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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 Siner afwezig is wegens ziekte. Hij wenst haar beterschap en hij meldt dat 
bij haar een bloemetje is gebracht. Eveneens afwezig zijn de heren Finkenflügel en Hengeveld en de 
heer Van Balveren van het college.  
Hij zegt dat hij vanmiddag vanuit de buurgemeente Stadt Isselburg gebeld is met de mededeling dat 
burgemeester Adolf Radstaak vandaag is overleden. Hij was al lang ziek. Vorig jaar was hij nog hier 
tijdens de Ring van Europese IJzersteden en hij was een goede buurman. De voorzitter vraagt om 
een moment stilte. (stilte) 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter vraagt of alle leden instemmen met de agenda. Dat is het geval.  
 
 
3. Toelating tijdelijk raadslid Erik Schieven (Lokaal Belang) 
 
De voorzitter verzoekt de heer Schieven, die de plaats van mevrouw Siner tijdelijk zal innemen, naar 
voren te komen. Hij merkt op dat de heer Schieven bij Lokaal Belang gezien kan worden als de vaste 
vervanger. 
De voorzitter nodigt de commissie die de geloofsbrieven van de heer Schieven heeft onderzocht uit 
om haar bevindingen te geven. 
 
De heer Aaldering meldt namens de commissie, bestaande uit mevrouw Ermers, de heer Van 
Groningen en hemzelf, dat zowel de geloofsbrieven van de heer Schieven als van de fractieassistent 
voor D66, de heer Loeff, in orde zijn bevonden.  
 
De voorzitter leest de belofte voor. 
“Ik verklaar dat ik om tot lid van de gemeenteraad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik 
verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de 
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als gemeenteraadslid naar eer en 
geweten zal vervullen.” 
 
De heer Schieven antwoordt met: “Dat verklaar en beloof ik.” 
 
De voorzitter feliciteert de heer Schieven en verzoekt vervolgens de heer T. Loeff naar voren te 
komen om de belofte af te leggen voor zijn functie als fractieassistent voor D66. 
Hij leest de belofte voor. 
“Ik verklaar dat ik om tot fractieassistent benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik verklaar en 
beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of 
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, 
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractieassistent naar eer en geweten zal 
vervullen.” 
 
De heer Loeff antwoordt met: “Dat verklaar en beloof ik.” 
 
De voorzitter feliciteert hem met een bos bloemen. Daarna overhandigt hij met een dankwoord een 
boeket aan de vertrekkende fractieassistent van D66, mevrouw Dane. Hij geeft aan dat de heer 
Schieven te kennen heeft gegeven dat hij het opnieuw krijgen van een boeket teveel van het goede 
vond. 
 
 
4. Aanvullend beleidskader voor het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 
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Dit kader wordt zonder nadere discussie vastgesteld. 
 
 
5. Herbenoemingsprocedure burgemeester 2012 
 
Dit procedurevoorstel wordt zonder nadere discussie vastgesteld. 
 
 
6. Bezwaren tegen beleidskader Tijd voor nieuwe energie 
 
De heer Hakvoort zegt dat het CDA beseft dat de wet aangeeft dat er geen bezwaar kan worden 
aangetekend tegen een beleidsplan. Vandaar dat het CDA moet instemmen met dit plan. Maar zijn 
fractie wil het eigenlijk niet. Hij vindt dit raadsvoorstel eigenlijk flauwekul. Er valt niets te kiezen.  
Hij voorziet grote problemen in de nabije toekomst als op deze manier draagvlak wordt gecreëerd.  
Tijdens de behandeling van het beleidskader Tijd voor nieuwe energie heeft zijn partijgenoot Hettinga 
duidelijk proberen te maken dat er een raadsbesluit ligt uit 2004. Het CDA wil zich aan die afspraak 
houden. Hij belooft de indieners van het bezwaarschrift dat het CDA deze bezwaren zal koesteren.  
 
De voorzitter zegt dat het inderdaad in de Algemene wet bestuursrecht zo geregeld is dat geen 
bezwaar gemaakt kan worden tegen een beleidskader. Hij meent dat dit ook vanuit de wetgever 
gezien consequent geredeneerd is. Hij wijst erop dat het traject voor het al dan niet realiseren van 
windmolens nog helemaal moet komen en dat iedereen dan nog bezwaren kan indienen.  
Hij concludeert dat de hele raad instemt met het voorstel. 
 
 
7. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht 
 
De voorzitter verzoekt de heer Steentjes bij dit punt als voorzitter op te treden.  
 
Voorzitter Steentjes geeft het woord voor een mededeling aan burgemeester Alberse. 
 
Portefeuillehouder Alberse zegt dat hij via diverse memo’s de raad al geïnformeerd heeft over het 
wegpesten van een homopaar uit Ulft. Hij is erg geschrokken van het feit dat in deze gemeente 
mensen die anders geaard zijn zo bejegend worden.  
Het paar heeft verschillende malen aan de bel getrokken bij de politie en bij de gemeente. Daarop is 
onvoldoende gereageerd. Hij constateert dat zowel de meldkamer van de politie als de medewerkers 
van de gemeente niet alert genoeg geweest zijn. Toen dit duidelijk werd, heeft het college onderzocht 
hoe het zo heeft kunnen lopen. Hij heeft daarover memo’s toegezonden. Er zijn maatregelen binnen 
het gemeentehuis genomen. Dat geldt ook voor de politie en de medewerkers van de meldkamer.  
Hij heeft een oproep geplaatst via een column in de lokale krant met een vraag om reacties. Met drie 
mensen die reageerden zijn of worden door hem gesprekken gevoerd.  
Hij zegt dat hij zeer alert is op dergelijke signalen en dat hij alles wat in zijn vermogen ligt, wil doen om 
dergelijke situaties te voorkomen.  
 
Voorzitter Steentjes roept eveneens op om dergelijke situaties bespreekbaar te maken en geeft 
vervolgens de hamer terug aan de reguliere voorzitter.  
 
 
8. Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen of mededelingen zijn. 
 
 
9. Ingekomen stukken 
 
De heer Heldoorn zegt dat onder punt D een beslissing aan de raad voorligt. Het gaat om de 
regiocontracten die de regio Achterhoek gaat sluiten met de provincie. Hij weet dat de gemeenteraden 
bij dit proces betrokken zijn. Op 5 november 2011 is er een bijeenkomst van de regio met de 
gemeenteraden.  
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Hij vraagt wanneer de raad betrokken wordt bij de voorstellen die vanuit deze gemeente ingediend 
worden.  
 
Wethouder Haverdil zegt dat het college inmiddels een waslijst aan suggesties heeft ingebracht. Die 
wordt opgenomen in de totale groslijst van de regio en daarover wordt op 5 november 2011 
geklankbord met de raden. Getracht wordt samen met de provincie een agenda te maken op de 
schaal van de regio Achterhoek, die ook grensoverschrijdend zal zijn.  
 
De heer Heldoorn vraagt welke voorstellen vanuit de gemeente op de groslijst komen. Hij begrijpt dat 
de raad daarop geen invloed meer heeft.  
 
Wethouder Haverdil antwoordt dat alle voorstellen op de groslijst staan en dat met de raden bekeken 
wordt welke voorstellen voor de regio als geheel het beste zijn. Hij stelt voor deze lijst aan de raad toe 
te sturen.  
 
De heer Heldoorn begrijpt dat het niet de bedoeling is dat de raad nog met het college overlegt over 
de in te dienen voorstellen.  
 
Wethouder Haverdil zegt dat de voorstellen getoetst zijn aan het collegeprogramma en het 
coalitieakkoord. In november kan de raad oordelen of het college het huiswerk goed gedaan heeft.  
 
 
10. Vaststelling notulen raadsvergadering 15 september 2011 
 
De voorzitter constateert dat de notulen ongewijzigd worden vastgesteld.  
 
 
11. Vragenhalfuur 
 
De heer Menke zegt dat hij geprobeerd heeft in het presidium zijn vraag te stellen, zodat hij het 
vragenhalfuur niet hoefde te gebruiken. Dat mocht niet. Hij gebruikt de gelegenheid om twee vragen te 
stellen. 
De eerste vraag betreft het bomen zagen, omdat de ‘r’ weer in de maand zit. Ondanks dat hij zo dicht 
bij het vuur zit, begrijpt hij soms niet wat er gebeurt. Hij zegt dat op verschillende plekken langs de 
Oude IJssel een gigantische kaalslag plaatsvindt. Hij stelt voor om, evenals bij nieuwbouwprojecten, 
een bord te plaatsen met uitleg over de bomenkap. Hij verzoekt in ieder geval het college na te 
denken over de communicatie rond grotere bomenkapprojecten. Hij verzoekt meer informatie vooraf 
en uitleg over de reden van de kap. 
 
De voorzitter vraagt of de tweede vraag ook over bomen gaat. 
 
De heer Menke zegt dat het iets heel anders betreft. 
 
De voorzitter zegt dat die vraag niet tevoren aangemeld is. 
 
De heer Menke zegt dat hij zich aangemeld heeft voor het vragenhalfuur. 
 
De voorzitter wenst niet formalistisch te zijn, maar wil zich toch houden aan de afspraak dat vragen 
van te voren aangemeld dienen te zijn. Anders wordt het een soort rondvraag en dat is niet de 
bedoeling van het vragenhalfuur. Hij verzoekt de heer Menke zijn vraag nog even te bewaren.  
 
Wethouder Rijnsaardt geeft aan dat er inderdaad weer begonnen is met bomenkap. Op het 
gemeentehuis zijn ook al reacties ontvangen. In de krant zijn de werkzaamheden aangekondigd. Hij 
geeft aan dat er altijd sprake is van herplant als er kaalslag plaatsvindt, tenzij het gaat om dunnen. 
Voor iedere boom die plat gaat, komt er een terug.  
 
De heer Menke is tevreden met het antwoord. Bij het Melkvonder is ook het waterschap bezig. Er gaat 
een duiker weg en er worden onder andere ecologische stapstenen geplaatst. Het wordt dus erg 
mooi, maar burgers snappen dat beter als je van tevoren communiceert.  
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Mevrouw Hofs heeft ook tevoren een vraag ingediend. Zij zegt dat de raad op 22 september 2011 
kennis kon nemen van het ontwerpbesluit tracé N18. Door Rijkswaterstaat is toen ook een presentatie 
gehouden over de gevolgen. Zij gaat ervan uit dat het ontwerp ook op het gemeentehuis in 
Gendringen zes weken ter inzage zal liggen.  
Lokaal Belang verzoekt, mede vanwege de toezeggingen van wethouder Van Balveren, om een 
informatieavond voor de aanwonenden in de buurt van Varsseveld tijdens de eerste drie weken van 
de terinzagelegging. Op de agenda zou moeten staan: 
- een presentatie van het huidige ontwerptracébesluit; 
- de vervolgprocedure; 
- het samen met de aanwonenden aan de ventweg langs de Twenteroute zoeken naar 

verbeteringen van de ontsluiting van de ventweg door verlaging van de toegestane snelheid.  
 
Wethouder Rijnsaardt geeft aan dat hier zeker naar gekeken gaat worden. De gemeente kan geen 
bezwaren maken, maar wel vragen of Rijkswaterstaat deze presentatie wil verzorgen. Het beeld moet 
niet ontstaan dat de gemeente nog een rol heeft in het tracébesluit. De aanwonenden kunnen wel de 
bezwarenprocedure ingaan.  
 
Mevrouw Hofs zegt dat er in 2010 is toegezegd dat samen met de wethouder hiernaar gekeken zou 
worden. Daar is nog niets van gekomen.  
Misschien is op één avond heel goed die combinatie van aanwonenden, gemeente en Rijkswaterstaat 
te maken.  
 
Wethouder Rijnsaardt zegt toe dat er een avond komt. De precieze organisatie is ook afhankelijk van 
het antwoord op de vraag wie welke toezegging mag doen.  
 
 
12. Rapportage Rekenkamercommissie over de Wmo 
 
De voorzitter verzoekt de leden van de Rekenkamercommissie de plaatsen in te nemen van de leden 
van het college. Het betreft de heren Bruins, Heldoorn, Menke en Steentjes. Het lid mevrouw Siner is 
afwezig door ziekte.  
Hij leidt het onderwerp in en geeft het woord aan de raad voor zijn commentaar op het rapport en de 
drie voorgestelde beslispunten.  
 
Mevrouw Ermers bedankt de Rekenkamercommissie voor het initiatief om de Wmo in deze gemeente 
te onderzoeken. Zij bedankt ook alle anderen die geholpen hebben bij de totstandkoming van dit 
rapport.  
Het CDA ondersteunt de aanbevelingen en conclusies van harte. Zij vindt dat de belangrijkste 
conclusie is dat er werk aan de winkel is en dat vooral de goede dingen gebeuren.  
Uit het rapport blijkt dat er heel veel uitvoerend werk verzet is, maar dat ook veel is blijven liggen. Zo is 
er weinig energie gestoken in ketensamenwerking. Zij gaat ervan uit dat dit punt beter uit de verf zal 
komen.  
Meer zorgen baart het dat sommige zaken niet uitgevoerd zijn vanwege capaciteitsgebrek. Hierop 
wordt door het college in zijn reactie onvoldoende ingegaan. Hoe gaat dit in de volgende periode 
lopen? Naast de capaciteit is ook de kwaliteit daarbij van belang.  
Als vanwege die kwaliteit aansluiting gezocht moet worden bij bijvoorbeeld Doetinchem, is Oude 
IJsselstreek dan nog wel een gelijkwaardige partner? Het CDA wil samen aan het roer staan. 
Gebleken is dat het Wmo-beleid niet geëvalueerd is. Kan de portefeuillehouder dit uitleggen? 
De Wmo-raad is een belangrijke partner. De wisseling van de wacht in de ambtelijke ondersteuning is 
de samenwerking niet ten goede gekomen. Zij neemt aan dat de Wmo-raad de komende periode als 
een volwaardige partner geïnformeerd en gehoord zal worden.  
Voor de uitwerking van de aanbevelingen 1 en 2 zal zij namens alle fracties een motie indienen.  
Wat betreft aanbeveling 3 zegt zij dat het tussentijds monitoren van groot belang is. Voorkomen moet 
worden dat de raad pas bij een eindevaluatie te horen krijgt dat bepaalde zaken verandering 
behoeven.  
De Rekenkamercommissie doet de aanbeveling om voldoende capaciteit vrij te maken. Zij doet de 
oproep om er met elkaar voor te zorgen dat geen enkele inwoner wat betreft armoede, gezondheid of 
eenzaamheid buiten het gezichtsveld van de Wmo valt. Zij besluit met de opmerking: doe niet alleen 
dingen goed, maar doe vooral de goede dingen.  
Zij dient namens alle fracties de volgende motie in: 
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De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 13 oktober 2011,  
overwegende, dat: 
- de Rekenkamercommissie in het rapport ‘De Wmo in Oude IJsselstreek’ de aanbeveling doet een 

visie te schrijven op maatschappelijke ondersteuning en regie;  
- de conclusies en aanbevelingen uit het rapport het college juist voorkomen en dat het college heeft 

ingestemd met het rapport;  
- het uitvoeren van de aanbevelingen van groot belang is voor een goede kaderstelling, sturing, 

controle, monitoring en evaluatie; 
- de gemeenteraad met het instellen van een raadswerkgroep het belang van degelijk en deugdelijk  
 sociaal beleid heeft onderstreept;  
van oordeel dat:  
- een visie kan worden gedefinieerd als een visionaire gedachte, die dient als inspiratie voor de te 

kiezen richting waarin ontwikkelingen moeten plaatsvinden en beschikbaar budget moet worden 
ingezet; 

- zonder een Wmo-visie de Wmo al snel verzandt in een lijstje van activiteiten en knelpunten dat 
uitgevoerd gaat worden;  

- een integrale visie op maatschappelijke ondersteuning en regie nodig is, waarin politiek-
bestuurlijke keuzes en kaders worden gesteld ten gunste van de vorm en de uitvoering van het 
beleid;  

- de visie niet geschreven kan worden zonder betrokkenheid van de raad, maar in gezamenlijkheid 
tot stand moet komen;  

- de raad hierin ook haar verantwoordelijkheid wil nemen door het college een aantal uitgangspunten 
mee te geven, waarbij zij vooral richting wil aangeven;  

spreekt daarom uit, dat het college de visie op maatschappelijke ondersteuning en regie gaat 
formuleren, waarin in ieder geval de volgende uitgangspunten worden meegenomen:  
- de visie moet de verhouding tussen samenleving en overheid weergeven;  
- de visie moet helderheid verschaffen over de regierol van de gemeente; 
- de visie moet een beheersbaar aantal maatschappelijke effecten bevatten om centraal op te 

sturen; 
-  de visie moet helderheid geven over de verhouding tussen collectieve en individuele 

voorzieningen;  
- de visie moet duidelijkheid verschaffen in de wijze waarop prestatievelden gekoppeld worden;  
- de visie moet aangeven dat instellingen slechts dan subsidie krijgen, nadat zij hebben kunnen 

aangeven welk maatschappelijk effect zij leveren;  
- de visie moet de richting aangeven voor wat betreft de samenwerking van de instellingen en de 

meerwaarde die zij hebben ten opzichte van elkaar (de keten); 
- de visie moet aangeven of de voorkeur wordt gegeven aan gezamenlijke inkoop van voorzieningen 

en of Oude IJsselstreek wel of niet bereid is het eigen beleid c.q. aanbod hierop aan te passen;  
- de visie moet duidelijk maken wat we verstaan onder zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, 

participatie, leefbaarheid en preventie;  
- de visie moet weergeven dat we als gemeente willen monitoren op SMART-geformuleerde 

beleidsdoelen, daar waar mogelijk.  
 
De heer Sluiter begint met het bedanken van de Rekenkamercommissie voor het duidelijke, bondige 
rapport en de heldere conclusies. Hij vindt het een stap vooruit dat een dergelijk rapport 
gepresenteerd kan worden dat gemaakt is door de eigen organisatie.  
Heel belangrijk vindt hij ook dat het college de conclusies en aanbevelingen van het rapport 
onderschrijft.  
Hoewel hij niet vooruit wil kijken naar de nieuwe Wmo, wil hij toch wel aandacht vragen voor enkele 
hoofdlijnen. Hij constateert dat de gemeente, zoals de voorzitter van de Rekenkamercommissie zei, 
gewaardeerd wordt als een van de meest sociale gemeenten in de regio. Dat zet wel extra druk op de 
toekomst. De demografische ontwikkelingen zullen ook extra druk op de Wmo zetten.  
Daarom dienen alle procedures goed vastgelegd te worden, waarmee ad-hocbeleid en eventuele 
willekeur voorkomen kunnen worden.  
In het kader van de zero-based budgeting zal de gemeente moeten kijken welke rol de gemeente 
precies heeft en waar hiaten zitten. In het verleden zijn twee keer overschrijdingen van het Wmo-
budget opgetreden. Dit geeft het belang aan van goed budgetbeheer. In zijn fractie kwam de leuze 
‘massa is kassa’ naar voren om aan te geven dat schaalvergroting financiële voordelen heeft. De 
preventie, het voorkomen dat mensen de Wmo nodig hebben, is het allerbelangrijkste element.  
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De overheid kan niet alles oplossen en misschien moet de overheid ook niet alles willen oplossen. Er 
is ook een eigen verantwoordelijkheid.  
De VVD onderschrijft de voorgestelde beslissingen en de motie. De VVD vindt het slaan van financiële 
piketpaaltjes ook van belang, maar dat kan ook een vervolgstap zijn op de uitvoering van de motie.  
 
Mevrouw Schoppers zegt dat zij nu spreekt namens de fractie van de PvdA en niet als voorzitter van 
de raadswerkgroep Sociaal. Zij dankt de Rekenkamercommissie voor deze grote en uitstekend 
gelukte klus. Aan de basis van het rapport liggen grondige vragen. De PvdA kan de conclusies en 
aanbevelingen onderschrijven.  
De eerste twee aanbevelingen vragen het college een visie te ontwikkelen op de Wmo en op de regie 
ervan. Met deze twee punten wordt het mogelijk een stevig Wmo-beleid neer te zetten, omdat je aan 
de voorkant stuurt. 
De motie is het resultaat van de input van alle leden van de sociale raadswerkgroepen, verwoord door 
mevrouw Ermers in de motie. 
 
De heer Kuster zegt dat Lokaal Belang dit een goed rapport vindt, omdat onderwerp en timing 
uitstekend zijn. Het instrument van de Rekenkamercommissie is prima geschikt om zaken nader te 
onderzoeken. 
Hij dankt voor dit goede inzicht in de huidige gang van zaken binnen de Wmo. Het rapport is een 
signaal van de Rekenkamercommissie om een andere koers te varen. Daarbij gaat het vooral om de 
betrokkenheid van de raad bij zaken als het beleidsplan, de samenwerking en de resultaten. Hij vraagt 
de commissie om aan te geven of de rol van de raad voldoende is geweest en of die rol moet wijzigen.  
Lokaal Belang stemt van harte in met de eerste twee aanbevelingen en de motie.  
De fractie worstelde wat punt 3 van het raadsvoorstel. Het is niet makkelijk om aan te geven welke 
informatie de raad nodig heeft over de sterk van elkaar verschillende prestatievelden. Hij wenst dat de 
raad meer tijdens en minder achteraf geïnformeerd wordt over lopende processen. Dan kan gestuurd 
worden op realisatiecijfers, prognoses en trends. In de rapportage moet het niet alleen gaan om de 
financiën, maar ook om de inhoud, bijvoorbeeld het aantal klanten dat geholpen is en de geboekte 
maatschappelijke resultaten. Daarnaast wenst hij informatie over de regievoering door de gemeente, 
het aantal ingezette fte’s met de bijbehorende kwaliteiten en de samenwerking met de ketenpartners. 
Hij verzoekt de wethouder aan te geven hoe hij deze terugkoppeling denkt in te vullen, omdat dit een 
heidense klus is.  
Het uitgangspunt van Lokaal Belang is dat de gemeente Oude IJsselstreek een sociale gemeente 
moet blijven. Maar wel zal meer met minder gedaan moeten worden. Ook moet gekeken worden naar 
wat iemand nog kan in plaats van wat iemand niet meer kan. De fractie vindt ook dat niet zozeer een 
specifieke voorziening aangevraagd moet worden, maar dat een probleem aangegeven wordt, 
waarvoor binnen de capaciteit van de gemeente en de ketenpartners een oplossing wordt gezocht.  
 
De heer Canter Cremers start met de vraag of het debat ook gevoerd kan worden met de wethouder. 
Hij had begrepen dat het ging om een debat met de Rekenkamercommissie.  
 
De voorzitter geeft aan dat het gaat om een gesprek tussen Rekenkamercommissie en raad. Maar 
de raad kan het college ook vragen stellen, als de raad dat wenst.  
 
De heer Canter Cremers spreekt zijn dank uit voor dit heldere rapport, dat goede aanknopingspunten 
voor het nieuwe beleid geeft. D66 kan zich met enkele kanttekeningen vinden in de rapportage.  
Hij mist een overzicht van de uitgaven voor de Wmo. Het gaat om ongeveer 10 miljoen euro per jaar 
en dan is een uitsplitsing per prestatieveld wel een goede zaak.  
Hij vindt het opmerkelijk dat pas recent een managementinformatiesysteem is aangeschaft. Hij had 
beschreven willen zien hoe in 2007 de beslissing genomen is om binnen de eigen systemen de 
informatie te verwerken.  
Hij had graag meer teruggezien over de personele inzet. De Wmo-raad wijst op de kwetsbaarheid van 
de personele situatie. De Wmo-raad doet ook enkele aanbevelingen daaromtrent, die D66 
onderschrijft. Hij wijst erop dat in het adviesrapport van BMC uit 2008 de onderbezetting wordt 
geconstateerd en dat er sindsdien nog meer geschrapt is. Deze situatie baart D66 ernstige zorgen. Is 
de gemeente nog wel in staat om de Wmo zelfstandig ordentelijk uit te voeren? 
Hij had ook meer willen lezen over de overschrijdingen die zijns inziens al in 2007 gedeeltelijk te 
voorzien waren, omdat toen al bekend was dat er kortingen zouden komen. Hij constateert dat de 
bestuurders op dit terrein veel hebben laten liggen.  
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Hij constateert ook dat de meeste vragen over het toetsingskader negatief beantwoord zijn en vindt 
dat onthutsend. Er is geen echte visie ontwikkeld en de transparantie over het effect van het beleid 
ontbreekt, omdat er geen heldere doelen geformuleerd zijn. Het is een soort doodzonde dat de raad 
onvoldoende bij het beleid betrokken is. Hoewel het college zag dat de ambtelijke capaciteit 
kwantitatief en kwalitatief onvoldoende was, bleef een reactie uit. Het college heeft onvoldoende zicht 
op het aantal klanten en de omvang van de hulpvraag.  
Wat wel gebeurde was dat ruimhartig individuele verstrekkingen gedaan werden. Hij hoorde dat 
mensen hun wensen met een zielig verhaal wel vervuld kregen. Dit veranderde toen in 2009 de 
werkprocessen beschreven werden.  
Hij concludeert dat het verleden weinig florissant was. De fouten uit het verleden dienen vermeden te 
worden. Hij wenst daarom de volgende stappen te nemen:  
1. Het werk en de tendensen daarin moeten cijfermatig goed in beeld komen.  
2. De uitgangspunten moeten in overleg met maatschappelijke partners goed gedefinieerd worden. 
3. Noodzakelijk is een breed gedragen visie met een vertaling in SMART-doelen;  
4. Dit alles moet tot op detailniveau worden geoperationaliseerd naar het uitvoeringsniveau en daar 

ook vertaald worden in een goed personeelsplan.  
D66 zal de ontwikkelingen kritisch volgen. Hij waarschuwt de wethouder dat hij het vertrouwen van 
D66 verliest als er geen helder beleid komt. 
Wat betreft de samenwerking met Doetinchem heeft hij grote vraagtekens. Hij stelt voor om een 
bijeenkomst te organiseren van de betrokken wethouders, de werkgroepen Sociaal en eventueel de 
Wmo-raden van beide gemeenten.  
 
De heer Menke antwoordt namens de Rekenkamercommissie. Hij zal niet reageren op de politieke 
uitspraken.  
Hij spreekt zijn dank uit voor de lof die toegezwaaid is voor het eerste rapport dat deze commissie 
publiceerde.  
Ook de raad heeft er in 2007 en 2008 voor gekozen om praktisch aan de slag te gaan en niet eerst 
uitgebreid een visie te ontwikkelen. Dat heeft wel opgeleverd dat deze Wmo-raad het Wmo-beleid van 
Oude IJsselstreek als het meest sociaal van de regio bestempelde. De uitvoering was dus wel goed, 
maar er is heel weinig beleid geformuleerd en dat heeft de raad ook laten gebeuren.  
Vandaar dat de Rekenkamercommissie het op dit moment raadzaam achtte om te komen met 
aanbevelingen voor een nieuw beleid voor de volgende periode.  
Er is literatuuronderzoek gedaan, stukken zijn geraadpleegd en er zijn gesprekken geweest met 
ambtenaren, ketenpartners, het college en de Wmo-raad. Geconstateerd werd ook dat op de afdeling 
regelmatig personeelswisselingen plaatsvonden. Daar heeft de commissie niets mee gedaan, omdat 
dit buiten de opdracht viel. De conclusie dat er sprake is van een capaciteits- of kwaliteitsprobleem is 
dus niet getrokken door de commissie.  
Hij hoort de verschillende sprekers zeggen dat de gemeente onvoldoende greep heeft op de financiën 
van de Wmo. Dat heeft ook te maken met het karakter van de openeinderegeling en met het feit dat je 
aanvragers niet kunt weigeren. Maar de commissie heeft ook gemerkt dat de financiële gegevens veel 
te versnipperd zijn. Voor de raad maakt dit het sturen moeilijk. Het ontbreekt dus aan periodieke, 
eenduidige en vergelijkbare informatie. Daarover wordt nu een aanbeveling gedaan. Hij maakt daarbij 
de kanttekening dat de raad hier niet eerder echt aandacht voor gevraagd heeft.  
Het beleid van de Wmo is niet geëvalueerd. Dat is in feite nu met dit rapport gebeurd.  
 
Wethouder Rijnsaardt vindt de uitspraak van mevrouw Ermers om vooral de goede dingen te doen 
een goede kapstok voor dat wat er gebeuren moet.  
Evaluatie had nog niet plaatsgevonden, omdat er heel snel gestart moest worden. De aanpak was 
‘niet lullen, maar poetsen’. De kwaliteit is zelfs nog uitgebreid via de vraag aan mensen of er wellicht 
andere dingen nodig waren. Het is duidelijk dat de werkwijze in de toekomst anders moet zijn.  
De ambtelijke capaciteit is niet steeds voldoende geweest, mede door enkele interne ongelukken. De 
kwaliteit in huis kan op Wmo-gebied zeker mee met de top in de Achterhoek. Maar de klacht over de 
personeelswisselingen is heel begrijpelijk.  
In de vergaderingen met de Wmo-raad was steeds een punt dat brieven nog niet beantwoord waren. 
Soms moest de Wmo-raad maanden wachten op het antwoord op een simpele vraag. Daarvoor steekt 
hij de hand in eigen boezem.  
De heer Kuster vroeg naar de invulling van de rapportage. Spreker geeft aan dat er in het begin geen 
meetinstrumenten voorhanden waren.  
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De heer Kuster zegt dat hij graag een rapportage aan de raad ziet waarin alle gegevens verzameld 
zijn. Omdat dit een opgave is, vroeg hij of de wethouder hiertoe kans ziet. 
 
Wethouder Rijnsaardt durft hier geen 100% ‘ja’ op te zeggen. De velden lopen soms in elkaar over, 
waardoor de geldstroom moeilijk te controleren is. Maar er zijn ook veel meetbare zaken. Misschien 
moeten er ook momentopnames gemaakt worden, die dan in een raadsrotonde besproken moeten 
worden.  
De motie geeft ook al een aantal kaders aan. Hij hoopt de visie in minder dan een A4’tje te kunnen 
omschrijven. Hij zit binnenkort met de raadswerkgroep en de Wmo-raad om de tafel en denkt dat 
samen een goede notitie gemaakt kan worden als basis voor het beleid.  
 
Mevrouw Ermers zegt dat zij hoopt op een goede visie, waarvoor best meerdere A4’tjes gebruikt 
mogen worden.  
D66 sprak over de samenwerking met Doetinchem. Dit punt moet eens goed verhelderd worden 
binnen de werkgroep Sociaal.  
Zij heeft nog de vraag op welke termijn de visie van het college te verwachten is. In januari wil de raad 
beslissen over het nieuwe beleid.  
 
De heer Canter Cremers zegt dat er in zijn beleving een ruime voorbereidingsperiode voor de 
invoering van de Wmo was. Daarop had het college kunnen anticiperen. Hij zegt dat in het rapport 
staat dat in 2005 al begonnen is met de beleidsvoorbereiding. Hij vindt het te kort door de bocht om nu 
te zeggen dat het snel over de schutting is gegooid. Bovendien vindt hij het ook in dat geval 
merkwaardig dat niet besloten is tot een evaluatie na een jaar.  
Hij betwijfelt of in de huidige organisatie het overzicht aanwezig is voor het maken van een gedegen 
beleidsplan. De wisseling van beleidsambtenaren komt neer op steeds een nieuwe 
beleidsmedewerker per vijf maanden. Hij vraagt uitleg van de noodzaak hiervan.  
Er wordt nu veel druk gezet op het klaar hebben van een beleidsplan per 1 januari 2012. Hij geeft in 
overweging om uitstel te vragen volgens de mogelijkheden van de wet op de gemeenterekening, 
omdat kwaliteit voor snelheid gaat.  
 
De heer Menke zegt dat het heel lang duurde voordat duidelijk werd welke taken in de Wmo kwamen 
en dat pas in december 2006 het budget duidelijk werd. Men moest toen meteen aan het werk en 
daarbij is voor de uitvoering gekozen.  
De Rekenkamercommissie concludeert dat het Wmo-beleid tot nu toe meer ondanks dan dankzij de 
raad tot stand is gekomen. Ook voor de rapportage geldt dat de raad moet aangeven welke 
elementen die rapportage moet bevatten.  
 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat de eerste stukken over de visie rond eind oktober komen. Ook de 
Wmo-raad zal het stuk al in vertrouwen kunnen inzien. Hij wil zich zoveel mogelijk houden aan het 
afgesproken stappenplan. Hij geeft aan dat de Wmo als een rode draad door alle portefeuilles loopt. 
Zijn collega Sluiter zei: “Zonder geschiedenis geen toekomst.” Hij hoopt ook in samenwerking met D66 
te werken aan de verdere kaderstelling. Hij denkt dat het rapport van de Rekenkamercommissie op 
die manier aangewend moet worden.  
 
De voorzitter rondt het debat af met de woorden dat de Rekenkamercommissie een mooi stuk werk 
heeft afgeleverd, dat het rapport een goede onderlegger is voor het proces van de komende maanden 
en dat allen instemmen met de motie.  
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13. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur en bedankt allen voor de inbreng en de 
aanwezigheid. 
 
 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 


