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1. Opening 
 
De voorzitter  opent om 20.00 uur de raadsvergadering en heet allen hartelijk welkom. 
Hij spreekt de vaste woorden ter opening van de raadsvergadering. 
Hij geeft aan dat mevrouw Van der Meer iets verlaat is. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter zegt dat deze vergadering geheel gewijd is aan de Begroting 2012 en de 2e Berap 
2011. 
Vooraf wil hij echter twee zaken aan de orde stellen. 
Allereerst stelt hij voor het rapport van het comité van verontruste burgers in een aparte vergadering in 
de loop van november te behandelen. Dan is het mogelijk voor het college om eerst een reactie op de 
brief aan de raad toe te zenden. Dan kan deze zaak besproken worden op basis van alle informatie. 
Het tweede punt betreft een brief van D66 naar aanleiding van het rapport van het comité. Deze 
fractie verzoekt het college om het bureau BING een integriteitsonderzoek in te laten stellen.  
De heer Alberse zegt dat hij zich gekwetst voelt dat zijn integriteit en die van de collegeleden door een 
fractie in twijfel wordt getrokken. Hij distantieert zich van de suggestie die van deze brief uitgaat dat er 
zaken in het gemeentebestuur niet in de haak zijn. Hij heeft opgezocht naar welke onderwerpen het 
bureau BING onderzoek doet. Dat betreft belangenverstrengeling, financiële malversaties, fraude, 
corruptie, diefstal, manipulatie, misbruik van informatie en bevoegdheden, onverenigbare activiteiten, 
seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.  
Als D66 dergelijke verdenkingen heeft, moet de fractie die uiten. Door dit te willen onderzoeken wordt 
de suggestie gewekt dat dit nodig is. Dat knaagt aan het gezag van gemeenteraad en college en 
daarmee aan het gezag van de gemeente. Het vertrouwen in de gemeente is nu geschaad. Hij 
betreurt het zeer dat D66 al met dit voorstel komt, voordat het college de kans heeft gehad met een 
reactie op het rapport te komen. Een volksvertegenwoordiger dient zich eerst te laten informeren, 
voordat hij in het openbaar een mening of reactie geeft.  
Hij verzoekt D66 om deze brief in te trekken en aan te geven dat het de fractie spijt dat wellicht 
onbedoeld de integriteit van hemzelf, het college en de raad ter discussie is gesteld.  
Dan kan daarna op basis van vertrouwen in elkaar de bespreking plaatsvinden van de belangrijke 
agenda van vandaag.  
 
De heer Canter Cremers  vraagt om een schorsing.  
 
De voorzitter  schorst de vergadering om 19.45 uur en heropent de vergadering weer om 19.55 uur. 
 
De heer Canter Cremers  wil eerst de brief voorlezen, omdat hierover onduidelijkheid lijkt te bestaan.  
De brief begint met aan te geven dat D66 onlangs het rapport van de verontruste burgers en de 
reactie daarop van het college heeft ontvangen. Hoewel D66 de snelle reactie van het college 
waardeert, is de fractie minder blij met het procedurevoorstel.  
D66 concludeert dat de teneur van het rapport sterke overeenkomsten heeft met de kanttekeningen 
van de partij bij de bestuurlijke prioriteit voor het DRU-complex. Dat geldt ook voor de door het comité 
geuite zorgen voor de grondexploitaties.  
Nieuw is echter dat het comité twijfelt aan de verstrekte cijfers en ook de integriteit ter discussie stelt. 
Daarom vindt D66 de inschakeling van de externe accountant wel een stap in de goede richting, maar 
is deze stap nog onvoldoende.  
D66 meent dat alle betrokkenen van blaam gezuiverd kunnen worden door een integriteitsonderzoek 
van het bureau BING. Dit bureau heeft voldoende kennis in huis om alle financiële en bestuurlijke 
aspecten te onderzoeken. Daarbij zou het goed zijn om na te gaan of alle fracties, waaronder dus ook 
de oppositiepartijen, wel voldoende alert zijn geweest.  
De brief eindigt met het verzoek dit onderwerp op 1 of 3 november in de raad te behandelen.  
Spreker zegt dat hij de afgelopen dagen veelvuldig contact heeft gehad met de voorzitter over deze 
brief. Hij heeft daarbij meerdere keren het volstrekte vertrouwen in de voorzitter uitgesproken en dat 
doet hij bij dezen nogmaals. De brief en het onderzoek zijn ook bedoeld om de gemeente van alle 
blaam te zuiveren. Als er andere suggesties zijn gewekt, spijt hem dit bijzonder. De fractie staat nog 
steeds achter de brief. Wel gaat hij akkoord met uitstel van de behandeling tot een moment waarop de 
toegezegde verklaring gereed is.  
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De voorzitter  begrijpt dat de brief niet ingetrokken wordt, maar dat wel het vertrouwen uitgesproken 
wordt. Tegelijkertijd wil D66 wel het onderzoeksvoorstel overeind houden. Uit de zaal kwam al de 
reactie over welke blaam het gaat als D66 de gemeente van blaam wil zuiveren.  
Het college zal nog inhoudelijk op het rapport reageren. Daarom verzoekt hij dit voorstel nu in te 
trekken en eventueel na behandeling van het rapport en de reactie van het college alsnog met het 
voorstel te komen. Dat is, indien het in die volgorde gebeurt, het volste recht van ieder raadslid.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat D66 geen enkele beschuldiging uit. Dat doet het comité.  
 
De voorzitter  zegt dat het hier gaat over de positie van de gemeenteraad en dat is niet te vergelijken 
met een derde die iets vindt. Als een volksvertegenwoordiger het vertrouwen heeft, waarom wil hij dan 
een onderzoek? 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat dit ook om te draaien is. Als er niets te verbergen is, waarom is er 
dan iets tegen een onderzoek? 
 
De heer Hengeveld  zegt dat dit Lokaal Belang echt te ver gaat. Het is wel de toon die de muziek 
maakt. Als de toon onzuiver is, kun je beter ophouden met muziek maken.  
 
De voorzitter  betreurt het dat dit op deze manier loopt. 
 
 
3. Begroting 2012 en 2e Berap 2011 
 
De voorzitter  geeft eerst het woord aan de voorzitter van de begrotingswerkgroep. Daarna zullen de 
fractievoorzitters in de vooraf bepaalde volgorde de algemene beschouwingen houden. 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat in de raadswerkgroep aan de orde kwam of de begrotingsopzet wel in 
lijn is met de voorstellen vanuit het presidium die gebaseerd waren op de uitspraken van de 
begrotingswerkgroep van alle fracties.  
Tot afgelopen donderdag had hij de indruk dat de fracties zich grotendeels konden vinden in de 
voorgelegde begroting. D66 stuurde echter een e-mail met de vraag waarom de financiële richtlijnen 
niet volledig opgevolgd waren. De financiële afdeling heeft de opdracht gekregen om de 
kanttekeningen van D66 te toetsen. Uit deze toetsing blijkt dat een aantal verwachtingen niet of 
onvoldoende zijn ingevuld. Hij zal op korte termijn als voorzitter van de werkgroep hierover spreken 
met de wethouder.  
Het lijkt hem dat verdere behandeling van de begroting niet onmogelijk is, gezien de aard van de 
kanttekeningen en de gedane toezeggingen.  
 
De heer Menke had verwacht dat de raad nog een reactie moest geven op het voorstel van de 
burgemeester voor de behandeling van het rapport. 
 
De voorzitter  had impliciet aangenomen dat de raad hiermee instemde. Hij vraagt of dit klopt. Dat 
blijkt het geval.  
 
De heer Menke  zegt dat hij het rapport knarsetandend gelezen heeft en dat het goed is om voldoende 
aandacht aan het rapport te schenken, omdat burgerparticipatie hoog in het vaandel staat. Bovendien 
dient eerst het college nog te reageren.  
Hij begint zijn algemene beschouwingen met aan te geven dat men veel van het kabinet Rutte 
zeggen, maar niet dat het niet consequent een fors bezuinigingsbeleid uitvoert. Na bezuinigingen op 
defensie, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking, werden na de Statenverkiezingen de 
bezuinigingen op gezondheidszorg, bijstand, jeugdzorg, mensen met een handicap, kunst, cultuur en 
onderwijs aangekondigd. Dat er bezuinigd wordt staat niet ter discussie. Maar zelfs over de omvang 
ervan wordt nauwelijks meer gepraat. Dat is opvallend. In de internationale vergelijkingen doet 
Nederland het economisch heel behoorlijk. Buiten Nederland kijkt men vreemd op van de mate van 
overheidsbezuinigingen en vraagt men zich af of dat nodig, of zelfs wenselijk is.  
Het is dan waarschijnlijk dat andere dan vooral economische redenen een rol spelen bij de omvang 
van de bezuinigingen. Die redenen zijn ideologisch.  
Want de grote groep van mensen met een midden- en lager inkomen in Nederland zal meemaken dat 
op alles wat voor en door hen is opgebouwd wordt bezuinigd.  
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Zorg, kinderopvang, onderwijs, veiligheid, kunst en cultuur worden fors duurder. Het 
voorzieningenniveau wordt schraal en de burger moet het allemaal zelf uitzoeken, maar moet het 
vooral zelf betalen. En passant wordt wel een flinke hoeveelheid gemeenschapszin van de burger 
verwacht.  
Voor mensen met een krasje geldt gewoon dat ze worden opgeheven. Niet omdat ze worden 
geholpen, maar omdat hun krasje vanaf 2012 gewoon wordt ontkend. Lukt het ze niet, dan is er de 
schrale bijstand. Zo geeft het kabinet Nederland aan de burger terug.  
Gelukkig ontstaat er steeds meer consensus over de onwenselijkheid en – vooral – onuitvoerbaarheid 
van de bezuinigingsmaatregelen. De besluiten van het VNG-congres hier in Ulft over de bezuinigingen 
bij de gemeenten zijn daar een goed voorbeeld van. Van VVD tot SP, van CDA tot GroenLinks en van 
PvdA tot D66. Het zijn die partijen die in het overgrote deel van Nederland zijn opgezadeld met de 
uitvoering van het bezuinigingsprogramma. Het kabinet speelt in op angst en onzekerheid van burgers 
en laat het aan de lokale overheid over om het op te lossen. Spreker vindt dat de individualisering 
bevorderd wordt door de solidariteit af te breken in plaats van dat de zelfredzaamheid vergroot wordt 
door de gemeenschapszin te bevorderen.  
De PvdA-fractie vindt daarom de Programmabegroting 2012-2015 van de Oude IJsselstreek een 
verademing. Er is niet veel te makken, maar het kleine beetje dat er is, wordt zorgvuldig ingezet voor 
de groei van de kwaliteit van onze gemeente. Het college wil, net als de PvdA-fractie, blijven 
investeren in onderwijs, bestrijding van armoede, werk, veiligheid en leefomgeving. Gelukkig legt het 
college de prioriteit dus niet dominant bij de bezuinigingen. Het college blijft af van de ‘jus van de 
samenleving’ Er wordt niet bezuinigd op voorzieningen. Het muziekonderwijs, cultuur, welzijn en sport 
kunnen blijven rekenen op de steun vanuit de gemeente.  
Deze gemeente moet prettig en aantrekkelijk zijn om te wonen en daar hoort bij de ondersteuning van 
de meest kwetsbare burgers van de Oude IJsselstreek, waaronder de ouderen. Gedeelde 
verantwoordelijkheid en volwaardige participatie van mensen blijft daarbij het uitgangspunt. 
De fractie van de PvdA is dus positief over de hoofdlijnen die het college voorlegt in de Begroting 
2012-2015. De inkomsten nemen af. Dus moeten de uitgaven omlaag. Hierbij moeten keuzes worden 
gemaakt. De PvdA ziet dat bij de voorgestelde keuzes de uitgangspunten van het coalitieakkoord 
overeind blijven. Hij zegt dat de gemeente zo werkt aan een gezonde woon-, leef- en werkomgeving. 
Maar er is wel sprake van een flinke financiële opgave, waarbij ruimte gevonden moet worden om 
knelpunten op te lossen. Die financiële ruimte moeten we de komende jaren vooral vinden in zero 
based budgeting (ZBB) en de samenwerking met anderen. In totaal moet dat in 2015 3,4 miljoen euro 
structureel opleveren. Het efficiënter benutten en exploiteren van accommodaties moet ook nog 1 
miljoen euro opleveren. Om die taakstelling te realiseren moet er vooral in de samenwerking en de 
ZBB nog heel veel gebeuren. Hij rekent erop dat de raad de komende periode meer duidelijkheid krijgt 
over de resultaten van onderzoeken en de mogelijk te nemen maatregelen. Want in het verdere traject 
van de begrotingsvoorbereiding zullen de verschillende financiële opgaven tegen elkaar moeten 
worden afgewogen. Dit zal lastige keuzes met zich meebrengen. Maar daar is de PvdA ook nooit voor 
weggelopen.  
Het college van b en w in de Oude IJsselstreek stelt voor om de bezuinigingen en prioriteiten uit het 
coalitieakkoord onverkort te handhaven. De nieuwe bezuinigingen komen daar dus bovenop. Het 
grootste deel van de bezuinigingen moet zijn beslag krijgen door samenwerking en in de 
bedrijfsvoering. De gemeentelijke woonlasten worden niet verhoogd, maar zelfs iets verlaagd. Ook 
met deze keuze is hij het eens. De PvdA-fractie wil echter nog wel een aantal onderwerpen van de 
begroting eruit lichten.  
De samenwerking met andere gemeenten en partijen moet in 2012 600.000 euro opleveren en in de 
jaren daarna moet structureel 1,2 miljoen euro ingeboekt worden. In de ogen van de PvdA gaat de 
samenwerking veel te langzaam. Het college geeft aan dat de reden gelegen is in het feit dat de 
urgentie er bij anderen niet of veel minder is.  
Toch vindt de PvdA dat de mogelijkheden om kosten te besparen door de samenwerking met andere 
‘O’s’ veel meer moet worden geïntensiveerd. Vooral de samenwerking met Doetinchem en de regio 
moet kunnen leiden tot een hogere kostenreductie. Het delen van kennis, het elkaar uitlenen van 
personeel gebeurt regelmatig, maar het intergemeentelijk projectmatig werken en het vormen van 
gezamenlijke diensten wil de PvdA-fractie veel meer op de regionale agenda. Waarom geen gedeelde 
diensten voor personeelszaken en automatisering? Pak ook de decentralisatie van rijkstaken direct in 
regioverband op. Laat niet elke gemeente eerst afzonderlijk een beleidsnota maken maar presenteer 
direct een regionaal geformuleerde aanpak. Met gezamenlijke aanbestedingen en inkopen is de 
gemeente goedkoper uit. Ook bij het ontwikkelen van een regionale uitvoeringsdienst voor de 
vergunningverlening, het toezicht en de handhaving moet de Oude IJsselstreek de kwaliteit en het 
regiobelang zwaarder laten tellen dan de omvang van de eigen organisatie.  
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De PvdA denkt dat het vermogen om om te gaan met onzekerheid heel belangrijk wordt in de 
komende tijd. Ook deze gemeente moet terug naar de tekentafel en de plannen afstemmen op 
onzekerheid. Daarbij zijn fundamentele vragen aan de orde. Fundamentele vragen die niet alleen door 
de financiële afdeling beantwoord kunnen worden. Wat te doen als de algemene uitkering nog meer 
daalt en wat te doen bij verdere forse overschrijdingen in de Wmo?  
Tenslotte is het maken van budgetbegrotingen duur en hebben zij steeds minder toegevoegde 
waarde, omdat ze te snel achterhaald zijn. Het begrotingsproces kost gemiddeld 4 tot 5 maanden 
doorlooptijd en meer dan 15% van de totale beschikbare managementtijd. 
En Einstein zei al: “We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken 
waarmee we ze hebben veroorzaakt”. Zo’n andere manier van denken over en kijken naar een 
begroting is zero based budgeting. In dit systeem bouwt de budgethouder tijdens de 
budgetteringsronde het budget van het begin af aan opnieuw op in plaats van het budget van vorig 
jaar te nemen en dit stapsgewijs naar boven of beneden aan te passen met een bepaald percentage. 
Een sterk punt van zero based budgeting is de duidelijke relatie die gelegd wordt tussen de 
werkzaamheden en de doelstellingen van de organisatie. Verder stimuleert het creatief nadenken over 
een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.  
Inmiddels heeft het college een inventarisatie gemaakt en de eerste resultaten zijn in de begroting van 
2012 verwerkt. Die resultaten hebben grotendeels betrekking op het harmoniseren van tarieven, het 
beheer van de gemeentelijke accommodaties en het niet invullen van vacatures.  
De echte strategische heroriëntatie moet nog beginnen. De organisatorische keuzes zijn nog niet 
gemaakt. Toch boekt het college voor de jaren 2013 tot 2015 al wel bezuinigingen in, terwijl de 
discussie over wat voor een gemeente voor ogen staat nog in de lucht hangt. En dat vindt hij meteen 
ook het probleem met deze begroting. Het college zegt dat de methode kan helpen om de begroting 
vanaf de grond op te bouwen, maar daarvoor is wel tijd nodig.  
De PvdA-fractie vindt dat het systeem van zero based budgeting in ieder geval de goede discussie 
naar boven brengt. Een discussie namelijk over hoe je op een andere manier de in het coalitieakkoord 
vastgelegde uitgangspunten, de doelstellingen en de beoogde effecten kunt bereiken. Kijk of je dingen 
anders kunt organiseren, dit ook tegen de achtergrond van de maatschappelijke discussie over de rol 
van de overheid. Een overheid die regie voert en een overheid die minder werkt vanuit controle en 
meer vanuit vertrouwen. Die meer oplossingen op maat nastreeft in plaats van algemeen beleid en die 
meer op voet van wederkerigheid samenwerkt met burgers en organisaties in de gemeente. Het ZBB-
proces moet volgens de PvdA-fractie daarom stevig worden opgepakt met een grote bestuurlijke 
betrokkenheid van zowel college als raad. Bovendien is een robuuste en standvastige aanpak nodig. 
De PvdA-fractie stelt voor dat het college met de begrotingswerkgroep van de raad een plan van 
aanpak maakt en een soort ‘scorekaart’ ontwerpt die ervoor zorgt dat de raad steeds adequaat op de 
hoogte is, meedoet aan de ontwikkelingen en kennis neemt van de resultaten.  
De woningsituatie in de Oude IJsselstreek verslechtert. De productie is gedwongen laag. De 
doorstroming stokt. Huizen staan lang te koop. Betaalbaarheid voor starters staat onder druk. Er zijn 
lange wachttijden. De plannen van minister Donner bevorderen doorstroming in ieder geval niet.  
Actueel en acuut is ook het uitwerken en verwerken van de gevolgen van de woonvisie. Het uitgeven 
van gronden voor woningen en bedrijven stagneert en de opbrengsten van uitgegeven gronden en de 
boekwaarden zijn lager dan in voorgaande jaren. Dit is niet in alleen in de Oude IJsselstreek het 
geval, maar dat is in de Achterhoek en in heel Nederland het geval. 
Er is inmiddels 10 miljoen euro afgeboekt en er wordt per bestemmingsplan gekeken of en hoeveel er 
afgeboekt wordt. De provincie Gelderland is niet genegen om de knip te trekken en verplichtingen af 
te kopen. De PvdA vraagt het college desalniettemin om creatief en vasthoudend te zijn en om een 
tweesporenbeleid te hanteren om enerzijds de provincie tot financieel lotgenoot te maken, daar waar 
de provincie recent de gemeente heeft ‘gedwongen’ tot bouwplannen, anderzijds om de provincie via 
aantrekkelijke herstructureringsplannen van wijken en dorpscentra te overtuigen om mee te 
financieren. 
Omdat de nieuwe landelijke bezuinigingen juist kwetsbare Oude IJsselstrekers onevenredig zwaar 
treffen stelt het college voor deze gepaard te laten gaan met hervormingen die erop gericht moeten 
zijn het effect van bezuinigingen ten dele weg te nemen. Cruciaal is een verbeterde samenwerking bij 
de uitvoering van de ondersteuning van de meest kwetsbare burgers.  
Het college voert een stevige korting door op een aantal professionele instellingen. Onder de titel 
‘heroriëntatie welzijn’ moet Fidessa in 2012 bijvoorbeeld 100.000 euro bezuinigen. Dit bedrag loopt in 
2015 op tot 200.000 euro. Dit is fors. De PvdA vraagt het college bij het doorvoeren van deze 
bezuiniging zorgvuldig te werk te gaan. In de raadsrotonde zegt de organisatie deze korting niet 
zonder gevolgen te kunnen dragen. Ga vooral in gesprek met de instelling om samen te bekijken hoe 
tegen lagere kosten de invulling van doelstellingen plaats kan vinden.  
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Met het voorstel van het college om de financiële bijdrage aan de NME te verlagen heeft de PvdA 
problemen. Hij vindt dat de gemeente Oude IJsselstreek ook na 2012 moet blijven bijdragen aan dit 
belangrijke initiatief, omdat natuur- en milieueducatie een onderdeel is van het totale milieubeleid en 
dus onderdeel van de afvalstoffenheffing is. Een verrekening met de afvalstoffenheffing in 2012 vindt 
hij redelijk. 
In de voorjaarsnota was de mogelijkheid van clustering van investeringen in de wegen en 
infrastructuur opgenomen. Hij ziet dat voorstel niet meer terug in deze begroting. Bij de behandeling 
van de voorjaarsnota is juist gezegd dat de clustering van de investeringen mogelijkheden biedt om 
snel en adequaat te handelen. Bij de investeringen in het riool werkt dit systeem ook prima. Op deze 
manier zou bijvoorbeeld het dorpsplein in Etten naar voren kunnen worden gehaald in plaats van een 
ander project dat vertraging heeft opgelopen. Overigens staat in de brief over dit Kerkplein dat 
ambtenaren de toezegging zouden hebben gedaan. Dat is vreemd. 
In het kader van infrastructurele werken wil hij ook graag weten of er, en zo ja welke, ontwikkelingen 
zijn met betrekking tot de rondweg in Silvolde. 
Inmiddels worden in het centrum van Terborg zo langzamerhand de resultaten van de na de 
herindeling voorbereide plannen en investeringen zichtbaar en er komen zelfs nieuwe ondernemers 
naar Terborg. Dat is niet alleen de verdienste van de gemeente maar ook van de tomeloze inzet van 
Terborgs Belang en Terborg Centraal. Een andere partij in de ontwikkeling van het centrum van 
Terborg was de stichting Stadsherstel. Hoe is die stichting de afgelopen jaren gevaren? 
Ook in Varsseveld ontwikkelt zich het centrumplan gestaag. Er komt weer leven in het centrum met 
nieuwe gebouwen als de Borch en de woningbouw op de plek van de Ploeg. Ook de plannen voor de 
MFA worden steeds concreter. De PvdA-fractie wil het college in dit verband wel vragen goed te kijken 
naar de opzet van de plannen. Zorg er in ieder geval voor dat de exploitatie van Kwaksmölle en de 
Nieuwe Borch niet onnodig onder druk komt te staan door te veel aanbod.  
Gelukkig zijn er positieve resultaten in Terborg en Varsseveld. De PvdA-fractie maakt zich des te meer 
zorgen over de ontwikkeling van het centrumplan in Ulft. Alles staat letterlijk op de kop. De 
bereikbaarheid staat onder druk. Dat is tijdelijk. We zien veel leegstand in het centrum en ook nog een 
halflege nieuwe Smeltkroes.  
De PvdA-fractie wil op korte termijn een bijeenkomst waarin de raad wordt bijgepraat. 
De PvdA maakt zich zorgen over bezuinigingskeuzes die verschillende gemeenten in de Achterhoek 
maken. We gaan natuurlijk niet over keuzen van anderen, maar we zien wel een zorgelijk patroon. 
Namelijk dat regionaal werkende organisaties er geheel willekeurig door getroffen worden. Dat geldt 
niet alleen voor bibliotheken of de muziekschool, maar ook voor bijvoorbeeld de NME en organisaties 
op het gebied van jeugd- en mantelzorg.  
Een andere zorgelijke ontwikkeling vindt de PvdA-fractie de volledige onverschilligheid van Den Haag 
als het gaat om de Achterhoek en de kwaliteit ervan. Is de Achterhoek al eerder opgezadeld met een 
groot aantal landbouwontwikkelingsgebieden en met de bovengrondse aanleg van de 380 KV 
hoogspanningsleiding, sinds kort zijn daar bij gekomen de mogelijkheid voor een commercieel bedrijf 
om te boren naar steenkoolgas en een onderzoek naar de mogelijkheden voor de opslag van 
kernafval in de ondergrond van de Achterhoek. De Achterhoek dreigt zo het afvalputje van Nederland 
te worden. 
Behalve een actiegroep tegen de omstreden proefboringen naar schaliegas, blijft het in de Achterhoek 
oorverdovend stil. Geen gezamenlijke actie van de gemeentebesturen via de regio Achterhoek om in 
Den Haag aan de bel te trekken en bezwaar te maken tegen deze ontwikkelingen. Hij vraagt het 
college daarom om in de regio aandacht te vragen voor deze stapeling van ongewenste 
ontwikkelingen en om actie te ondernemen.  
In al dit begrotingsgeweld is het van belang om de motivatie en de kennis van de medewerkers op peil 
te houden. Bestuurlijke besluiten om taken niet meer uit te voeren dan wel anders uit te gaan voeren, 
kennen personele gevolgen. Die personele gevolgen moeten grotendeels opgevangen worden door 
intelligent gebruik te maken van de voorziene uitstroom die voor de komende jaren in kaart wordt 
gebracht en door het optimaal benutten van het P&O Instrumentarium.  
De verandering van de rol van de gemeente, de beperking van het gemeentelijke takenpakket, en de 
verbetering en vernieuwing van werkprocessen, heeft zijn weerslag op het werk van de organisatie als 
geheel en op de activiteiten van iedere individuele medewerker. De werkomgeving verandert en van 
medewerkers wordt gevraagd om op een andere manier te gaan werken, vaak met een nieuwe 
opdracht en met minder collega’s binnen een anders gestructureerde werkeenheid. Een dergelijke 
metamorfose vergt een grote aanpassing. Interne communicatie is van groot belang om betrokkenheid 
te verwerven, te bevorderen en te behouden. Daarnaast is er ook breed besef nodig van de noodzaak 
en de urgentie.  
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Maar wat vooral ook nodig is, is verbinding tussen partijen in deze gemeenteraad. Na twee jaar wordt 
nog steeds meer naar de verschillen dan naar de overeenkomsten gezocht. Hij steekt de hand 
daarvoor in de eerste plaats in eigen boezem. Politiek moet je natuurlijk bedrijven op het scherpst van 
de snede, maar het moet wel constructief blijven en niet het cynisme voeden. Hij wenst de komende 
periode dan ook meer de samenwerking te zoeken en te proberen de verschillen, die er natuurlijk zijn, 
te overbruggen. Het is nodig om naar buiten een krachtig beeld neer te zetten om de komende 
opgaven op het terrein van de organisatieveranderingen, de financiën, de Wmo en de samenwerking 
het hoofd te kunnen bieden. Hij wenst geen zouteloze compromissen te sluiten, maar met respect 
voor elkaars opvattingen oplossingen te zoeken die de gemeente en de burgers verder helpen. 
Hiermee eindigt hij zijn eerste termijn, nadat hij de overige raadsfracties, het college en de ambtelijke 
organisatie bedankt heeft voor de samenwerking gedurende de afgelopen periode.  
 
De heer Sluiter  begint met alle betrokkenen te danken voor de samenwerking in de afgelopen 
periode.  
Hij meldt dat de VVD akkoord gaat met de 2e Berap 2011 en dat hij op een ander moment zal 
reageren op de frustraties in het betoog van de PvdA. 
Deze begroting is de tweede van de nieuwe raadsperiode. Hij ziet dat in 2012 veel elementen van het 
coalitieakkoord uitgevoerd worden en dat een doorkijk via de meerjarenbegroting naar de 
aankomende periode gegeven wordt.  
In het raadsvoorstel schrijft het college dat het voorzieningenniveau op peil gehouden wordt en waar 
mogelijk verbeterd wordt, dat de Programmabegroting 2012 sluitend is en dat de woonlasten omlaag 
gaan. Tevens wordt een perspectief voor de komende jaren tot 2015 geschetst. Opgemerkt wordt dat 
de gevolgen van de Wet werken naar vermogen, de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ 
nog niet zijn verwerkt. Daar is op dit moment nog onvoldoende informatie over, maar dat dit gevolgen 
zal hebben op onze toekomstige begroting is duidelijk.  
De begrotingsopzet is volgens de VVD nog steeds onlogisch. Het blijft een zoekplaatje en met name 
door de tijdsdruk moeten er wederom enkele slordigheden of onvolkomenheden geconstateerd 
worden. Een andere, meer logische, systematische en begrijpelijke opzet zou het allemaal wat 
inzichtelijker maken, zodat er slagvaardiger op gestuurd kan worden. Echter, een meerderheid van 
deze raad kiest voor deze opzet.  
‘Zero based’ of ‘zero based budgeting’ lijken toverwoorden en worden te pas en te onpas gebruikt. 
Voor de VVD zijn dit twee verschillende begrippen. ‘Zero based’ is een takendiscussie met 
bijvoorbeeld de vraag of het onderwerp een basistaak is voor de (gemeentelijke) overheid. ‘Zero 
based budgeting’ gaat over kostenbeheersing. Voor de VVD moeten deze vormen, de takendiscussie 
‘zero based’ werken en ‘zero based budgetering’, samen leiden tot kostenbesparing. 
Hij zal niet bij ieder onderdeel van deze begroting stilstaan, want deze voert immers het 
coalitieakkoord uit, maar hij wil toch over een aantal zaken het licht laten schijnen.  
De demografische ontwikkelingen en de regionale woonvisie stellen de gemeente voor een grote 
uitdaging. De vergrijzing en de samenstelling van de huishoudens vragen een ander soort 
woningbehoefte. Het betekent drastische bijstelling van nieuwbouwplannen. Dit vraagt financiële 
offers. Op bouwgronden zal afgeboekt moeten worden. De VVD wil hier zorgvuldig en creatief mee 
omgaan. Niet op voorhand plannen schrappen en de verliezen nemen, maar zoeken naar creatieve 
oplossingen om de financiële gevolgen te beperken. Alleen gronden afboeken wanneer het zeker is 
dat ze niet als bouwgrond kunnen worden ingezet. Nieuwe, soms tijdelijke, invulling van vrijkomende 
ruimtes hoeft niet altijd “groen” te zijn, want groene ruimten vragen onderhoud. 
Ook het revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen moet zorgvuldig en creatief worden 
opgepakt. Belangrijk is dat kernen van enige omvang ruimte blijven bieden om lokale bedrijven te 
kunnen laten starten of door te laten ontwikkelen.  
Voor de VVD blijft landbouw de economische drager. Niet alleen heeft de landbouw om economische 
redenen prioriteit, maar ook vanwege het onderhoud van het landschap en omdat de landbouw een 
partij in de ontwikkeling van duurzame energie is. Hij wenst niet een buitengebied vol windmolens, 
omdat deze op subsidie draaien, maar wil ondernemers de ruimte en mogelijkheden bieden om op 
economisch rendabele manieren duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld via biogas en zonne-
energie. 
In 2012 wil hij zich sterk blijven maken voor een realistisch en betrouwbaar openbaar vervoer. Het 
inrichten van wegen moet veilig en logisch worden uitgevoerd. Aandacht is nodig voor de gevolgen 
voor het onderliggende wegennet vanwege het doortrekken van de A18/N18 in en om Varsseveld en 
vanwege de afrit van de A3 bij Emmerik en Netterden.  
Uitstel van noodzakelijk onderhoud van de wegen is een risicovolle bezuiniging. De praktijk en de 
ervaring leren dat je dit in de toekomst de rekening dubbel en dwars gepresenteerd kunt krijgen. 



Notulen raad 1/11/2011  8 

Ten aanzien van de WMO en andere nieuwe taken zoals de Wet werken naar vermogen is het 
belangrijk kritisch te zijn op wat en waarom dingen gedaan worden. Vele regelingen moeten door de 
gemeente worden uitgevoerd. Hij wil dit wel effectief doen en alleen richten op de mensen die het echt 
nodig hebben. Zij die wel of gedeeltelijk voor zichzelf kunnen zorgen, moeten gestimuleerd worden dat 
ook te doen. Prefereer de warmte van een baan boven de kilte van een uitkering, beveelt hij aan.  
De komende periode zal in deze gemeente veel geïnvesteerd gaan worden. Bij de provincie 
Gelderland zijn subsidies aangevraagd voor de Afbramerij en de SSP-hal. Centraal dit jaar staat de 
ontwikkeling van het DRU-industriepark. Dit is tevens het moment om met beoogde partners van alle 
genoemde projecten opnieuw om de tafel te gaan zitten en de plannen te bespreken. Voor de VVD is 
het uitgangspunt dat geen plannen ingediend kunnen worden zonder een financiële inbreng.  
Veel verenigingen zijn afhankelijk van het ruimhartige subsidiebeleid van de gemeente. Afhankelijk 
zijn is geen goede zaak. De VVD is voor het terugdringen van pretsubsidies. Subsidies zijn bedoeld 
om een activiteit, bijvoorbeeld voor de jeugd of de leefbaarheid te stimuleren.  
Een belangrijk instrument om draagvlak te creëren en verantwoording af te leggen is communiceren. 
Niet alleen een persbericht laten uitgaan, maar doorlopend informeren over wat je doet, waarom je 
iets gaat doen of waarom je dingen niet gaat doen. 
Wanneer hij naar het eigen ambtenarenapparaat kijkt, dan is het realistisch dat, wanneer er minder 
taken gedaan worden of deze anders uitgevoerd worden, dat er minder mensen en minder inhuur 
nodig is. De VVD wil een sterke vereenvoudiging van de regelgeving door meer over te laten aan de 
burger en het bedrijfsleven en door het goed inrichten en beheersen van de operationele processen. 
Juist nu willen wij blijven inzetten op samenwerking. Dit is efficiënter, goedkoper en maakt minder 
kwetsbaar. Vooral op het gebied van de arbeidsmarkt is veel winst te behalen. 
Bestuurders dienen kritisch naar zichzelf te kijken en meer verantwoordelijkheid te geven aan de 
inwoners. Dat vraagt heldere keuzes van het gemeentebestuur en de gemeenteraad.  
De Programmabegroting 2012-2015 ‘Anders doen met minder’ is een ambitieus uitvoeringsplan van 
deze coalitie en kent een sluitende begroting met zelfs een daling van de woonlasten. Dat spreekt 
liberalen zeer aan. Mensen moeten zo veel mogelijk zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. Met 
hun geld moet de raad nog zorgvuldiger omgaan dan met geld uit de eigen portemonnee.  
Met de uitvoering van dit programma worden duidelijke keuzes gemaakt als het gaat over het uitgeven 
van belastinggeld. De VVD zal daar samen met de raad, het college, de ambtelijke organisatie en de 
inwoners invulling aan moeten gaan geven.  
De fractie zal dit kritisch volgen, waarbij budgetbeheer en begrotingsdiscipline sleutelwoorden zijn. 
Hij sluit af met de verzekering dat de raad zeker nu op de VVD kan en mag rekenen.  
 
De heer Van de Wardt  heeft zijn bijdrage Triple B genoemd en dat staat voor beleidloos, bodemloos 
en boterzacht. 
Bij de titel van de Begroting 2012 ‘Anders doen met minder’ kreeg hij hoge verwachtingen dat hem 
een innovatief en daadkrachtig plan geboden werd. Maar al lezend zonk hem de moed in de 
schoenen. Als je geen inhoudelijke regie voert op de financiële huishouding, vraag je erom een 
Achterhoekse versie van Griekenland te worden en steven je af op een faillissement.  
Het CDA heeft zich de afgelopen zeven jaren regelmatig laten horen over onderwerpen als mens en 
samenleving, leefbaarheid, buurtbudgetten, welzijn en zorg. Wat is er met die onderwerpen gebeurd? 
Waarom wordt er weer fors in de DRU geïnvesteerd, terwijl er 200.000 euro gekort wordt op het 
buurtschapshuis Westendorp en er nog steeds niet in iedere kern een ontmoetingsplek is 
gerealiseerd? 
Waarom wordt de stekker uit de natuur- en milieueducatie getrokken en krijgt Fidessa 100.000 euro 
minder subsidie, terwijl het herstelplan voor de DRU er wel jaarlijks 400.000 euro bij krijgt zonder 
enige verplichting? 
Waarom koopt het college dure parkeerplaatsen in het centrumplan van Ulft af met een geschat risico 
van 336.000 euro, terwijl het college 290.000 euro inlevert op het onderhoud van wegen? 
Waarom investeert het college 100.000 euro in ICT-middelen, terwijl het college roept dat regionale 
samenwerking ook op het terrein van ICT geld bespaart? 
Waarom koopt het college de DRU-cultuurfabriek voor 4 miljoen euro? Dat strookt niet met het 
raadsbesluit. 
Waarom kan het college wel een visie over het DRU-cultuurpark schrijven, terwijl er nog geen visie ligt 
op de Wmo en op welzijn? 
Waarom wordt er met geld van het speelplaatsenbeleidsplan wel een ‘natte speeltuin’ bij de DRU 
aangelegd en waarom kunnen vergelijkbare attracties niet op andere plaatsen worden aangelegd? 
Waarom moeten nu de ambtenaren het kind van de rekening worden, terwijl het CDA steeds heeft 
gezegd dat de plannen van OWN 2020 boterzacht waren? 
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Wat is er concreet gedaan met de motie van het CDA over de buurtbudgetten en welke plannen staan 
er voor de DRU in deze begroting? 
Investeren is meer dan het binnenhalen van gelden en deze pompen in risicovolle projecten.  
Investeren vraagt allereerst om het ontwikkelen van een visie en om deze te vertalen naar realistische 
en uitvoerbare plannen. Te vaak gingen plannen over hun budget heen.  
Er is veel geïnvesteerd in centrumplannen en cultuur. De centrumplannen waren in eerste instantie 
steeds budgettair neutraal. Het lot van Akkermansweide bleef te lang onzeker. Hij vraagt zich af 
hoeveel de bewoners nog gaan betalen voor de failliete woonvisie van de coalitie? 
Cultuur mag in deze gemeente wat kosten. Er zijn weer veel plannen voor het DRU-cultuurpark 
zonder dat de zieke DRU-cultuurfabriek de kans krijgt gezond te worden.  
Voor de meeste dossiers waarin de mens centraal staat ligt er geen visie op tafel. In deze begroting 
geeft het college onvoldoende een eigen visie, waardoor de raad weinig houvast krijgt om een 
toetsende rol te vervullen. Het CDA meent dat dit college de oren nog te veel naar OWN 2020 laat 
hangen.  
Ingediende moties, zoals over buurtbudgetten, zorg en accommodaties moeten voortvarender 
opgepakt worden. 
Het CDA wenst van ieder collegelid een toelichting op de hoofddoelstelling van het programma 
‘Samenleven en zorgzaam zijn’. Deze luidt: ‘Wij streven naar een samenwerkingsverband waarin de 
bevolking steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven. De sociale omgeving is in 
orde. Verder is men bij elkaar betrokken. Iedereen kan meedoen’.  
Volgens het CDA is het dekkingsplan boterzacht: 
- Het wederom gebruiken van de reserves keurt het CDA niet goed. 
- De kapitaalslasten voor nieuwe investeringen worden gehalveerd tot 300.000 euro. Waar blijft de 

ambitie van het college? 
- Het is voorbarig om nu al aan de subsidies te tornen. Dat geldt ook voor de harmonisatie van de 

tarieven. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat de tarieven in omliggende gemeente hoger zijn.  
- Het lijkt dom koopmansgedrag om de toeristenbelasting te verhogen. 
- Het besparen op de huishoudelijke hulp binnen de Wmo, oplopend van 435.000 euro in 2012 tot 

700.000 euro in 2015 is voor het CDA op dit moment onbespreekbaar. Overigens: heeft de Wmo-
raad hierin geen rol? 

- Volgens de begroting zou er in 2012 1,5 miljoen euro bespaard worden door het ZBB. Dit bedrag 
bedraagt in 2015 4.5 miljoen euro. Als dit lukt dan zijn de collegeleden de Wijzen uit het Oosten. 
Maar het CDA heeft hierin geen vertrouwen en denkt dat het gewoon gaat om bezuinigingen met 
een ander etiket.  

- Bij de overige maatregelen staan onderwerpen als de heroriëntatie Welzijn en het 
onderhoudsbudget voor wegen. Dit zijn zaken waar de raad over gaat. Verder wordt voorgesteld 
om te stoppen met het beleid gericht op overgewicht bij jongeren en met de natuur- en 
milieueducatie. 

- Het CDA noemt ook de maximale risico’s die de gemeente loopt met het grondbedrijf van 21,5 
miljoen euro. 

Het CDA is zwaar teleurgesteld in deze begroting. Uit niets blijkt dat het signaal van de zeven magere 
jaren opgepakt wordt. Het college schrijft dat de gemeente te maken krijgt met een andere 
werkelijkheid. Voor het CDA betekent dit dat de visies en plannen hierbij aansluiten en dat de handen 
uit de mouwen gestoken moeten worden.  
OWN 2020 heeft haar failliet volgens hem wel bewezen. 
Een sluitende begroting is geen doel op zich. Het gaat erom wat van waarde is en wat waarde 
toevoegt.  
Deze begroting is beleidloos, omdat hij vol staat met window dressing. Waar blijven de plannen voor 
zorg en welzijn? Kan dit college alleen stenen stapelen? 
Deze begroting is bodemloos, omdat veel budgetten overschreden of niet gehaald zullen worden. Het 
is wishful thinking, terwijl de pot met miljoenen van de Nuon al bijna leeg is. 
Deze begroting is boterzacht, omdat geen inhoudelijke regie gevoerd wordt op de financiële 
huishouding. De coalitie laat de gemeente afstevenen op een regelrecht faillissement.  
Het wordt tijd dat de provincie ingrijpt.  
Wordt deze coalitie pas gestopt als de gemeente de Artikel 12 status heeft? 
 
De voorzitter  schorst de vergadering tien minuten. Na deze schorsing geeft hij het woord aan de 
fractie van Lokaal Belang. 
 
De heer Finkenflügel  heeft zijn bijdrage ‘Naoberschap ook in de raad?’ genoemd. 
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Hij zegt dat Lokaal Belang een relatief jonge partij is, maar kan bogen op een uitgebalanceerde 
combinatie van politieke evaring en een onbevangen inbreng vanuit de leden. 
Hoewel Lokaal Belang voornamelijk gericht is op de eigen inwoners kunnen de ogen niet gesloten 
worden voor de wereld om ons heen. Europese en landelijke beslissingen hebben een nadrukkelijke 
weerslag op de beleids- en financiële ruimte van de gemeentes en daarmee haar inwoners. In dit 
maatschappelijk krachtenveld lijkt de politiek soms op aangeschoten wild en is zoekende naar haar 
rol. Er ontstaan nieuwe reacties vanuit de maatschappij.  
Daar waar landelijke overheden schijnbaar ongehinderd forse schulden mogen opbouwen, moet de 
gemeente komen tot een sluitende begroting.  
Dat kan je op diverse manieren benaderen. De boekhoudkundige methode: kloppen de cijfers? Is het 
weerstandsvermogen voldoende? Investeren we te veel of te weinig en – niet onbelangrijk – wat 
gebeurt er met de woonlasten?  
Men kan ook kiezen voor de benadering ten aanzien van mogelijke maatschappelijke effecten: welk te 
verwachten effect heeft het beleid op de inwoners?  
In deze raad is het meestal een combinatie van beide methodieken. 
Met regelmaat leidt dit tot een debat waarin de verschillen tussen de fracties duidelijk worden 
besproken. Het is goed dat er het afgelopen jaar ook een aantal moties raadsbreed zijn aangenomen 
en bijvoorbeeld hebben geleid tot enkele raadsbrede werkgroepen waarin constructief gewerkt wordt 
aan oplossingen voor knelpunten en aan scenario’s voor nieuw beleid. Het is al vaker gezegd: als 
raad streven alle fracties naar een optimale combinatie van wonen, welzijn en werk voor de inwoners. 
Alleen bewandelen de fracties soms verschillende routes.  
Lokaal Belang zoekt zeker in het eerste deel van dit betoog niet naar de verschillen, maar juist naar 
datgene wat bindt: de inwoners. Daarmee wil hij absoluut niet suggereren dat de gehele raad dit nu 
niet zou doen. Integendeel, met de burgerparticipatie wordt voorop gelopen. Via initiatieven als de 
bond van honderd, de burgerjury en het burgerbegrotingsforum worden inwoners actief bij het lokaal 
bestuur betrokken. Voor het komende jaar staat een brede burgervisitatie op de planning. Hiermee 
wordt het raadsbreed afgesproken VNG-traject ‘In actie met burgers’ afgerond. 
Naast de bestaande wijk- of dorpscomités organiseren inwoners steeds meer zichzelf. De 
‘klimaatstraat’ was een eerste mooi voorbeeld. Een 'sociale straat' voor onderlinge zorg zou zo maar 
het volgende kunnen zijn. Burgers blijken steeds vaker eigen verbanden te vormen voor bijvoorbeeld 
opwekking van energie, deelauto’s en wijkzorg. Het gemeentebestuur moet ruimte laten voor dit soort 
burgerinitiatieven, zodat we zorgvuldig toewerken naar een andere balans tussen gemeenschap en 
gemeente. In Megchelen is bijvoorbeeld een dorpswerkgroep actief met het opstellen van een nieuw 
dorpsplan. Vorige week was er een klankbordbijeenkomst waar de inwoners van Megchelen, maar 
ook Wonion, Sensire, de politie, de VVV, de basisschool en nog anderen hebben bijgedragen aan een 
brede discussie waarin gezocht is naar versterking van elkaars mogelijkheden. Natuurlijk is er 
gekeken naar een wensenlijstje, maar ook naar de wijze waarop de dorpsbewoners zelf hieraan 
invulling kunnen geven. Dit in plaats van het wensenlijstje bij de gemeente neer te leggen en de raad 
te laten aangeven wanneer deze wensen gerealiseerd zijn. In alle kernen zie je dat bewoners in staat 
en bereid zijn initiatieven te ontwikkelen, oplossingen voor te stellen en te helpen met de realisering 
hiervan. 
Hoewel er verschillend gedacht kan worden over de wijze van inbreng, ziet hij daarom ook een 
burgercomité dat zich verdiept in financiële vraagstukken niet als een bedreiging voor de raad. Het 
kan ook een versterking zijn. Hij wil recht doen aan hun rapport door een gesprek met dit comité te 
voeren. Naast de objectieve financiële aspecten heeft ook de toonzetting, de subjectieve aspecten, 
van dit rapport zijn belangstelling. 
De raad moet meer vanuit de inwoners denken. Voor de raad kan dit een andere werkwijze 
betekenen, zoals meer afstand nemen van de uitvoering. Die werkwijze is in het dualisme zo 
verwoord, maar de praktijk is weerbarstiger. Sterker nog, als je kijkt naar de drie O’s, overheid, 
ondernemers en organisaties, dan zijn deze alle drie producent en ontwikkelen zij producten, diensten 
die de inwoner dan mag consumeren. Nu zie je dat de burger ook producent wordt en dit leidt tot een 
verschuiving in de verhoudingen. Het lijkt Lokaal Belang boeiend om hier door middel van een 
themadag op voort te borduren.  
Natuurlijk is dit uitgangspunt niet nieuw. De CDA-fractie heeft in haar vorige beschouwingen het 
uitgebreid gehad over civil society. Andere fracties noemen dit naoberschap. Hij roept op om als raad 
ook een vorm van naoberschap uit te stralen. Het is opvallend dat in deze begroting het college op 
verschillende plaatsen meer aandacht besteedt aan mogelijke rollen voor inwoners. Hij wil dit 
benadrukken met een citaat uit de begroting: programma 3.2.3.1, programmalijn gemeenschapszin, 
subdoelstelling 1: 
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“Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ‘eigen samenleving’. De burger en zijn verbanden staan 
centraal. De rol van de overheid is vooral een faciliterende, verbindende en regisserende. Daar waar 
nodig ondersteunt de overheid“.  
Naar de mening van Lokaal Belang gaat dit duidelijk verder en is dit een andere vorm dan datgene 
wat eerder vastgelegd is in de ‘duale fabriek’. Hij is hier zeker niet op tegen maar heeft toch twee korte 
kanttekeningen: 
• Dit mag niet betekenen dat de systematiek van de landelijke overheid gevolgd wordt door het 

beleid maar ‘over de schutting te gooien’, tegelijkertijd een korting mee te geven en het de 
betrokkenen verder maar zelf uit te laten zoeken. 

• In het algemeen bestuur, maar ook in theater en film, is een regisseur vaak iemand die beslist op 
welk moment wat door wie uitgevoerd moet worden. Hij is dus sterk bepalend. Als lokaal bestuur 
wordt deze rol minder belangrijk en moet juist het accent op verbinden liggen. Het verbinden van 
initiatieven, bewoners en netwerken. Meer faciliteren dan regisseren. 

Hoewel de voorgaande tekst nadrukkelijk de hoofdlijn van zijn betoog is, ontkomt hij niet aan een 
nadere beschouwing ten aanzien van onze programma’s.  
Zoals vorig jaar al vastgesteld heeft de raad de woonvisie en de plannen naar beneden bij moeten 
stellen. Toch is er vanuit inwoners nog steeds vraag naar woningen, maar dan meer gericht op 
specifieke categorieën zoals starters- en seniorenwoningen. Lokaal Belang wil doorgaan met 
startersleningen en met verhuurders in overleg treden over de ontwikkeling van een categorie, bij 
voorkeur energiezuinige, woningen met huren tussen de 600 en 800 euro. . 
Naast de kernen bestaat het prachtige gebied merendeels uit landelijk landschap. Om recht te doen 
aan het landschap en de natuur zijn de LOG’s bedacht. Voor sommigen een oplossing, voor anderen 
een ramp. Toch geeft Lokaal Belang nog steeds de prioriteit aan landbouw in het buitengebied. Niet 
alleen als belangrijke economische pijler, maar ook als beheerder van onze omgeving. Hij wil 
meedenken over het dilemma tegenstrijdig belang versus gezamenlijk belang. 
Ten aanzien van Varsseveld denkt Lokaal Belang te mogen constateren dat er al veel gebeurd is. 
Inmiddels heeft het gemeentehuis een passende nieuwe invulling gekregen. Met de ontwikkeling van 
onder andere Borchuus, centrumplan en Zwanenpoort zijn al veel vernieuwingen gerealiseerd. Met de 
bouw van de turnhal en de aanpassing van de sporthal krijgt niet alleen Varsseveld maar ook de 
directe omgeving een hoogwaardige sportvoorziening.  
Hoewel de leefomgeving in Varsseveld in hoog tempo is verbeterd, is hij voor de toekomst benieuwd 
naar de mogelijkheden rondom de kaasfabriek en het Lundia-terrein. Misschien is het wel een unieke 
kans om nu al met inwoners aan de slag te gaan over de mogelijke invulling van deze gebieden. 
Het is verleidelijk om elke kern de revue te laten passeren en stil te staan bij de verscheidenheid aan 
projecten die in gang is gezet, zoals de make-over van Terborg en het centrum van Ulft. Toch zijn er 
door het college toezeggingen gedaan die nog niet opgepakt zijn. Een voorbeeld is het dorpsplein in 
Etten. Dit bewonersinitiatief blijft liggen en moet weer opgepakt worden. Temeer daar in Etten het 
vervallen pand van Vink een negatieve invloed heeft op de woonomgeving. Misschien is het te 
overwegen om met de eigenaar van een ‘rotte kies’ elders een gelijkwaardig bouwperceel te ruilen, 
zodat de gemeente eigenaar wordt en het verval een halt kan toeroepen door een zinvolle 
bestemming. 
Samenleven en zorgzaam zijn is voor Lokaal Belang een belangrijk thema. Juist hier heeft de overheid 
een belangrijke rol voor de gemeente neergelegd. Echter, hij constateert ook dat dankzij dezelfde 
overheid de zorg overgeorganiseerd is, of zoals een wijkverpleegkundige zegt:”Ik moet langs een 
manager, projectleider, locatiemanager en tig formulieren, voordat ik maar één handeling mag 
verrichten”. Mede door deze overkill aan organisatie staat ook de onmisbare inzet van de vrijwilligers 
en mantelzorgers onder druk. Hij ziet de voordelen van de uitvoering van onder meer de Wmo terug 
op het gemeentelijk niveau. Hiermee krijgt de zorg weer een meer menselijk gezicht. Uiteraard blijft de 
gemeente wel een faciliterende rol hebben en de raadswerkgroep Wmo is daar op uitstekende wijze 
mee bezig. In het eerste deel van zijn betoog gaf hij al aan dat er met name op het onderdeel zorg, 
waarin vraag en aanbod van zorg dicht bij elkaar komen, kansen voor buurtondernemingen liggen. 
Uiteindelijk gaat dit ook leiden tot een reductie van de kosten. 
Een soortgelijk verhaal geldt ook voor het welzijnswerk. Dit is een enorm instituut geworden, waarin 
vrijwilligers worden vervangen door professionals en er nauwelijks meer ruimte over blijft voor 
initiatieven van onderaf. Kinderen kunnen niet meer spontaan spelen, maar dit moet georganiseerd 
worden. Het gezellige kopje koffie is vervangen door een soos op vaste tijden. 
Hij weet dat hij hiermee het welzijnswerk tekortdoet, maar in het kader van ‘naoberschap’ is op veel 
plaatsen al bewezen dat inwoners zelf ook een hoog organiserend vermogen hebben en er goede 
activiteiten ontstaan. Laat de overheid niet voortdurend over de burgers praten, maar met hen 
activiteiten ontwikkelen. Dit betekent een andere rol voor Fidessa. 
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De gevolgen van decentralisatie ten aanzien van jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen zijn nog 
volstrekt onduidelijk. Hoewel met het centrum Jeugd en Gezin al een goede aanzet is gegeven, lijkt 
het erop dat deze taakvelden het gemeentelijk niveau overstijgen en samenwerking gezocht moet 
worden.  
Lokaal Belang heeft zorgen over de ontwikkeling van de Wedeo en de ISWI en vraagt het college om 
alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen en deze tijdig te communiceren. 
Juist dit programma biedt de gemeente en inwoners veel kansen ten aanzien van het ‘noaberschap’. 
Wel kan het een valkuil zijn dat de gemeente dit wil opleggen. In zijn beleving is elke buurt, kern of 
wijk uniek en zal deze op haar eigen manier initiatieven ontplooien. Laten we die ontwikkeling 
ondersteunen en niet frustreren door allerlei regeltjes en ‘ja, maar’. 
Bij het programma ‘Oude industrie, cultuur en kunst’ constateert Lokaal Belang dat dit het enige 
programma is waar niet op gekort wordt. Wat zijn de onderliggende motieven? 
Wat betreft de ontwikkeling van de Afbramerij heeft zijn fractie in het verleden gezegd dat het 
gevraagde krediet nog niet beschikbaar gesteld moet worden in afwachting van de bijdrage van de 
provincie. Hetzelfde geldt straks ook voor de SSP-hal. Mocht de provincie geen middelen beschikbaar 
stellen en mocht er geen andere externe financiering gevonden worden, dan betekent dat een pas op 
de plaats. Daarnaast herinnert hij aan de afspraken rondom een sluitende exploitatie. 
De ontwikkeling van het gebied Engbergen-Paasberg en dan met name het gedeelte tegenover de 
DRU wil hij vanwege de financiële omstandigheden voorlopig bevriezen. Tijdens de behandeling van 
deze gebiedsvisie is al aangegeven dat eerst bestaande plannen zo veel mogelijk afgemaakt moeten 
worden en dat voor bestaande problematiek, zoals overlast, een oplossing moet worden gevonden.  
Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de samenleving. In de nota ‘Vuur voor cultuur’ zijn daar afspraken 
over gemaakt. Deze nota geldt voor alle kernen, niet alleen voor de DRU. Hoewel in het voorjaar 
besloten is om 100.000 euro op de subsidies te bezuinigen en dit uitgelegd is als ‘minder meer’, 
bestaat er nogal wat onrust bij de verenigingen. Hij wil erop aandringen om dit nogmaals op een 
heldere wijze naar de verenigingen te communiceren. Daarnaast wil Lokaal Belang graag 
onderzoeken of een nieuw besluit genomen kan worden. 
Lokaal Belang is van mening dat in tijden van crisis juist de lokale overheid initiatieven moet nemen. In 
het programma ‘Energiek ondernemen’ is hiervoor aandacht. Deze omschrijving heeft echter een vrij 
algemene inhoud. De term ‘duurzaamheid’ geeft 5 miljoen hits! Door zich te onderscheiden van 
andere gemeenten kan aan bewoners en bedrijven de mogelijkheid en uitdaging gegeven worden om 
initiatieven te ontwikkelen. Immers, naast het nieuwe solar-park zijn er ook particuliere projecten 
gaande rondom windenergie en biogas. 
Het college wil de bijdrage voor de NME heroverwegen. Zijn fractie is van mening dat het NME een 
meerwaarde heeft voor met name de jeugd. Door nu te blijven investeren in jongeren worden op 
langere termijn kosten op gebieden als natuuronderhoud of zwerfafval bespaard. De discussie is dan 
ook hoe de NME te financieren. Enerzijds hebben de scholen hierin hun verantwoordelijkheid, 
anderzijds wil hij graag meedenken over de wijze van invulling. Als een mogelijke oplossing ziet 
Lokaal Belang om de NME bij de afvalstoffen onder te brengen. Immers, het milieu is hierin de 
leidende factor. 
Voor een adequate uitvoering van dit programma worden met de regio Achterhoek, met de drie O’s en 
met andere overheden, maar ook over de landsgrenzen heen verbindingen gezocht. Een belangrijk 
thema is hierbij het openbaar vervoer. De regio moet bereikbaar zijn voor werknemers, studenten 
maar ook andersom moeten voorzieningen goed bereikbaar zijn. Voor de bereikbaarheid is een 
voortvarende aanpak van de N18/A18 en het spoor Arnhem-Winterswijk nodig, waarbij niet alleen 
dubbelspoor en de veiligheid van belang is, maar ook een betere grensoverschrijdende infrastructuur. 
Ook de vraag vanuit de inwoners van Silvolde om een verkeersluw centrum dient in de komende 
periode opgepakt te worden. 
Goed onderwijs is een basisvoorwaarde om ten volle deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 
Een groot gedeelte van het onderwijs richt zich op de jeugd en Lokaal Belang constateert dat er 
binnen deze gemeente een goed en gevarieerd aanbod is. Echter, er wordt vaak opgemerkt dat we 
geen HBO in onze regio hebben en dat hierdoor jongeren vertrekken. Daarnaast is er een grote groep 
volwassenen die na hun studie of vanuit hun werkzaamheden behoefte heeft aan een vervolg op hun 
opleiding. Het aanbieden van meer onderwijs vanuit ‘stenen’ lijkt niet realistisch,maar het onderwijs 
maakt krachtige ontwikkelingen door zoals ‘leren op afstand’. Dit moet toch perspectief geven om 
samen met hoog gekwalificeerde bedrijven in deze omgeving een onderwijsconcept te ontwikkelen 
waarin leren en werkervaring verbonden gaan worden. 
Als laatste programma staat ‘Kwaliteit in dienstverlening en bestuur’ beschreven. Samen met inwoners 
wil hij de richting bepalen en waar mogelijk wil hij hen betrekken bij oplossing en uitvoering. 
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Natuurlijk moet de dienstverlening goed zijn, zowel in persoonlijke contacten aan het loket als via 
brieven, maar ook in de digitale dienstverlening. Toch is hij telkens weer verbaasd over de hoge, vaak 
onvoorziene, kosten van ICT. Wellicht biedt verdergaande samenwerking hiervoor een oplossing. Ten 
aanzien van samenwerking refereert het college regelmatig aan samenwerking met de gemeente 
Doetinchem. Daar is op zich niets op tegen, maar het was de bedoeling om de regio Achterhoek als 
een sterk samenwerkingsverband op de kaart te zetten. Het lijkt dan ook logisch als samenwerking 
eerst hier gezocht wordt in plaats van met individuele gemeenten. 
Burgerparticipatie is een speerpunt van het beleid en daarbij past een aantrekkelijke en heldere 
communicatie. Voor Lokaal Belang blijft dit een belangrijk aandachtspunt. Niet altijd is de timing van 
communicatie even gelukkig en het blijft toch vaak eenrichtingsverkeer. Hij roept op om de inwoners 
tijdig bij nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen te betrekken. 
De organisatie krijgt te maken met zero based budgeting. Afdelingen en diensten zijn doorgelicht. Is er 
kritisch gekeken naar wat er gedaan wordt en wat er gedaan moet worden? Hoewel de ZBB gericht is 
op anders en efficiënter werken, heeft dit instrument ook personele consequenties. Uiteraard levert dit 
een spanningsveld voor de medewerkers. Hij verwacht dat met grote zorgvuldigheid dit proces 
doorgevoerd wordt en dat de raad er voortdurend en tijdig bij betrokken wordt, met name daar waar 
het gaat om de vraag ‘wat moeten we doen?’ 
Naast de geplande bezuinigingen, of volgens de nieuwste terminologie ‘kantelingen’, blijft er ruimte 
over om te investeren. Lokaal Belang vindt dit belangrijk omdat er anders stilstand ontstaat en dit zeer 
snel omslaat in achteruitgang en verpaupering.  
Wat betreft de woonlasten voor de inwoner blijft hij vasthouden aan een stijging van 3,5% ozb. Maar 
dankzij een forse besparing op de afvalheffing dalen per saldo de werkelijke kosten. Het lijkt misschien 
paradoxaal, een enorme bezuinigingsoperatie waarvan de kosten niet op de burger verhaald worden. 
Tevens constateert de fractie dat na jaren van getouwtrek nu gelukkig de eerste fase van de 
afschaffing van de hondenbelasting ingeboekt is. 
Net als iedere andere gemeente heeft het grondbeleid grote impact op de begroting. Voor een aantal 
grondpercelen moet een nieuwe bestemming gezocht worden. Lokaal Belang blijft menen dat, daar 
waar bestemmingsplannen aan de orde komen, er op dat moment beslist moet worden wat er gebeurt 
met de boekwaarde van die gronden. Dit kan zijn handhaven, bijstellen of afboeken. Maar het moet 
dan wel gebaseerd zijn op reële argumenten. 
Na een uitgebreide inventarisatie van bezittingen zijn de stille reserves behoorlijk gestegen. Samen 
met de algemene reserve vormt dit een meer dan behoorlijke buffer die de minimale norm ruimschoots 
overstijgt. 
Hoewel in zijn beleving deze begroting aan de technische criteria, zoals gesteld door de provincie, 
voldoet, is hij wel benieuwd naar de reacties van de provincie die gegeven zijn tijdens het vooroverleg 
om tot deze begroting te komen. 
Met deze bijdrage heeft spreker geprobeerd om niet de verschillen, maar juist het gemeenschappelijk 
belang van de raad ten opzichte van de inwoners op te zoeken. Dit zou kunnen leiden tot een 
veranderende rol van inwoner en gemeenteraad. Hij heeft voldoende vertrouwen in deze raad om 
kritisch naar elkaar toe te zijn, maar sterk naar buiten op te treden en om de Oude IJsselstreek als een 
gemeente te profileren waar het goed wonen, werken en verblijven is. 
 
De heer Canter Cremers  begint met aan te geven dat D66 de Begroting 2012 afkeurt.  
Hij geeft een compliment voor de vele dingen die goed gaan in de gemeente. Zo functioneren de 
brandweer en de politie goed en worden veel voorzieningen goed onderhouden. Dagelijks worden 
veel mensen goed geholpen op het gemeentehuis. De diverse voorzieningen in de kernen dragen bij 
aan het prettige leefklimaat. D66 bewondert de medewerkers van de gemeente die zich voor deze 
zaken dagelijks inzetten.  
Er zijn ook goede ideeën, zoals het idee van Lokaal Belang om bij een ‘rotte kies’ grond te ruilen.  
D66 heeft een diametraal andere mening over de bestuurlijke prioriteiten. Iedere euro kan maar één 
keer uitgegeven worden.  
Zo besloot het college dit voorjaar om de subsidie voor de DRU-cultuurfabriek met 400.000 euro te 
verhogen. Dat gaat ten koste van de sportaccommodaties waar nu 400.000 euro op gekort wordt. 
Daarom heeft D66 ook grote vraagtekens bij de andere prioriteiten voor de DRU. Er is geen geld voor 
nieuw beleid, maar de miljoeneninvesteringen in de DRU worden volledig ongemoeid gelaten. Er 
wordt veel geld gestoken in een DRU-evenementenhal, de Afbramerij en parkeerplaatsen voor de 
DRU. Aan de exploitatie wordt geen aandacht geschonken, terwijl met de DRU-cultuurfabriek wel 
aangetoond is waar dit heen kan gaan.  
Het geld dat in de DRU-projecten wordt gestoken, leidt tot bezuinigingen elders. Er wordt bijvoorbeeld 
op de bibliotheek, op Fidessa en op natuur en milieueducatie bezuinigd. Met deze bezuinigingen is hij 
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het oneens. Zeker de bezuiniging op de NME is ongewenst en misschien ook niet slim. De investering 
daarin levert immers ook nog geld op.  
Ook bij het gevolgde proces rond de bezuinigingen heeft D66 bedenkingen. Diverse gesubsidieerde 
instellingen hebben aangegeven dat de bezuinigingen zonder voorgaand overleg uit de lucht komen 
vallen. D66 wijst deze handelswijze af.  
In navolging van de uitspraken van het burgerbegrotingsforum van vorig jaar vindt D66 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 en dan pas verder gaan met andere 
ontwikkelingen. En natuurlijk bij iedere verdere ontwikkeling zorgen voor een breed draagvlak en een 
heldere exploitatie, waarbij uitgegaan wordt van een minimale inbreng van de gemeente. Hiermee 
komt meer dan voldoende geld vrij om de bezuinigingen op de NME, Fidessa en de bibliotheek terug 
te draaien. In overleg kan natuurlijk wel gekeken worden naar de mogelijkheden op de langere termijn.  
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 euro in het onderhoud van de wegen. 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 echt heel veel meer. Geen geld wordt 
uitgetrokken om de achterstand in te lopen. Sterker nog, er wordt verder bezuinigd op het onderhoud. 
Voor ons is het duidelijk dat een sterk oplopende rekening steeds verder naar de toekomst wordt 
verschoven. Vandaar dat D66 de prioriteiten anders legt. Daartoe dient hij de volgende vragen in: 
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, bibliotheek en 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? 
Ook op andere terreinen heeft D66 problemen met de begroting. Het college noemt deze bijvoorbeeld 
een sluitende meerjarenbegroting. D66 kan die mening niet delen. Daarvoor zitten er te veel 
stelposten, te veel grepen uit de algemene reserve en te veel boterzachte bezuinigingsmaatregelen in. 
Als klap op de vuurpijl komt het college met een tekort in 2015, dus over de regeerperiode heen. Dat 
is altijd een politieke doodzonde geweest en dat is het voor D66 nog steeds.  
Het is opmerkelijk dat de PvdA kennelijk zijn sociale karakter steeds verder achter zich laat. 
Vooruitlopend op rijksbeleid gaat er bezuinigd worden 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 euro op. D66 vindt dat dit anders moet.  
In de begroting geeft het college aan, dat er structureel miljoenen zullen moeten worden bezuinigd. 
Maar vrijwel ontbreekt waar dat zijn beslag zal kunnen krijgen. Er moeten rekenkundig nog eens zo’n 
40 à 50 formatieplaatsen verdwijnen, zo’n 15% van de huidige formatie. Dit zou deels te realiseren zijn 
via intergemeentelijke samenwerking. Maar een doordachte strategie voor die 
samenwerkingsmogelijkheden wordt niet gepresenteerd.  
Hoe je het wendt of keert: als je zo veel arbeidsplaatsen wil laten verdwijnen, zul je ook taken moeten 
schrappen. Maar welke taken? Ook die discussie in de vorm van een strategische heroriëntatie 
verplaatst het college naar ergens in de toekomst. Dat vindt hij onaanvaardbaar. D66 vindt een 
strategische heroriëntatie logisch en op zijn plaats. Maar dan wel in de goede volgorde. 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 dat:  
1) de gemeente ruim 20% minder fte heeft dan referentiegemeenten;  
2) de werkdruk op veel afdelingen onaanvaardbaar hoog is;  
3) de span of control van sommige managers buiten proportie is.  
Sindsdien zijn de taken gelaten voor wat ze zijn, maar is 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 het 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 wel 19 brieven en stukken al heel 
lang wacht op een antwoord of afhandeling. Voor de WMO-raad was dit reden een duidelijk ultimatum 
te stellen, namelijk dat voor 5 december de achterstand weggewerkt moet zijn. Anders leggen ze het 
werk neer. D66 vindt het kwalijk dat het zo ver is gekomen.  
Zijn concrete vraag is of het college bereid is 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. 
Natuurlijk is er over de begroting nog veel meer op te merken, maar hij zal zich beperken.  



Notulen raad 1/11/2011  15 

Om de stille reserves kan hij echt niet heen. Hij neemt aan dat het uitgebreide lijstje met stille reserves 
is bedoeld om de mensen gerust te stellen en om te laten zien dat de financiële positie van de 
gemeente best goed is. Realiseert het college zich dat het bij velen precies het tegenovergestelde 
heeft bereikt? Nagenoeg iedereen die hij 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 is verkopen en terughuren mogelijk, 
maar dit voorjaar hebben we het al uitgebreid gehad over de winstopslagen waarmee je dan wordt 
geconfronteerd. Los daarvan komen er 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. 
Zijn concrete vraag is of het college bereid is de stille reserves te verkopen. 
Inmiddels heeft hij het al een paar keer gehad over de wijze waarop het college omgaat met het 
raadsbesluit van dit voorjaar rond de bestemming van 18,6 miljoen euro 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? Deze 
toevoeging aan de algemene reserve juicht D66 inhoudelijk toe, maar de methode wijst ze af. Kortom, 
er moet een nieuw raadsbesluit komen.  
Zijn concrete vraag is wanneer het college met het raadsvoorstel komt om de bestemming van de 
Nuon-gelden terug te draaien. 
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 de relatie met de toezichthouder, de provincie. Op basis van de voorliggende begroting en de 
begrotingsbrief van de provincie kan spreker zich nauwelijks voorstellen dat de gemeente ontkomt aan 
preventief toezicht. Maar politieke processen zijn moeilijk voorspelbaar en de wonderen zijn de wereld 
nog niet uit.  
Samenvattend zegt hij dat D66 deze begroting afkeurt, omdat: 
1. de prioriteiten bij de vele DRU-projecten niet gedeeld worden; 
2. D66 vindt dat de bezuinigingen op instellingen en projecten zoals Fidessa, de NME en de 

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

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

4. opvolgers in 2015 met een tekort geconfronteerd worden; 
5. de presentatie niet voldoet aan het raadsbreed onderschreven besluit daarover; 
6. de bezuinigingsvoorstellen in de begroting niet of nauwelijks toegelicht worden; 
7. de stille reserves een sterk opgeklopt karakter hebben; 
8. de begroting een te grote kans op preventief toezicht geeft. 
De voorzitter schorst de vergadering tien minuten om het college de kans te geven een reactie voor 
te bereiden op deze algemene beschouwingen.  
Hij heropent de vergadering en geeft het woord aan de wethouder van Financiën. 
 
Wethouder Van Balveren  hoort van de kant van de coalitiepartijen lof over deze begroting, omdat het 
college er in slaagt om 4 miljoen euro te bezuinigen en om de lasten voor de burgers te verlagen.  
Van de kant van CDA en D66 wordt eigenlijk gezegd dat er in een klap niet meer bezuinigd hoeft te 
worden, als er geen ontwikkelingen zouden plaatsvinden op het DRU-terrein.  
De raad heeft gesteld dat de Afbramerij en de SSP-hal niet zonder cofinanciering ontwikkeld worden.  
Voor de SSP-hal wordt een investering gedaan van 0,5 miljoen euro. Dat zijn kapitaalslasten van 
23.000 euro die als huur terug moeten komen. Stoppen levert dus niets op. De investering voor de 
Afbramerij is 2,4 miljoen euro op jaarbasis en de kapitaalslasten hiervan zijn ongeveer 150.000 euro.  
De exploitatie van de Afbramerij zal 80.000 euro kosten, waardoor de hele Afbramerij 230.000 euro 
per jaar kost. De bezuinigingen in deze begroting bedragen 4 miljoen euro. Waar zien CDA en D66 
die resterende 3,8 miljoen? 
De 400.000 euro van het DRU-herstelplan heeft niets te maken met een subsidie aan de DRU. Dit 
bedrag is nodig om de voormalige gebruikers van De Smeltkroes een tijd lang het tarief van De 
Smeltkroes te laten betalen in plaats van het hogere tarief van de DRU. 200.000 euro is inmiddels 
gebruikt voor de verzekering van vrijwilligers. Dit alles is dit voorjaar door de raad besloten.  
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De heer Van de Wardt presenteerde een staatje met financiële risico’s. Inderdaad zal het risico in het 
allerslechtste geval 21 miljoen euro bedragen. Op basis van een gemiddelde risicoschatting moet 
uitgegaan worden van 9 miljoen euro. Deze berekeningswijze is tot op heden steeds goedgekeurd.  
De lijst van stille reserves is voortgekomen vanuit een vraag van de raad om te kijken welke 
mogelijkheden er bestaan om te bezuinigen bij de sportaccommodaties. Als bijvoorbeeld een 
zwembad geprivatiseerd wordt, moet je weten wat de boekwaarde is. Het doel ten aanzien van de 
zwembaden is om de kosten te halveren tot 600.000 euro.  
De PvdA stelt voor om in het kader van de ZBB een scorekaart te maken. Daar wil het college graag 
invulling aan geven. Het college wil daarbij ook de regionale samenwerking betrekken om te kunnen 
tonen wat daar bereikt is. 
Het college probeert de maatregelen in verband met het nieuwe beleid dat vanuit Den Haag op de 
gemeenten afkomt regionaal uit te voeren. Daartoe moeten dan wel partners gevonden worden. 
De PvdA beveelt aan om de NME te financieren uit de afvalstoffenheffing. Hij denkt dat het 
verantwoord is om 50% onder te brengen in de afvalstoffenheffing en 50% te laten zitten in de 
algemene middelen. De heffing zal dan 2 euro minder dalen.  
Er wordt bezuinigd op de accommodaties, omdat het college de normen van NOC en NSF wil 
hanteren. Wat daarboven komt, wordt in overleg met de verenigingen niet meer gefinancierd. Dat 
geldt ook voor de tarieven van accommodaties. 
De heer Sluiter sprak over de A18 en het spoor. Hij zegt dat gisteren nog de A18 en de 
spoorverbinding uitgebreid aan de orde kwam in het overleg met de gedeputeerde. Fase 1 van de 
A18/N18 wordt nu tussen Groenlo en Enschede uitgevoerd. Volgende maand wordt met de minister 
overlegd over de wens om de rijbaan tussen Aalten en Varsseveld te verdubbelen. Wat betreft het 
dubbelspoor zal dit voorlopig hoogstens partieel verdubbeld worden. In het GVVP zal een voorstel 
gedaan worden voor de aanpak van de verkeersoverlast in Sinderen, Terborg en Silvolde. 
Velen spraken over het onderhoud van de wegen. Hij geeft een pluim aan de afdeling die getoond 
heeft dat het huidige budget voldoet. Hij heeft in de raadsrotonde ook gezegd dat incidentele 
meevallers ook voor de wegen gebruikt zullen worden, zodat het budget niet achteruit loopt.  
 
Wethouder Haverdil was blij met de woorden van de heer Canter Cremers over de vele dingen die 
goed gaan in deze gemeente. Natuurlijk zijn er daarnaast politieke meningsverschillen, met name over 
de DRU.  
De heer Canter Cremers vindt dat de bezuinigingen teruggedraaid moeten worden en dat er eerst 
gepraat moet worden met de betreffende organisaties. Daarmee wordt gesuggereerd dat er niet met 
hen gesproken is. In de gesprekken die met hen geweest zijn, is door een van hen opgemerkt dat zij 
soms een financiële prikkel nodig hebben om iets te kunnen veranderen in de organisatie. Hij heeft 
ook tijdens de inspraak bij de organisaties een grote bereidheid geproefd om mee te werken.  
Over de gebiedsvisie van de DRU is eerder uitvoerig gesproken en uiteindelijk is ook de steun van het 
CDA verworven. Het CDA heeft toen aangegeven dat niet alles tegelijk moest gebeuren. Hij herinnert 
zich dat de heer Van de Wardt toen aangegeven heeft dat eerst het industriële gedeelte van de DRU 
afgemaakt moest worden. D66 gaf toe aan dat de bestrijding van (verkeers)overlast in de buurt hoge 
prioriteit moest hebben. Die prioriteit heeft het college ook. 
Wat betreft Akkermansweide deelt hij de conclusie van de heer Van de Wardt dat het een lang en 
slepend project is, dat zeker een aantal ondernemers in het ongewisse heeft gelaten.  
Hert vertrekpunt bij de centrumplannen was inderdaad nul euro. Met toestemming van de raad zijn 
daar gelden bijgekomen in Terborg en Varsseveld in de overtuiging dat dit goede investeringen zijn.  
Voor Gendringen is een stedenbouwkundig bureau ingeschakeld dat ervaring heeft in krimpregio’s. 
Met een aantal partijen is het college in gesprek over de wensen en mogelijkheden. In 
december/januari zullen de plannen aan het publiek gepresenteerd worden.  
De heer Menke sprak ook over Terborg en hij vroeg wat zich af wat de stichting Stadsherstel gedaan 
heeft. Die informatie zal hij toezenden.  
De heer Finkenflügel begon met te zeggen dat er vooral gekeken moet worden naar hetgeen ons 
bindt en niet naar datgene wat ons verdeelt. Dat spreekt hem aan, evenals de steun die hij geeft voor 
de bouw van starterswoningen, energieneutrale woningen en woningen tussen de 600 en 800 euro.  
Deze spreker had ook een goede suggestie voor het pand in Etten, namelijk om te kijken of een ‘rotte 
kies’ geruild kan worden voor een bouwlocatie. Hij vindt het een goede oplossing, maar twijfelt sterk of 
dit budgettair neutraal zal zijn.  
De heer Menke suggereerde om te schuiven met plannen die nog niet uitvoeringsgereed zijn, 
waardoor een plan als Etten al uitgevoerd kan worden. Dat zal gebeuren in 2012.  
Wat betreft de DRU zal gewerkt worden aan een parkeeroplossing, omdat er een schatplicht ligt aan 
de buurt.  
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De heer Sluiter noemde de demografische ontwikkeling een uitdaging en waarschuwde om niet te 
snel de gronden af te boeken en om te vormen tot groen, omdat groen ook geld kost. Hij hoorde geen 
suggestie hoe de gronden gebruikt en opgewaardeerd kunnen worden.  
De heer Sluiter zei dat windmolens op subsidie draaien. Spreker constateert dat de ondernemers 
denken dat de windmolens middelen genereren.  
Vervolgens sprak de heer Sluiter over een ruimhartig subsidiebeleid en noemde toen Berkelland. Hij 
snapt deze opmerking niet.  
 
De heer Sluiter  noemde Berkelland, dat de muziekschool niet meer subsidieert. Dat bespaart de 
gemeente zeker 500.000 euro, terwijl blijkt dat amper minder mensen muziekonderwijs volgen. Hij 
verwijst ook naar de gemeente Millingen, die uit geldgebrek alle subsidies afgeschaft heeft. Nu blijkt 
anderhalf jaar later dat er per hoofd van de bevolking nergens zo veel verenigingen zonder subsidie 
functioneren als in Millingen.  
 
Wethouder Haverdil  antwoordt dat de Sociale atlas aangeeft dat investeringen in cultuur, sport en 
voorzieningen een economische meerwaarde opleveren voor het vastgoed en een positief effect 
hebben op het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners.  
Hij vraagt zich af of de opmerking van de heer Menke over het meteen in regionaal verband oppakken 
van nieuwe taken en van taken als vergunningverlening en handhaving opgevat kan worden als een 
pleidooi voor een nieuwe regionale gemeente.  
Hij zegt dat de provincie de negatieve effecten van aangekochte gronden niet zal financieren. De 
provincie is wel bereid zaken die de leefbaarheid dienen, te ondersteunen. In het regiocontract zullen 
dergelijke elementen ook opgenomen worden, als de gemeenteraden dat ook een goede suggestie 
vinden.  
De heer Menke sprak ook over een exploitatierisico voor de Kwaksmölle en het Borchuus door een te 
groot aanbod. Hij denkt dat dit mogelijk is, maar verwijst hiervoor naar collega Rijnsaardt.  
Het sprak hem ook aan dat de heer Menke de vrees uitsprak dat de Achterhoek het afvalputje van 
Nederland wordt. Het regiobestuur kan zich alleen stevig manifesteren als het voeding krijgt vanuit de 
gemeenteraden.  
 
Wethouder Rijnsaardt  hoort bij alle fracties zorgen over de Wmo en over de gevolgen van de Wet 
werken naar vermogen.  
Het CDA vraagt waarom er nog geen Wmo-beleid ligt. Dat is omdat dit heel zorgvuldig tot stand moet 
komen in samenwerking met de Wmo-raad en de regio. Bovendien is er een relatie met de Wet 
werken naar vermogen en met het armoedebeleid. Hij stelt een goed product boven snelheid. 
Het CDA zegt dat er al vele jaren aan de buurtschapshuizen gewerkt wordt. Hij herinnert aan de 
afspraak dat, als een buurt met een goed plan en met een sluitende begroting komt – waarbij de 
afdeling natuurlijk expertise inzet – het college bereid is om 30% bij te dragen in de stichtingskosten 
van zo’n gebouw. Er moet eerst draagvlak ontstaan via een plan van de plaatselijke bevolking. 
Er wordt op Fidessa bezuinigd, omdat er van alle kanten bezuinigingen komen. Het moet lukken hier 
met Fidessa uit te komen. De gemeente zal ook in de toekomst een beroep doen op Fidessa en haar 
900 of meer vrijwilligers.  
Het is vervelend dat de norm voor de bijzondere bijstand aangepast moet worden. Met de norm van 
110% heeft de regio één uitstraling.  
Hij is het eens met de VVD dat de landbouw een economische drager blijft. Hij schrok van de 
opheffing van de streekcommissie. Deze was voor Oude IJsselstreek juist een middel om geld met 
geld te maken. Veel geslaagde plattelandsontwikkelingsprojecten, zoals Engbergen zijn hier mede 
aan te danken.  
Het Borchuus heeft gezegd dat het in zwaar weer zit en heeft het college gevraagd of het iets kan 
doen. Het vertrekpunt destijds was dat de stichting zichzelf zou bedruipen na op gang geholpen te 
zijn. Hij zegt dat het college niet te beroerd is om de helpende hand uit te steken, als men zelf alles al 
geprobeerd heeft. Uiteraard moet de raad dan wel instemmen.  
 
De voorzitter  geeft de hamer aan de heer Steentjes. 
 
Voorzitter Steentjes geeft het woord aan portefeuillehouder Alberse. 
 
Portefeuillehouder Alberse gaat eerst in op de burgerparticipatie. Deze gemeente heeft op dat terrein 
flink wat ondernomen. De heer Finkenflügel noemde al het programma “In actie met burgers’. Het is 
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toch nodig de relatie met de burger verder te ontwikkelingen, omdat de politiek, de samenleving en de 
burger veranderen. Dat kan echt nog beter en daaraan wil hij werken. 
Vervolgens gaat hij in op de opmerkingen over de inkrimping van het personeel en over de 
organisatie. Mevrouw Tamminga heeft daar in de raadsrotonde een uitgebreide toelichting op 
gegeven. Hij deed al in de raadsrotonde aan D66 de toezegging dat, als er beslissingen voorbereid 
worden die direct te maken hebben met het beleid, deze altijd aan de raad worden voorgelegd. Als het 
gaat om de bedrijfsvoering is het aan het college om daarover te beslissen. Als het gaat over een 
andere inhoud van taken, komt hij terug bij de raad.  
Het personeel zal krimpen. Toen BMC aangaf dat er krapte was bij een aantal taken, heeft er een 
uitbreiding van 21 fte plaatsgevonden. Nu zullen er via natuurlijk verloop 34 fte verdwijnen. De 
opdracht voor het college is om de werkwijze dusdanig aan te passen dat met minder personeel toch 
kwalitatief goed gewerkt wordt en dat de communicatie goed verloopt. Hierover is gisteren een positief 
gesprek geweest met de ondernemingsraad. Hij heeft er vertrouwen in dat dit lukt en verzoekt om het 
college ook dat vertrouwen te geven.  
 
4. Sluiting 
 
Voorzitter  Steentjes  zegt dat hiermee de eerste termijn afgesloten is. Hij schorst om precies 23.00 
uur de vergadering tot 3 november en dankt allen voor de inbreng en de aanwezigheid. 
 
 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
 


