
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAADSROTONDES 
31 MAART + 14 APRIL 2011 

 
 
 

 RAADSVERGADERING 
12 MEI 2011 

 
(reservedatum raadsvergadering: 

16 MEI 2011) 
 
 

NB. Een aantal stukken wordt nagezonden.  

 
 

http://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen 
 

 



Inhoudsopgave raadsbundel  3e cyclus 2011 
 
Deze bundel bevat de volgende stukken. De nummering is gelijk aan de raadsrotonde-nummering. 
 
Eindtijdstippen van rotondebijeenkomsten zijn uiterste tijden. 
Indien eerder klaar met beraadslaging: koffie in de wandelgang!  
 
Alle bijeenkomsten zijn in de Dru Cultuurfabriek: 
Hutteweg 24, 7071 AB Ulft, Portierscomplex, hoofdingang. 
 

 
Bundel 

nr. 

  
Bespreking op / in: 

 
Ruimte voor 
aantekening: 

1 
Eigendomoverdracht 
molen De Engel 
Varsseveld aan Stichting  

- 31 maart 20.00 – 20.30 uur 
Conferentiezaal Dru Cultuurfabriek  

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek  
 

2 
Bestemmingsplan 
windturbines Netterden 

 31 maart 20.30 – 21.15 uur 
Conferentiezaal Dru Cultuurfabriek 

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek 
 

3 
Structuurvisie Oude 
IJsselstreek 2025 

 31 maart 21.15 – 22.30 uur 
Conferentiezaal Dru Cultuurfabriek 

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek 
 

4 

Uitwerking 
verbeteracties 
inkoopbeleid op basis 
rekenkameronderzoek 

- 31 maart 20.00 – 21.15 uur 
Zaal Beschuitbus Dru Cultuurfabriek 

 
 

5 
Afsprakenkader aankoop 
panden Dru terrein en 
borgstelling lening BOEi 

 

6 
Raamovereenkomst 
huisvesting Optimaal FM 
in Loongebouw 

 

7 
Herstelplan Stichting Dru 
Cultuurfabriek  

- 14 april vanaf 20:00 - 22:30 op extra raadsrotonde 
Conferentiezaal Dru Cultuurfabriek 

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek 

 

8 

Positie gemeente(raad) 
in regionale 
samenwerkings-
verbanden 

- 14 april 20:00 - 22:30 uur 
Zaal Beschuitbus Dru Cultuurfabriek 

-  

9 
Voorbereidingsbesluit 
gedeelte centrum 
Terborg 

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek  

10 
Verordening 
wegsleepregeling Oude 
IJsselstreek 

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek  

11 

Gemeenschappelijke 
Regeling 
Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers 
(Stuk wordt nagezonden) 

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek  

12 

Bestemmingsplan 
Buitengebied, locatie 
Sinderenseweg 52 
Varsseveld 
(Stuk wordt nagezonden) 

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek  

13 

Bestemmingsplan 
Veehouderij Laarstraat 
Etten 
(Stuk wordt nagezonden) 

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek  

14 
Experiment 
buurtbudgetten 
(Stuk wordt nagezonden) 

- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek  



 
Bundel 

nr. 

  
Bespreking op / in: 

 
Ruimte voor 
aantekening: 

15A Actieve informatieplicht  

15B 
Externe 
vertegenwoordigingen 

 

15C Ingekomen stukken  

15D Vragenhalfuur 

Bundelnummers 15A t/m D: 
- 12 mei in raadsvergadering Dru Cultuurfabriek 

 
 
Samenspraak en inspraak 
Bij raadsbijeenkomsten is samenspraak met en inspraak van inwoners mogelijk. Spreektijd kunt u 
aanvragen via de raadsgriffier: telefoon 0315 292310 of 06 83161706 of j.vanurk@oude-
ijsselstreek.nl. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen om met de raad te bespreken. Het 
raadspresidium bepaalt wanneer en hoeveel spreektijd wordt toegekend. Op het spreekrecht zijn twee 
uitzonderingen: als u een politieke groepering vertegenwoordigt of als u belanghebbende bent in een 
procedure waarin uw belang al juridisch gewaarborgd is, zoals bij bestemmingsplannen.  
 
 
Inloop publiek: Raadsvergaderingen beginnen om 20:00 uur. Vanaf ongeveer 19:30 uur zijn er 
raadsleden aanwezig voor ontmoeting met publiek. 
De inloop is in de wandelgang bij de conferentieruimte van de Drufabriek. De openbare 
raadsvergaderingen zijn in de grote conferentiezaal, er is een publieke tribune. Als die vol is kunt u in 
een aanpalende ruimte de raadsvergadering volgen via een beeldverbinding. 
 



 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

16 donderdag 31 maart 2011 
2010 ROTONDE SESSIE 1 IN CONFERENTIEZAAL: ROTONDE SESSIE 2 IN ZAAL BESCHUITBUS: 

Overlegopstelling met microfoons en tribune. Overlegopstelling met tribune, spreekstoel en monitor. 

 

20.00-20.30 uur Politiek voorbereidend overleg over 1. Eigendomsoverdracht 

molen De Engel Varsseveld aan Stichting Hofshuus. 

Portefeuillehouder: Haverdil. Voorzitter: Hengeveld. 

 

 

20.30-21.15 uur Politiek voorbereidend overleg over 2..Bestemmingsplan 

windturbines Netterden. 

Portefeuillehouder: Haverdil. Voorzitter: Hengeveld. 

  

 

21.15-22.30 uur Politiek voorbereidend overleg over 3. Structuurvisie Oude 

IJsselstreek 2025 

Portefeuillehouder: Haverdil. Voorzitter: Hengeveld. 

 

 

20.00-21.15 uur Informatief overleg over 4. Uitwerking verbeteracties 

inkoopbeleid op basis rekenkameronderzoek. 

Portefeuillehouder: Van Balveren. Voorzitter: Van Groningen. 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

## donderdag 14 april 2011 
2011 ROTONDE SESSIE 1 IN CONFERENTIEZAAL: ROTONDE SESSIE 2 IN ZAAL BESCHUITBUS 

Overlegopstelling met microfoon en tribune. Overlegopstelling 

 

Vanaf 20.00-uur Politiek voorbereidend overleg over achtereenvolgens 

 

 

5. Afsprakenkader aankoop panden DRU terrein en borgstelling lening BOEi 

 

 

6. Raamovereenkomst huisvesting Optimaal FM in Loongebouw 

 

 

7. Herstelplan Stichting DRU Cultuurfabriek  

 

Portefeuillehouders 5 t/m 7: Haverdil en Van Balveren.  

Voorzitter: Ermers-Mulder 

 

 

20.00-22.30 uur Informatief overleg over 8.. Positie gemeente(raad) in 

regionale samenwerkingsverbanden. 

Portefeuillehouders: Alberse/Rijnsaardt/Sluiter-Kuilwijk. 

Voorzitter: Steentjes. 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

30 donderdag 12 mei 2011 
2010 INLOOP IN CONFERENTIEZAAL VANAF 19:30 UUR 

Debat-arena met tribune. NB. Overige zalen beschikbaar voor fractieberaad en collegeberaad tijdens evt. schorsingen. 

 

20:00 uur raadsvergadering in Conferentiezaal voor debat resp. besluitvorming over: 

 

1. Eigendomsoverdracht molen De Engel Varsseveld aan Stichting Hofshuus 

2. Bestemmingsplan windturbines Netterden 

3. Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 

5. Afsprakenkader aankoop panden DRU terrein en borgstelling lening BOEi  

6. Raamovereenkomst huisvesting Optimaal FM in Loongebouw 

7. Herstelplan Stichting Cultuurfabriek DRU  

9. Voorbereidingsbesluit gedeelte centrum Terborg 

10. Verordening wegsleepregeling Oude IJsselstreek  

11. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (wordt nagezonden) 

12. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie Sinderenseweg 52 Varsseveld (wordt nagezonden) 

13. Bestemmingsplan veehouderij Laarstraat Etten (wordt nagezonden) 

14. Experiment buurtbudgetten (wordt nagezonden) 

15.A t/m D. Actieve informatieplicht, Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken en Vragenhalfuur 

 

RESERVERAAD Oude IJsselstreek 
maandag 16 MEI 2010 

DE RESERVERAAD GAAT ALLEEN DOOR ALS DE AGENDA OP 12 MEI NIET WORDT AFGEHANELD 

Debat-arena met tribune. NB. Overige zalen beschikbaar voor fractieberaad en collegeberaad tijdens evt. schorsingen. 

 
 
 

De genoemde zalen zijn in de Dru Cultuurfabriek. 

 
De rode nummers komen overeen met de volgnummers in de raadsbundel. 
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Raadsagenda 12 mei 2011 
Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen 
Bundel nr. 15B 
11ini00435 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen  

Nr.  Datum  Afzender en onderwerp 

1 25-01-2011 
11int00077 

Afzender: College B&W. 
Onderwerp: Beleidsverantwoording t/m 3e kwartaal 2010. 

2 10-02-2011 
11ink02376 

Afzender: Politie Noord- en Oost-Gelderland. 
Onderwerp: Gebiedsscan 2010 en criminaliteitscijfers. 

3 01-03-2011 Afzender: Regio Achterhoek. 
Onderwerp: Verslagen AB vergaderingen 19 en 26-01-2011 en agenda 
AB vergadering 16-03-2011. 

   



 
Raadsagenda 12 mei 2011 
Ingekomen stukken 
Bundelnr. 15C 
11ini00434 

 A-categorie (ter advisering in handen van college stellen)   

Nr.  Datum  Afzender en onderwerp 

  Geen. 

B-categorie (ter afdoening in handen van college stellen/gesteld) 

Nr. Datum Afzender en onderwerp 

1 22-01-2011 
11ink01311 

Afzender: Mw. A. de Boer, Hoofdstraat 23, 7076 AG Varsselder. 
Onderwerp: Brief over bezwaar nieuwbouw gemeenschapshuis 
Varsselder. 

2 02-02-2011 
11ink01856 

Afzender: C.A. Lieferink, Hollandseweg 23, 7078 BE Megchelen 
(beheerder sportcomplex Van Pallandt). 
Onderwerp: Brief over schoonmaak gemeentelijke sporthallen. 

3 09-02-2011 
11ink02767 

Afzender:Kwaliteitskring Logopedie Achterhoek. 
Onderwerp: Brief over bezuinigingen op de kosten van de GGD die ook 
preventieve logopedie treffen (verdwijnen logopedische screening uit 
basispakket jeugdgezondheidszorg). 

4 13-02-2011 
11ink02397 

Afzender: Ver. Silvolds Belang, Molenweg 5, 7064 KE Silvolde. 
Onderwerp: Brief over besteding NUON-gelden. 

5 01-03-2011 
11ink03926 

 

Afzender: A.E. de Boer, Hoofdstraat 23, 7076 AG Varsselder. 
Onderwerp: Bezwaar tegen nieuwbouw gemeenschapshuis Varsselder 
en het daarmee samenhangende bestemmingsplan (zie ook stuk C1 en 
C6). 

6 01-03-2011 
11ink03820 

Afzender: Raad van State afdeling bestuursrechtspraak. 
Onderwerp: Brief over beroepschrift A. de Boer te Varsselder inzake 
bestemmingsplan Kleine Kernen, locatie Berghseweg Varsselder (zie 
ook stukken C1 en C5). 

7 04-03-2011 
11ink0407 

Afzender: Raad van State afd. Bestuursrechtspraak. 
Onderwerp: Brief over beroepschrift A. Visscher en E. Visscher-
Endeveld inzake Bestemmingsplan Thematische herziening LOG 
Azewijn en bijbehorend plan MER. 

8 04-03-2011 
11ink04105 

Afzender: Raad van State afd. Bestuursrechtspraak. 
Onderwerp: Brief met verzoek om toezending stukken inzake 
Bestemmingsplan Thematische herziening LOG Azewijn en bijbehorend 
plan MER. 

9 07-03-2011 
11ink04290 

Afzender: J. Schoneveld/T. van der Linde, Ekstrerhof 63, 7051 WN 
Varsseveld. 
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kom Varsseveld. 

 C-categorie (voor kennisgeving aannemen) 

Nr. Datum Afzender en onderwerp: 



1 19-01-2011 
 

Afzender: Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 
(LOGA). 
Onderwerp:1. Brief Vrijwillige brandweer en politieke ambtsdragers 
onder de werkkostenregeling. 
2.Brief Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige 
ambtenaren. 

2 01-02-2011 
11int00089 

Afzender: College B&W. 
Onderwerp: Korte evaluatie 2010 bureau huishoudelijke hulp (Wmo). 

3 22-02-2011 
11int00132 

Afzender: College B&W. 
Onderwerp: Collegeadvies Risicoprofiel Veiligheidsregio Noord en Oost 
Gelderland /Brandweer Achterhoek West.: 

4 07-03-2011 
11ini00392 

Afzender: Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek. 
Onderwerp: Brief Onderzoek rekenkamercommissie over uitvoering 
onderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

5 08-03-2011 
11ink04672 

Afzender: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Onderwerp: Circulaire Werkkostenregeling Appa, uitbreiding 
samenloopartikel, vervallen gratificaties en aanpassing procedure bij 
ziekte burgemeesters. 

6 15-03-2011 
11ini00432 

Afzender: Griffie. 
Onderwerp: Conclusies + afspraken raadsrotondes 2e cyclus 2011. 

   

    D-categorie (ter beslissing aan de raad) 

Nr. Datum  Afzender en onderwerp 

1 23-02-2011 
11ink03326 

Afzender: Provincie Gelderland. 
Onderwerp: Brief over begroting 2011-2014 in verband met repressief 
toezicht. 

2 07-03-2011 
11ink04211 

Afzender: WMO-raad Oude IJsselstreek. 
Onderwerp: Brief met verzoek reservering NUON gelden voor WMO en 
minimabeleid. 

3 11-03-2011 
11ink04702 

Afzender: Ter Horst Milieu BV, Aaltenseweg 58, 7051 GV Varsseveld. 
Onderwerp: Brief over samenwerking afvalinzameling met Doetinchem. 
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CONCLUSIES + AFSPRAKEN RAADSROTONDES 31 maart en 14 april 2011 
 
 
Raadsrotonde 31 maart 2011 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Eigendomsoverdracht molen De Engel aan Stichting Hofshuus Varsseveld 
Openbaar politiek voorbereidend overleg 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

3e cyclus 2011 
nr. 1 

Voorzitter Hengeveld 

Ambtelijk Kroesen 

Conclusies + afspraken 
31 maart 

Conclusie: Over de hoogte van het bij de overdracht mee te geven startkapitaal is nu 
geen overeenstemming. Een deel kan mogelijk gebruikt worden om voor de maalvaardige 
molen in de gemeente, een onderhoudsfonds in te stellen waaruit het jaarlijks regulier 
onderhoud kan worden betaald. Dit fonds zou door een hiervoor  in te stellen 
overkoepelende molenstichting waarin de 5 molenbesturen vertegenwoordigd zijn kunnen 
worden beheerd. 
 
Afspraak: Het  college van burgemeester en wethouders krijgt de opdracht om te bezien 
of in overleg met de besturen van de 5 maalvaardige molens in de gemeente Oude 
IJsselstreek, overeenstemming kan worden bereikt  over het instellen van een 
molenfonds, waaruit de jaarlijkse reguliere onderhoudskosten kunnen worden bestreden. 
Dit dient het liefst voor 12 mei 2011 te worden afgerond. Lukt dit niet dan is voor de 
fracties de datum van de raadsvergadering van 12 mei 2011 geen must als dit voor een 
zorgvuldige totstandkoming van een molenfonds noodzakelijk blijkt. 
 

 
 
Aard bespreking Bestemmingsplan windturbines Netterden 

Openbaar politiek voorbereidend overleg 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

3e cyclus 2011 
nr. 2 

Voorzitter Hengeveld 

Ambtelijk Kroesen 

Conclusies + afspraken 
31 maart 

De fracties stemmen in met de voorstellen. Enkele fracties hebben vragen over de 
maatregelen die worden genomen om slachtoffers onder vleermuizen door aanvaringen 
met de wieken, te voorkomen of te beperken. Dit zal nader schriftelijk worden toegelicht. 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Structuurvisie  
Openbaar voorbereidend politiek overleg 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

3e cyclus 2011 
nr. 3 

Voorzitter Hengeveld 

Ambtelijk Duijnstée 

Conclusies + afspraken Alle partijen zijn tevreden over het ingezette traject voor wat betreft inspraak en spreken 
hun dank uit richting alle betrokkenen. Ook de inhoud en leesbaarheid van de 
structuurvisie zelf wordt als positief gezien.  
 
Wel blijven de partijen het lastig vinden wat de status van de structuurvisie nu precies is 
(hoe statisch is de visie?). Ook hebben de verschillende partijen specifieke vragen over 
onderdelen van de structuurvisie. Met name wordt aandacht gevraagd voor (vrijkomende) 
kerkgebouwen en het veranderende beleid omtrent landbouw (al dan niet in combinatie 
met de landgoederen, gezondheidsaspecten, het maatschappelijk draagvlak en 
duurzaamheid). Ook wordt verzocht meer duidelijk aan te geven in de visie waarom 
dorpsplannen niet zijn meegenomen, en wordt verzocht dat hier toch meer aandacht aan 
wordt besteed gemeentebreed (dorpsbelangenverenigingen zouden nu het gevoel 
hebben dat hun visies in de lade verdwijnen).  
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Hierop wordt door de wethouder aangegeven dat de structuurvisie een belangrijk stuk is, 
dat stevigheid biedt, maar dat niet knelt. Onder voorwaarden kun je van de structuurvisie 
afwijken. Mevrouw Duijnstée geeft daarnaast aan dat het beleid omtrent gezondheid en 
landbouw nog nader wordt uitgewerkt in het nog op te stellen WMO-beleidsplan en het 
bestemmingsplan Buitengebied (waarin een visie moet worden neergelegd omtrent de 
veranderende landbouw en al haar facetten). Voor wat betreft de (vrijkomende) 
kerkgebouwen geeft de wethouder aan dat we met elkaar moeten nadenken wat er 
speelt. Dit speelt namelijk niet alleen in onze gemeente. Hij wil hier werk van maken en 
gaat kijken hoe dit het beste vorm te geven is (dit kan via een rotonde, maar ook 
anderszins). Voor wat betreft de dorpsbelangen geeft de wethouder aan dat deze op 
microniveau zijn opgesteld (concreet per kern gekeken), terwijl de structuurvisie juist op 
macroniveau naar de gemeente als geheel (en naar haar kernen) kijkt. De PvdA geeft 
hierop aan toch meer aandacht te willen voor de dorpsplannen en hiervoor in de 
raadsvergadering met een voorzet te komen. 
 
Met name gelet op het laatste aspect (de dorpsplannen) wordt afgesproken dat de 
structuurvisie als bespreekpunt in de raad van 12 mei 2011 wordt geagendeerd. 
 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Uitwerking verbeteracties inkoopbeleid op basis rekenkameronderzoek 
Openbaar informatief  overleg 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

3e cyclus 2011 
nr. 4 

Voorzitter Geen 

Ambtelijk Roosendaal 

Conclusies + afspraken In het Inkoopbeleid en het Handboek Inkoop zijn duidelijke afspraken gemaakt over de te 
hanteren aanbestedingsprocedures. Er moet ook gecontroleerd worden of en in hoeverre 
de organisatie zich hieraan houdt. Als aanbestedingsprocessen en procedures worden 
nageleefd, dan komen de besparingen en een groter draagvlak in de organisatie voor het 
inkopen en aanbesteden, vanzelf. Vakafdelingen kunnen hierin worden gestimuleerd door 
de resultaten (successen) van aanbestedingen inzichtelijk te maken. Aanbesteden moet 
een vanzelfsprekendheid worden. Het meten van inkoopbesparingen is in de praktijk 
moeilijk uitvoerbaar en daar moet niet te veel tijd aan worden besteed.  
 
Aanbevelingen: 

1. In de BERAP of het jaarverslag een overzichtje opnemen met uitgevoerde 
aanbestedingen en het behaalde resultaat door middel van een korte 
kwalitatieve of kwantitatieve omschrijving.  

2. Vóór de zomervakantie de stand van zaken kenbaar maken met betrekking tot 
duurzaam Inkopen: hoe scoort de gemeente daarop ten opzichte van de 
doelstelling om in 2010 75% duurzaam in te kopen.  

Stel een planning op wanneer de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek worden 
uitgevoerd en neem deze planning op in de voorjaarsnota 
 
 

 
 
Raadsrotonde 14 april 2011 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Afsprakenkader aankoop panden DRU terrein en borgstelling lening BOEi 
Openbaar voorbereidend politiek overleg 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

3e cyclus 2011 
nr. 5 

Voorzitter Ermers-Mulder 

Ambtelijk Heuvels 
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Conclusies + afspraken Ambtelijke toelichting en vragenronde: Heuvels verzorgde de toelichting en gaf aan dat er 
sprake is van een combinatieovereenkomst met BOEi. De door de fracties gestelde 
vragen werden naar tevredenheid beantwoord. Er bleek behoefte aan aanvullende 
informatie. Gevraagd werd om inzage in het businessplan + marktonderzoek met 
betrekking tot de SSP hal. Wethouder Haverdil zegt toe deze stukken aan te zullen 
bieden. Hij gaf desgevraagd aan dat de SSP hal voor de gemeente fungeert als ‘aanjager’ 
en in het begin ‘leading is.’ Als het plan gereed is wordt het onder voorwaarden door de 
gemeente losgelaten en ondergebracht een Stichting.  
De gemeentelijke risico’s van de borgstelling aan BOEi is een aandachtspunt voor de 
fracties. Dit is wat het college betreft een verantwoord risico. BOEi hanteert weliswaar een 
bruto-rendementseis van 12% op investeringen, maar is tegelijkertijd een risicomijdende 
instelling.  
De fracties LB, CDA, VVD en D66 bespreken de rotonde-uitkomst en de toegezegde 
aanvullende informatie in hun fractieberaad en komen er in de raadsvergadering op terug. 
PvdA vindt het een briljant plan.  
Het is een bespreekstuk voor de raad. 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Raamovereenkomst huisvesting Optimaal FM in loongebouw 
Openbaar voorbereidend politiek overleg 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

2e cyclus 2011 
nr. 6 

Voorzitter Ermers-Mulder 

Ambtelijk Heuvels 

Conclusies + afspraken De vragen vanuit de fracties werden voldoende beantwoord. Stilgestaan werd bij de  
financiële positie van Optimaal FM en de huurprijs. Heuvels lichtte toe dat de huurprijs 
kostendekkend is. 
Een gemeentelijke garantstelling aan Optimaal FM van 400.000,- voor de aanpassing van 
het gebouw voor gebruik door Optimaal FM is nodig omdat Optimaal FM anders de 
benodigde lening niet krijgt. Wethouder Haverdil zegt dat de gemeente garant staat omdat 
Optimaal FM investeert in een gebouw waarvan ze gebruiker en geen eigenaar is en hij 
geeft aan dat de gemeenteraad er bij Optimaal FM op aan heeft gedrongen om zich op 
het DRU terrein te huisvesten. 
Mocht de zendmachtiging op enig moment aan een ander gegund worden dan kan 
Optimaal FM alleen voor Doetinchem uitzenden en gehuisvest blijven in Ulft. Huisvesting 
van een lokale omroep past geheel in de culturele functie van het DRU complex. 
Met de toekenning van de zendmachtiging maakt Optimaal FM aanspraak op de 
mediawetbijdrage. De gemeente sluist deze wettelijke bijdrage door. Als de Mediawet op 
enig moment buiten werking mocht treden dan zal bekeken worden hoe dit anders 
georganiseerd moet worden. De gemeente zal dan met Optimaal FM in gesprek gaan 
over de consequenties.  
Optimaal FM heeft juridisch advies moeten inwinnen door alle vragen die van 
gemeentelijke zijde gesteld werden De gemeentelijke bijdrage in de kosten hiervoor heeft 
deel uitgemaakt van de onderhandelingen.. 

 
LB, CDA, D66 en VVD nemen alle informatie mee naar het fractieberaad en komen er op 
terug in de raadsvergadering. PvdA vindt het geweldig dat Optimaal FM komt. Dit zet de 
DRU nog beter op de kaart. 
Het is een bespreekstuk voor de raad. 
 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Herstelplan Stichting DRU Cultuurfabriek 
Openbaar politiek voorbereidend  overleg 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

3e cyclus 2011 
nr. 7 

Voorzitter Ermers-Mulder 

Ambtelijk Heuvels/Van Diermen 
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Conclusies + afspraken De vragen uit de fracties werden afdoende beantwoord.  
De fracties uitten hun zorgen over de dekking van het tekort van € 806.000; € 400.000 
moet door de Stichting inverdiend worden en voor € 406.000 moet door de gemeente 
dekking gezocht  worden binnen bestaande budgetten. Dit betekent dat dit geld niet voor 
andere dingen gebruikt kan worden en het leidt tot een verhoging van het zerobase 
budget doelstelling. De raad zal hierover geïnformeerd worden bij de Voorjaarsnota.  
Gevraagd wordt om een opgave van de verschillende scenario’s van het 
Stichtingsbestuur die moeten leiden tot realisatie van de besparingen binnen de stichting. 
Toegezegd wordt dat deze voor 12 mei aan de raad beschikbaar gesteld worden. 
Wethouder Van Balveren zegt dat er sprake is van een structureel tekort van € 779.000. 
Als het lukt om de voorgestelde dekking te realiseren wordt een overschot van € 27.000 
gerealiseerd. De te realiseren besparingen zijn ‘spijkerhard’. De Stichting DRU zal het 
college middels kwartaalrapportages op de hoogte houden van de stand van zaken. 
Indien het de Stichting niet lukt om de horecaresultaten te verbeteren, dan volgt 
privatisering. De PvdA is er niet zeker van dat dit snel gerealiseerd kan worden.  
Voor D66 is ‘spijkerhard’ niet  spijkerhard. De fractie heeft behoefte aan onderbouwing 
van de plannen. 
Met betrekking tot de aanpassing van de subsidiebijdragen voor de standaard gebruikers 
zegt de wethouder toe dat een overzicht van de opbouw van de bijdragen verstrekt zal 
worden. Hij merkt in dit verband op dat er bij de oude Smeltkroes ook jaarlijks € 100.000 
bijgepast moest worden.  
 
D66 merkt op dat de door de accountant gecontroleerde jaarrekening als basis voor het 
herstelplan had moeten worden genomen. Dat is niet gebeurd. De wethouder zegt dat 
aan het herstelplan geactualiseerde cijfers op basis van 2010 ten grondslag liggen.  
D66 verzoekt om inzage in de jaarcijfers 2010, begroting 2011, meerjarenbegroting en 
liquiditeitsbegroting. Wethouder Van Balveren zegt toe alle stukken voor zover mogelijk 
beschikbaar te stellen.  
 
Gebruik van het gebouw door de gemeente: er vinden voorbereidende besprekingen 
plaats over de mogelijkheid dat de gemeente permanent huurder wordt van de 
vergaderruimten en deze waar mogelijk ook doorverhuurt aan andere gebruikers. Een 
dergelijke constructie kan voor de gemeente als ook voor de Stichting gunstig uitpakken. 
Het staat echter los van het voorliggende raadsvoorstel. Dat gaat uit van de huidige 
situatie. 

 
De wethouder geeft aan dat als de Stichting zichzelf kan bedruipen, dat een flinke stap 
vooruit is. De DRU moet daartoe wel de kans krijgen en dat kost tijd. Tussen nu en 2012 
moet het tot een 0-situatie komen. 
 
Alle fracties nemen de rotonde-informatie mee terug voor fractieberaad en zullen de 
aanvullende informatie die toegezegd is betrekken bij de standpuntbepaling. 
Het alternatieve voorstel DRU Cultuurfabriek dat op 11-4-2011 door D66 aan de raad 
werd aangeboden wordt vooralsnog door deze fractie mee terug genomen.  
Het raadsvoorstel is een bespreekstuk voor de raadsvergadering. 
 

 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Postitie gemeente(raad) in regionale samenwerkingsverbanden 
Openbaar oriënterend overleg 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

3e cyclus 2011 
Nr. 8  

Voorzitter Steentjes 

Ambtelijk Bout, Krabben, Timmermans, ter Horst, Looman 
Collegeleden: Sluiter, Alberse, Rijnsaardt 

Conclusies + afspraken Tegenover een gehoor van ± 12 raadsleden en fractieassistenten is de (wenselijke) 
positie van de gemeente, de gemeenteraad en de raadsleden in regionale 
samenwerkingsverbanden besproken. 
De volgende samenwerkingsverbanden zijn achtereenvolgens actueel belicht a.d.h.v. de 
subagenda (1) welke regelingen zijn er en wie zijn daarin onze vertegenwoordigers, (2) 
uitleg over doel van de regeling, (3) opmerkingen van bestuurders / vertegenwoordigers, 
(4) benoemen van actuele zaken, (5) gelegenheid voor raadsleden / fractieassistenten te 
reageren (dat gebeurde overigens ook tijdens de inleidingen). 
Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL), Stadsbank Oost Nederland, 
Werkvoorzieningschap WEDEO, Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Werk & 
Inkomen (ISWI), (ingevoegd: Samenwerkingsverband A18 RBT) Euregio’s Enschede 
Gronau en Rijn Waal, GGD Gelre IJssel en (kort) Regio Achterhoek. 
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Na afloop van de bespreking van de verschillende regelingen is er een slotpresentatie 
verzorgd over de Positie (idealiter) van de raad en raadsleden in en ten opzichte van 
samenwerkingsverbanden. 
Conclusie: Het was een nuttige en levendige bijeenkomst. 
Afspraak: De raadsleden en fractieassistenten nemen de neerslag van de bijeenkomst 
met hand outs mee naar hun fractie en vragen aandacht voor een goed contact tussen 
raadslid / fractieassistent en de ambtelijke contactpersoon van een 
samenwerkingsverband vice versa (zie overzicht externe vertegenwoordigingen). 
Dat geldt zowel voor het raadslid / vertegenwoordiger als welk fractielid dan ook met 
vragen over een samenwerkingsverband. 
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Bijlage bij Conclusies en afsprakenlijst 3e cyclus 2011 
 
Handout presentatie RAADSROTONDE 31 maart  2011 Uitwerking verbeteracties 
inkoopbeleid op basis rekenkameronderzoek 

 
 
 

Dia 1 

Taakveld Inkoop
Korte presentatie 31 maart 2011

Nota Inkoopbeleid gemeente Oude 
IJsselstreek 2011

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Dia 2 

Inkopen en aanbesteden: waarom?

�Wetgeving
�Rechtmatigheid
�Financieel voordeel
�Bedrijfsmatiger werken

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Dia 3 

De regels voor inkopen
(uit: nota inkoopbeleid):

• We houden ons aan de wet
• De gewenste kwaliteit voor de gunstigste prijs
• We kopen integer in
• We houden rekening met lokale leveranciers
• We kopen duurzaam in
• We hanteren Sociale criteria (social return on

investment)
• We proberen Leerling-bouwplaatsen te maken
• We maken een dossier van de inkopen
• Regionale samenwerking
• Contractmanagement

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Dia 4 

Een aantal cijfers (2009):

�Beïnvloedbaar inkoopvolume: circa 40 miljoen

�Circa € 13 miljoen ligt vast in meerjarige contracten 

�“Werken”: circa € 12 miljoen

�“Diensten en leveringen”: circa 15 miljoen 

�Aantal leveranciers: 1206 (2007: 1462)

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Dia 5 

Enkele uitgevoerde aanbestedingen:

• Gezamenlijke aanbestedingen:
Gas en elektra, WMO, Uitzendkrachten,
kantoorartikelen, schoonmaak, afvalverwerking,
speeltoestellen, eikenprocessierups etc.

• Gemeentelijke aanbestedingen:
Zonnecollectoren, straatstenen Vogelbuurt,
verzekeringen, bedrijfsauto’s, gemeentepagina,
kopieerapparatuur, onderhoud riolering etc.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Dia 6 

Vragen ?

• Verder gaan met het bespreken van de reactie 
op de aanbevelingen van het 
Rekenkameronderzoek naar Inkoop.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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CONCEPT 
 
 
 
Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 
donderdag 17 maart 2011 in de Drufabriek te Ulft 
 
 
Aanwezig: J.P.M. Alberse, voorzitter 

J. van Urk griffier  
P. van de Wardt, fractievoorzitter CDA 
Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA 
M.A.J. Hettinga, CDA 
Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA 
G.W.M. Hakvoort, CDA 
B.W.J. Steentjes, CDA  
M. Tekinerdogan, CDA 
H.C.J. Canter Cremers, fractievoorzitter D66 
E.H. Heldoorn, D66 
Mw. A.P.F.M.van der Meer-Schepers, D66 
J.H.M. Finkenflügel, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS  
F.G.M. Aaldering, Lokaal Belang GVS 
G. T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS 
H.J. Hengeveld, Lokaal Belang GVS 
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS  
L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS 
E. Schieven, Lokaal Belang GVS  
Mw. G. Siner-Sir, Lokaal Belang GVS 
Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS 
G. Vossers, Lokaal Belang GVS  
A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA  
H.A.M. van Groningen, PvdA 
Mw. A.L. Hedin-Penninx, PvdA  
H.J.T. Schenning, PvdA  
Mw. S. Schoppers, PvdA 
J.M.H.W. Sluiter, fractievoorzitter VVD 
H. Bruins, VVD 

 
Afwezig:  

 
Voorts aanwezig: Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS  

Wethouder W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS 
Wethouder J.W. Haverdil, PvdA 
Wethouder mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD 
 

Notulist: T.J.H.M. Delfgaauw (Notuleerservice Nederland) 
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1. Opening en vaststellen agenda 
 
De voorzitter o pent de vergadering en heet een delegatie uit de gemeente Lochem welkom die 
benieuwd is naar deze raadszaal en naar de wijze van vergaderen hier. Tevens heet hij twee 
wethouders van Doetinchem welkom. 
Vervolgens spreekt hij de vaste openingswoorden uit. 
Daarna verzoekt hij te gaan staan, omdat hij het overlijden van de heer Tiemessen wil gedenken. 
Hij zegt dat op 7 maart Arnold Tiemessen plotseling overleed op de leeftijd van 60 jaar. Hij was een 
inwoner met een grote belangstelling en betrokkenheid bij ons gemeentebestuur. Hij had ook een 
bepaalde scherpzinnigheid. Hij toonde zich steeds onverschrokken en speelde een actieve en 
afwisselende rol in het politieke leven van onze gemeente, waaronder korte tijd als fractieassistent 
van D66. Wij wensen zijn kinderen en familie sterkte en herinneren hem in onze gedachten. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter  meldt dat zich een inspreker, de heer Hoefman, gemeld heeft voor het agendapunt 
‘Stedenbouwkundig inrichtingsplan Varsseveld’. 
 
De heer Hoefman  zegt dat er nu een Borchuus is. Dat is een goede zaak. Maar vanuit de horeca wil 
men graag weten wat nu wel en niet mag in het Borchuus.  
 
De voorzitter zegt dat dit een duidelijk punt is dat meegegeven wordt bij dit agendapunt, dat vooral 
gaat over de inrichting.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat dit punt niet helemaal past bij het agendapunt van vanavond. Maar het 
is een heldere vraag en daarom vraagt hij het college zich eens hierover te buigen in een rotonde. 
 
De voorzitter  constateert dat de raad zich kan vinden in dit voorstel. 
Vervolgens loopt hij de agendapunten na met de vraag welke agendapunten meteen als hamerstuk 
afgehandeld kunnen worden. 
Hij geeft vooraf aan dat afgesproken is tot 23.00 uur te vergaderen. De agenda is vol. Hij roept op om 
puntig te formuleren. Mocht dreigen dat de vergadering tot na 23.00 uur gaat duren, dan zal hij tijdig 
voorleggen of men door wil vergaderen of aanstaande maandag de vergadering wil continueren.  
 
 
3. Toelating tijdelijk raadslid Erik Schieven 
 
De voorzitter  zegt dat de heer Wildenbeest al langere tijd ziek is. Hij wenst hem beterschap. Voor de 
goede voortgang is besloten de heer E. Schieven voor te dragen als plaatsvervanger. Tevens wenst 
de fractie van D66 een nieuwe fractieassistent voor te dragen, namelijk de heer Jouke Lavalaye. 
De commissie voor de geloofsbrieven heeft gisteren al de geloofsbrieven van beide heren 
onderzocht. Hij geeft het woord aan de heer Aaldering. 
 
De heer Aaldering  zegt dat de commissie de geloofsbrieven akkoord heeft bevonden en geen 
beletsel ziet om de heer Schieven toe te laten tot raadslid en om de heer Lavalaye toe te laten als 
fractievertegenwoordiger. 
 
De voorzitter neemt beide heren op verzoek de belofte af. Beide heren verklaren zich aan de belofte 
te houden. Vervolgens ontvangen zij de felicitaties en een bos bloemen.  
 
 
4. Bestemmingsplan kom Sinderen, locatie Kromkamp 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
5. Herziening grondexploitatie bestemmingsplan Kromkamp Sinderen 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
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6. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie Heidedijk 3a Sinderen 
 
De raad gaat zonder discussie akkoord. 
 
 
7. Bestemming Nuon-gelden 
 
De voorzitter  opent na een inleiding de beraadslagingen in eerste termijn. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij dit stuk de titel ‘de gang naar de bank’ heeft meegegeven.  
D66 stelt voor het resterende bedrag van 18.600.000 euro in de reserve te storten en te gebruiken om 
financiële calamiteiten op te vangen. Dit lijkt hem een zaak van verantwoord bestuur vanwege de 
omvang van de financiële risico’s. Als de schade blijkt mee te vallen kan er altijd nog een bestemming 
volgen.  
In eerdere vergaderingen heeft D66 de schadeposten en risico’s gedetailleerd voorgelegd. Ons 
standpunt is dus om even geen leuke dingen te doen met een leeg rakende kas.  
De provincie schreef twee weken geleden dat de gemeente nog wel aan de goede kant van de streep 
bleef, maar dat was volgens spreker maar net. De provincie noemt alle risico’s die D66 ook noemde. 
Over de woningbouw zegt de provincie dat zij de bijgestelde bevolkingsaantallen nog steeds als te 
optimistisch ziet. En de wens om de voorzieningen op een hoger peil te brengen is niet volledig 
afgestemd op de financiële mogelijkheden. De kosten van de benodigde investeringen hiervoor blijken 
hoger dan het maximale bedrag dat de gemeente wil uittrekken. De provincie zegt dus dat wens en 
financiële mogelijkheden niet overeenkomen.  
Ook in december 2009 maande de provincie de gemeente het financiële beleid aan te passen.  
Hij wil hiermee aangeven zich een beetje te voelen als Hans Brinker. Hij kan zijn vinger wel in de dijk 
steken, maar de gaten zijn veel te groot.  
Door storting in de reserve is er een kans om te ontsnappen aan de status van een artikel 12-
gemeente.  
Spreker gelooft niet dat reservering van de gelden in een speciale pot nodig is om te voorkomen dat 
de gelden met de knollen de pot ingaan. Ook gelooft hij niet dat de oplossing van de verdere 
problemen gevonden kan worden binnen de bestaande begroting. Als er zoveel ruimte binnen de 
begroting zou zijn, dan vraagt hij zich af hoe het budgetbeheer vorm gekregen heeft. 
Het geld moet worden toegevoegd aan de reserve en de rente zou ook aan deze spaarpot 
toegevoegd moeten worden. Daarover verwacht hij nog een motie van Lokaal Belang.  
 
De heer Colenbrander  zegt dat de gemeente 40.000.000 euro in de knip heeft. Lokaal Belang wil dat 
geld zorgvuldig beheren door het wel te bestemmen, maar met de hand op de knip. De Nuon-gelden 
zijn jarenlang opgebracht door de inwoners zelf.  
Voor een helder begrip schetst hij de opbouw van deze 40.000.000 euro. Voor 2009 ontving de 
gemeente jaarlijks 1.200.000 euro aan dividend, dat jaarlijks in de begroting werd opgenomen. In 
2009 is 20.000.000 euro ontvangen en 20.000.000 euro wordt tussen 2012 en 2016 uitbetaald.  
Wat doet de gemeente hiermee? Als er leningen mee afgelost worden, dan besparen we jaarlijks 
100.000 euro en wordt het hoogste rendement behaald. De eerste 30.000.000 euro is op deze manier 
gebruikt en dus zeker niet verdampt.  
Inmiddels ligt er een nieuw collegevoorstel voor de bestemming van 2 x 9.300.000 euro. Het gaat dus 
nog niet om uitgaven, waarvoor raadsbesluiten nodig zullen zijn.  
Lokaal Belang is na een discussie van meerdere avonden gekomen tot een kader voor de inzet van 
de Nuon-gelden. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt dat eerst de belangrijkste uitgaven en 
investeringen uit de meerjarenbegroting gedaan worden. Elke uitgave daarbuiten moet zo mogelijk 
vermeden worden. Met het Nuon-geld moeten geen leuke extra dingen gaan gebeuren. Investeringen 
die geld opleveren kunnen altijd worden opgepakt, met en zonder Nuon-gelden. Risicovolle projecten 
moeten vermeden worden. 
Met het raadsvoorstel wordt rekening gehouden met de bekende mutaties die gevolgen hebben voor 
het weerstandsvermogen. Hij gaat aan de voorzichtige kant zitten vanwege de moeilijk in te schatten 
risico’s van de woonvisie en van de landelijke bezuinigingen.  
Het voorstel is om 9.300.000 euro te bestemmen voor rentebaten als extra reservevorming. In het 
voorstel wordt het als deposito bestemd. Dat brengt 3% rente op, terwijl er voor 5% geleend moet 
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worden. Lokaal Belang stelt voor deze gelden te benoemen als: ‘Nuon, nader te bestemmen reserve’. 
Hierdoor is er meer mogelijk met deze reserve.  
Uit de motie resten voor de elementen klimaat, economie, leefbaarheid en mobiliteit 9.300.000 euro. 
Ten aanzien van het klimaat is de gemeentelijke taak er een van facilitering, regelgeving en natuur- en 
milieueducatie. Daarnaast kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan vermindering van energieverbruik 
binnen de gemeente.  
Ten aanzien van de mobiliteit is de gemeentelijke invloed gering. Mobiliteitszaken, zoals extra 
onderhoud van wegen, kunnen structureel in de begroting worden ingevuld.  
Ten aanzien van de leefbaarheid wil Lokaal Belang het grootste deel van deze gelden inzetten. Goede 
voorzieningen in de directe omgeving versterken de onderlinge band. Daarom kiest hij voor de 
realisatie van dorpsplannen en buurtschapshuizen, zoals in Westendorp/Heelweg, en voor de 
realisatie van multifunctionele accommodaties/ Brede Scholen in Ulft en Gendringen. Ook het inzetten 
van kleinschalige buurtbudgetten kan een stimulans zijn voor het onderhoud van de buurt. Groen in de 
leefomgeving werkt verfrissend. Het groen in het buitengebied moet worden onderhouden. 
Braakliggende gronden als gevolg van de woonvisie moeten toch een herinvulling krijgen. Een goed 
onderhouden woonomgeving kan een bijdrage leveren aan het zich veilig voelen.  
Maatschappelijk rendement kan verkregen worden uit de samenwerking met de zustergemeente in 
Boukombé. Het signaal wordt afgeven dat er niet midden in een samenwerkingsproces weggelopen 
wordt, als de landelijke overheid de geldkraan dichtdraait. Lokaal Belang wil voor maximaal 4 jaar per 
jaar maximaal 25.000 euro beschikbaar stellen.  
De gemeente moet zo mogelijk economische initiatieven ondersteunen. Een kerntaak van de 
gemeente is werken aan betaalbaar wonen ter stimulering van de woningmarkt en om jongeren voor 
de gemeente te behouden, bijvoorbeeld door startersleningen. Dat is een goed voorbeeld van een 
investering die weer terugkomt. Ook recreatie en toerisme wil de fractie stimuleren.  
Voorgesteld wordt om de verdere discussie over de besteding van deze gelden zoveel mogelijk in de 
reguliere vergaderingen mee te nemen.  
 
De voorzitter vraagt of Lokaal Belang instemt met de verdeling onder punt 2 en met punt 3. 
 
De heer Colenbrander  zegt dat dit klopt. Hij wil een amendement aanbrengen op punt 1 van het 
voorstel. 
Hij dient het volgende amendement in: 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 17 maart 2011, 
besluit het voorstel  
‘1. Maximaal € 9.300.000 van de Nuon-gelden bestemmen als reserve Nuon deposito.’ 
als volgt te wijzigen: 
‘1. Maximaal € 9.300.000 van de Nuon-gelden bestemmen als Nuon nader te besteden reserve.’ 
Toelichting: 
Dit wijzigingsvoorstel leidt niet tot gevolgen in termen van kosten, baten en dekking. Met de wijziging 
wordt benadrukt dat de gemeenteraad deze bestemmingsreserve in principe niet wil uitgeven, om het 
rentevoordeel zo lang mogelijk vast te houden. 
 
De heer Sluiter  neemt een stukje geschiedenis door. Zoals al eerder aangegeven zijn de Nuon-
gelden door de burgers opgebracht en mogen zij daarvan ook profijt trekken.  
Enerzijds verandert de positie van de gemeente tegenover andere overheden sterk als je 40.000.000 
euro op de bank hebt staan. Anderzijds moet je voorkomen dat het te snel gebruikt wordt voor andere 
zaken. De VVD was dan ook blij met de motie van najaar 2010, waardoor de gelden geoormerkt 
werden. Tot op dit moment zijn de gelden vooral gebruikt om minder rood te staan. Hij wijst erop dat 
de 20.000.000 euro die vanavond aan de orde zijn, nog moeten komen. Verder moet beseft worden 
dat de jaarlijkse dividendinkomsten niet meer komen. In de praktijk blijkt dat delen van het geld veelal 
voor een incidentele bestemming en voor onvoorziene uitgaven zijn gebruikt, zoals voor het 
archeologisch onderzoek in Terborg. Er is een bedrag vrijgemaakt voor startersleningen.  
Voor de VVD zijn de percentages niet zo heilig. Als er goede plannen zijn, kan er geschoven worden.  
Er circuleerde een longlist waarbij hij toch aantekeningen wil maken. Zo zit hij niet te wachten op de 
oprichting van een regionaal groenbedrijf. Het moet wel wat opleveren. De subsidie moet gaan zitten 
in ontwikkeling en niet in gebruik. Dat geldt ook voor de leefbaarheidsprojecten.  
De VVD is niet tegen startersleningen, maar wil wel goed uitpraten wat het doel is. De gemeente moet 
mensen niet helpen aan een grotere financiering dan mogelijk geacht wordt volgens de landelijke 
norm. Dat leidt tot narigheid.  
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Er bestaat een plan om 7 spoorwegoverwegen op te heffen. Handhaving kost 1.500.000 euro. Via 2 x 
500.000 euro van andere partijen kan de gemeente dit probleem voor 500.000 euro oplossen. Is het 
belang wel zo groot als de een derde die overblijft?  
Zowel de heer Van Balveren als de heer Haverdil hebben gezegd dat zij misschien uit de verkoop van 
de 40.000.000 euro Nuon-aandelen wel 70.000.000 euro kunnen halen via cofinanciering. Die 
70.000.000 euro wordt niet meer gehaald, maar wel moet geprobeerd worden om een zo hoog 
mogelijk rendement te halen.  
De provincie zei dat Arnhem niet de geldautomaat van Gelderland is. De Nuon-gelden zijn niet de 
geldautomaat van de Oude IJsselstreek. 
 
De voorzitter krijgt de bevestiging dat de VVD instemt met alle beslispunten.  
 
Mevrouw Hedin zegt dat met de Nuon-gelden nieuwe energie aan de Oude IJsselstreek gegeven kan 
worden. Het geld kan op verschillende manieren aan de burger teruggegeven worden. Een manier is 
om het op de bank te zetten ter afdekking van risico’s. Maar er gaat dan wel veel energie verloren. 
Beter is het om het geld te gebruiken voor investeringen in duurzame energie en investeringen die de 
samenhang in de samenleving bevorderen.  
Inderdaad komen er bezuinigingen en demografische ontwikkelingen aan die grote gevolgen kunnen 
hebben. Die problemen worden niet opgelost door het geld op de bank te zetten. De reserve voldoet 
al aan alle wettelijke eisen.  
De overheid wenst zelfredzame mensen, waardoor de middelen besteed kunnen worden aan hen die 
dit het meest nodig hebben. Voor zelfredzaamheid is ook samenhang en ondersteuning nodig. 
Daarvoor is het essentieel dat er in alle kernen een dorpshuis is. Daarnaast kun je via zonnepanelen 
ervoor zorgen dat de energierekening van de dorpshuizen op termijn zelfs geld gaat opleveren.  
Voor een groene leefomgeving zijn er een aantal plekken die dringend aangepakt moeten worden. 
Jongeren kampen vaker met overgewicht. Speelplekken in de buurt worden volgens onderzoek vaak 
saai gevonden. Er is sprake van vergrijzing. Wenselijk is dat mensen hier blijven wonen en hier komen 
wonen. Daarvoor is een groene leefomgeving noodzakelijk. Op de longlist staat een aantal projecten 
die de PvdA graag al gisteren gerealiseerd had. Het zijn soms projecten die door een eenmalige 
investering de kosten structureel omlaag kunnen brengen.  
De helft van het bedrag wordt volgens het voorstel als deposito weggezet. Dit geld zou zij graag 
gebruikt zien worden om waardevolle projecten van de grond te krijgen. Lokaal Belang kiest ervoor om 
het weg te zetten als ’nader te bestemmen Nuon-gelden’. De PvdA ziet liever een investeringsfonds 
om er nog meer rendement mee te halen. Gedacht kan worden aan startersleningen en leningen voor 
duurzame energieprojecten. Hoe denken de andere partijen hierover? Het gaat dan niet om leuke 
dingen, maar over dorpshuizen, startersleningen, landschapsfondsen, duurzame energieprojecten, 
centrumplannen en goede plekken voor de jeugd. Nu niet investeren betekent dat je op de lange 
termijn duurder uit bent.  
 
De voorzitter  vraagt of de PvdA instemt met de voorstellen. 
 
Mevrouw Hedin  zegt dat zij alleen een vraag gesteld heeft aan de andere partijen over het deposito. 
  
De heer Van de Wardt  kreeg veertig jaar gelden van zijn vader een geëmailleerd bord waarop stond 
‘hoogspanning levensgevaarlijk’. Bij de voorbereiding moest hij hieraan denken. Ook al omdat hij bij 
Optimaal FM hoorde dat geen enkele gemeente zo bezig was met de Nuon-gelden als de Oude 
IJsselstreek. Er zijn hooggespannen verwachtingen.  
Als de gemeente de Nuon-gelden niet had, was de gemeente in zwaar weer. Want in de begroting 
moest een aantal zaken opgelost worden, zoals de extra afschrijving wegenonderhoud van 4.500.000 
euro, de bestemmingsreserve Afbramerij van 2.200.000 euro, de onttrekking veranderkapitaal van 
3.000.000 euro, de verliesvoorziening grondexploitatie van 2.300.000 euro, rationeel wegbeheer 
2.000.000 euro en een verlies op de jaarrekening 2010 van 6.000.000 euro. Dit komt op in totaal 
21.000.000 euro, terwijl in de kas zonder de Nuon-gelden slechts 9.200.000 euro zit.  
Maar gelukkig zijn de Nuon-gelden er wel en deze hebben de gemeente voorlopig van het bankroet 
gered. Er blijft nu nog 28.200.000 euro over. Volgens bepaalde boekhoudregels mag de gemeente 
niet een dergelijk overschot hebben. Na een aftrek voor de kas van 9.600.000 euro blijft er nog 
18.600.000 euro over. Toen de motie in november 2010 door de gehele raad werd aangenomen, zat 
er nog 30.000.000 euro in de Nuon-kas. Zoals gezegd, door tegenvallers en aflossingen van duurdere 
leningen zijn wij nu op dit bedrag gekomen. Deze rekensom toont aan dat de Nuon-gelden de redding 
zijn geweest en dat de begroting onvoldoende op orde is. Hij citeert uit de brief van de provincie: ‘ons 
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oordeel is gebaseerd op de structurele baten en lasten van de gemeente. Op basis daarvan laat de 
begroting 2011 naar onze mening een aanzienlijk tekort zien’.  
Het CDA onderschrijft het raadsvoorstel, omdat veel ingrediënten mede uit het gedachtegoed van het 
CDA komen. Er wordt geïnvesteerd in onderwerpen die direct te maken hebben met het welzijn van 
de inwoners. Met dit voorstel wordt ook voorkomen dat gelden worden gebruikt om gaten in de 
begroting te dekken. Het college zal dan ook zijn uiterste best moeten doen om tegenvallers binnen 
de begroting op te lossen. Het CDA roept de raad op om nog voor de Voorjaarsnota 2012 na te 
denken over ombuigingsplannen.  
Het CDA heeft herhaaldelijk gewezen op het risico van de woningbouwplannen en met name de 
financiering daarvan. Het college heeft gezegd dat dit buiten de huidige discussie staat. Het CDA gaat 
ervan uit dat de woonvisie buiten de Nuon-gelden wordt opgelost.  
Wat betreft het raadsvoorstel wil het CDA een helder doelenkader vaststellen. Hiervoor heeft hij 
vanavond een voorzet gegeven. Met het vastgezette geld moet renderend aan de slag gegaan 
worden, zoals ook de PvdA wenst.  
Wat betreft de bestemmingen heeft het CDA in de raadsrotonde al aangegeven dat het geld besteed 
moet worden aan de leefbaarheid. De mensen die veel energie steken in de dorpsplannen moeten 
tegemoet gekomen worden. Voor de dorpshuizen is extra aandacht nodig evenals voor braakliggende 
terreinen wegens wijziging van de woonvisie. Buurtbudgetten zijn een goede zaak. Het geeft mensen 
medeverantwoordelijkheid. Startersleningen moeten niet zonder meer verstrekt worden. Eerder is al 
gevraagd om een beleidsnotitie over startersleningen.  
Als laatste punt vindt het CDA het belangrijk dat het onderwijs op orde is. Daarbij denkt hij 
bijvoorbeeld aan Gendringen. Het CDA is blij dat 18.600.000 euro bestemd kan worden op deze wijze. 
Er ligt voor het college nog wel een heel heldere opdracht voor de begroting en de 
meerjarenbegroting.  
 
De voorzitter vraagt of hij akkoord gaat met het voorstel. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het CDA blij is met het voorstel. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat hij het kort wil proberen te houden, maar dat hij wel in zal moeten 
gaan op uitlatingen die hij als onzin zou willen kwalificeren. 
Allereerst zegt hij dat vanavond geen dubbeltje uitgegeven wordt. De gelden worden bestemd, omdat 
zij nu bij de algemene reserves geplaatst zijn. Het kan lijken dat er geld verwaterd is. Het college heeft 
getracht hier helderheid in te geven. Voorkomen moet worden dat andere overheden de grootte van 
de reserve gebruiken om geen subsidies te verstrekken.  
Er wordt ook gezegd dat al veel geld uitgegeven is. Er is 4.500.000 euro besteed aan extra onderhoud 
van wegen. Die investering liep nog tien jaar vooruit en daarmee is een gat in de begroting van 
600.000 euro gedicht. Dat geld had anders als ozb bij de burger opgehaald moeten worden.  
De 2.200.000 euro is een bestemmingsreserve voor de Afbramerij. Als de gemeente die 2.200.000 
euro niet heeft zal de provincie nooit 3.300.000 euro meefinancieren.  
D66 wil het geld in de reserve stoppen. Dan is er ook geen ruimte voor duurzame maatregelen en 
energieprojecten.  
De gelden worden pas besteed, zodra de raad daarover een besluit neemt. Voorlopig trekt de 
gemeente er rente van en dat komt de begroting ten goede.  
Lokaal Belang stelt voor het woord ‘deposito’ te vervangen door ‘nader te besteden reserve’. Spreker 
proeft dit ook bij het CDA. Hij vindt dit een terecht voorstel en neemt het amendement over. 
Er liggen nu plannen om te investeren in de AGEM, een groene variant van de voormalige PGEM, 
waaruit de Nuon voortkwam. Met de AGEM kunnen mestoverschotten weggewerkt worden en kan 
tegen minder geld energie opgewekt worden. Het is een groen elektriciteitsbedrijf, waarmee 
rendement beoogd wordt. Hij wil over het nut graag een andere keer met de VVD discussiëren.  
De mobiliteit is een mooi voorbeeld van de wijze waarop met geld geld gemaakt kan worden. De 
beveiliging van de spooroverwegen kost de gemeente 500.000 euro, maar daar doen dan de provincie 
en ProRail ieder hetzelfde bedrag bij.  
Mevrouw Hedin zegt dat nieuwe energie komt van een nieuwe impuls. Inderdaad kunnen nu projecten 
die niet uit de begroting gehaald kunnen worden sneller verwezenlijkt worden, zoals dorpshuizen en 
duurzame energie. Zij merkt op dat bepaalde investeringen al gedaan hadden moeten zijn. Maar er 
was maar investeringsruimte tot 500.000 euro.  
De heer Van de Wardt had het over het redden van het bankroet. Zover was het gelukkig nog niet. Er 
wordt nu wel 3.000.000 euro ingezet om de organisatie te veranderen. Dat geld moet straks ook 
structureel 3.000.000 euro opleveren.  
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Ieder jaar ontvangt de gemeente zo’n brief van de provincie. De provincie waarschuwt altijd standaard 
vooraf. Mevrouw Van de Kolk is vorig jaar hier geweest en zij snapte hoe de gemeente dit de 
komende drie jaar aanpakt.  
 
De heer Van de Wardt  vindt deze opmerking toch wat onder de gordel. Als de heer Van Balveren zegt 
dat er jaarlijks zo’n brief uit Arnhem komt, dan wordt de provincie als toezichthouder ook niet serieus 
genomen. Als die brieven niet serieus genomen worden, moet daar met Arnhem over gesproken 
worden. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat de Arnhemse brieven uiteraard wel serieus genomen worden. 
Maar er staan punten in waarover afspraken gemaakt zijn. Er wordt gewerkt in de lijn die in de brief 
beschreven is.  
Er kwamen uit de raad al veel bestedingsplannen. Enkele weken geleden werd een longlist 
voorgelegd. De reactie was toen dat eerst een bedrag getotaliseerd moest worden en dat er nog 
kaders gesteld dienden te worden. Maar de genoemde plannen spreken het college wel aan.  
 
De heer Van de Wardt zegt dat zijn bijdrage ten aanzien van de onderwerpen bijna letterlijk hetzelfde 
was als de bijdrage tijdens de raadsrotonde. Ook de PvdA had een duidelijke richting. Er zit een 
duidelijk gedachtegoed achter de bestedingsvoorstellen en de percentages. 
 
Wethouder Van Balveren zegt dat dit niet wegneemt dat de echte keuzes nu nog niet gemaakt zijn.  
 
De heer Van de Wardt snapt niet waar de wethouder naar toe wil. Het CDA wilde het geld nog niet 
labelen, omdat op de longlist projecten staan die nu actueel zijn. Het CDA wil het geld inzetten in de 
kernen voor allerlei projecten binnen de gemaakte duiding.  
 
De heer Colenbrander  zegt dat er nu allerlei mooie plannen zijn. Hij stelt voor om deze in de 
begrotingsraad te behandelen. Dan kan precies bepaald worden wat en wanneer er besteed wordt. 
 
De voorzitter  zegt dat het ook niet de bedoeling is om nu de plannen vast te stellen. Het kan 
inderdaad bij de begroting, maar sommige plannen zullen wellicht eerder komen.  
 
Wethouder Van Balveren  begrijpt dat als het college plannen heeft die binnen de geschetste kaders 
passen, het college een voorstel kan doen.  
 
Mevrouw Hedin  zegt dat duidelijk is dat meerdere partijen wel behoefte hadden om een richting aan te 
geven zonder tot specifieke keuzes te komen.  
 
Wethouder Van Balveren  geeft aan dat gelden nu geoormerkt worden. Dat betekent niet dat er geen 
andere bestemming meer mogelijk is. De raad kan altijd een wijziging aanbrengen.  
Het is het college bekend dat er nog een grote opdracht ligt om de begroting sluitend te krijgen. Het 
college zal daar alles aan doen.  
 
De voorzitter  vraagt of er behoefte is aan een tweede termijn. Hij constateert dat D66 afstand neemt 
van het voorstel en dat alle andere fracties akkoord gaan.  
Het amendement van Lokaal Belang is door het college overgenomen.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij door de laatste opmerking van de wethouder enigszins in 
verwarring is geraakt, omdat deze zegt dat het eigenlijk geen verschil maakt of je oormerkt of niet. Als 
dat zo is, kan het ook meteen in de reserve, maar hij begrijpt dat de raad dat niet wenst.  
De VVD sprak tijdens de rotonde over het verdampen van geld. De VVD is coalitiepartner, maar heeft 
ook een eigen verantwoordelijkheid. 
De startersleningen zijn op zich een goede zaak. De fractie acht echter dit moment niet geschikt om 
geld uit te geven. Als de omvang van de risico’s en werkelijke schade bekend zijn, kan gesproken 
worden over mogelijkheden. Wat betreft die startersleningen kent hij een aanbod waar helemaal geen 
gebruik van gemaakt wordt. Dekken de startersleningen echt de behoefte? 
Het amendement wordt niet door D66 gesteund. Als je het geld op de bank zet moet je de rente eraan 
toevoegen om te voorkomen dat de inflatie het bedrag uitholt.  
Tot slot dient hij een motie in. 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 17 maart 2011, 
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gelezen het collegevoorstel en gehoord de inbreng van de verschillende fracties tijdens de 
raadsrotondes, 
overwegende: 

1. dat de meerderheid in de gemeenteraad de Nuon-gelden wil oormerken door de gelden over 
te brengen van de algemene reserve naar bestemmingsreserves; 

2. dat aan deze reserves gebruikelijk 1% rente per jaar wordt toegevoegd, terwijl de inflatie 
daardoor niet gecompenseerd wordt;  

3. dat daardoor deze reserves per saldo jaarlijks in waarde dalen; 
4. dat met de nog te ontvangen rentebaten op de Nuon-gelden de komende jaren volgens het 

collegevoorstel respectievelijk 200.000, 400.000 en 600.000 euro is gemoeid; 
5. dat consequent beleid betekent dat deze middelen aan de reserves dienen te worden 

toegevoegd; 
besluit:  
de nog te realiseren rentebaten op de Nuon-gelden door extra dotaties volledig aan de betreffende 
bestemmingsreserves toe te voegen.  
 
De heer Sluiter  vroeg naar de rol van de VVD. Zoals ook al eerder aangegeven wil de VVD met geld 
geld maken. Daarvoor is het een ondernemende partij.  
Het amendement van Lokaal Belang geeft ook volgens de wethouder evenveel mogelijkheden als het 
oorspronkelijke voorstel, want een bestemmingsreserve wordt pas uitgegeven nadat daartoe 
voorstellen in de raad gebracht zijn.  
Toen deze gemeente startte vond de VVD dat een project als Boukombé niet tot de kerntaken 
behoorde. Maar omdat het plan al opgezet was en er veel initiatieven vanuit de bevolking waren en 
omdat de overheid cofinancierde, wilde de VVD het in die constructie steunen. Nu is het Rijk met de 
financiering gestopt. De VVD onderschrijft zeker de lokale activiteiten, maar wil nu even afwachten 
hoe het verder gaat.  
De wethouder zei dat als toen het geld niet gebruikt was, de gemeente naar de burger had moeten 
gaan met een verhoging van de ozb. Maar het woonlastenprincipe staat dat niet toe. 
Er blijft een meningsverschil over de Afbramerij. Het geld hiervoor is gereserveerd in de begroting van 
2011. De wethouder geeft ten onrechte aan dat het geld uit de Nuon-reserve komt.  
Uiteindelijk moeten er zo weinig mogelijk potjes komen. 
Hoewel het weinig uitmaakt wil hij het amendement van Lokaal Belang wel steunen.  
 
De heer Colenbrander  is blij dat meerdere partijen het amendement al gesteund hebben.  
Wat betreft de motie van D66 zegt hij dat in het verleden het dividend altijd is gegaan naar de 
gemeentebegroting. De motie acht hij niet nodig.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat het zijn eigen voorstel was. 
 
De heer Colenbrander  zegt dat hij dit vanavond niet gezegd heeft. 
 
De heer Canter Cremers  geeft aan dat de heer Colenbrander dit in de raadsrotonde wel heeft 
voorgesteld. Als deze dan praat over betrouwbaar zijn, zou hij nu ook moeten voorstemmen.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat de heer Canter Cremers grote woorden sprak naar zijn fractie over 
betrouwbaarheid. Dat laat hij niet passeren. In de rotonde spreekt een afgevaardigde van de fractie en 
vervolgens bepaalt de fractie het uiteindelijke standpunt. Dat lijkt hem heel legitiem.  
 
De voorzitter  richt zich tot de heer Steentjes en zegt dat hij nu voor de tweede keer aan de 
interruptiemicrofoon verschijnt, terwijl hij geen woordvoerder is. 
 
De heer Steentjes  zegt dat de heer Finkenflügel ook het woord neemt. 
 
De voorzitter  geeft aan dat de afspraak is dat fractievoorzitters altijd het woord mogen overnemen 
van een fractielid.  
 
De heer Colenbrander  gaat dan in op de brief van de provincie. Hij zegt dat de gemeente al jarenlang 
repressief toezicht kent en dat de provincie ook de begroting goedkeurde.  
De VVD wil toch het project Boukombé onderschrijven. De fractie stelt ook alleen maar voor om het 
project de komende vier jaar goed af te ronden.  
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Mevrouw Hedin  zegt dat, als het geld op de bank staat en de rente de inflatie moet compenseren, er 
eigenlijk niets meer kan. Daarom steunt de PvdA wel het amendement van Lokaal Belang en uiteraard 
niet de motie van D66. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat hij vanavond een paar keer het woord ‘verdampen’ heeft gebruikt.  
De fractie heeft daar duidelijk afstand van genomen, omdat het CDA vindt dat het geld niet verdampt 
is. Wel is aangegeven waar het geld naartoe is gegaan. Wel zit een aantal zaken in deze begroting, 
die kunnen leiden tot problemen. Die waarschuwing legt hij neer in de discussie over de besteding van 
de Nuon-gelden.  
Inderdaad krijgt de gemeente elk jaar een brief van de provincie. Als de gemeente vindt dat er sprake 
is van verantwoord boekhouden, wil hij wel aangeven dat die 40.000.000 euro een keer op zijn. Er is 
al 20.000.000 euro uitgegeven en 20.000.000 euro gaat nog uitgegeven worden. Daarna moet de 
gemeente het doen met het geld dat verkregen wordt. Met de heer Sluiter meent hij dat dan niet 
eenvoudigweg de ozb verhoogd kan worden. Het uitgangspunt is zo min mogelijk ozb en een 
maximaal rendement binnen de begroting. 
Wat betreft Boukombé zegt hij dat aan de andere kant van de wereld zich een enorme ramp voltrekt 
ook rond de energie. Hier gaat het over de opbrengsten uit energie. Zijn fractie wil graag het solidaire 
signaal afgeven dat de gemeente ook een eigen verantwoordelijkheid heeft, ook al stopt het Rijk met 
bijdragen.  
Wat betreft het amendement vindt het CDA dat het geld verantwoord uitgegeven moet worden. Het 
CDA kan het amendement steunen en stemt in met de woorden van mevrouw Hedin dat het erom 
gaat dat het geld gebruikt wordt voor de burgers en rendeert binnen de gemeente.  
De motie van D66 steunt het CDA niet.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het verhaal van de heer Van de Wardt hem uit het hart is 
gegrepen. Als de wens bestaat om meer rente toe te voegen dan gebruikelijk is, daarvan hoorde hij 
dat een bedrag van 200.000 euro toegevoegd zou moeten worden aan de reserves, dan moet 
tegelijkertijd de ozb met 6% omhoog. Die discussie past beter bij de begroting.  
 
De voorzitter  begrijpt dat daarmee de motie ontraden wordt door het college en constateert dat alle 
fracties behalve D66 instemmen met het amendement. Daarmee is het amendement aangenomen.  
De motie van D66 wordt alleen door D66 gesteund en wordt verworpen.  
Alle fracties, behalve D66 stemmen in met de beslispunten 1, 2 en 3. Daarmee is het besluit 
genomen. 
Hij schorst de vergadering vijf minuten. 
 
 
8. Herijking gebiedsvisie Dru Industriepark 
 
De voorzitter  geeft de hamer over aan plaatsvervangend voorzitter Steentjes. 
 
Voorzitter Steentje s leidt dit punt in en geeft het woord aan de raad. 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat aan de orde is de concept gebiedsvisie DRU-park of beter gezegd een 
totaalvisie op het gebied vanaf Engbergen tot de Paasberg. Tijdens de afgelopen discussies heeft 
Lokaal Belang gemerkt dat het lastig is over een visie te discussiëren. Want wat is een visie? 
Jonathan Swift zei hierover "Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien."  
En dat is ongeveer wat hier aan de orde is. In de gebiedsvisie is echter niet alles meer onzichtbaar, 
enkele aspecten zijn in uitvoering of zelfs al uitgevoerd zoals het gebied rondom Engbergen en een 
gedeelte van dit complex. Het is goed om al verder naar de toekomst te kijken en eens van gedachten 
te wisselen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het totale gebied.  
Er zitten veel voordelen aan het ontwikkelen van een visie. Zonder visie geen geld. Dit geldt voor 
zowel de raad, regio, provincie als andere mogelijke bronnen. Een gezamenlijke visie leidt tot 
effectiviteit en enthousiasme. Maar in hoeverre zijn Lokaal Belang en de gemeenteraad in staat om 
het ‘onzichtbare’ te zien? Politici richten zich graag op concrete resultaten, het liefst ook op de korte 
termijn.  
De visie is enerzijds gebaseerd op grote lijnen, de stip op de horizon, maar anderzijds ook op details. 
Dat maakt de discussie lastiger. Termen als ‘de broedplaats’, de ‘beeldentuin’ roepen verdeelde 
reacties op, zeker als ze ook al op de kaart ingetekend zijn.  
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De reacties worden zelfs nog versterkt door eigenlijk alleen het deelgebied DRU-park al een expliciete 
invulling te geven. Hier heeft de fractie veel moeite mee. Eerst moet er een visie op hoofdlijnen komen 
en dan kan overgegaan worden tot een verdere invulling van de verschillende gebieden. In die zin 
willen we graag dat pagina 24 van de gebiedsvisie deel 2 vooralsnog minder gedetailleerd wordt 
ingevuld.  
En dit laatste, de detaillering, is juist datgene wat leidt tot de meeste reacties van onze burgers. Het 
gaat niet meer over de visie, maar bijvoorbeeld over een waterspeelplaats. Het zou goed zijn als de 
inwoners meegenomen kunnen worden in de hoofdlijnen van de visie. Daarna kan met dezelfde 
inwoners, vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid maar vooral vanuit hun beleving, verder gegaan 
worden met een meer gedetailleerde invulling van de verschillende deelgebieden.  
Juist deze opmerking baart de fractie van Lokaal Belang grote zorgen. Het enthousiasme van het 
college is begrijpelijk en er is oog voor de regionale en nationale uitstraling van de merknaam Dru.  
Maar waarom zijn er dan zorgen? Te constateren is dat binnen deze gemeente de Dru nog lang niet 
op de kaart staat en in voorkomende gevallen zelfs leidt tot allergische reacties. Hoe kan het dat 
Nederland positief is terwijl in onze gemeente scepsis hoogtij viert?  
Natuurlijk moet er ingezet worden op een regionale en landelijke lobby, maar Lokaal Belang vindt dat 
het nu hoog tijd wordt om de inwoners op inspirerende manier bij dit project te betrekken. Zorg voor 
een goede communicatie met inwoners, belangenverenigingen, cultuur et cetera over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van deze visie. 
Spreker begon met een citaat van Jonathan Swift en eindigt met een vrije bewerking van een citaat 
van de Poolse filosoof Kolakowski: 
Lokaal Belang kiest voor een visie op deze gemeente die de uitdaging oplegt om de moeilijkste 
tegenstellingen met elkaar in overeenstemming te brengen: creativiteit zonder verblinding, intelligentie 
zonder doordraven, moed zonder fanatisme.  
 
Mevrouw Aalbers  zegt dat een van de redenen die geleid heeft tot een nieuwe gebiedsvisie over het 
Dru-industriepark het besluit van de raad in 2006 was naar aanleiding van de bouw van een 
appartementencomplex op de Paasberg. Destijds is besloten om de zoekzone van het gebied van de 
Paasberg te halen. Tevens werd voorgesteld om een visie te ontwikkelen van Paasberg tot 
Engbergen. De tweede reden is de bijstelling van het aantal te bouwen woningen in dit gebied 
vanwege de krimp, hoewel dit fenomeen nog niet door iedereen erkend werd.  
Het valt het CDA op dat de visie op het Paasberggebied ontbreekt. Inmiddels buigt zich een 
werkgroep over de sportaccommodaties in de gemeente, waaronder de Paasberg. Zodra er uitsluitsel 
is wat er moet gebeuren met de zwembaden en de andere sportaccommodaties, stelt het CDA voor 
om dit onderdeel ook integraal deel te laten uitmaken van dit totaalconcept. In ieder geval moet de 
zoekzone voor de woningbouw van dit gebied af. Wat betreft het Paasberggebied wordt alleen 
gesproken over de revitalisering van de bospercelen en het verfraaien van de IJsselweide langs de 
dorpsrand bij Silvolde. Silvolds Belang heeft aangegeven dat men niet ontevreden is over deze 
dorpsrand, maar dat het centrum hen meer zorgen baart.  
In de visie staat dat het huidige gebruik van IJsselweide voorlopig niet verandert. Pas wanneer 
boerderijen en gronden vrijkomen kunnen projecten uit de visie gerealiseerd worden. Het doet haar 
deugd dat deze gronden intact blijven, totdat de agrariër zelf aangeeft dat hij iets met de gronden 
wenst te doen.  
Bij het Dru-park ligt dat heel anders. Er ligt weer een glossy blad met als inhoud grotendeels het Dru-
park. Een en ander baart het CDA en verschillende insprekers zorgen. Burgemeester Kaiser mag dan 
wel aangeven dat de Coöperatie Achterhoek 2020 sympathie heeft voor het industrieel erfgoed en de 
directeur Nationale Ruimtelijke Ordening van het ministerie, de heer Ovink, mag vinden dat er lef en 
ambitie getoond wordt, belangrijker is dat deze visie gedragen wordt door de burgers. Dat is nog lang 
niet het geval.  
Vooral de status van deze visie is van belang. Gaat het bedrijf van een agrariër hier op slot, als 
ingestemd wordt met deze visie? Wat stelt de raad vast, omdat de visie een hoog abstractieniveau 
heeft? Is er wel geld voor deze plannen? Duidelijkheid voor alle betrokkenen is wel een voorwaarde. 
Wat het Dru-park betreft meent de fractie dat een depotmuseum ook in een andere kern gerealiseerd 
kan worden. Daar staan al gebouwen leeg, zoals de Jorisschool in Terborg.  
Ieder plan dient aan de raad voorgelegd te worden. Geen visie is stilstand en achteruitgang. Dat zou 
uitmonden in ad hoc beleid. Met de uitvoering moet wel pas op de plaats gemaakt worden. Het stellen 
van de juiste prioriteiten die tot een gefaseerde aanpak moeten leiden is een absolute noodzaak. Dat 
vraagt realiteitsbesef, mede gezien de onzekere economische situatie.  
Het CDA stelt daarom voor een knip te maken tussen de vaststelling en de uitvoering van de visie. De 
kosten moeten in eerste instantie beperkt worden tot de kosten van het voorliggende document.  
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Voor de fractie ligt er geen prioriteit bij de verdere grootschalige ontwikkeling van het Dru-park, gezien 
de financiële situatie van de gemeente.  
Tot slot plaatst de fractie nog enkele kritische kanttekeningen. De visie is alleen een marsroute voor 
de lange termijn en zal regelmatig geëvalueerd moeten worden. Het draagvlak van de bewoners is 
een noodzakelijke voorwaarde.  
 
De heer Heldoorn  heeft twijfels over dit document en wil nog niet instemmen. 
D66 kent drie belangrijke bezwaren waaraan eerst tegemoet gekomen moet worden, voordat D66 
akkoord gaat. Het gaat om de financiële onderbouwing, de communicatie en het draagvlak voor het 
plan. 
Voor de financiële dekking was in de longlist van de Nuon-gelden 7.000.000 euro opgenomen. Dat 
bedrag is vanavond niet bestemd, waardoor er geen financiële dekking is. Hij begreep van de heer 
Ovink tijdens de raadsrotonde dat van het Rijk ook geen bakken met geld te verwachten zijn. D66 ziet 
graag dat het industrieel erfgoed op het Dru-terrein eerst wordt geëxploiteerd, voordat er nieuw geld 
gestoken wordt in prestigeprojecten. Wanneer je voor deze visie bent, zou het vreemd zijn om straks 
geen geld voor de plannen beschikbaar te stellen.  
De communicatie met de inwoners blijkt uit verschillende reacties niet goed geweest te zijn. Sommige 
betrokkenen zijn nog helemaal niet benaderd. Na vaststelling van dit plan is er nog geen duidelijkheid 
voor de betrokkenen. Agrariërs weten na dit plan nog steeds niet of ze uitgekocht worden en zo ja, 
wanneer. En is zo’n uitkoop financieel haalbaar? 
Bij zo’n gigantisch project is het creëren van draagvlak heel belangrijk. De heer Finkenflügel 
verwoordde dit mooi met de opmerking dat het draagvlak 180 km verderop groter lijkt dan hier. 
Spreker heeft geen antwoord gekregen op zijn vraag of omliggende gemeenten al steun toegezegd 
hadden. Hij doelt dan niet op de regio Achterhoek. Hij kan daarom niet van steun uitgaan. Hij zou niet 
de suggestie hebben durven opnemen dat belanghebbenden zich louter positief uitgesproken hebben.  
Velen ervoeren de inspraakavond van 18 januari als een avond met een tevoren vastgestelde 
uitkomst. Er zal daarom vooral aan het draagvlak gewerkt moeten worden.  
Natuurlijk is het goed dat er een visie komt voor dit gebied. Dat moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden. Het moet gaan om een compacte visie op een klein gebied, die goed financieel 
onderbouwd is, een heldere planning kent en kan rekenen op een groot draagvlak, niet alleen in Den 
Haag, maar vooral ook bij de inwoners en de omliggende gemeenten.  
 
De heer Bruins  zegt dat aan deze visie al een heel proces is vooraf gegaan van inspraak en 
brainstormsessies. In deze gemeente wordt van je verwacht dat je minimaal twintig jaar vooruit kijkt. 
Met een visie loop je meestal voorop en dat betekent dat anderen nog meegekregen moeten worden.  
Het is van belang dat processen op elkaar afgestemd worden. De gebiedsvisie is een levend stuk dat 
door allerlei ontwikkelingen beïnvloed kan worden. Daarom moeten details pas later ingevuld worden.  
De kracht van dit plan ligt in de combinatie. Daarom is hij geen voorstander van spreiding over de 
gemeente.  
Aandacht moet er zijn voor ondernemers die op deze terreinen hun bedrijf hebben. Die moeten niet op 
slot gaan. Het college moet daar zorgvuldig mee omgaan en goed communiceren met 
belanghebbenden.  
De VVD gaat akkoord met deze gebiedsvisie. 
 
De heer Menke  zegt dat ook de PvdA goede ervaringen heeft met visies. Zo heeft OWN 2020 veel 
energie gebracht. Er is ooit een visie op Engbergen verwoord. Die visie heeft nieuwe natuur en 
recreatieve voorzieningen opgeleverd, maar vooral ook ruimte voor de landbouw.  
Met deze visie gaat er langzaam gebouwd worden aan het landschap, de natuur en de economie. De 
visie is ook nodig voor cofinanciering. Waarschijnlijk zullen alleen geïntegreerde plannen in 
aanmerking komen. 
De kritiek zegt dat het een megalomaan plan is, waarvoor veel meer aandacht is dan voor de rest van 
de gemeente. Deze visie zorgt ook voor economische ontwikkeling. Draagvlak bij de burgers is 
noodzakelijk en moet nog veroverd worden. De insprekers maken zich zorgen, maar zijn niet tegen. 
Die zorgen moeten weggenomen worden door goed overleg. Hij haalt de heer Ovink aan die zei dat je 
bij het opstellen van een visie niet met iedereen kunt beginnen, maar dat je wel met iedereen moet 
eindigen.  
De heer Ovink heeft ook steun aangeboden van de rijksbouwmeester en van de landschapsadviseurs 
van het ministerie. Dat kan een belangrijke input geven.  
Verder wil hij weten wat de bestuurders van de regio Achterhoek van dit plan vinden en hoe het staat 
met de Afbramerij en met de onderhandelingen met de provincie. 
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Wethouder Haverdil  zegt dat het niet meevalt om een stip aan de horizon te omarmen en niet te 
vervallen in de praktijk van de dag. Op pagina 24 wordt men op het verkeerde been gezet door de te 
concrete invulling. Het betreft hier slechts mogelijkheden. Als het concreet wordt komt dat ook via een 
bestemmingsplan bij de raad.  
 
De heer Heldoorn  vraagt of de invulling van pagina 24 teruggenomen wordt. 
 
Wethouder Haverdil  zegt dat deze voorbeelden onbedoeld een eigen leven gaan leiden. 
 
Voorzitter Steentje s vat de discussie samen door aan te geven dat de invulling van pagina 24 niet 
bindend is.  
 
Wethouder Haverdil zegt dat het draagvlak een proces is, waarin ook fouten gemaakt worden. 
Uiteraard kan de gemeente het niet iedereen naar de zin maken. De raadsleden moeten ook zelf als 
ambassadeur optreden.  
De positie van de agrariërs is niet veranderd. In gesprekken met agrariërs kunnen zaken versneld 
worden.  
De Paasberg kwam er volgens mevrouw Albers niet goed vanaf. De woonbestemming was er wel af. 
 
Mevrouw Aalbers  zegt dat zij de werkgroep accommodaties heeft genoemd en de positie van de 
zwembaden. 
 
Wethouder Haverdil  is het met haar eens dat de uitkomst van die discussie opgenomen moet worden 
in de plannen. Dat is een deeluitwerking van de gebiedsvisie, die dan gevolgd kan worden door een 
bestemmingsplan. Zo zal het ook met andere delen gaan.  
Ook wat betreft de Afbramerij komt het college terug bij de raad. De heer Heldoorn geeft aan dat er 
geen financieel plaatje is. De afspraak is dat, zodra de provincie die 3.000.000 euro beschikbaar stelt, 
het college bij de raad komt.  
De inspraak heeft hij gezien als een kritische kanttekening, maar ook als een positieve kanttekening. 
Er zal goed geluisterd worden om het draagvlak voor de visie te vergroten. 
 
Voorzitter Steentjes  merkt op dat er nog twee vragen liggen. De eerste betreft de reactie van de 
bestuurders van de regio Achterhoek en de tweede betreft de vraag of de uitwerking van een deelplan 
altijd in de raad komt.  
 
Wethouder Haverdil  zegt dat hij de laatste vraag al positief heeft beantwoord.  
 
Portefeuillehouder Alberse  krijgt het woord als portefeuillehouder Economische Zaken.  
Hij stelt de vraag waarom zo’n visie neergezet wordt. In dit tijdsgewricht gaat het om de economie en 
de economie van de regio’s. In de Achterhoek voelen ondernemers, overheid, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties zich met elkaar verbonden. Het kader van deze visie wordt gevormd 
door de vraag hoe de Achterhoek een aantrekkelijke omgeving voor wonen en werken kan blijven. Er 
is een enorme beweging op gang om de economie te stimuleren en te faciliteren.  
Dat gebeurt door bedrijventerreinen te revitaliseren, maar ook door een broedplaats. Het gaat erom 
dat je mensen die dingen willen ontwikkelen bij elkaar brengt. Vanuit de economische invalshoek is dit 
de kern om enthousiast te raken voor een project als de Afbramerij.  
Gevraagd werd hoe het zit met de steun. Hij merkt veel steun bij bedrijven en onderwijs voor de visie.  
De innovatiekracht in de Achterhoek moet een plek krijgen. Hij gelooft stellig dat dit project bij de 
provincie als grote geldgever kansrijk is, als het goed onderbouwd wordt.  
 
De heer Finkenflügel  is blij met de beantwoording door de wethouder en met name met het antwoord 
op pagina 24. Hij zegt dat vragen die bij D66 leven ook leefden bij de andere partijen. Wat betreft de 
financiële onderbouwing is het antwoord gekomen dat het hier slechts een visie betreft. Het plan zal 
gefaseerd uitgevoerd worden. Hij beluistert dat D66 met gefaseerde uitvoering zou kunnen 
instemmen. De communicatie is voor alle fracties een belangrijk uitgangspunt. Er zijn toezeggingen 
gedaan, die nog iets sterker gedaan zouden kunnen worden.  
Daarom vraagt hij aan D66 of het de visie alsnog kan ondersteunen, waardoor de raad gezamenlijk 
als ambassadeur voor deze visie kan optreden. Daarbij is de toezegging over pagina 24 ook voor 
Lokaal Belang belangrijk. 
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Mevrouw Aalbers  zegt dat onlangs de omgevingsvergunningen gemandateerd zijn aan het college. 
Bijzondere plekken zouden terugkomen in de raad. Het CDA vindt dit een bijzondere plek en gaat 
ervan uit dat voor nadere invulling bij de raad wordt teruggekomen.  
De heer Menke begon langzaam, maar op het eind was het hele Dru-park gerealiseerd. Het CDA vindt 
wel dat ook keuzes gemaakt moeten worden. Er zijn allerlei andere zaken, zoals Wedeo en het ISWI, 
die in deze tijd extra ondersteuning nodig hebben. De visie ligt en kan, als er een enorme zak met 
geld komt, gerealiseerd worden. Het CDA wil zich nu niet vastpinnen op de ontwikkeling van het Dru-
park.  
 
De heer Heldoorn  verzoekt om een schorsing van tien minuten die na enig overleg beperkt wordt tot 
vijf minuten.  
 
Voorzitter Steentjes  schorst de vergadering. 
 
Voorzitter Steentjes  heropent de vergadering en zegt dat hij zich wil houden aan de afspraak van het 
begin van de avond en daarom na dit agendapunt de vergadering wil schorsen tot aanstaande 
maandag. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
De heer Heldoorn zegt dat D66 inhoudelijke bezwaren blijft houden. Hij stelt voor om maandag dit 
agendapunt af te handelen. Hij wil dat pagina 24 niet ingekleurd wordt, dan is hij tevreden. Daarnaast 
moet er hard gewerkt worden aan het draagvlak bij de inwoners en de regio. Hij vindt ook dat met de 
agrariërs om de tafel gegaan moet worden.  
D66 wil instemmen met het document, hoewel het bezwaren blijft houden tegen de Afbramerij. Echter, 
het document moet dan eerst aangepast worden.  
 
Voorzitter Steentjes zegt dat dit punt vanavond afgehandeld wordt. Het is aan D66 om aan te geven 
of de eventuele toezeggingen van de portefeuillehouders voldoende zijn. 
 
De heer Menke  wil alleen maar reageren op de andere fracties. Lokaal Belang zegt dat visie de kunst 
is om het onzichtbare te zien. De laatste zin was helemaal prachtig. Je ziet dat ook een lokale partij 
over zijn eigen schaduw kan springen. Er wordt van lokale partijen altijd gezegd dat ze niet ver vooruit 
kunnen kijken, maar hij merkt al sinds 2005 dat Lokaal Belang veel verder vooruit kan kijken.  
D66 komt langzaam in de goede richting.  
CDA accepteert de visie als denkroute, maar wil een pas op de plaats maken ten aanzien van de 
uitvoering. Volgens hem doe je dan geen stap vooruit.  
 
Mevrouw Aalbers  verduidelijkt dat je naar rechts en naar links kunt stappen. Die keuze wil het CDA 
houden.  
 
De heer Bruins  zegt dat hij blij is met de toezegging van de wethouder dat er voldoende aandacht 
komt voor de ondernemers en de agrarische bedrijven. De VVD zal dat nauwgezet volgen. De 
woorden over de economische aspecten van het project door portefeuillehouder Alberse spreken hem 
bijzonder aan. De uitstraling naar de regio is enorm belangrijk. Dit kan een grote stimulans zijn voor 
het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in de regio.  
Hij hoopt dat er een breed gedragen besluit komt dat niet steeds gehinderd wordt door allerlei 
voorwaarden. Dit is iets heel moois dat positief in de markt gezet moet worden.  
 
Wethouder Haverdil  zegt al heel duidelijk gezegd te hebben dat gewerkt wordt aan het draagvlak. 
Daar ligt ook een taak voor de raad. Over de positie van de agrariërs is hij duidelijk geweest. De heer 
Bruins ziet zijn woorden terecht als een toezegging.  
Hij zegt naar Lokaal Belang dat pagina 24 aangepast zal worden. Hij heeft de boodschap goed 
begrepen. De genoemde functies zijn wel van belang, maar kunnen ook op een andere plek. 
Naar mevrouw Aalbers zegt hij dat afgesproken was dat het college bij gevoelige besluiten in het 
kader van het Projectbesluit terugkomt bij de raad. Dat geldt ook in dit geval. Het zwembad maakt 
straks onderdeel uit van het gebied. Het college zou graag met dezelfde kosten meer willen bieden. 
Maar dat komt straks aan de orde bij de voorzieningendiscussie.  
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De heer Heldoorn  meent dat de wethouder eigenlijk helemaal niets verandert. Alles wordt ingevuld. 
Het is alleen de vraag waar het moet komen. Als dat zo is, kan D66 niet instemmen. Het bezwaar is 
juist dat alles al concreet ingevuld is.  
 
Wethouder Haverdil  zegt dat hij in reactie op de heer Finkenflügel aangegeven heeft dat op pagina 24 
de zaken afgezwakt zullen worden om te voorkomen dat zaken een eigen leven gaan leiden.  
 
Voorzitter Steentjes  vat nogmaals samen dat pagina 24 niet bindend is. Dat geldt trouwens voor het 
hele stuk, dat een denkrichting is. Het college komt terug voor geld en het definitief vaststellen van 
deelonderwerpen. 
 
Portefeuillehouder Alberse  gaat in op mevrouw Aalbers die zei dat als er een grote zak met geld 
kwam, gekeken kon worden of de plannen uitvoerbaar zijn. Zo zal het niet werken. Je moet keihard 
knokken voor geld en je moet een breed draagvlak creëren.  
 
Mevrouw Aalbers  begrijpt de worsteling van D66. Het gaat om de uitwerking van het plan. Dan moet 
er een financiële onderbouwing liggen. Wellicht zegt Europa dan dat het geweldig is. Zij vraagt zich af 
met welke onderbouwing gezegd kan worden of iets op de ene of de andere plek gebeurt. 
 
Portefeuillehouder Alberse  herhaalt nogmaals dat in de samenleving het draagvlak vergroot moet 
worden. Dat moet met elkaar gebeuren.  
 
Voorzitter Steentjes  concludeert dat alle fracties behalve D66 voor dit voorstel zijn en dat D66 nog 
worstelt met het stuk. Het zou een grote meerwaarde hebben als de totale raad dit stuk zou 
ondersteunen.  
 
De heer Canter Cremers  herhaalt het voorstel dat de wethouder maandag terugkomt met een 
aangepast stuk. Als het blijft zoals het nu is, dan stemt D66 tegen.  
 
Voorzitter Steentjes heeft meerdere keren gehoord dat het stuk richtinggevend en niet bindend is. Hij 
wil toch eraan vasthouden vanavond het geheel af te ronden. Er is begrip voor de worsteling. D66 
wordt echt niet voor het lapje gehouden. Iedereen heeft de woorden van het college en de andere 
raadsfracties gehoord. Maar hij begrijpt dat D66 tegen blijft.  
Dan concludeert hij dat D66 tegen is en de overige fracties voor zijn en het voorstel aangenomen is.  
 
 
9. Sluiting 
 
Voorzitter  Steentjes  sluit de vergadering om 23.05 uur met dank aan iedereen voor zijn of haar 
bijdrage aan deze vergadering. 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
J. Van Urk        J.P.M. Alberse 
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1. Opening en vaststellen agenda 
 
De voorzitter , de heer Steentjes, opent de vergadering in verband met de afwezigheid van 
burgemeester Alberse. Hij heet de aanwezigen welkom en zegt dat vanavond de resterende punten 
van de vergadering van afgelopen donderdag behandeld worden. 
Hij meldt de afwezigheid van mevrouw Sluiter en de heer Alberse en geeft aan dat de heer Haverdil 
later komt. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter  zegt dat er geen wijziging is in de resterende agenda. Wel is er een inspreker 
betreffende agendapunt 3, de heer Berendsen, die hij het woord geeft. 
 
De heer Berendsen  zegt dat Souplesse aanvankelijk niet wilde inspreken, maar er nu, na overleg 
met een ambtenaar, toch graag gebruik van maakt. 
Hij stond zaterdag bij de bakker, waar het heerlijk rook. Maar hij bedacht dat hij eigenlijk vlees in 
plaats van brood nodig had. Toen heeft hij maar vier belegde broodjes met ham meegenomen. Thuis 
moest hij zich verantwoorden voor zijn gezin, zijn gemeenteraad. Er lagen nog broodjes en er was 
ambachtelijke verse ham aanwezig. Hij had van tevoren moeten bedenken wat hij wilde kopen. Dan 
had hij niet in de verkeerde winkel gestaan en niet gekocht wat hij eigenlijk niet wilde hebben. 
Bovendien had hij geld bespaard en een prettiger begin van het weekend gehad. 
Wat voegt dit nu toe aan het agendapunt afvalverzameling? 
Uit het gesprek met de ambtenaar bleek dat hij vond dat de brief van Souplesse niets toevoegde aan 
het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel zou gaan over ‘wie’ en niet over ‘wat’. 
Bij het ‘wat’ gaat het over het beleid en bij het ‘wie’ over de uitvoering. Juist daar liggen de zorgen 
van gymnastiekvereniging Souplesse. 
In het verleden is aan diverse verenigingen, waaronder Souplesse, de garantie afgegeven dat het 
oud papier bij de verenigingen zou blijven. Die garanties zijn echter niet terug te vinden in het 
raadsvoorstel. Hij gaat ervan uit dat die worden gerespecteerd. Maar welke voorwaarden en eisen 
worden gesteld? Wat zijn de gevolgen voor de verenigingen op financieel en organisatorisch gebied? 
Waarom is Souplesse niet gehoord? 
Hij vraagt de wethouder hoe het zit met de garanties en met eventuele veranderingen voor de 
verenigingen. 
 
 
3. Gemeenschappelijke regeling met Doetinchem over afvalinzameling 
 
De voorzitter  leidt dit punt in en geeft het woord aan de heer Vossers. 
 
De heer Vossers  zegt dat dit punt de raad al geruime tijd bezighoudt. In 2008 en 2009 heeft het 
college een opdracht verstrekt aan externe deskundigen. Deze deskundigen adviseren openbaar aan 
te besteden. Gewezen wordt ook op de risico’s van samenwerkingsverbanden. Het college besloot in 
juni 2009 om openbaar te gaan aanbesteden. Vreemd is dan dat de volgende maanden opeens een 
andere koers wordt gevolgd. Het college meent dat samenwerking met Doetinchem de beste optie is. 
Niet duidelijk is waar deze koerswijziging vandaan komt. Wel wordt in het collegeprogramma 
aangegeven dat daar waar mogelijk samengewerkt moet worden met buurgemeenten. Samenwerken 
doe je als je er allebei een evenredig voordeel uithaalt. Dat is voor de afvalinzameling met Doetinchem 
zeker niet het geval. Bovendien moet de gemeente zich vooral op de core business richten en daartoe 
behoort afval ophalen zeker niet. 
De raad in Doetinchem heeft op 24 februari besloten met Oude IJsselstreek te gaan samenwerken op 
het gebied van afvalinzameling. De fracties waren positief, hoewel enkele fracties ook vroegen 
waarom er niet gekeken was naar gezamenlijke aanbesteding. 
Zijn fractie vraagt zich ook af waarom gezamenlijke aanbesteding niet is bekeken. Dan hadden ook de 
afvalinzamelaars die jaren hier het afval opgehaald hebben een kans gehad. Er waren weinig of geen 
klachten. De kwaliteit stond op een hoog peil. 
Uit de antwoorden van wethouder Kroon blijkt dat Doetinchem een afvalbedrijf heeft waar men trots op 
is. Volgens deze wethouder zal het hoge serviceniveau ook niet sneuvelen zolang er politieke sturing 
op zit. De gezamenlijke aanbesteding is niet gebeurd, omdat Doetinchem zijn eigen afvalbedrijf niet 
naar de markt wil brengen. 
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Er is niet gekeken naar geld, maar alleen naar service. Als het verschil beperkt zou zijn tot een paar 
euro, dan zou er nog met Lokaal Belang te praten zijn. Hij is bij een Europese aanbesteding echter 
ook niet bang voor het serviceniveau. 
Lokaal Belang adviseert om niet met Doetinchem in zee te gaan. De kostenbesparing zou bij een 
private verzamelaar groter zijn. De fractie stemt niet in met het voorstel, maar wenst een Europese 
aanbesteding. Tevens wil de fractie dat op termijn onderzoek gedaan wordt naar een 
containermanagementsysteem en dat het contract met de huidige inzamelaars verlengd wordt. Omdat 
de inzamelaars weten dat de inzameling eind van dit jaar beëindigd wordt, kan de 5% 
onzekerheidstoeslag vervallen. Hij wenst dit ook te verwoorden in een motie. 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 21 maart, 
gezien het raadsvoorstel voor een gemeenschappelijke regeling met Doetinchem voor de 
afvalinzameling, 
gelezen de reacties van de huidige inzamelaars in Oude IJsselstreek, 
is van mening dat: 

• aanbesteding van de afvalinzameling niet voldoende onderzocht is 
• het voorstel niet leidt tot een substantieel financieel voordeel voor onze bewoners 

beoogt dat bij de afvalinzameling: 
• sprake is van een adequate dienstverlening met een hoog serviceniveau 
• sprake is van een aanzienlijke besparing op de afvalstoffenheffing voor de inwoners van onze 

gemeente 
draagt het college van b en w op om: 

• de samenwerking met Doetinchem vooralsnog niet aan te gaan 
• over te gaan op Europese aanbesteding. 

 
De heer Menke  zegt dat de raad al een paar jaar met dit onderwerp bezig is en kaders heeft gesteld 
voor het afvalbeleid. In 2008/2009 is een beleidsplan vastgesteld. Er is rondgekeken in Aalten en 
Hengelo. De contracten zijn steeds verlengd. 
Nu ligt er een voorstel en zou je denken dat het klaar is. 
Wat betreft de inspreker over het oud papier merkt hij op dat afgesproken is dat het oud papier 
opgehaald zou blijven worden door de verenigingen. 
Welke uitgangspunten wil de raad hanteren? Zelf doen, intergemeentelijke samenwerking, 
uitbesteding of samenwerking zoeken met een markt- of overheidspartij? De beste organisatievorm 
zal wel niet bestaan. In de kaders staan tevredenheid over de dienstverlening, 
toekomstbestendigheid, kwaliteit, kostenefficiency en waarborgen voor continuïteit. Dat zijn 
communicerende vaten. Bij nadruk op kostenefficiency accepteer je ook dat de flexibiliteit ingeperkt 
wordt. Als de schaal knelt, maar je wilt grip houden op de uitvoering, dan komen samenwerkingsopties 
in beeld. Als je strikte scheiding tussen beleid en uitvoering en zo laag mogelijke kosten wilt, dan komt 
privatisering in aanmerking. Bij dit collegevoorstel liepen meteen de marktdenkers tegen de 
overheidskoesteraars aan. Het liberale smaldeel telt in deze raad 14 van de 27 zetels. 
Eigenlijk zou dit een uitvoeringszaak van het college moeten zijn. In het kader had ook de 
organisatievorm aan de orde moeten komen. Er had veel eerder een go of no go uitgesproken moeten 
worden. Nu ligt er een groot probleem. Enerzijds wil een meerderheid de variant van het college niet, 
al ligt dat voor de PvdA anders. Anderzijds staat samenwerking hoog in het vaandel evenals de wens 
een betrouwbare partner te zijn. Dit dilemma hebben alle partijen proberen op te lossen, omdat zo 
maar een nee niet sjiek zou zijn en ook geen recht zou doen aan de verschillende meningen. Iedereen 
is voor samenwerking. Er is alleen verschil van mening over de wijze waarop. Vier partijen hebben 
geprobeerd via een motie de verschillende standpunten met elkaar te verbinden. 
Hij dient namens de PvdA, het CDA, D66 en de VVD de volgende motie in: 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 21 maart 2011, 
gezien het raadsvoorstel voor een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Doetinchem voor 
de afvalinzameling, 
gelezen de reacties van de huidige afvalinzamelaars in Oude IJsselstreek, 
overweegt dat intergemeentelijke samenwerking voor onze gemeente een speerpunt is om voordelen 
te halen in gemeentelijke dienstverlening en profilering van de Achterhoek, 
overweegt tevens de betekenis van private partijen voor publieke dienstverlening, 
besluit het raadsvoorstel voor een gemeenschappelijke regeling met Doetinchem voor de 
afvalinzameling aan te houden, 
draagt het college van b en w op om: 

• een tijdelijke oplossing te vinden voor de afvalinzameling vanaf juli 2011, 
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• in de tussentijd met de gemeente Doetinchem in overleg te gaan over de mogelijkheid om met 
beide gemeenten en private partners enigerlei publiek-private samenwerking dan wel 
gezamenlijke openbare aanbesteding aan te gaan voor de afvalinzameling in Doetinchem en 
Oude IJsselstreek, 

• op basis van dit overleg een definitief voorstel met een tijdpad te doen voor de 
afvalinzameling, 

• bij het definitieve voorstel in ogenschouw te nemen wat het effect ervan is op verdere 
intergemeentelijke samenwerking in de regio. 

Hij gaat dan in op de motie van Lokaal Belang. Hij ziet twee elementen die wellicht nog kunnen leiden 
tot gezamenlijkheid. Er wordt namelijk gesproken over het vooralsnog niet aangaan van 
samenwerking met Doetinchem en over het onvoldoende onderzoeken van de mogelijkheden. 
Daarom doet hij een beroep op Lokaal Belang. 
 
De heer Bruins  zal niet herhalen wat de voorgangers al zeiden. Alle opties zijn eigenlijk al onderzocht. 
De VVD was verbaasd dat er een voorstel lag over concrete samenwerking met Doetinchem. Eerst 
zouden alle opties besproken moeten worden, voordat de stappen gezet werden. Welk besluit er ook 
genomen wordt, de samenwerking met de buurgemeenten wil de VVD heel serieus nemen. Maar het 
is hier duidelijk dat er ook beslist wordt over geld van de burgers. Daarnaast is een goede kwaliteit en 
de nodige flexibiliteit wenselijk. De prijs is een vorm van flexibiliteit, maar zeker ook ruimte voor 
nieuwe technieken. 
Voor de afweging is toetsing aan de afgesproken kaders het beste. In OWN 2020 staat bijvoorbeeld 
dat gemeenschappelijk voordeel door samenwerking nagestreefd wordt en dat getracht wordt 15% te 
besparen op de inkoop. Daarnaast start een onderzoek om terug te gaan naar de kerntaken. 
Hij toetst deze drie punten aan het huidige voorstel. Van voordeel door samenwerking kun je 
vooralsnog niet spreken, omdat het voordeel in de toekomst behaald wordt. Bij een vergelijking met 
markttarieven liggen de prijzen lager dan bij Doetinchem. Dus wordt er ook geen besparing op inkoop 
gerealiseerd. Ook het streven naar kerntaken wordt niet gehaald, omdat er weer taken in huis gehaald 
worden. 
Alle genoemde argumenten zijn in een Europese aanbesteding in te brengen. De VVD denkt dat de 
verhouding tussen prijs en prestatie in de markt beter tot zijn recht zal komen. 
Niet altijd dient het criterium markt versus overheid bepalend te zijn. Beide kennen voor- en nadelen, 
die vaak vallen met de kwaliteit van het management. Wel denkt hij dat mensen onder druk beter 
presteren en dat doet de VVD naar de private sector neigen. 
Het voorliggende raadsvoorstel kan hij niet steunen en hij ondersteunt de motie die de heer Menke 
voorgelegd heeft. 
 
Mevrouw Van der Meer  zegt dat de raad vandaag voor de keuze staat of men de afvalinzameling bij 
Doetinchem wil onderbrengen of niet. De enige optie die geboden wordt is of men wel of niet regionaal 
wil samenwerken. D66 is voor regionale samenwerking maar kan niet instemmen met dit voorstel, 
omdat hierdoor geen stap vooruit, maar achteruit gezet wordt. Deze gemeente heeft al jaren goede 
ervaringen met het aanbesteden van de afvalinzameling. Door het voorstel zou je de afvalinzameling 
weer in eigen beheer gaan doen, terwijl dit geen kerntaak is. 
Uiteindelijk zal de regionale samenwerking leiden tot privatisering of een NV van de overheid. Dan is 
het voorstel slechts een tussenstap. Waarom kan er niet nu aanbesteed worden of een publiek-private 
samenwerking met Doetinchem aangegaan worden? De besparing is nu minimaal en zal bij iedere 
tegenvaller leiden tot kostenverhoging. Gezien de brief van de afvalverwerkers verwacht D66 dat de 
zojuist genoemde vormen tot grotere voordelen kunnen leiden. Ook in deze vormen zijn transparantie, 
flexibiliteit, gebruik van schone motoren, inzet van Wsw-bedrijven en het overnemen van voorraden te 
regelen. Ook is het mogelijk dat andere gemeenten zich in de toekomst erbij aansluiten. 
D66 ziet dus graag een voorstel van het college waarin gekeken wordt naar gemeenschappelijke 
aanbesteding of een PPS-constructie.  
Het is jammer dat er al zoveel werk is gedaan. Zij bedankt de inspreker voor zijn mooie metafoor. 
Wat betreft de motie van Lokaal Belang vraagt zij of het gaat om een aanvullend onderzoek en 
daarmee om een aanvulling op de motie die D66 ondersteunt. In dat geval zou zij de motie van Lokaal 
Belang kunnen ondersteunen. 
 
De heer Hettinga  zegt dat wederom over het afval gesproken wordt. In 2003 werd gesproken over het 
wel of niet invoeren van diftar. In 2007 werd gesproken over het afvalstoffenbeleidsplan en nu wordt 
gesproken over de wijze van inzamelen. Relatief blijkt het best goed te gaan. Er zijn weinig klachten 
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en de prijs is niet gek. Er wordt meer afval per huishouden verzameld. Waar zou dit afval anders 
belanden? 
In het voorstel wordt voor Doetinchem gekozen vanwege flexibiliteit, service en klantgerichtheid. Hij 
vindt dat belangrijke items, waaraan ook de inzamelende bedrijven echter voldaan hebben. Dan kan 
de prijs, die in Doetinchem 100.000 euro lager ligt, een argument zijn. De prijzen bij de marktpartijen 
liggen echter onder druk en dat moet mogelijkheden bieden. Middels aanbesteding kunnen garanties 
voor de kwaliteit bedongen worden. Door een gemeenschappelijke aanbesteding zou wel met 
Doetinchem samengewerkt kunnen worden. Als ook andere partijen meedoen, biedt dit 
schaalvoordelen. 
In de aanvullende stukken die na de rotonde ontvangen werden, werd ingezet op een Europese 
aanbesteding. Het collegevoorstel van 9 juni 2009 gaf aan dat een PPS-constructie te veel nadelen 
heeft. Toen koerste het college op een Europese aanbesteding. Waarom wijkt het college hiervan af? 
Het CDA kiest niet voor het voorstel, omdat er zowel kwalitatief als financieel meer uit te halen is als 
dit overgelaten wordt aan gespecialiseerde bedrijven. Het financiële voordeel moet direct teruggaan 
naar de burgers en niet via het woonlastenprincipe leiden tot een extra potje voor de gemeente. Dat 
geldt ook voor het voordeel uit de plasticinzameling. De ontwikkelingen rond het 
containermanagementsysteem en de diftar hebben hun langste tijd gehad. Diverse gemeenten keren 
terug naar het oude systeem. Deze invoeringskosten zijn dus te besparen. 
Ook de papierinzameling wil hij op de huidige wijze continueren. 
Hij zegt dat beide moties dicht bij elkaar liggen, hoewel het CDA de motie van de heer Menke mede 
ondertekend heeft. Hij verzoekt daarom toch om een korte schorsing van vijf minuten. 
 
Wethouder Rijnsaardt  vraagt in hoeverre hij nu al op de moties in moet gaan, nu er nog een 
schorsing komt. 
 
De voorzitter  zegt dat de wethouder nog een poging kan wagen de raad ten aanzien van de moties te 
beïnvloeden. 
 
Wethouder Rijnsaardt zal eerst op het totale plaatje ingaan. 
Allereerst snapt hij de zorgen van de heer Berendsen. In het huidige voorstel van het college staat dat 
die inzameling op de huidige wijze gecontinueerd gaat worden. Dat heeft ook de gemeente 
Doetinchem gegarandeerd. Dat geldt ook voor de toekomst, hoewel het mogelijk is dat arbotechnisch 
de wijze van ophalen aangepast moet worden vanwege overheidsvoorschriften. 
Na de gemeentelijke herindeling waren er in de voormalige gemeenten twee inzamelaars actief die 
naar volle tevredenheid opereerden. Die contracten zijn steeds verlengd. 
In Varsseveld heeft een kaderstellende bijeenkomst plaatsgevonden waarin onder andere kaders 
gesteld zijn ten aanzien van duurzaamheid, kosten en flexibiliteit. Daarna hebben de ambtenaren 
diverse excursies georganiseerd, bijvoorbeeld naar Berkelmilieu. Daarover was iedereen enthousiast 
en dat betrof een PPS-constructie en sommigen gaven toen aan dat die aanbesteding maar vergeten 
moest worden. Deze oplossing is onderzocht, maar bleek relatief veel overhead te vragen. 
Ook ambtelijk kwam het advies voor Europese samenwerking. De kaders gaven wel aan dat de PPS-
constructie onderzocht mocht worden. In 2008 heeft het college aangegeven terug te komen bij de 
raad zodra de keus gemaakt was. Bovendien beslist de raad over gemeenschappelijke regelingen. 
Het is dus geen simpele uitvoeringskwestie. 
Als je de weg van de PPS ingeslagen bent, kun je niet meer tegelijkertijd naar een Europese 
aanbesteding. Doetinchem heeft gezegd de verwachtingen die de raad bij het verhaal van 
Berkelmilieu had te kunnen waarmaken. 
Hij zegt dat in het onderzoektraject alle vormen onderzocht zijn en dat ook alle organisatievormen 
bekeken zijn. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en heet de heer Haverdil welkom. Vervolgens geeft hij het 
woord aan de aanvrager van de schorsing, de heer Hettinga. 
 
De heer Hettinga  zegt dat de moties slechts weinig van elkaar verschillen. Het CDA blijft de motie van 
de heer Menke ondersteunen en zal niet de motie van de heer Vossers ondersteunen. Hij vraagt het 
college met een aantal mogelijkheden te komen waaruit de raad kan kiezen en de keuze voor het eind 
van het jaar af te ronden. 
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De heer Vossers  concludeert dat de raad dicht bij elkaar staat. D66 noemt aanbesteding samen met 
de gemeente Doetinchem. Dat staat ook in zijn motie. Iedereen is het erover eens dat de inzameling 
onvoldoende is onderzocht. 
Hij meent dat zijn motie onafhankelijker is en de gemeente het initiatief geeft. Daarbij wordt 
samenwerking met Doetinchem niet uitgesloten. Dat wordt bedoeld met de woorden ‘de 
samenwerking met Doetinchem vooralsnog niet aan te gaan’. 
 
De voorzitter leest ‘de samenwerking met Doetinchem vooralsnog niet aan te gaan, maar over te 
gaan tot een Europese aanbesteding.’ Daarmee wordt toch een keuze gemaakt. 
 
De heer Vossers  zegt dat iedereen mee mag doen aan die Europese aanbesteding. 
Hij bespeurt bij het CDA, de VVD en D66 wel enige steun voor zijn motie. Daarom betreurt hij het 
gebrek aan steun van andere partijen. 
Lokaal Belang kan niet meegaan met de motie die ondersteund wordt door de PvdA, het CDA, de 
VVD en D66. 
 
De heer Bruins zegt dat de motie van Lokaal Belang sympathiek is, maar niet door de VVD gesteund 
zal worden. De motie hecht te weinig waarde aan de samenwerking met Doetinchem en sluit te veel 
andere mogelijkheden ook uit. De motie van de gezamenlijke partijen is breder. 
 
Mevrouw Van der Meer  sluit zich volledig aan bij de heer Bruins. Zij is voor regionale samenwerking. 
Daarom moet ook eerst gekeken worden naar de twee opties waarin samengewerkt wordt. Als dat niet 
lukt, dan blijft Europese aanbesteding over. Het is toch wat schrijnend als gekeken wordt naar het 
werk dat Doetinchem al in dit voorstel heeft gestopt. 
D66 stemt niet in met de motie van Lokaal Belang omdat er onvoldoende aanpassingen hebben 
plaatsgevonden. 
 
De heer Menke  zegt dat er toch meer dan een nuanceverschil zit tussen beide moties. Lokaal Belang 
heeft het erover dat de samenwerking vooralsnog niet aangegaan wordt, maar dat overgegaan moet 
worden tot een Europese aanbesteding. Dat gooit niet de deur dicht, maar doet hem wel dicht, al is 
het nog net niet op slot. De motie van de vier partijen vraagt andere vormen te onderzoeken met als 
uitgangspunt het leveren van een goede prestatie tegen marktconforme prijzen, zoals de heer Bruins 
zegt. 
Overigens zei de heer Bruins iets over managers die onder druk veel beter presteren. Hij kent 
voorbeelden in de zorg en in de woningbouw die precies het tegenovergestelde bewijzen. 
Hij handhaaft de motie en is blij met de steun van de andere fracties. 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat het er voor het college niet makkelijker op wordt. Het college ontraadt 
beide moties, ook vanwege de uitvoerbaarheid. Na juli moet er een noodverband aangelegd worden. 
Er is wel enige tijd nodig om tot een goed voorstel te komen. Doetinchem zal daarnaast ook een stem 
hebben en dat is niet meer dan billijk. De huidige inzamelaars kan gevraagd worden een half jaar 
verder te gaan. De gemeente Doetinchem heeft dat overigens ook aangeboden. Voor een 
gemeenschappelijke regeling met Doetinchem moet de raad wel een mandaat afgeven. Er moet 
zekerheid zijn dat met Doetinchem gesproken kan worden. De tweede vraag is of Doetinchem nog wel 
verder wil praten, nadat het zoveel werk al verzet heeft. 
 
De heer Menke  snapt de twijfel van de wethouder niet. In de eerste termijn gaat hij niet in op de 
moties en nu pas ontraadt hij beide. Als er in de motie staat dat in overleg gegaan moet worden met 
Doetinchem is dat toch een mandaat? 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat er toch meer moet gebeuren, zoals het inzamelen na juni van het 
afval. 
 
De heer Menke zegt dat nog eens met Doetinchem gesproken moet worden over de punten die in de 
motie staan. Dat is toch duidelijk? 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat hij verder kan, als dat ook betekent dat voor kortere of langere tijd een 
gemeenschappelijke regeling aangegaan wordt met Doetinchem. 
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De heer Vossers  zegt dat zijn motie dan toch duidelijker was. Hij zegt dat het eerste geld al verdiend 
kan worden door de 5% toeslag te laten wegvallen vanwege de onzekerheid over de lengte van het 
contract. Nu weten de inzamelaars dat het eind december gebeurd is. 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat die informatie nog wel zwart op wit gezet moet worden. Het is nu niet 
zeker. 
 
Mevrouw Van der Meer  wil duidelijk maken dat het niet de bedoeling is dat Doetinchem nu een half 
jaar het afval gaat ophalen. 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat de besluiten van vanavond wel invloed hebben op de rest van het 
jaar. De motie vraagt om varianten van samenwerking met Doetinchem te onderzoeken. In die 
tussenperiode moet toch iets geregeld worden. 
 
De heer Vossers  zegt dat de huidige inzamelaars vast en zeker het contract willen verlengen. 
 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat dit ook per 1 juli met de gemeente Doetinchem gekund had. Hij hoort 
graag nog meer varianten, want het zijn er nu niet veel. 
 
Voorzitter Steentjes  zegt dat de wethouder vraagt of hij de tussenperiode met Doetinchem of de 
marktpartijen mag opvullen. Iedere zes weken is er raad. Als de wethouder onvoldoende weet, kan hij 
steeds terugkomen. 
 
De heer Bruins stelt voor dat het huidige contract verlengd wordt. Dat geeft de wethouder de tijd om 
met Doetinchem een alternatief te onderzoeken dan wel te concluderen dat het toch Europees 
aanbesteden wordt. 
 
De heer Hettinga  meent ook dat in de tussenperiode verdergegaan moet worden met de 
marktpartijen. Doetinchem zal anders voor die periode investeringen in vrachtwagens moeten doen. 
Bovendien worden dan verwachtingen geschapen en dat zou naar Doetinchem incorrect zijn. 
 
Mevrouw Van der Meer  zegt dat als je overgaat naar een andere aanbieder, er altijd overgangskosten 
zijn. Zij pleit er daarom voor voorlopig verder te gaan met de huidige inzamelaars. 
 
De heer Menke  ondersteunt de voorgaande sprekers. Anders worden onnodige kosten gemaakt. Hij 
vindt dat de wethouder mist laat ontstaan over de motie. De motie is duidelijk. Daarmee moet hij aan 
de slag. 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat hij niet het risico wilde lopen teruggefloten te worden. Hij zal kijken wat 
hij kan met de motie. 
 
Voorzitter Steentjes  zegt dat de motie van Lokaal Belang alleen gesteund wordt door de eigen 
fractie. De motie van de heer Menke wordt ondersteund door de PvdA, het CDA, D66 en de VVD en is 
met zeventien stemmen voor en tien stemmen tegen aangenomen. In dit geval mag de 
plaatsvervangend voorzitter meestemmen. Het raadsvoorstel is aangehouden. 
 
 
4. Regiovoorstel Achterhoek Agenda 2020 en Achterhoek Coöperatie 2020 
 
Mevrouw Ermers  zegt dat kennis delen kracht is. De tegeltjeswijsheden als ‘kennis is macht’ zijn 
algemeen bekend. Dergelijke wijsheid toont aan dat mensen terughoudend zijn in het tonen van de 
kennis die zij hebben. Het geeft hen een bepaalde plek die ze niet kwijt willen raken. Succesvolle 
organisaties zullen het delen van kennis moeten bevorderen. Het gaat om een cultuurverandering. 
Daarin is dit tegeltje de eerste stap: ‘kennis delen is kracht’. 
Het CDA stemt in met de voorbereiding en uitwerking van de transitie naar het tripartitemodel van de 
samenwerking in de Achterhoek. 
Punt 3 van het voorstel betreft de bezuinigingstaakstelling die eerder door de gemeenten aan de regio 
is opgelegd en voor het CDA niet ter discussie staat. 
Deze gemeente biedt veel mogelijkheden op het gebied van cultuur en historie, die nog beter vermarkt 
moeten worden. Dat kan alleen in regionaal en euregionaal verband. De Achterhoek is een sterke 
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handelsnaam. Samenwerken is loslaten van autonomie in de verwachting dat dit voordelen oplevert. 
Die verwachting heeft het CDA van de Coöperatie Achterhoek. Een van de voordelen is een netwerk 
dat zorgt voor korte lijnen, zodat niet meer over maar met elkaar gesproken wordt. Dan wordt er echt 
aan gewerkt om de Achterhoek in 2020 een vitale regio te laten zijn. De Coöperatie is een goed 
middel om de Agenda 2020 gezamenlijk uit te voeren. Zij ondersteunt het idee van de heer Wildschut, 
directeur van de Coöperatie, dat men aansluiting zoekt met bestaande belangenverenigingen en bij de 
inwoners. 
Het CDA ondersteunt dus dit raadsvoorstel. 
 
De heer Bruins  zegt dat het ook bij dit onderwerp gaat over samenwerking. De samenwerking in de 
regio koestert de VVD. Er moet echter niet te veel bezig gegaan worden met de structuur. Dat gaat ten 
koste van het werk dat moet gebeuren. Er kan nog veel meer uitgesleept worden. 
 
Mevrouw Van der Meer  zegt dat D66 instemt met het raadsvoorstel. Samenwerking van de 
gemeenten in de Achterhoek kan de hele regio op een hoger plan tillen. Het mag niet zo zijn dat 
gemeenten de Coöperatie gebruiken om hun eigen agendapunten op te voeren. De agenda moet 
bestaan uit zaken die de hele regio dienen en waartoe democratisch besloten is. De gemeenteraad 
moet op enigerlei wijze vertegenwoordigd zijn. Er moet geen ondemocratische tussenlaag tussen 
provincie en gemeente ontstaan. 
D66 stemt in met het voorstel, maar verwacht van de drie O’s dat gekomen wordt met een 
democratisch organisatievoorstel. 
 
De heer Finkenflügel  heeft toch een dubbel gevoel bij dit tweede agendapunt over samenwerking. 
Deze samenwerking is grootschaliger en de samenwerking in de regio mag verstevigd worden. Hij 
deelt de zorgen van de heer Bruins. Hij maakte lang deel uit van het algemeen bestuur, waarin vooral 
vertegenwoordigers vanuit de colleges zaten. Dat maakte het ondoorzichtig. Hij maakte de hervorming 
van dat kolossale bestuur naar de programmateams mee. Binnen drie jaar blijkt ook deze vorm niet te 
werken en moet er weer een slag gemaakt worden. Hij vraagt zich met mevrouw Van der Meer af hoe 
de raad grip kan hebben op wat er gebeurt. Het is te vaak eenrichtingsverkeer. Die zorg wordt ook met 
dit stuk niet weggenomen. De raad moet wel het gevoel hebben nog iets te kunnen sturen. 
Hoe vraagt op welke termijn de uitwerking van de positie van de gemeenten tegemoet gezien kan 
worden. 
De suggestie werd gedaan dat in de werkgroepen ook raadsleden zouden kunnen plaatsnemen. 
Evenals de heer Bruins ziet hij graag resultaten. 
 
De heer Menke  zegt dat er toch vorderingen gemaakt zijn, omdat voor de werkfabriek in de Dru de 
regio Achterhoek een tandenloze tijger was. Hij vindt dat het recentere elan voortgezet wordt in een 
soort coöperatieve onderneming. Die ontwikkeling steunt de PvdA. 
Niet de structuur, maar het resultaat is belangrijk. Door onderwijs en ondernemers partners te maken 
wordt dat beter. De heer Finkenflügel wilde ook het sociaal cultureel werk laten deelnemen. Dat mag, 
als het geen ‘babbelbox’ wordt, zoals de heer Haverdil zegt. 
De democratische legitimatie kan plaatsvinden via Berap, begrotingen en jaarrekeningen. Natuurlijk is 
het ook van belang om te weten welke onderwerpen spelen en ook om onderwerpen te kunnen 
aandragen. Hij betwijfelt of je raadsleden moet inzetten. Belangrijk is om afspraken te maken over 
vorderingen. 
 
Wethouder Haverdil is blij met de steun van alle fracties met betrekking tot het veranderingsproces in 
de regio. Naar mevrouw Ermers zegt hij dat het inderdaad zo is dat het handelsmerk van de 
Achterhoek uitgevent moet worden. Er heerst wel een cultuur van aanpakken, samenwerken en mooie 
producten maken. Dat is ook de formule van de drie O’s, samen doen. 
Alle fracties stellen de democratische legitimatie aan de orde. Dit is ook in het bestuur aan de orde. De 
rapportages zijn een instrument, maar de zaak moet niet te zwaar opgetuigd worden. Zoals de heer 
Bruins aangeeft, gaat dan weer de structuur belangrijk worden en dat is niet de bedoeling. Er moet 
wel een vorm van democratische legitimatie zijn en het moet afrekenbaar zijn. 
De drie O’s moeten zichzelf organiseren. Dat zal nog wel een proces van vallen en opstaan worden. 
Wellicht weet de griffie nog een hulpstructuur te bedenken, maar zijn voorkeur is om aan het werk te 
gaan. 
 
Voorzitter Steentjes  ziet dat er geen behoefte is aan een tweede termijn en ook niet aan hoofdelijke 
stemming. Hij concludeert dat het voorstel unaniem is aanvaard. 
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5. Stedenbouwkundig inrichtingsplan Varsseveld 
 
Mevrouw Hofs  zegt dat er al jaren gewerkt wordt aan het centrumplan van Varsseveld en ten aanzien 
van de gebouwen begint het aardig op orde te komen. Nu nog de infrastructuur. Varsseveld heeft 
ruimschoots ideeën ingebracht. De vertaling van die ideeën is omgezet in de herinrichting van het 
centrum. Het centrum moet een ruimte zijn waar het goed toeven is. Het plan is een mooie 
samenvatting van alle bijdragen. Zij gaat ook akkoord met de fasering, die de hinder zo veel mogelijk 
beperkt. 
Dit voorstel geeft aan dat er een extra bedrag van 675.000 euro nodig is. Lokaal Belang vraagt het 
college alles in het werk te stellen, zodat ook fase 2 in 2012 en fase 3 in 2013 uitgevoerd kunnen 
worden. 
 
De heer Hakvoort  zegt dat dit plan budgettair neutraal zou zijn, maar dit is al weer het tweede 
voorstel voor aanvullende financiering. Het geld is weer op en vrijwilligers hebben de bestrating 
rondom het Borchuus nu zelf in orde gemaakt. Hij looft het enthousiasme en de inzet van de inwoners 
van Varsseveld. Omdat toch al het plan bestaat om de inrichting gefaseerd uit te voeren, dient hij het 
volgende amendement in: 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 21 maart 2011, 
besluit het voorstel ‘Het college verzoeken om aanvullende financiering te vinden om het 
stedenbouwkundig inrichtingsplan te realiseren’ als volgt te wijzigen: ‘Het college verzoeken om 
binnen de begroting 2012-2013 aanvullende financiering te vinden om het stedenbouwkundig 
inrichtingsplan te realiseren’. 
Hij voegt hieraan toe dat de aanvullende gelden gevonden dienen te worden in de reguliere begroting 
en niet in de incidentele middelen en reserves. 
 
De heer Menke  zegt dat de PvdA dit een goed en evenwichtig stedenbouwkundig plan vindt. Er is een 
enorme bloemlezing van de ideeën van het maatschappelijk middenveld. Het plan is groter geworden 
en kwaliteit kost 975.000 euro, terwijl er nog slechts 300.000 beschikbaar is. 
Hij verzoekt aanvullende financiering te vinden. Van de PvdA mag het uit de Nuon-gelden. 
Toch heeft hij het gevoel dat de gemeente het inrichtingsplan niet helemaal in de greep heeft. Hij 
verzoekt een beeld van de uitgaven en de uit te geven bedragen voor de investeringen in het 
gemeentehuis, de hoek Spoorstraat, de parkeerplaatsen, de Van Pallandthal en de turnhal en het 
nieuwe Borchuus. 
 
De heer Bruins  zegt dat er geld moet zijn als je plannen maakt. De VVD is niet voor 
openeindconstructies. Als het college dit wil invullen uit het eigen budget, is het niet nodig dit hier te 
behandelen. Zit er ergens een addertje onder het gras? 
De VVD is natuurlijk voor een gefaseerde aanpak en wenst ook het plan financieel rond te krijgen. 
Over de Nuon-gelden is al gezegd dat deze niet gebruikt worden voor zaken die normaliter uit de 
begroting dienen te komen. Hoe denkt de wethouder dit plan te financieren? Hij hoort ook graag de 
onderbouwing daarvan voordat de VVD de goedkeuring geeft. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij op zoek was naar een inrichtingsplan, maar hij kwam een 
schetsvisie tegen. Hij zal wel iets gemist hebben. Hij vraagt of hiervoor een raadsvoorstel nodig is. 
Natuurlijk is er wel 21.000.000 euro verdwenen. Als de adviezen van de provincie opgevolgd waren, 
was er niet een dergelijk financieel risico ontstaan. 
Hij vraagt het college om terug te komen met een uitgewerkt inrichtings- en dekkingsplan. Dan zal D66 
er zeker mee instemmen, maar nu nog niet. 
 
Wethouder Rijnsaardt  snapt de intentie van het CDA. Als er uitgegaan wordt van zero base, kun je 
niet in die lege portemonnee naar geld zoeken. Als de Nuon-gelden uitgesloten worden, blijft alleen de 
investeringsstaat over. Het college zal met een plan komen. 
De heer Menke spreekt van een goed plan. Het is ook samen met de bevolking georganiseerd. Aan 
de rand van het centrumplan spelen zich ontwikkelingen af die niet altijd mee mochten tellen. Te 
denken is aan het gemeentehuis en de parkeergelegenheid daarvoor, maar ook aan de topsporthal en 
de Brede School. Hiermee geeft hij aan dat er dingen ontstaan zijn die niet vooraf in te schatten 
waren, bijvoorbeeld rond de bekabeling en de verplaatsing van trafohuisjes. 
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Hij tekent aan dat dit centrumplan voor een verhoudingsgewijs in den lande zeer laag bedrag 
gerealiseerd is. Hij is het met het CDA eens dat dit plan met veel inzet van vrijwilligers tot stand is 
gekomen. Het zou jammer zijn als de rem erop gezet wordt nu het bijna af is. 
De VVD geeft aan dat je van tevoren moet nadenken over het geld als je plannen maakt. Hij meent 
toch duidelijk gemaakt te hebben dat er beslist niet met de pet naar gegooid is. 
Naar D66 zegt hij dat het altijd duidelijk is geweest dat het college een keer naar de raad terug zou 
komen voor dit centrumplan. 
Hij neemt de opdracht aan om binnen de eigen middelen te gaan zoeken. 
 
Voorzitter Steentjes  vraagt of er behoefte is aan een tweede termijn. 
 
De heer Menke  wil reageren op het amendement van het CDA. Hij vraagt wat er moet gebeuren als 
blijkt dat er binnen de begroting geen ruimte is. Moet er dan gestopt worden als dit niet lukt? 
De heer Bruins zegt dat het niet uit de Nuon-gelden mag komen. Maar in de Nuon-gelden is ook een 
potje gereserveerd voor leefbaarheidsprojecten. Dus als er geen andere mogelijkheden zijn, moet het 
maar zo. Hij dringt nogmaals aan op een overzicht van de uitgaven. De wethouder vindt het allemaal 
wel meevallen. Het is maar waar je mee vergelijkt. 
 
De heer Bruins is blij met de toezegging van de wethouder en concludeert dat daarmee het 
amendement van het CDA overbodig is. 
 
Mevrouw Hofs  is tevreden met de toezegging van de wethouder. Zij steunt het amendement van het 
CDA niet, omdat er wellicht nog andere mogelijkheden zijn. Het is heel duidelijk dat het speelveld van 
het inrichtingsplan vergroot is. Het is goed dat een centrum op orde is. 
 
De heer Canter Cremers  vraagt of de wethouder nu nog terugkomt met een concreet inrichtingsplan. 
Of kan hij doen wat hem goeddunkt als hij het geld binnen de begroting vindt? 
 
De heer Hakvoort zegt naar mevrouw Hofs toe dat het amendement van het CDA niet bedoeld is om 
de zaken in Varsseveld te blokkeren. 
De heer Menke vraagt om een specificatie van de kosten. Dat is tijdens de raadsrotonde ook al 
gevraagd en ook hij ziet die lijst graag tegemoet. 
D66 stemt niet in en dan blokkeer je wel. 
Hij merkt op dat tegenvallers tijdig aan de raad gemeld moeten worden. 
Het CDA wil de Nuon-gelden uitsluiten, hoewel het eigen middelen zijn. Tegenvallers moeten niet zo 
opgevangen worden. Voor deze handelwijze was zijn fractie juist een beetje bang. 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat er geen tegenvallers waren. Het inrichtingsplan is het verlanglijstje van 
de Varssevelders. Het inrichtingsplan is geschetst naar aanleiding van de bloemlezing vanuit de 
bevolking. Hier hangt een ander prijskaartje aan. De raad als budgethouder beslist daarover. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij misschien een verkeerde voorstelling heeft van een 
inrichtingsplan. Voor hem is in ieder geval niet helder geworden dat dit het inrichtingsplan was. Hij licht 
toe dat D66 geen problemen heeft zo lang het geld binnen de begroting gevonden wordt. 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat deze toelichting maakt dat iedereen op dezelfde golflengte zit. 
 
Wethouder Van Balveren  wil ingaan op het amendement van het CDA, waarin staat dat binnen de 
begroting aanvullende financiering gezocht moet worden. In november 2010 is besloten dat op basis 
van zero base met 1.000.000 euro aanjaaggeld er structureel 1.000.000 euro uit de begroting gehaald 
moet worden. Die opdracht ligt er voor 2011, 2012 en 2013. Er zou dan nu een opdracht gegeven 
worden om in een lege portemonnee te gaan zoeken. Het bedrag kan op de investeringslijst komen, 
waarvoor ook een limiet is afgesproken. Dan bestaat het risico dat andere projecten die ook prioriteit 
hebben niet aan bod komen. Hij wil graag horen of echt bedoeld wordt binnen de huidige begroting, of 
dat het gaat om een prioritering op de investeringsstaat. 
Hij deelt niet de mening van de heer Canter Cremers dat het college zijn gang kan gaan als het 
bedrag binnen de begroting gevonden wordt. Daar ligt een taak van de raad. Het college kan de 
gelden binnen de begroting niet ongelimiteerd uitgeven. 
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De heer Bruins  vraagt of hij goed begrepen heeft dat de wethouder aangeeft dat zijn collega voor een 
onmogelijke taak staat. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het enige dat hij zijn collega Rijnsaardt zou kunnen adviseren is 
dat hij het moet zoeken in de investeringsstaat. 
 
De heer Bruins  vraagt of dit betekent dat met de uitvoering van de plannen gewacht wordt totdat de 
financiering rond is. 
 
Wethouder Van Balveren  heeft begrepen dat de eerste fase, waar al geld voor was, wordt uitgevoerd. 
Voor het vergrote gebied moet de uitvoering op termijn gebeuren, zodra de financiering rond is. 
 
De heer Hakvoort  klinkt het vreemd in de oren dat er voor dit jaar wel geld gereserveerd is, maar voor 
de volgende jaren niet. 
 
Wethouder Van Balveren  vindt dat niet vreemd, omdat het oorspronkelijk plan een kleiner gebied 
besloeg en daarvoor zijn gelden voorhanden. 
 
De heer Hakvoort zegt dat het uit de eigen middelen dient te komen, behalve uit de Nuon-gelden. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het dan een prioritering op de investeringsstaat wordt. 
 
De heer Canter Cremers  begrijpt dat er hier opnieuw over gesproken gaat worden. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het in de begroting aan de orde komt. Hij vult nog aan dat hij 
volgens zijn collega’s een onjuiste conclusie getrokken heeft door te zeggen dat de Nuon-gelden niet 
in aanmerking komen. 
 
De heer Menke zegt dat de PvdA de Nuon-gelden niet uitgesloten heeft. 
 
Mevrouw Hofs  zegt dat Lokaal Belang alle opties, inclusief de Nuon-gelden, openhoudt. 
 
De heer Bruins zegt al duidelijk gemaakt te hebben dat Nuon-gelden uitgesloten zijn. 
 
De heer Canter Cremers zegt dat de Nuon-gelden zoals bekend moeilijk liggen bij D66. Dus daar is 
hij niet voor. 
 
Voorzitter Steentjes concludeert dat een meerderheid van de raad de Nuon-gelden niet uitsluit, 
terwijl het CDA, de VVD en D66 dat wel doen. 
 
De griffier  zegt dat de wethouder aangeeft met het amendement te kunnen leven als het geld van de 
investeringsstaat mag komen. Heeft het CDA dan toch behoefte aan stemming over het 
amendement? 
 
De heer Hakvoort zegt dat hij al aangegeven had dat hij het voorstel van de wethouder aanvaardt. 
 
Voorzitter Steentjes concludeert dat het amendement dan niet meer in stemming hoeft te komen, 
omdat het college de aangepaste versie overneemt. De raad beslist. Hij ziet dat een meerderheid van 
de raad, bestaande uit de PvdA, Lokaal Belang en de VVD, het amendement niet wenselijk acht. 
 
 
6. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 
7. Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen 
 
Hierover zijn geen opmerkingen. 
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8. Ingekomen stukken 
 
Niemand wenst het woord te voeren. 
 
 
9. Vaststelling notulen raadsvergaderingen 20 en 24 januari 2011 
 
Er zijn geen reacties binnengekomen. De notulen van beide vergaderingen worden ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
 
10. Vragenhalfuur gemeenteraad 
 
Er zijn geen vragen ingediend. 
 
 
11. Sluiting 
 
Voorzitter  Steentjes  sluit de vergadering om 22.20 uur met dank aan iedereen voor zijn of haar 
bijdrage aan deze vergadering. 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       B.W.J.Steentjes 
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