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Opening, voortzetting van raadsvergadering van 12 mei 2011 
 
De voorzitter  hervat de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vanavond zullen de resterende 
punten van de vergadering van afgelopen donderdag worden behandeld. 
Hij meldt de afwezigheid van de heer Vossers (Lokaal Belang) die vandaag 25 jaar is getrouwd. 
Vanaf deze plek worden de felicitaties namens de raad en het college overgebracht aan de heer 
Vossers en zijn vrouw, die bovendien verblijd zullen worden met een bos bloemen.  
Verder is de heer Hengeveld (Lokaal Belang) afwezig in verband met vakantie. Wethouder Haverdil 
zal later komen in verband met verplichtingen elders. 
Vervolgens bespreekt de voorzitter met de raad wat de bespreekstukken en de hamerstukken zijn. 
 
 
9. Voorbereidingsbesluit gedeelte centrum Terborg 
 
De raad heeft dit voorstel aangemerkt als hamerstuk. Aldus besloten. 
 
 
10. Verordening wegsleepregeling Oude IJsselstreek 
 
De voorzitter leidt het raadsvoorstel in en vraagt wie hierover het woord wenst. 
 
De heer Bruins  (VVD) heeft een vraag ter opheldering. De VVD mist namelijk de mogelijkheid om 
wrakken die zich buiten de openbare weg bevinden weg te slepen. Dit aspect zou in één keer 
meegenomen kunnen worden in de voorliggende verordening. Kan de wethouder dit toelichten? 
 
De heer Hettinga  (CDA) geeft aan dat zijn fractie tegen zal stemmen, omdat zij het een onzinnige 
regeling vindt die niet past bij de Achterhoekse gastvrijheid die de gemeente wenst uit te stralen. Het 
voorstel kost de gemeente niets, maar het voegt ook niets toe. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt in reactie op de opmerking van het CDA dat de verordening wel iets 
toevoegt. Deze biedt namelijk de mogelijkheid om voertuigen te verplaatsen die op plekken staan 
waar dat niet is toegestaan. De regeling is ontstaan vanuit de vraag van de VNG (in verband met het 
Jaarcongres op 7 en 8 juni) of Oude IJsselstreek een wegsleepverordening heeft. Een dergelijke 
regeling is nodig om verkeerd geparkeerde auto’s te kunnen verwijderen van plekken waar bussen 
moeten parkeren. Daarnaast is de verordening nodig in verband met de weekmarkt in Ulft. Diverse 
mensen parkeren hun auto’s toch op het Kennedyplein, ondanks het feit dat er borden staan waarop 
is aangegeven dat dit op bepaalde tijden niet is toegestaan. Met de verordening ontstaat de wettelijke 
mogelijkheid om foutparkeerders weg te halen. Een en ander doet niets af aan het feit dat Oude 
IJsselstreek een gastvrije gemeente is. De gemeente voert de regeling in omdat zij daarmee een 
middel heeft om desgewenst op te kunnen treden. In het verleden is een dergelijke regeling nooit 
gebruikt. De wethouder vindt het jammer als het VNG Jaarcongres als enige argument wordt 
gehanteerd. Dat is zeker niet de intentie van het college geweest. 
De VVD heeft een vraag gesteld over het verwijderen van wrakken. Als er zich ergens een wrak 
bevindt, wordt eerst onderzocht wie de eigenaar is van het gebied waarop het wrak staat. Als een 
wrak ergens langer staat dan gebruikelijk is, wordt er een briefje onder de ruitenwisser gestopt. Als na 
twee weken niemand zich heeft gemeld, mag de gemeente het betreffende wrak weghalen. De 
gemeente beschouwt het wrak dan als een ‘gevonden voorwerp’. Dat gevonden voorwerp wordt 
tijdelijk op de gemeentewerf opgeslagen en de eventuele eigenaar kan zich binnen een termijn van 
drie maanden melden. Na die periode heeft de gemeente het recht om de opbrengst van het 
gevonden voorwerp in de algemene gemeentekas te storten. Dat kon in de oude situatie al en dat kan 
nog steeds. Het heeft in principe niets met de wegsleepregeling te maken. 
 
De heer Bruins (VVD) heeft een aanvullende vraag. Betekent dit in de praktijk dat een dergelijk object 
weken kan blijven staan alvorens het wordt verwijderd? De wegsleepregeling is namelijk een 
uitstekend instrument om heel snel en adequaat in te kunnen grijpen als er in een plantsoen of elders 
een ongewenst wrak staat. 
 
Wethouder Van Balveren  zou graag de mening van de VVD willen delen, maar een en ander moet 
wel wettelijk zijn getoetst. De wegsleepregeling stelt dat de gemeente zich moet beperken tot de 
openbare ruimte en daarvan zijn de grenzen juridisch bepaald. De situatie waar de VVD het over heeft 
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valt onder de regeling voor gevonden voorwerpen. Ondanks dat wil de wethouder de suggestie 
meenemen om te bekijken of de voorliggende verordening opgerekt kan worden. 
 
De voorzitter  zegt ter aanvulling vanuit zijn portefeuille Openbare orde en Veiligheid dat de 
verordening wel degelijk iets toevoegt. Tijdens het komende VNG Jaarcongres zullen circa 3500 
mensen op het DRU-terrein aanwezig zijn. Dan moeten de hulpdiensten (brandweer en ambulances) 
makkelijk kunnen aan- en afrijden. In het geval dat mensen hun auto’s verkeerd hebben geparkeerd, 
waardoor deze de weg blokkeren, moet de gemeente kunnen handelen. De voorzitter hoopt de 
verordening niet nodig te hebben – Oude IJsselstreek maakt zeker deel uit van de gastvrije 
Achterhoek – maar voor de mogelijke gevallen van nood is het noodzakelijk om de verordening vast te 
stellen. 
 
In tweede termijn 
 
De heer Hettinga  (CDA) geeft het college het voordeel van de twijfel en zal instemmen met de 
voorliggende verordening, ondanks het feit dat de fractie het nut en de noodzaak niet echt inziet. De 
aanwezigheid van vluchtwegen is zeker belangrijk, maar dat is volgens spreker ook in de APV 
geregeld. Voor het VNG Jaarcongres moet de gemeente zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en 
eventueel voor verkeersregelaars, zodat de nieuwe regeling niet ingezet hoeft te worden. 
 
De voorzitter  concludeert dat alle fracties kunnen instemmen met de wegsleepregeling. 
Aldus besloten. 
 
 
11. Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
 
De VVD had als enige fractie iets willen inbrengen, maar stemt alsnog in omdat zij blijkbaar de enige 
is. De raad kan daarmee unaniem instemmen met het voorstel en merkt het aan als hamerstuk.  
Aldus besloten. 
 
 
12. Bestemmingsplan buitengebied, locatie Sinderenseweg 52, Varsseveld 
 
De raad heeft dit voorstel aangemerkt als hamerstuk. Aldus besloten. 
 
 
13. Aanpassing/herstel bestemmingsplan veehouderij Laarstraat, Etten 
 
De voorzitter  leidt het raadsvoorstel in. De raad wordt voorgesteld om de voorliggende notitie bij het 
bestemmingsplan te voegen en een nieuwe plankaart vast te stellen. 
 
De heer Menke  (PvdA) zegt dat de andere raadsleden waarschijnlijk hadden verwacht dat mevrouw 
Hedin het woord zou voeren nu het gaat over de intensieve veehouderij. Hij zegt dat zijn fractiegenote 
zeker niet in de raad is blijven zitten totdat het bestemmingsplan Laarstraat is behandeld en zij een 
‘laatste kunstje’ zou kunnen tonen. De heer Menke voert vandaag het woord om daarmee het 
vooroordeel over mevrouw Hedin te logenstraffen en het brede draagvlak binnen de gehele PvdA-
fractie tegen de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) te onderstrepen. Einstein zei het al: ‘Het is 
eenvoudiger een atoom te splitsen, dan een vooroordeel weg te nemen’. 
Spreker begint met de stelling dat de PvdA vindt dat zij op het verkeerde been is gezet als het gaat 
om het LOG. In 1997 was de crisis rondom de varkenspest de aanleiding tot een ingrijpende aanpak 
van de diverse knelpunten in het landelijk gebied in Zuidoost-Nederland, zoals ruimtelijke ordening, 
dierziektebestrijding, milieu, water, natuur, landschap en leefbaarheid. 
Op 1 april 2002 resulteerde dit in de Reconstructiewet concentratiegebieden, met als doel het 
bevorderen van de grondmobiliteit, intensieve veehouderij op de juiste plek en het versterken van de 
leefbaarheid. De provincie begon met het indelen van gemeenten en gebieden in zones. Oude 
IJsselstreek werd een extensiveringsgebied met als doel het ontwikkelen van natuur en landschap, de 
realisatie van milieudoelen en het beëindigen of verplaatsen van intensieve veehouderij. Er kwamen 
verwevingsgebieden voor een samenhangende ontwikkeling van verschillende functies.  
Ten slotte wees de provincie LOG’s aan, waar ruimte geboden zou worden voor de ontwikkeling van 
landbouw en voor de uitbreiding van, en nieuwe investeringen in, vestigingen van intensieve 
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veehouderij. De LOG’s zouden de intensieve veehouderij een duurzame bedrijfsontwikkeling bieden 
binnen de wettelijke kaders. De uitbreiding van andere functies – zoals verspreide woningen en 
recreatie en toerisme – die deze ontwikkeling in de weg zou staan, zou de provincie zo veel mogelijk 
beperken. Tot zover de theorie en de logica. 
Al met al heeft de Tweede Kamer diverse concessies gedaan aan de uitgangspunten van de 
Reconstructiewet. De gemeente kan slechts toezien en wordt vervolgens met de gevolgen 
geconfronteerd. De PvdA constateert momenteel: 
- dat uitbreidingen van agrarische bedrijven (stallen) op grond van vigerende bestemmingsplannen 

plaatsvinden tot maximale grootte (1,5 ha) in verwevingsgebieden waar juist samenhangende 
ontwikkelingen zouden plaatsvinden, 

- dat de provincie van een extensiveringsgebied met één pennenstreek een verwevingsgebied 
maakt en het aldaar gevestigde bedrijf de mogelijkheid geeft om eveneens uit te breiden tot 1,5 ha, 

- dat agrarische bedrijven in de verwevingsgebieden uitbreiden tot maximale grootte en zich 
vervolgens vestigen in het buitenland, 

- dat er stallen verrijzen in het LOG waar geen woning bij staat en die min of meer verworden tot 
fabrieken. 

Spreker zegt dat dit allemaal mogelijk is op grond van de huidige ‘verkrachte’ Reconstructiewet. 
 
De heer Steentjes  (CDA) zegt bij interruptie dat de heer Menke zaken verkondigt die niet geheel juist 
zijn. In het LOG kan tegenwoordig minder dan eerder het geval was, terwijl de PvdA suggereert dat 
een en ander uit zijn voegen is gegroeid. Vroeger was het mogelijk om binnen de gehele gemeente 
een nieuwe vestiging intensieve veehouderij aan te vragen, mits men aan de reguliere vergunningen 
voldeed. Binnen het huidige LOG kan er veel minder. 
 
De heer Menke  (PvdA) repliceert dat er in de verwevingsgebieden wél van alles mogelijk is. 
 
De heer Steentjes  (CDA) zegt dat dit niet waar is. Uitbreiding tot 1,5 ha is mogelijk, maar geen nieuwe 
vestiging intensieve veehouderij. 
 
De heer Menke  (PvdA) probeert een beeld te schetsen hoe de Achterhoek en de gemeente Oude 
IJsselstreek er over tien jaar uit komen te zien, dus als alle bestaande bedrijven uitbreiden tot de 
grootte van ruim twee voetbalvelden en als alle clusters binnen het LOG zijn benut. Hij verwacht dat 
de uitwerking van de huidige Reconstructiewet de grootste vergissing van deze eeuw zal blijken te 
zijn. Spreker heeft destijds bij het aantreden in de raad met zichzelf afgesproken om geen 
ontwikkelingen te steunen waarvoor hij zich later zou schamen. De PvdA-fractie heeft tot op heden 
steeds haar verantwoordelijkheid genomen, maar nu wordt het tijd dat ook anderen dat doen. 
Zo is staatssecretaris Bleker van Landbouw vorige week een maatschappelijke discussie gestart over 
de intensieve veehouderij vanwege de overlast en de risico’s voor mens en dier. 
De provincies Noord-Brabant en Overijssel stoppen met de ontwikkeling van LOG’s totdat er meer 
duidelijkheid is over draagvlak, gezondheidsrisico’s en noodzaak van intensieve veehouderij. 
De provincie Gelderland besluit volgende week – op dringend advies van betrokken gemeenten – om 
ruim 5 miljoen euro te investeren in de inrichting van het LOG Beemte-Vaassen. 
De PvdA vindt dat ook de gemeente Oude IJsselstreek haar verantwoordelijkheid moet nemen. Bij de 
vaststelling van de gebiedsvisie in 2009 maakte de PvdA zich al zorgen over de leefbaarheid. Samen 
met het CDA heeft zij het college destijds gevraagd om een maatschappelijke analyse te maken voor 
het gebied. Het college heeft dit toegezegd. Echter, het resultaat was een achterhaald 
gezondheidsrapport van de GGD. 
Vervolgens heeft de PvdA het college in de raadsvergadering van december 2010 gevraagd om de 
mogelijkheid van een lokaal geurbeleid te onderzoeken en uit te werken. De Wet geurhinder en 
veehouderij (2007) beschermt inwoners tegen stank die wordt veroorzaakt door veehouderijen. Deze 
wet biedt de gemeente de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de standaardwaarden binnen 
de bandbreedte van 3 tot 35 odeur units per kubieke meter. Voor een LOG geldt 14 odeur units per 
kubieke meter, terwijl de GGD in haar rapport aangeeft dat 6 odeur units per kubieke meter feitelijk al 
te veel is voor een mens.  
De uitwerking van het onderzoek laat helaas nog op zich wachten. 
Vandaag vraagt het college de raad om in te stemmen met de notitie ‘Toetsing inpassing en omvang 
bouwperceel varkenshouderij Laarstraat’. Juist op die locatie is een maatschappelijke en 
milieutechnische inpassing van groot belang, omdat de Raad van State heeft geoordeeld dat het 
afwijkt af van de betreffende gebiedsvisie. Het LOG is een zoekgebied voor de nieuwe vestiging van 
intensieve veehouderij, maar dat is geen vrijbrief. De PvdA is van mening dat de gemeente niet alleen 
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betrouwbaar moet zijn richting de vier betrokken ondernemers, maar ook naar de gevestigde bedrijven 
en bewoners binnen het gebied. De gemeenteraad dient alle belangen, belemmeringen en 
mogelijkheden zorgvuldig af te wegen alvorens een besluit te nemen. 
De PvdA kan op dit moment geen behoorlijke afweging maken omdat ze geen inzicht heeft in de 
milieuruimte en het geurbeleid van het gebied. Het college dient eerst lokaal geurbeleid vast te stellen 
alvorens een aanpassing van het bestemmingsplan Laarstraat aan de raad voor te leggen. 
 
Mevrouw Van der Meer  (D66) zegt dat haar fractie tegen grondgebonden, intensieve veehouderij is. 
De politiek moet niet alleen over het nu praten, maar ook over de toekomst. De mogelijkheid bestaat 
dat alle vrijkomende woningen in de verwevingsgebieden worden gesloopt om de agrariërs zoveel 
mogelijk ruimte te bieden. Dit zal resulteren in één groot agrarisch terrein aan de westkant van Oude 
IJsselstreek. D66 is van mening dat het Nederlandse landschap te kleinschalig is voor niet 
grondgebonden intensieve veehouderij. De voorzitter van LTO Noord heeft twee intensieve 
veehouderijen in Brazilië. In dat soort landen ligt de toekomst van massale vleesproductie en daarmee 
is direct het mestoverschot ‘opgelost’. 
Op 11 mei heeft staatssecretaris Bleker het startschot gegeven voor een maatschappelijke dialoog. 
Intensieve veehouderij is niet mogelijk zonder maatschappelijk draagvlak en dat is voor het 
bestemmingsplan Laarstraat ver te zoeken. Om die reden zal D66 tegen het voorstel stemmen. 
 
De heer Bruins  (VVD) is verbaasd over het betoog van de vorige sprekers. Vanavond gaat het 
namelijk over een besluit dat de raad al heeft genomen en waarin een procedurefout is geslopen die 
nu wordt gerepareerd. Het is niet de bedoeling om de volledige discussie over het LOG nog eens over 
te doen. Dat zou volgens de VVD een stap terug in de tijd zijn. 
 
De heer Menke  (PvdA) zegt bij interruptie dat het destijds ging over de gebiedsvisie voor het LOG. De 
eisen en de toepassingen van het LOG zijn echter niet van toepassing op het bestemmingsplan 
Laarstraat. Het college vraagt nu om het LOG uit te breiden met de Laarstraat en de Raad van State 
heeft aangegeven dat daartoe aanvullende motivering gegeven moet worden. 
 
De heer Bruins  (VVD) neemt dit voor kennisgeving aan. De VVD steunt het voorstel zoals dat nu 
voorligt. De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid jegens de mensen die op haar vertrouwen, 
en wie a zegt, moet ook b zeggen. 
Verder is spreker het niet eens met D66 om zaken te verplaatsen naar het buitenland. Als dat te vaak 
gebeurt, komt de Nederlandse economie op haar gat te liggen. De agrariërs moeten in eigen land aan 
het werk kunnen blijven. Men zal een aantal zaken in eigen land mogelijk moeten maken en dan zal 
men ook regelmatig concessies moeten doen. 
 
Mevrouw Van der Meer  (D66) zegt bij interruptie dat zij geen grote varkensschuren wenst te zien 
verrijzen waar slechts een paar mensen werken.  
 
De heer Bruins  (VVD) ziet dat anders. Oude IJsselstreek is een agrarisch gebied en dat heeft zo zijn 
consequenties. 
 
De heer Finkenflügel  (Lokaal Belang) kampt met hetzelfde dilemma als de VVD. De discussie over 
het LOG is al uitgebreid gevoerd. Helaas maakt alleen al het noemen van het LOG een aantal politici 
hyperactief. De gemeenteraad heeft in 2009 het bestemmingsplan LOG vastgesteld. Lokaal Belang is 
hier nadrukkelijk mee akkoord gegaan, omdat de regelgeving binnen het LOG stringenter is dan in de 
toenmalige verwevingsgebieden. Er is een aantal criteria vastgesteld en volgens spreker voldoet het 
bestemmingsplan Laarstraat daaraan. De initiatiefnemers van het plan hebben al de nodige 
concessies gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren vanuit de gemeenteraad. Lokaal Belang 
vindt dat het een flauw spelletje wordt als de raad steeds met nieuwe regeltjes en argumenten komt. 
Het gaat om behoorlijk bestuur en er zijn al de nodige afspraken gemaakt met de initiatiefnemers. 
 
De heer Menke  (PvdA) merkt bij interruptie op dat het college tijdens eerdere raadsvergaderingen 
over de gebiedsvisie een aantal toezeggingen heeft gedaan, onder meer over het maatschappelijk 
onderzoek en over het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van lokaal geurbeleid. Als die gegevens 
niet op de proppen komen, kan de PvdA geen fatsoenlijke afweging maken. 
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Mevrouw Van der Meer  (D66) zegt bij interruptie dat de raad nog een andere spelregel heeft 
afgesproken: oudbouw gaat vóór nieuwbouw. In het geval van de Laarstraat gaat het om nieuwbouw, 
terwijl het bekend is dat er oudbouw te koop staat in het LOG. 
 
De heer Finkenflügel  (Lokaal Belang) wil geen discussies herhalen. Hij is het eens met de PvdA dat 
iedereen recht heeft op een zorgvuldig verantwoord besluit, en dat is wat er ook gebeurt. 
 
De voorzitter  constateert dat het CDA instemt met het voorstel. 
 
Wethouder Rijnsaardt wil de PvdA op het hart drukken dat hij graag had gezien dat mevrouw Hedin 
voor de laatste keer het woord had gevoerd, want hij wil haar met evenveel enthousiasme verdedigen. 
De discussie binnen Oude IJsselstreek over het LOG is tot grote hoogte gekomen, onder meer door 
de manier waarop zij deze discussie is ingegaan. Datzelfde geldt voor een aantal mensen op de 
publieke tribune, die nu wellicht valse hoop hebben gekregen. De wethouder geeft de VVD namelijk 
gelijk wanneer deze fractie stelt dat het besluit over de Laarstraat al is genomen door de raad. Het 
verwijzen van de PvdA naar het toegezegde geurbeleid is evenmin juist; de wethouder heeft destijds 
toegezegd dat de gemeente zou bekijken of het noodzakelijk is om geurbeleid toe te passen.  
Het maatschappelijk draagvlak waar de PvdA eveneens om heeft gevraagd noemt de wethouder een 
welhaast onmogelijke opgave, maar hij wil dit zeker niet bagatelliseren. 
Als toelichting op de Reconstructiewet en wat er wel of niet is toegestaan in het verwevingsgebied 
zegt de wethouder dat deze wet en de gerelateerde spelregels na heel veel vergaderingen zijn 
vastgesteld door de raad (zij het onder protest van een aantal partijen). 
Oudbouw gaat inderdaad voor nieuwbouw (zoals D66 stelde), maar het initiatief aan de Laarstraat valt 
nog onder de oude spelregels en dat is een cruciaal aspect in dezen. De bouwplannen voor de 
Laarstraat die momenteel worden vastgesteld, zijn al een veel betere afstemming dan de plannen van 
negen jaar geleden; destijds hadden de initiatiefnemers immers kunnen doen waar ze zin in hadden. 
De heer Menke volgt deze discussie al sinds 1997. In de tussentijd zijn er diverse regeringen geweest 
en de PvdA heeft ook zelf aan de besluitvorming meegewerkt. De wethouder noemt staatssecretaris 
Bleker een van de rijzende sterren aan het landbouwfirmament; niet alleen hij, maar alle politici 
hebben het op dit moment moeilijk met de intensieve veehouderij. Dat is een belangrijke reden 
waarom het college het GGD-onderzoek heeft omarmd – samen met enkele andere gemeenten – en 
heeft gezegd dat het betreffende rapport de norm bepaalt. Als blijkt dat de gemeente Oude 
IJsselstreek de zaken ergens verkeerd aanpakt (en dat geldt ook voor het bestemmingsplan 
Laarstraat), dan zal het college onmiddellijk ingrijpen met alle gevolgen van dien. 
 
In tweede termijn 
 
De heer Menke  (PvdA) reageert op de opmerking van de VVD dat wie a zegt ook b moet zeggen. Dat 
kan volgens hem ook verkeerde gevolgen hebben. 
Lokaal Belang sprak over het feit dat bij het noemen van de termen LOG en DRU de haren overeind 
gaan staan. Spreker durft echter te beweren dat DRU de aantrekkelijkheid van de Achterhoek 
probeert te vergroten, terwijl het LOG deze zal doen verminderen. 
De wethouder beweert dat hij heeft toegezegd om te bekijken of het noodzakelijk is om het geurbeleid 
toe te passen. Deze had vanavond dus op zijn minst kunnen zeggen of dat wel of niet nodig is, 
inclusief motivatie. Maar zelfs dat heeft hij niet gedaan. Nu maakt de wethouder het de raad wel erg 
moeilijk. Spreker vindt dit heel vervelend want op deze manier wordt het de raad onmogelijk gemaakt 
om een goed besluit te kunnen nemen. 
De heer Menke heeft in eerste termijn gevraagd naar de substantiële bijdrage die het LOG Beemte-
Vaassen kan krijgen voor de inrichting. Heeft de wethouder contact met de provincie om dit ook voor 
het LOG alhier voor elkaar te krijgen? Verder heeft de gemeente Montferland het initiatief genomen 
om het bebouwde oppervlak terug te brengen van 1,5 naar 1 ha, om daarmee te voorkomen dat alles 
wordt ‘verprutst’. Wat vindt de wethouder daarvan? 
 
De heer Bruins  (VVD) heeft gemerkt dat het voorliggende vanwege een procedurefout gerepareerd 
moet worden. Wat hangt de gemeente nog meer boven het hoofd? Klaarblijkelijk weet een aantal 
burgers beter hoe een en ander in elkaar zit. Kan de wethouder aangeven waardoor dit komt? 
 
Wethouder Rijnsaardt reageert op de vraag over de procedurefout. Volgens het college gaat het om 
een interpretatie van de Raad van State, die beweert dat het fout is. Het ging om een deugdelijke 
motivatie voor het afwijken van de voor het gebied gestelde gebiedsvisie. Feitelijk ging dat over het 
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toevoegen van een document waarnaar verwezen wordt. Daarnaast spelen de spreiding en de 
ruimtelijke aspecten. Het stuk dat nu naar de Raad van State gaat is dus hetzelfde als voorheen, maar 
dan met toevoeging van de gewenste documenten. Het stuk vaart geen andere koers. De wethouder 
verwacht niet nog meer fouten, maar durft dit niet te garanderen. 
Richting de PvdA geeft de wethouder aan dat hij het vervelend vindt dat hij niet weet of de gemeente 
Oude IJsselstreek in aanmerking komt voor een provinciale vergoeding. Hij zal dit zo snel mogelijk 
ambtelijk laten uitzoeken. Als er dadelijk iets gaat gebeuren in het formeel vastgestelde LOG, dan 
moet het college daar immers bij zitten. 
Tegelijkertijd heeft de PvdA gevraagd naar het verkleinen van het bouwblok van 1,5 naar 1 ha. 
Volgens de wethouder geldt dit alleen voor de nog te verwachten bedrijven in het LOG, maar daar 
heeft zich nog steeds niemand voor aangemeld. In dat licht blijft de aanvraag voor de Laarstraat 
ongewijzigd. 
Wat de interpretatie van het geurbeleid betreft, blijven de wethouder en de PvdA van mening 
verschillen. Het betreffende verslag zal hier helderheid in moeten verschaffen. 
 
De heer Menke  (PvdA) heeft een aanvullende opmerking. Wat er ook in het verslag staat, de 
wethouder had gewoon antwoord kunnen geven op de vraag of er dan niet geurbeleid moet worden 
opgesteld. Dat had de besluitvorming makkelijker gemaakt. Het geurbeleid is volgens spreker 
belangrijk voor de inpassing van de Laarstraat, maar daar is nu helaas geen uitsluitsel over.  
 
Wethouder Rijnsaardt heeft begrip voor genoemd bezwaar, maar aan de andere kant gaat het niet 
om een bedrijf dat formeel in het LOG van start gaat. Een en ander loopt via de geldende regels uit 
het oude bestemmingsplan. 
 
De heer Menke  (PvdA) zegt bij interruptie dat dat formeel gezien klopt, maar dat neemt niet weg dat 
er aldaar activiteiten plaatsvinden en dat er mensen wonen. Juist in een dergelijk kwetsbaar gebied 
was het geurbeleid van eminent belang geweest om nóg zorgvuldiger een afweging te kunnen maken. 
 
De voorzitter  rondt de behandeling in tweede termijn af. Hij concludeert dat de fracties van de PvdA 
en D66 tegen het voorstel zijn en dat de VVD, Lokaal Belang en het CDA voor zijn. Daarmee is het 
voorstel aangenomen met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Aldus besloten. 
 
 
Bundelnr. 14 Experiment buurtbudgetten 
 
De voorzitter  leidt het bespreekstuk kort in en geeft het vervolgens ter discussie aan de 
gemeenteraad. 
 
Mevrouw Siner-Sir  (Lokaal Belang) zegt dat het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven van 
bewoners die de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken vergroten belangrijk is. De 
samenwerking van de gemeente met organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, 
woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, kerken en moskeeën is erg belangrijk. Een project kan 
echter niet slagen zonder de inwoners van Oude IJsselstreek die een stuk betrokkenheid moeten 
laten zien. Daarmee begint de bestrijding van sociaal isolement. Lokaal Belang verwacht dat het 
inzetten van buurtbudgetten het mogelijk zal maken dat meer bewoners meedoen in de wijken en zich 
betrokken voelen bij hun buurt. De kaders voor de buurtbudgetten moeten simpel worden gehouden. 
De inzet van de gelden moet het algemeen belang dienen. Ambtenaren kunnen niet altijd even snel 
handelen omdat zij meer om handen hebben, terwijl buurtverenigingen, dorps- en wijkbestuurders 
slechts één prioriteit hebben waarop ze kunnen focussen. Hierdoor kunnen projecten sneller worden 
gerealiseerd. Lokaal Belang verwacht dat het inzetten van buurtbudgetten aan het einde van het jaar 
zal worden geëvalueerd. Tot besluit geeft spreekster aan dat Lokaal Belang graag een handje 
meehelpt als een buurt of vereniging daar om vraagt. De fractie zal voor het gebak zorgen! 
 
De heer Van de Wardt  (CDA) zegt dat een lang gekoesterde droom van het CDA in vervulling gaat. 
De motie die bij de behandeling van de Begroting 2011 unaniem is aangenomen, kan nu eindelijk 
worden uitgevoerd. In zijn betoog van november 2010 sprak de heer Van de Wardt over de sociale 
samenhang en het begrip ´civil society´, waarbij de betrokkenheid van de inwoners centraal staat. Het 
CDA vond dat deze betrokkenheid kan en moet worden vergroot, bijvoorbeeld door ontmoeting en het 
leggen van verbindingen, en door het ontwikkelen en oppakken van initiatieven met buurten en 
straten. De jaarlijkse volksfeesten zoals kermis of carnaval laten een bijna natuurlijke saamhorigheid 
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zien. Het CDA stelde dat de overheid meer en beter gebruik moest maken van deze activiteiten en 
netwerken. Op sommige plekken gebeurde dit al, bijvoorbeeld bij het uitbesteden van het 
groenonderhoud. Dit voorjaar zou de motie verder worden uitgewerkt in een concreet plan, waaraan 
onder meer ook buurtbudgetten gekoppeld zouden worden. 
Vandaag wordt het stuk behandeld, waarvoor het CDA het college hartelijke dankt. Spreker noemt de 
drie kanttekeningen in het stuk:  
1) de gemeente Oude IJsselstreek heeft met buurtbudgetten nog geen ervaring, die al werkende 

moet worden opgedaan en om een andere implementatie vraagt dan reguliere processen;  
2) er is geen zicht op de hoeveelheid middelen die beschikbaar gesteld dienen te worden; voorlopig 

wordt er een werkbudget vastgesteld uit de bestaande begroting; 
3) de middelen moeten nog worden vrijgemaakt uit de diverse bestaande budgetten. 
Spreker concludeert hieruit een roep om hulp. Het CDA pakt deze noodkreet op. De fractie stelt voor 
dat de raad tijdens de raadswerkdag van 17 juni samen met een afvaardiging van het college en de 
ambtelijke organisatie de kaders verder gaat uitwerken en ‘tips and tricks’ meegeeft aan de ambtelijke 
organisatie, bij voorkeur op interactieve wijze. Zo zal een deel van de dag worden besteed om langs 
te gaan bij diverse organisaties, buurten en verenigingen om vragen en boodschappen op te halen. 
Het CDA meent dat het inzetten van buurtbudgetten de komende jaren van wezenlijk belang is voor 
Oude IJsselstreek: Waarin onderscheidt de gemeente zich? Wat doet zij beter en slimmer dan andere 
gemeenten? Het thema past naadloos bij Het Nieuwe Denken. Spreker leest momenteel een boekje, 
getiteld ‘Het Rijnland-model’ dat begint met de quote: “Wie het weet, mag het zeggen”. In het kort 
komt het hier op neer: de Rijnlandse stijl kenmerkt zich door sociale zekerheid, spaarzin, 
gemeenschapsgevoel en investeren op langere termijn. Het CDA wil deze uitdaging graag neerleggen 
bij de raad en roept de raad op om het college en de ambtelijke organisatie op 17 juni de helpende 
hand te bieden. 
 
De heer Sluiter  (VVD) herhaalt dat het voorliggende voorstel de uitvoering is van een motie die 
raadsbreed is aangenomen. De VVD vindt een aantal zaken erg belangrijk, namelijk om vooral te 
starten met het voorstel en ervaring op te doen. 
Spreker heeft een paar technische vragen. Een van de bijlagen rept over een mandaat van 10.000 
euro per casus. Kan de wethouder dit nader toelichten? Immers, niet alle projecten vragen om een 
dergelijk bedrag. Verder is de VVD het eens met het uitgangspunt om het zo simpel mogelijk te 
houden met zo min mogelijk regels. Echter, het mag ook wat opleveren en dat mist de VVD in het 
stuk. 
Het CDA noemde de raadswerkdag. Spreker denkt echter dat dit voorstel klein opgepakt moet 
worden. Men moet gewoon met één project beginnen en niet gelijk alles willen optuigen. Het is niet zo 
dat raad en college ‘het wel kunnen regelen’. In dit geval moet het initiatief worden neergelegd bij de 
wijken en buurten. 
 
Mevrouw Van der Meer  (D66) zegt dat haar fractie gelooft in de zelfredzaamheid van buurten en 
dorpen. D66 stemt in met het voorliggende voorstel. Spreekster heeft toch een paar opmerkingen. De 
wethouder heeft vanochtend nadere tekst en uitleg gegeven over het plan op de lokale radio en daar 
kan D66 zich niet geheel in vinden. De wethouder sprak bijvoorbeeld over het rondrijden van ouderen 
in bakfietsen. De belangenverenigingen van buurten en dorpen behartigen specifieke belangen. Het 
voorstel illustreert een directe lijn tussen overheid en inwoners, terwijl de belangenverenigingen aan 
de zijlijn staan. Dit kan niet-structurele en eenzijdige voorstellen tot gevolg hebben met grote 
consequenties voor bepaalde betrokkenen. De belangenverenigingen hebben kennis van alle 
belanghebbenden in hun buurt of dorp en kunnen de juiste afweging maken. 
D66 wil verder weten of het voorstel spreekt over eenmalige of structurele uitgaven. De fractie stelt 
zich voor dat de gemeente een lijst heeft waarin wordt aangegeven waarvoor het jaarlijks begrote 
budget voor een buurt of wijk wordt uitgegeven. D66 kan zich echter voorstellen dat de 
belangenverenigingen een andere keuze maken, bijvoorbeeld minder geld voor groenonderhoud of 
huishoudelijke hulp (omdat de buurtbewoners dat zelf kunnen regelen) en meer voor een deelauto 
voor ouderen of een speeltoestel voor kinderen. Het gaat toch om nieuwe ideeën voor een ander 
uitgavenpatroon van gemeenschapsgelden? Een dergelijke invulling ziet D66 liever. Dit stimuleert het 
participeren van de inwoners en bevordert de sociale bindingen en de zelfredzaamheid. 
Kortom, D66 zegt ja tegen het voorstel, maar dan anders. 
 
Mevrouw Schoppers  (PvdA) zegt dat het voorstel tot doel heeft om ervaring op te doen met het 
delegeren van ruimtelijke en sociale budgetten naar de wijk met oog voor maatschappelijk rendement. 
Het voorstel past binnen de huidige ontwikkeling om de eigen kracht van inwoners te mobiliseren en 
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hen te laten meedenken en meedoen. De PvdA staat positief tegenover de denkrichting van het 
voorstel, maar wil graag enkele aanbevelingen geven voor de praktische invulling. 
Over de eerste aanzet van de inrichting van het experiment had de PvdA gemengde gevoelens, 
omdat het een sterk aanbodgericht karakter had. Het gemeentehuis moet vooral niet opnieuw op 
wijkniveau worden opgebouwd. De gemeente wil namelijk juist bereiken dat zij en haar inwoners 
gelijkwaardig met elkaar samenwerken. De inzet van een wijkcoach was bedoeld om ‘zintuigen’ op 
wijkniveau te ontwikkelen en mogelijke problemen vroegtijdig te signaleren. Maar deze problemen 
kunnen niet altijd op wijkniveau worden opgelost. De leefbaarheid in een wijk hangt nauw samen met 
wijkoverstijgende sociale voorzieningen zoals schuldhulpverlening of re-integratietrajecten. De 
wijkcoach moet zich bewust zijn van deze samenhang en wijkoverstijgende zaken aankaarten op het 
gemeentehuis. 
Wat de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners betreft staat er in het voorstel dat 
wijkgericht werken moet leiden tot een schone, hele, veilige, prettige en zorgzame leefomgeving. 
Inwoners krijgen de gelegenheid om hier zelf een bijdrage aan te leveren. De gemeente moet 
daarnaast ook onderzoeken welke opvattingen de inwoners hebben over hun leefomgeving. Wellicht 
hebben zij een totaal andere mening dan de gemeente. De gemeente moet haar inwoners 
aanmoedigen om hun mening te ventileren en onderling met elkaar in gesprek te gaan. Zo wordt er 
niet alleen draagvlak gecreëerd, maar ook daadkracht waarmee de inwoners zelf een bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van hun wijk of buurt. 
Uiteraard kunnen er op termijn verschillen ontstaan tussen buurten en wijken. De gemeente moet dit 
laten gebeuren en dient tegelijkertijd toezicht te houden op een minimale kwaliteit. 
De PvdA onderschrijft de zinsnede in het voorstel om het zo simpel mogelijk te houden met zo min 
mogelijk regels en structuren. De gemeente moet het eenvoudig houden met korte communicatielijnen 
en ruimte om buiten de vertrouwde lijntjes te kleuren. 
 
De voorzitter  proeft instemming vanuit de raad met het raadsvoorstel, zij het met enkele 
kanttekeningen over de uitvoering. Het CDA stelt voor om de raadswerkdag in dit kader in te vullen. 
Hierna geeft hij het woord aan het college voor een eerste reactie. 
 
Wethouder Rijnsaardt  wil graag een paar zaken toelichten. Het oorspronkelijke voorstel had blijkbaar 
het label ‘Murphy’s law’ gekregen, want dit had nooit voorgelegd mogen worden aan de raad. Dit heeft 
dan ook voor wat verwarring gezorgd. Het raadsvoorstel raakt meerdere portefeuilles, zoals een stukje 
jeugdbeleid en een stukje openbare ruimte. Het college wilde hiermee iets doen zonder tevoren 
allerlei structuren op te tuigen en specialisten in te schakelen. De wethouder noemt sportclub 
Varsseveld als voorbeeld, waar de leden zonder begeleiding van de gemeente een geweldige kantine 
hebben neergezet. En ook burgemeester Alberse gaf aan toen hij aantrad binnen Oude IJsselstreek 
dat ‘ze hier zo goed zijn om iets te organiseren’.  
Het college wil met voorliggend raadsvoorstel de buurbewoners de kans geven om vanuit hun eigen 
beleving de motie van het CDA uit te voeren, dus zonder vooropgezette plannen van de gemeente. 
Het gaat erom dat het van de mensen zelf komt. Als zij met een goed idee komen, moet de gemeente 
niet bedenken waarom het niet kan (omdat het niet in het beleid past), maar juist bedenken waarom 
het juist wel zou kunnen. Op het moment dat de motie destijds werd aangenomen werd er gesproken 
over het U2 360°-concert. U2 betekent ‘jij ook’ en dat zou de gemeente ook voor de wijken moeten 
denken. En op die manier denkt de wethouder dat er allerhande teksten van U2 (zoals de ‘streets with 
no name’) losgelaten kunnen worden op het voorstel. In die zin is hij van mening dat het een goed 
idee is om er een raadswerkdag aan te besteden, waarop de gemeente vooral gaat luisteren en geen 
zaken gaat bedenken. De radio-uitzending van vanochtend ging daar eveneens over; de presentator 
was bang dat de gemeente de burgers weer van alles ‘door de strot zou duwen’. Het college pleit voor 
een light versie waarin de mensen het bedenken en de gemeente gaat luisteren. Zij moet dan vooral 
eens gek durven doen: ‘links van de weg is niet rechts van de weg’, zoals ambtenaar Theo ten Brinke 
altijd zegt. Bovendien moeten niet alle wijken hetzelfde initiatief gaan uitvoeren. 
De wethouder wil ook graag het sociale domein meenemen, dus ook het Wmo-aspect van de 
buurtbudgetten. Er is genoeg te doen in de wijken en om mensen te activeren, maar ook dat moeten 
de mensen zelf bedenken. D66 had het over bejaarden rondfietsen in een bakfiets, maar dat heeft de 
wethouder niet gezegd. Hij heeft op de radio gezegd dat je zou kunnen denken aan jongeren die met 
bakfietsen boodschappen gaan doen voor oudere mensen. En dat is toch echt iets anders. 
De VVD haalde een pagina van het oorspronkelijke voorstel aan waarin een bedrag van 10.000 euro 
werd genoemd. Het college wil echter gewoon eens bekijken wat er qua budgetten nodig is. In feite is 
alles bespreekbaar, zolang het gevonden kan worden in de reguliere middelen. 
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Verder is er gevraagd om al op 31 december te evalueren. Dat vindt de wethouder te vroeg. Het kan 
zijn dat een bepaalde wijk één idee heeft, een andere wijk twee en weer een andere misschien 
helemaal geen idee. De wethouder wil daarom eerst eens afwachten wat er op de gemeente afkomt. 
 
De voorzitter  rondt de eerste termijn af door te stellen dat het om een experiment gaat. De gemeente 
heeft nog geen ervaring met de inzet van buurtbudgetten. Dat maakt het spannend, maar tegelijkertijd 
is het streven wel om er een succes van te maken. De gemeente moet open en uitnodigend staan 
tegenover initiatieven vanuit de bewoners. De voorzitter heeft de indruk dat de raad het voorstel in 
principe steunt. De gemeente moet het experiment aangaan en dit op gezette tijden evalueren, qua 
werkwijze en qua financiën. Bovendien moet de gemeente het simpel houden, zonder allerlei regels. 
 
In tweede termijn 
 
De heer Van de Wardt  (CDA) stelt dat het inderdaad vooral in de buurten moet gebeuren. Om die 
reden heeft hij in eerste termijn een oproep gedaan aan de raad om te bedenken hoe deze een en 
ander verder kan mobiliseren vanuit de buurten. De raad moet de buurt intrekken om samen met de 
bewoners te zoeken naar initiatieven. Eerder is de raad tijdens een raadswerkdag naar Hoogeveen 
gegaan om te horen hoe het daar gaat in de buurten. Spreker is van mening dat als de raad unaniem 
een motie aanneemt, zij daar tevens een stuk krediet in mag hebben. Kijkend naar de werkgroepen 
Sociaal en Accommodaties vindt hij dit een element dat juist daar een stuk invulling kan krijgen. 
Vandaar de oproep van het CDA om eens te klankborden. Tijdens deze raad is er al veel gezegd en 
daar kunnen de fracties goed mee de boer op. 
Tot besluit zegt de heer Van de Wardt tegen de wethouder dat hij thuis een bakfiets heeft staan die hij 
desgewenst kan lenen. 
 
De voorzitter  vraagt om te reageren op het voorstel van de heer Van de Wardt om een raadswerkdag 
te besteden aan de uitwerking van de gedachten die achter de buurtbudgetten zitten: hoe kan de 
gemeente de relatie met haar inwoners op een nieuwe manier vormgeven? En wat is daarin de rol van 
de volksvertegenwoordigers? 
 
Mevrouw Siner-Sir  (Lokaal Belang) merkt op dat haar fractie het belangrijk vindt om de initiatieven 
vanuit de inwoners te laten komen en dat er daarvoor een goed vertrekpunt is. Lokaal Belang is zeker 
bereid en welwillend om mee te werken en hoopt dat er leuke ideeën en suggesties naar boven 
komen. Zij heeft geen directe behoefte aan een raadswerkdag zoals voorgesteld door het CDA. 
 
Mevrouw Van der Meer  (D66) heeft begrepen dat er twee jaar geleden ook al een voorstel is gedaan 
om binnen de twee kernen (Netterden en Varssele) een pilot te starten. In de voorliggende bundel 
worden echter de Vogelbuurt en een wijk in Terborg genoemd. Spreekster vindt dat de gemeente een 
vliegende start kan maken als zij gaat beginnen met twee kernen die feitelijk al in de startblokken 
staan. 
 
Wethouder Rijnsaardt  benadrukt nogmaals dat er geen sprake is van een pilot. In het ingetrokken 
stuk (waaraan D66 refereert) werd inderdaad gesproken over een pilot, terwijl in de nagezonden light 
versie de hele gemeente als één grote pilot wordt beschouwd (alle kansen voor iedereen). Verder 
geeft de wethouder aan dat zowel Varssele als Netterden gewoon kunnen komen met hun initiatieven.  
 
De heer Sluiter (VVD) is geen directe voorstander van het voorstel van het CDA en vindt dat het 
initiatief juist bij de wijken en de buurten moet liggen. De gemeente moet zich voorlopig even op 
afstand houden. 
 
Mevrouw Schoppers  (PvdA) is blij dat het voorstel er eindelijk ligt (iets waarvoor de PvdA-fractie al 
sinds 1997 pleit) en dat de inzet van buurtbudgetten van start gaat. Wat de raadswerkdag betreft 
merkt spreekster op dat de raad natuurlijk kaders moet meegeven voor de invulling van het 
experiment en het delegeren van budgetten, maar zij wil liever uitgenodigd worden door de buurten 
zelf als deze hulp nodig hebben. 
 
De voorzitter  concludeert dat de raad unaniem instemt met het raadsvoorstel, na het plaatsen van 
een paar kanttekeningen en ook enkele aanmoedigingen. Het voorstel van het CDA om de 
raadswerkdag in te vullen rondom dit thema krijgt geen brede steun. Het is vooral de bedoeling dat de 
buurten met initiatieven komen. Dit betekent dat het experiment met wijk- en buurtbudgetten vanaf 
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vandaag start. De voorzitter wenst alle inwoners, verenigingen, bedrijven en anderen met goede 
initiatieven en ideeën veel succes. Zij mogen rekenen op een open oor en een gewillige geest vanuit 
de gemeente Oude IJsselstreek. Aldus besloten. 
 
Ongenummerd: Standpunt gemeente over bestuursakkoord VNG-Rijk 
 
De voorzitter  zegt dat voorliggend agendapunt een onderwerp is dat tijdens het VNG Jaarcongres in 
juni aan de orde komt. Het is zaak dat de raad en het college hierin een standpunt innemen. Als 
burgemeester zal de voorzitter de gemeente Oude IJsselstreek vertegenwoordigen en de 
aanbevelingen van de raad ‘vertalen’ in zijn stemgedrag. Het is nog niet bekend of de VNG vast zal 
houden aan haar eerder ingenomen standpunt; er zijn diverse bewegingen en allerlei overleggen 
gaande en de kranten staan er vol van. 
 
De heer Finkenflügel (Lokaal Belang) geeft aan dat hij deel uitmaakt van het VNG-bestuur en een 
van de indieners is van het voorstel. Om die reden zal hij niet deelnemen aan de discussie in de raad 
en zal hij evenmin zijn stem uitbrengen. Vervolgens neemt hij plaats op de publieke tribune. 
 
De heer Kuster (Lokaal Belang) spreekt een dankwoord uit richting de portefeuillehouder, omdat de 
raad vooraf de gelegenheid krijgt om zijn adviezen mee te geven. Het bestuursakkoord kent een 
aantal goede elementen: meer beleidsvrijheden en autonomie op het gebied van enkele regelingen. 
De uitvoering komt dichter bij de burger en wordt laagdrempelig. Dit vraagt echter om voldoende 
uitvoeringskracht, zorgvuldige fasering en een goed financieel kader. 
Voor uitvoeringskracht is regionale samenwerking nodig. Lokaal Belang vindt dit prima, mits Oude 
IJsselstreek herkenbaar, bereikbaar en aanspreekbaar blijft voor haar inwoners. De fractie is niet blij 
met de druk die hierop zit om deze samenwerking binnen een jaar te regelen. Als dit niet lukt, zal de 
rijksoverheid de vorm van samenwerking bepalen. Lokaal Belang is voorstander van zorgvuldige 
fasering waarvoor voldoende tijd genomen moet worden. 
Wat de financiering betreft houdt het akkoord grote risico’s en onzekerheden in, vooral in relatie tot de 
nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De geplande 
rijksbezuinigingen leggen een zware druk op de gemeenten, terwijl de inhoudelijke uitvoering van de 
regelingen onvoldoende duidelijk zijn. De gemeente zal straks anders moeten gaan werken. Als zij op 
de huidige manier blijft werken, komt ze zeker geld tekort. 
Al met al is Lokaal Belang, ondanks de goede intentie van het akkoord, ongerust over de bijbehorende 
randvoorwaarden. Wat zijn de consequenties als het akkoord niet doorgaat? Spreker is benieuwd 
naar de laatste stand van zaken. Een laatste vraag is welke mogelijkheid tot beïnvloeding er nog 
openstaat voor de VNG. 
 
De heer Sluiter  (VVD) refereert aan een agendapunt uit het eerste deel van de raadsvergadering (op 
12 juni) over de aanschaf van het DRU-gebouw. Tijdens de discussie en de toeloop naar het 
uiteindelijke besluit stelden de onderhandelaars, dat het feitelijk ging om een ‘package deal’ rondom 
de voorgestelde constructie. Spreker beziet het voorliggende bestuursakkoord vanuit hetzelfde 
perspectief. Het akkoord staat op dit moment binnen veel gemeenten ter discussie. Vooral de Wwnv 
en de bijbehorende budgettaire kaders roepen vraagtekens op. De Wwnv vraagt om een nieuwe 
invulling van de voorzieningen én om een cultuuromslag. De onderhandelingen tussen het VNG-
bestuur en het Rijk waren niet gemakkelijk. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in het voorstel zoals dat 
nu voorligt met ‘een bak geld’ van krap 400 miljoen euro. Als deze middelen niet voldoende blijken te 
zijn aan het einde van de rit, is het kabinet bereid opnieuw te onderhandelen. 
Volgens de VVD zit er een aantal goede zaken in het bestuursakkoord zoals Jeugdzorg, AWBZ en het 
feit dat er één regeling komt voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Verder werd vorig jaar al 
duidelijk dat er weinig geld te verdelen zou zijn; de winst zal gehaald moeten worden uit het 
terugdringen van de regeldruk. De voorzitter van de VNG, mevrouw Jorritsma, zei al aan het einde 
van de onderhandelingen: ‘Meer dan er nu voorligt, zit er echt niet in.’ Voor de bestaande groep 
Wsw’ers blijven de arbeidsvoorwaarden gelijk en er is een herstructureringsfonds van 400 miljoen 
euro. In het raadsvoorstel stelt het college voor om niet in te stemmen met het bestuursakkoord. 
Echter, wat zal er dan gebeuren? Terug naar de onderhandelingstafel? Alles opnieuw ter discussie 
stellen? Of gaat het kabinet het regeerakkoord samen met de Tweede Kamer uitwerken? Dan is het 
echter de vraag of het gewenste herstructureringsfonds er wel komt. 
De VVD stelt voor om wel in te stemmen met het bestuursakkoord, maar om tevens namens de 
gemeente een stuk zorg uit te spreken. 
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De heer Heldoorn  (D66) heeft het idee dat de onderhandelaars van de VNG het onderste uit de kan 
hebben gehaald. Deze overtuiging heeft echter een consequentie: D66 vindt namelijk dat het 
belangrijk is om uiteindelijk in te stemmen met het bestuursakkoord. Spreker noemt als reden dat het 
akkoord de nodige pluspunten bevat, zoals decentralisatie en minder taken voor de provincie. Een 
andere reden is dat het alternatief wel eens veel slechter zou kunnen zijn. Belangenorganisatie VNG 
waarschuwt daar ook voor in haar ledenbrief: ‘niet tekenen is per saldo niet in het belang van de 
gemeenten’. D66 neemt dit advies serieus en acht het van belang om met het akkoord in te stemmen. 
D66 is het daarom niet eens met het voorstel van het college. De fractie heeft een motie achter de 
hand, maar zij wacht eerst even de reactie van het college af alvorens deze in te dienen. 
 
Mevrouw Schoppers  (PvdA) zegt dat de PvdA het bestuursakkoord en het collegevoorstel uitgebreid 
heeft besproken binnen de fractie. Er zijn pluspunten: verschillende taken op het gebied van sociale 
zaken en zorg worden overgeheveld naar de gemeenten en bieden daardoor meer beleidsvrijheid. Er 
zijn ook punten van zorg, met name over de gevolgen van de nieuwe Wwnv voor de sociale 
werkvoorziening. Het is positief dat er één regeling komt. Echter, het Rijk verplicht gemeenten om de 
bestaande rechten van Wsw’ers te respecteren terwijl het tegelijk een forse korting meegeeft. Hierdoor 
wordt een fatsoenlijke uitvoering van de regeling onmogelijk. Steeds meer gemeenten geven aan dat 
dit een knelpunt zal vormen. De VNG deelt deze zorg. 
De gemeenten dienen een gezamenlijk signaal af te geven richting het Rijk en daarom heeft de PvdA 
samen met het CDA een motie voorbereid: 
 
Motie inzake bestuursakkoord en Wet werken naar vermogen (Wwnv) 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op maandag 16 mei 2011, 
Constaterende dat: 

• het kabinet met de VNG, Divosa en Cedris tot een bestuursakkoord is gekomen, 
• het financieel kader van de Wet werken naar vermogen, onderdeel van het bestuursakkoord, 

onvoldoende aansluit op de taken en de verantwoordelijkheden van de gemeente. 
Overwegende dat: 

• het kabinet de gemeente verplicht om het zittend bestand aan Wsw’ers een garantie op 
beschut werk te bieden en dit te bekostigen uit het budget van de Wet werken naar vermogen. 

Van mening zijnde dat: 
• de gemeente, om deze garantie tot uitvoering te brengen, een onevenwichtig deel van het 

participatiebudget moet besteden en dat zij te weinig ruimte overhoudt om andere groepen 
naar de arbeidsmarkt te kunnen begeleiden. 

Stelt de raad voor om te besluiten het college te verzoeken: 
• alleen in te stemmen met het bestuursakkoord als het financieel kader Wet werken naar 

vermogen geen deel meer uitmaakt van het bestuursakkoord dat nu voorligt, 
• er bij de VNG op aan te dringen een apart traject op te zetten waarin het financieel kader voor 

de Wet werken naar vermogen verder wordt uitgewerkt met een duidelijke knip tussen 
uitkeringsgelden en re-integratiegelden, zodat een en ander niet alleen in de letter, maar ook 
in de uitvoering mogelijk wordt, 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De PvdA verneemt graag het standpunt van de andere fracties in dezen. 
 
De heer Van de Wardt  (CDA) geeft aan dat het college de raad advies vraagt over het 
bestuursakkoord. De formele besluitvorming hieromtrent vindt plaats op het VNG Jaarcongres op  
9 juni in de DRU-fabriek te Ulft. Het motto van het akkoord is: ‘Decentraal kan, centraal moet!’. 
Intergemeentelijke samenwerking wordt in de praktijk steeds belangrijker. Gemeenten dienen dan ook 
binnen een jaar te komen met een voorstel voor invulling van bovenlokale uitvoering op het gebied 
van bijvoorbeeld de Wwnv en de Jeugdzorg. Verminderde regeldruk is een vast onderwerp op de 
Haagse agenda; het Rijk doet als wetgever vaker een stap terug waardoor ook gemeenten meer 
kunnen dereguleren. De CDA-fractie is een groot voorstander van dit beleid. Door de overheid dichter 
bij de burgers te plaatsen, worden zij steeds mondiger en zullen zij beter de weg kunnen vinden in 
overheidsland. Regionale samenwerking zal de bereikbaarheid en de kwaliteit in dezen bevorderen. 
De VNG heeft vooral lastige onderhandelingen gevoerd over het thema Werk. De zware financiële 
taakstelling, de politieke belangstelling en een ombuiging van beleid hebben grote gevolgen voor 
gemeenten. De nieuwe Wwnv is bedoelde voor de gehele onderkant van de arbeidsmarkt. Het CDA is 
blij met de naam van deze nieuwe wet. De term ‘werken naar vermogen’ maakt meteen duidelijk waar 
het om gaat en wat de wet inhoudt. Iedereen werkt naar vermogen en iedereen kan te maken krijgen 
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met deze wet. De Wwnv dient als vangnet en is bedoeld voor iedereen die op de een of andere 
manier voor een bepaalde periode enige afstand heeft tot de arbeidsmarkt. De wet gaat niet uit van 
beperkingen, maar van mogelijkheden. Dit is vooral een omslag in denken. Werk wordt steeds meer 
gezien als een sociale en maatschappelijke doelstelling. Werken is participeren. Het Rijk sorteert 
hierop voor en komt met de Haagse voorstellen. De CDA-fractie staat achter dit gedachtegoed, maar 
plaatst kanttekeningen bij de uitvoering, die behalve een andere manier van denken ook om tijd en 
geld vraagt. Om die reden heeft het CDA de motie van de PvdA mede ondertekend. Juist het W-deel 
vraagt om toereikende budgetten. Deze zijn hard nodig om bestaande structuren te wijzigen, nieuwe 
structuren op te bouwen en fors te investeren in bewustwordingsprocessen, onder andere bij 
werkgevers die een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en die belang hebben bij 
minder uitkeringsgerechtigden en een duurzame arbeidsmarkt. 
De CDA-fractie vindt samenwerking op regionaal niveau een must voor de uitwerking van het akkoord. 
Het akkoord kent een aantal onzekerheden en slaat een groot gat tussen de nieuwe Wwnv en de 
bestaande Wsw, onder meer omdat de uitwerking financieel gezien volstrekt onduidelijk is.  
 
De voorzitter  rondt de eerste termijn van de raad af. Het college zal proberen om de diverse vragen 
te beantwoorden en vraagt een korte schorsing ter overleg. 
 
De heer Heldoorn  (D66) zegt bij interruptie dat hij liever heeft dat de fracties eerst aangeven of zij wel 
of niet instemmen met het collegevoorstel, aangezien hiervan afhangt of D66 een motie indient. Op 
die manier kan alles worden meegenomen in het overleg tijdens de schorsing. 
 
De voorzitter  stelt dat het college om schorsing vraagt ter voorbereiding van de antwoorden. 
D66 gaat hiermee akkoord en laat de motie even rusten. 
 
Korte schorsing van 21.35 tot 21.47 uur 
 
De plaatsvervangend  voorzitter , de heer Steentjes, hervat de beraadslagingen. 
 
De portefeuillehouder, burgemeester Alberse , geeft aan dat het college de motie wil ondersteunen. 
Het college concludeert dat de gemeenteraad zich in heel veel elementen van het bestuursakkoord 
kan vinden. Het college deelt de mening van de PvdA en het CDA om een knip te zetten en zodoende 
akkoord te gaan met het bestuursakkoord met uitzondering van het financieel kader van de Wet 
werken naar vermogen. Voor het genoemde financiële aspect zal een apart traject gevonden moeten 
worden. Dan blijft wel de vraag overeind wat er zal gebeuren (de VVD heeft het bestuursakkoord al 
benoemd als een ‘package deal’). Op het moment dat er tijdens de komende VNG-vergadering moties 
en/of amendementen ingediend worden in de geest van de nu voorliggende motie, zal het college 
deze steunen. Burgemeester Alberse zal dan ook deelnemen aan de stemmingen in de geest van 
voorliggende motie. De consequentie hiervan kan zijn dat de regering (maar dat is speculeren) alles 
zal verwerpen en van tafel veegt. Het is echter ook mogelijk dat er een reparatie zal plaatsvinden en 
dat er over het financieel kader nieuwe onderhandelingen komen tussen de gemeenten en het Rijk, 
waardoor er mogelijk een betere uitkomst uit voortkomt dan nu het geval is. 
 
De heer Sluiter  (VVD) vraagt bij interruptie wat burgemeester Alberse zal doen als er inderdaad een 
situatie ontstaat van ‘te nemen, of te laten’. Gaat het college dan alsnog akkoord met het voorstel van 
de VNG? 
 
Burgemeester Alberse  antwoordt dat het college in dat geval tegen het gehele pakket zal stemmen 
en aan het bestuur van de VNG zal vragen om opnieuw te gaan onderhandelen met het Rijk. 
 
De heer Heldoorn  (D66) wil de burgemeester er bij interruptie op attenderen dat degenen die nauw 
betrokken zijn bij de onderhandelingen aangeven dat speculeren niet meer aan de orde is. Als de 
gemeenten niet instemmen met het bestuursakkoord, zal er volgens spreker opnieuw worden 
onderhandeld op diverse deelterreinen. Om die reden is het ontzettend belangrijk dat het 
gemeentebestuur goed nadenkt over de consequenties. 
 
Burgemeester Alberse  zegt dat het college de zaken zorgvuldig heeft overwogen en bij zijn standpunt 
blijft: het onderdeel Wet werken naar vermogen dient uit het bestuursakkoord gehaald te worden en 
daarover zal verder onderhandeld moeten worden. Wat de uitkomst daarvan zal zijn, weet niemand. 
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De heer Heldoorn (D66) geeft hierna aan dat hij in tweede termijn een motie zal indienen. 
 
In tweede termijn 
 
De heer Kuster  (Lokaal Belang) geeft aan dat zijn fractie wellicht een derde termijn nodig heeft om te 
kunnen reageren op de aangekondigde motie van D66. Lokaal Belang kan de motie van het CDA en 
de PvdA ondersteunen. Ter aanvulling vraagt spreker of het college voorstellen zal steunen die de 
fasering van de intergemeentelijke samenwerking positief zullen beïnvloeden.  
 
De heer Heldoorn  (D66) dient de volgende motie in: 
 
Motie inzake bestuursakkoord Rijk-VNG 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op maandag 16 mei 2011, 
overwegende dat er een bestuursakkoord tot stand is gekomen tussen de onderhandelingsdelegaties 
van de VNG en het Rijk, 
Van oordeel zijnde dat: 

• door dit akkoord onder andere belangrijke stappen gezet kunnen worden in de richting van 
decentralisatie van taken naar, en vergroting van, de beleidsvrijheid van gemeenten, 

• de decentralisatie van de bijbehorende financiële middelen echter volstrekt ontoereikend zal 
zijn om de bedoelde taken op een verantwoord niveau uit te voeren. 

Overwegende dat: 
• ervan moet worden uitgegaan dat de VNG-delegatie met dit akkoord het maximale resultaat 

uit de onderhandelingen heeft behaald. 
Spreekt uit dat: 

• de gemeente Oude IJsselstreek dientengevolge onder protest akkoord gaat met het 
voorgelegde bestuursakkoord, 

• de gemeentelijke delegatie bij het komende VNG-beraad over dit onderwerp bovendien een 
motie van treurnis over het betreffende rijksbeleid zal indienen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Ondertekend door Rigo Heldoorn van D66 
 
Spreker voegt hieraan toe dat D66 bereid is om het bezwaarpunt over de Wet werken naar vermogen 
evenals het bezwaarpunt over het versterken van de ruimtelijk-economische structuur (met de nadruk 
op de Randstad en Eindhoven/Venlo) expliciet op te nemen in haar motie. 
 
De heer Sluiter  (VVD) zegt dat de VVD met het dilemma zit met welke boodschap zij de 
burgemeester naar het VNG-congres wil sturen. De VNG heeft zelf al duidelijk aangegeven waar de 
pijnpunten zitten. De VVD blijft van mening dat er een bestuursakkoord ligt dat inhoudt: dit voorstel en 
anders niets. Het is de vraag of onderdelen van het akkoord nog uit te onderhandelen zijn of niet. 
Spreker zegt dat het zijn ervaring is dat de gemeente iets moet vinden van dit bestuursakkoord en dat 
zij dat moet meegeven. Als het college blijft bij zijn standpunt om het akkoord alleen te steunen met de 
eerder genoemde kanttekening, dan kan de VVD dit niet steunen. 
De motie van de PvdA en het CDA bevat een paragraaf (achter ‘van mening zijnde dat’) over de 
financiële paragraaf. De VVD is het ermee eens dat daar een pijnpunt zit, maar daar zit ook een 
reparatiebedrag bij. Bovendien heeft het Rijk de toezegging gedaan om opnieuw rond de tafel te gaan 
zitten als dit aspect uit de rails dreigt te lopen. Spreker vraagt zich daarom af wat hierover meer 
onderhandeld zou moeten worden. Verder is spreker van mening dat het niet mogelijk is wat de motie 
voorstelt; het is niet de bedoeling dat gemeenten aan de hand van een lijstje aangeven waar zij het 
wel of niet mee eens zijn. Het gaat om een totaalpakket. 
Het college heeft de steun van de VVD als het gaat om het borgen van werk aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Maar daar gaat de discussie niet over. 
In reactie op de motie van D66 zegt spreker dat deze feitelijk hetzelfde inhoudt als de motie van de 
PvdA en het CDA. Volgens de VVD gaat de gemeenteraad daar echter niet over, het gaat om het 
kiezen voor het een of het ander. 
 
De heer Heldoorn  (D66) zegt bij interruptie dat zijn motie wel degelijk iets anders zegt. De motie van 
de PvdA en het CDA stelt: ‘Nee, tenzij’, terwijl de motie van D66 stelt: ‘Ja, mits’. Spreker is van mening 
dat de boodschap helder gericht moet worden aan het kabinet en niet zozeer aan de onderhandelaars 
binnen de VNG. Dat is volgens hem het grote probleem en dé reden om een motie van treurnis in te 
dienen over het betreffende rijksbeleid.  
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De heer Sluiter  (VVD) heeft hier niets aan toe te voegen. 
 
De heer Van de Wardt  (CDA) merkt op dat angst een slechte raadgever is. Hij heeft er moeite mee 
als er wordt gezegd dat het gaat om een onderhandelingsakkoord waar je alleen ja of nee op mag 
zeggen. Spreker denkt dat je er altijd vanuit moet gaan dat de achterban altijd iets mag vinden van 
een onderhandelingsakkoord dat bij hem wordt teruggelegd. Ondanks alle mogelijke theorieën die je 
daaraan wilt hangen, mag de achterban zeker een signaal afgeven. De raad heeft vanavond een rol 
om aan te geven waar het wel en waar het niet goed is gegaan met het akkoord. Volgens het CDA is 
de motie heel duidelijk over de financiën die meekomen met de nieuwe Wet werken naar vermogen. 
De heer Sluiter stelt dat de gemeente haar zegeningen moet tellen (gekeken naar het 
reparatiebedrag), maar als er zoveel signalen zijn die de twijfel illustreren of de gemeenten hier wel 
mee uit de voeten kunnen, dan vindt spreker dat dit zorgen zijn die je naar elkaar moet uitspreken. De 
intentie van de motie is om richting de onderhandelaars te benadrukken wat het pijnpunt is. 
In reactie op de motie van D66 kaart de heer Van de Wardt het woord ‘treurnis’ aan. Het kabinet heeft 
in al zijn wijsheid gekozen voor een bepaald beleid en het is alom bekend dat er bezuinigd moet 
worden en dat dit op sommige plekken pijn zal doen. De VNG heeft onderhandeld namens de 
Nederlandse gemeenten en daar is iets uit voortgekomen waar niet iedereen meteen voor zal 
applaudisseren. Het CDA vindt echter dat de term ‘treurnis’ in dezen niet terecht is. Vanuit de rol van 
de oppositie kan spreker zich voorstellen dat dit woord wordt genoemd binnen de Tweede Kamer, 
maar het past niet binnen de gemeenteraad. 
Al met al blijft het CDA achter de eigen motie staan die het heeft ingediend met de PvdA, om daarmee 
een duidelijk signaal af te geven richting de VNG.  
 
De heer Sluiter  (VVD) vraagt bij interruptie en ter verduidelijking of het CDA voor of tegen het 
bestuursakkoord is. Ofwel: is het CDA het eens met het raadsvoorstel om niet in te stemmen met het 
bestuursakkoord? 
 
De heer Van de Wardt  (CDA) antwoordt dat het CDA met veel zaken binnen het bestuursakkoord wel 
degelijk kan instemmen. Echter, als het gaat om zaken die de gemeente op lokaal niveau moet gaan 
uitvoeren, dan maakt het CDA zich grote zorgen. En juist dat specifieke punt van zorg is neergelegd in 
de motie. Als de burgemeester dat signaal meeneemt naar het VNG-congres (zoals meerdere 
gemeenten zullen doen) dan verwacht spreker dat de VNG deze signalen zeker zal oppakken, want 
anders had de VNG een en ander ook niet hoeven voor te leggen aan de gemeenten.  
Het CDA stemt dus niet in met het raadsvoorstel zoals dat voorligt. 
 
Mevrouw Schoppers  (PvdA) is blij met de steun van het college, het CDA en Lokaal Belang voor de 
motie. Spreekster wil nadrukkelijk aangeven dat de intentie van de motie ‘Ja, tenzij’ is.  
De PvdA kan zich vinden in de aanvulling van Lokaal Belang omtrent de zorgen over de onevenredige 
druk op de intergemeentelijke samenwerking. In reactie op de VVD zegt spreekster dat het in de 
afgelopen weken duidelijk is geworden dat de VNG zich ook zorgen maakt over het aspect van de 
sociaalwerkvoorziening. De VNG heeft aangegeven graag opnieuw in gesprek te gaan met het Rijk 
over dit punt. In dat licht geeft de PvdA liever al op voorhand aan waar de knelpunten liggen. 
 
De heer Sluiter  (VVD) vraagt bij interruptie en ter verduidelijking of de PvdA nee zegt tegen het 
raadsvoorstel. 
 
Mevrouw Schoppers  (PvdA) geeft aan dat haar fractie in plaats van het voorstel een opdracht wil 
meegeven aan het college. Dat is een andere insteek dan op voorhand al keihard ‘nee’ zeggen. 
 
Burgemeester Alberse  constateert dat er binnen de gemeenteraad brede steun is voor de motie van 
de PvdA en het CDA. Deze motie is breder en specifieker dan het raadsvoorstel en daar kan de 
burgemeester mee uit de voeten. Hij zal vanuit het gedachtegoed van de motie aan de stemmingen 
binnen het VNG-congres deelnemen. 
 
De heer Kuster  (Lokaal Belang) vraagt bij interruptie of de burgemeester ook de intergemeentelijke 
samenwerking in zijn overwegingen zal meenemen. Deze samenwerking moet binnen een jaar tot 
stand worden gebracht en dat kan extra druk geven om de uitvoering op te pakken. Als er tijdens het 
VNG-congres moties worden ingediend die voldoende ruimte en tijd scheppen om een goede 
overname van de regeling mogelijk te maken, dan zou de burgemeester deze kunnen steunen.  
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Burgemeester Alberse merkt op dat de heer Kuster al een stapje verder denkt. Feitelijk doet Lokaal 
Belang een oproep om, op het moment dat de gemeente de regeling moet gaan uitvoeren, een en 
ander in intergemeentelijk samenwerkingsverband te doen in plaats van in haar eentje. De 
burgemeester stelt dat dit helemaal in de geest is van de begrotingsbesluiten van Oude IJsselstreek. 
Echter, dit onderwerp zal niet aan de orde komen tijdens het VNG-congres.  
 
In derde termijn  
 
De heer Kuster (Lokaal Belang) reageert kort op de motie van D66. Als volksvertegenwoordiger op 
lokaal niveau dien je alle invloed die je kunt hebben ook daadwerkelijk te gebruiken. In die zin kan 
elke motie tijdens het VNG-congres bijdragen aan het verbeteren van het resultaat. Dat is echter iets 
anders dan bij de pakken neerzitten en een motie van treurnis uitspreken. Spreker stelt dat D66 nog 
tot 25 mei de kans heeft om enige verandering aan te brengen. 
 
De heer Heldoorn  (D66) stelt bij interruptie voor om de passage van de motie van treurnis uit de 
motie te halen en vraagt of Lokaal Belang dan wel kan instemmen. Dat is niet het geval, omdat D66 in 
dat geval het bestuursakkoord ondersteunt. Al met al handhaaft D66 haar oorspronkelijke motie. 
 
De plaatsvervangend voorzitter  concludeert dat de ingediende moties zwaarwegender zijn dan het 
raadsvoorstel. De heer Finkenflügel (Lokaal Belang) zal zich onthouden van stemming. 
Als eerste brengt de plaatsvervangend voorzitter de motie van D66 in stemming. Deze wordt 
verworpen met 3 stemmen voor van de fractie van D66 en 21 stemmen tegen van de rest van raad. 
Vervolgens wordt de motie van het CDA en de PvdA in stemming gebracht. In een stemverklaring 
geeft D66 aan dat deze motie in tegenspraak is met de eigen motie en dat zij dus niet kan instemmen. 
Ook de VVD-fractie is tegen deze motie. Daarmee wordt de motie van het CDA en de PvdA 
aangenomen met 19 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 
Ten slotte constateert de plaatsvervangend voorzitter dat het raadsvoorstel wordt verworpen met  
5 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Aldus besloten. 
 
Hierna geeft de plaatsvervangend voorzitter het woord terug aan de reguliere voorzitter, de heer 
Alberse. 
 
15A Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 
15B Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen 
 
Hierover zijn geen opmerkingen. 
 
 
15C Ingekomen stukken 
 
Mevrouw Van der Meer  (D66) wenst het woord te voeren over een brief van de Wmo-raad inzake de 
versobering van het Minimabeleid. De Wmo-raad vraagt het college opheldering over een reserve die 
op de begroting stond en die ten goede zou komen aan de Wmo-raad. Kan dit geld ingezet worden 
voor het Minimabeleid? Ten tweede heeft de Wmo-raad verzocht of de Nuongelden ingezet kunnen 
worden om de tekorten binnen de Wmo aan te vullen. Het college heeft de Wmo-raad inmiddels 
antwoord gegeven. De genoemde reserve van circa 8 ton blijkt al te zijn uitgegeven, maar dat is nog 
niet verwerkt in de begroting. Is er nog iets over? Verder stelt het college in zijn antwoord dat de 
Nuongelden incidentele inkomsten zijn die volgens afspraak zijn bestemd voor incidentele uitgaven. 
D66 wil weten waarom het college niet aan de Wmo-raad heeft meegegeven dat de gemeente 
bepaalde Nuongelden heeft bestemd voor toekomstige problemen. In die zin is er namelijk wel een 
opening. 
 
De voorzitter  merkt op dat de brief van de Wmo-raad is ingeboekt onder de D-categorie. De raad kan 
dus zelf aangeven of hij deze brief een keer aan de orde wil stellen. De voorzitter doet het procedurele 
voorstel om dit onderwerp vanwege de complexe problematiek op een apart moment in de 
raadsrotonde te agenderen, zodat het antwoord goed voorbereid kan worden. 
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Wethouder Rijnsaardt  geeft aan dat hij nu al een antwoord kan geven. Hij zegt dat de eerste vraag 
over de besteding van de reserve aan de orde komt tijdens de begrotingsbehandeling (door 
wethouder Van Balveren). Wat betreft de Nuongelden is de brief van de Wmo-raad al beantwoord 
voordat het gemeentebestuur de discussie over de Nuongelden voerde. In die zin kon het college in 
zijn beantwoording geen voorschot nemen. Die informatie heeft de Wmo-raad later alsnog ontvangen 
van het college. 
 
 
- Vaststelling notulen raadsvergaderingen 17 en 21 maart 2011 
 
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. De notulen van beide vergaderingen worden 
ongewijzigd vastgesteld. Aldus besloten. 
 
 
15D Vragenhalfuur gemeenteraad 
 
De heer Schieven  (Lokaal Belang) heeft een vraag ingediend (en zegt daarnaast dat zijn 
maidenspeech een andere keer komt). Een tijdje geleden heeft de raad het raadsstuk ‘Investering 
voorzieningen Varsseveld’ gekregen. Dit stuk is volgens spreker heel duidelijk en overzichtelijk. 
Wanneer komen de voorstellen voor de andere kernen in Oude IJsselstreek? Als nieuw raadslid wil hij 
dit graag weten. 
 
Wethouder Van Balveren  heeft de vraag al schriftelijk ontvangen en heeft de opdracht doorgegeven 
aan de ambtelijke organisatie. Op korte termijn volgen de stukken over Ulft, Terborg en Silvolde. 
De heer Schieven kan zich hierin vinden. 
 
De voorzitter  rondt het vragenhalfuur af. 
 
 
- Afscheid raadslid mw. A.L. Hedin-Pennix en toelating Ö. Delioglu (PvdA) 
 
De voorzitter  komt bij het moment om afscheid te nemen van een van de raadsleden, mevrouw Hedin 
van de PvdA-fractie. Vervolgens zal de opengevallen plek worden ingenomen door de heer Delioglu. 
 
Er wordt een stoel geplaatst in het midden van de raadszaal waarop mevrouw Hedin plaats mag 
nemen, waarna de voorzitter haar toespreekt. 
Binnen de raad is het de gewoonte om elkaar aan te spreken met mevrouw en mijnheer, maar op het 
moment van afscheid gebruikt de voorzitter liever de voornaam. Anna Lena Hedin heeft zes jaar de 
kiezers in de raadszaal van Oude IJsselstreek vertegenwoordigd. Zij gaat dat vanaf nu doen in de 
vergaderzaal van Provinciale Staten. 
Bij de laatste verkiezingen stemden ruim tweehonderd kiezers op Anna Lena, voldoende om op eigen 
kracht in de gemeenteraad binnen te komen. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten haalde zij 
zelfs achthonderd stemmen. Dat is niet voor niets. Anna Lena kwam in 2005 binnen als een ‘energiek 
groentje’. Haar maidenspeech op 29 september 2005 ging over groenafval in Megchelen en over de 
kansen voor de minima om zonder kosten planschade te kunnen aanvragen bij de gemeente. 
Het gemeentebestuur heeft Anna Lena ervaren als een volksvertegenwoordiger pur sang. Zij is 
zichtbaar en aanspreekbaar en ze neemt het op voor de burgers en hun verenigingen. Recent heeft 
ze nog gewezen op de betekenis van eigen dorpsplannen voor het gemeentelijk beleid. Ze stelde 
steeds schriftelijke vragen en wist de wethouders ook buiten fractieverband scherp te houden. 
De voorzitter is Anna Lena dankbaar voor het feit dat zij op enthousiaste en doortastende wijze het 
initiatief heeft genomen om jongeren te betrekken bij de gemeentepolitiek. In diezelfde periode was ze 
eveneens actief met het vormen van een eigen gezin, met zowel mooie als ook verdrietige momenten. 
Anna Lena heeft een duidelijke voorkeur voor een overzichtelijke en eenvoudige aanpak en brengt zo 
het gemeentebestuur dichter bij de burger: ‘Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?’ 
Ze is een ware sociaaldemocraat met een gedreven groen hart. Op Twitter lijkt het soms of ze de hele 
wereld op haar schouders neemt, alles moet anders en beter. De voorzitter kan dat enorm waarderen 
in haar. Anna Lena heeft gepleit voor gezonde landbouw, een fraai landschap en een veilige, 
diervriendelijke omgeving en productie van goederen. Als bijzonder detail noemt de voorzitter dat 
Anna Lena dezelfde voedingsvoorkeur heeft als de wethouder van Milieu en de griffier. 
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Hij verdenkt haar ervan dat zij ook naar de Provinciale Staten gaat om het college nog meer te kunnen 
prikkelen dan ze in de raadszaal al deed. De provincie heeft een betekenisvolle rol, onder meer op het 
gebied van Ruimte en Milieu waarvoor Anna Lena zich sterk heeft ingezet. En nu wil zij binnen de 
provincie met passie haar bijdrage gaan leveren. Verder is bekend dat de kiescommissie van de PvdA 
Anna Lena op een verkiesbare plaats heeft gezet, omdat men onder de indruk was van haar 
overtuigingskracht én van haar authenticiteit. Juist aan dat soort herkenbare mensen heeft de politiek 
behoefte. 
De voorzitter bedankt Anna Lena namens de gemeenteraad, het college, de ambtenaren en anderen 
voor haar inzet, passie en collegialiteit. Anna Lena blijft actief in de politiek, waarmee de kans groot is 
dat men haar nog vele malen zal tegenkomen, zij het persoonlijk dan wel via berichten in de krant.  
Als afscheidscadeautje krijgt Anna Lena Hedin het traditionele brokje oer met daarin de gemeentelijke 
penning. De voorzitter dankt haar nogmaals en wenst haar veel succes in de provincie. Er volgt een 
luid applaus en tot slot krijgt ze bloemen overhandigd namens de gemeente en de PvdA-fractie. 
 
Hierna krijgt Anna Lena Hedin  voor de laatste keer de gelegenheid om het gemeentebestuur toe te 
spreken. Zij stelt zichzelf de vraag: ‘Politiek … Waarom doe ik dit in ’s hemelsnaam?’ Het kost 
gruwelijk veel tijd en wat levert het op? Je doet het eigenlijk nooit goed. Politiek gaat niet alleen om 
het realiseren van de beste plannen, maar eerder om de vraag wie de grootste belangen heeft. Welke 
deals hebben partijen gesloten? Wie heeft de grootste mond? Je wordt geconfronteerd met 
verouderde regelgeving. Soms slaat er een deur voor je neus dicht. 
Politiek … En dan zoekt ze in de provincie een nog groter circus op dat waarschijnlijk nog verder van 
de burgers af staat, terwijl ze juist het contact met de mensen zo mooi vindt. Het leven is niet altijd 
logisch, maar je moet altijd doen waar je achter staat en je moet gaan voor je idealen. Voor Anna 
Lena staat niet alleen het economische, maar vooral het sociale en groene belang voorop. 
Tijdens haar raadsperiode kreeg Anna Lena regelmatig te horen dat de gemeente niet over bepaalde 
zaken gaat die haar aan het hart gingen: ‘Dat draagt de provincie ons op!’ In die zin was de keuze 
eenvoudig: als je bepaalde zaken niet kan bereiken op gemeentelijk niveau, dan ga je toch gewoon 
aan de slag in de provincie? Zo gezegd, zo gedaan. Anna Lena heeft inmiddels prima contacten in 
Den Haag. Ook de politieke weg van duizend mijl begint met één enkele stap. Een dichte deur 
betekent dat je vol goede moed op zoek moet gaan naar een andere ingang. 
Politiek … Anna Lena weet zeker waarom zij ermee door zal gaan. Als je iets wilt bereiken, moet je 
zitten op de plekken waar besluiten worden genomen. Zij ziet heel veel mooie kanten aan de politiek: 
je leert bevlogen en fantastische mensen kennen, je kunt mensen helpen en ondersteunen en je kunt 
prachtige projecten vlottrekken. Binnen de gemeente Oude IJsselstreek gebeurt van alles. Anna Lena 
is er trots op dat ze daar heeft mogen samenwerken. Hiervoor dankt zij de PvdA, andere partijen, 
ambtenaren, organisaties en andere aanwezigen. 
Vandaag neemt Anna Lena afscheid van de gemeenteraad, maar zij verwacht dat zij de meeste 
aanwezigen ook in de toekomst zal tegenkomen. Immers, in de provincie hebben veel zaken te maken 
met de gemeente. Kortom, men is nog niet van haar af. 
 
De voorzitter  vergezelt Anna Lenin Hedin naar haar oude plekje, vanwaar zij haar naambordje mag 
meenemen, en begeleidt haar vervolgens naar de publieke tribune. 
Hierna merkt de voorzitter op dat de vrijgekomen plaats uiteraard weer ingevuld moet worden. De 
heer Delioglu zit al te popelen om terug te komen in de gemeenteraad, maar eerst dienen de 
geloofsbrieven te worden onderzocht op mogelijke dubbele belangen en nevenfuncties. Hiertoe stelt 
de voorzitter op willekeurige manier een onderzoekscommissie samen, ditmaal met de letter A als 
uitgangspunt: mevrouw Aalbers, de heer Aaldering en Angelique (van der Meer). 
 
Korte schorsing ter beoordeling van de geloofsbrieven 
 
De voorzitter  hervat de vergadering en vraagt de onderzoekscommissie om verslag uit te brengen.  
 
De heer Aaldering  zegt dat de commissie het er snel over eens was dat er geen zaken zijn gevonden 
die de benoeming van de heer Delioglu tot gemeenteraadslid in de weg staan. 
 
De voorzitter  concludeert dat er geen enkele belemmering is om de heer Delioglu naar voren te laten 
komen en hem de belofte af te nemen. Hij verzoekt de aanwezigen te gaan staan. 
De voorzitter neemt de belofte af:  
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“Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb 
gegeven of 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 lid van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek naar eer en geweten zal vervullen.” 

 
De heer Delioglu  (PvdA) antwoordt dat hij dit verklaart en belooft. Hierna wordt hij formeel toegelaten 
tot de gemeenteraad van Oude IJsselstreek. 
De heer Delioglu krijgt bloemen overhandigd van de burgemeester en de fractievoorzitter van de PvdA 
en wordt begeleid naar zijn zetel in de raadszaal. 
 
De voorzitter  wenst de heer Delioglu heel veel succes. Hij is min of meer een ‘oude rot in het vak’ 
omdat hij in de raad van de voormalige gemeente Gendringen heeft gezeten. De heer Delioglu is er 
veertien maanden tussenuit geweest en keert nu weer terug in de fractie van de PvdA. 
 
 
Sluiting 
 
De voorzitter  sluit de raadsvergadering om 22.45 uur met dank aan iedereen voor zijn of haar 
bijdrage aan deze vergadering. 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
 


