de stille reserves kan ik echt niet heen. Ik neem aan dat het uitgebreide lijstje 
met stille reserves is bedoeld om de mensen gerust te stellen, te laten zien dat  de financiële 
positie van de gemeente best goed is. Ik vraag me af of u zich realiseert dat u bij velen precies 
het tegenovergestelde heeft bereikt. Nagenoeg iedereen die ik de afgelopen weken sprak 
begon over het fictieve karakter van dit lijstje. Een gemeentehuis opvoeren als stille reserve is 
natuurlijk leuk, maar niet erg praktisch. Waar laat je de ambtenaren als je het verkocht hebt? 
Natuurlijk verkopen en terughuren kan, maar dit voorjaar hebben we het al uitgebreid gehad 



over de winstopslagen waarmee je dan wordt geconfronteerd.  Los daarvan krijg ik ook veel 
opmerkingen over de waarderingsgrondslag. In veel gevallen is die discutabel. Als je het op 
deze manier wil presenteren, zou je voor het merendeel moeten uitgaan van de opbrengst 
grond minus sloopkosten. En dan verdampt de stille reserve snel, nog sneller zelfs dan de 
nuon  gelden. 

  

Onze concrete vraag: Is het college bereid de stille reserves te verkopen? 

We hebben het inmiddels al een paar keer gehad over uw manier van omgaan met het 
raadsbesluit van dit voorjaar rond de bestemming van €18,6 miljoen van de NUON gelden. 
Alsof er nooit een discussie en raadsbesluit is geweest worden ze nu weer integraal opgevoerd 
als algemene reserve. Is dit besturen nieuwe stijl? Raadsbesluiten negeren als ze niet van pas 
komen? Uw toevoeging aan de algemene reserve juicht D66 inhoudelijk toe, de methode wijst 
ze af. Kortom er moet een nieuw raadsbesluit komen. 

Onze concrete vraag:  Wanneer komt het college met het raadsvoorstel om de bestemming 
van de NUON gelden terug te draaien? 

Over de presentatie van de begroting hebben we het hier aan het begin van de vergadering al 
gehad. D66 blijft het bijzonder spijtig vinden dat de aangenomen verbetersuggesties van de 
werkgroep begrotingsopzet niet zijn doorgevoerd. Het resultaat is namelijk een begroting die 
voor het gemiddelde raadslid niet te doorgronden is. Ook daarom wijst D66 deze begroting af. 

Tot slot nog even de relatie met de toezichthouder, de provincie. Op basis van de 
voorliggende begroting en de begrotingsbrief van de provincie kan ik me nauwelijks 
voorstellen dat de gemeente ontkomt aan preventief toezicht. Maar ik geef direct toe, politieke 
processen zijn moeilijk voorspelbaar en de wonderen zijn de wereld nog niet uit.  Zelf hou ik 
er niet van om afhankelijk te zijn van wonderen. Maar goed: ieder het zijne. 

Samengevat: D66 keurt deze begroting af, want: 

1. Uw prioriteiten bij de vele DRU projecten zijn niet de onze  
2. D 66 vindt dat de  bezuinigingen op instellingen en projecten zoals Fidessa, het NME 

en de bibliotheek moeten worden teruggedraaid en eerst na overleg met de betrokken 
partijen kunnen worden ingevuld.  

3. Er moet eerst een takendiscussie met de gemeenteraad worden gevoerd voordat er 
wordt geschrapt in de formatie op het gemeentehuis  

4. U confronteert uw opvolgers met een tekort in 2015  
5. De presentatie voldoet niet aan het raadsbreed onderschreven besluit daarover  
6. De bezuinigingsvoorstellen in de begroting worden niet of nauwelijks toegelicht  
7. De stille reserves hebben een sterk opgeklopt karakter 

  

Tot zover in eerste termijn. 

 


