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1. Opening 
 
De voorzitter opent om 20.00 uur de raadsvergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij meldt dat 
de heer Wildenbeest wegens ziekte afwezig is. 
Dan spreekt hij de gebruikelijke woorden ter opening van deze vergadering. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter zegt dat een punt is afgevoerd van de agenda, namelijk de gemeenschappelijke 
regeling met Doetinchem voor afvalinzameling. Hij constateert dat de raad met de agenda akkoord 
gaat. 
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat er nog een verdiepingsslag gemaakt moet worden, voordat dit punt in 
de raad kan komen. 
 
 
3. Afscheid en installatie raadsleden 
 
De heer Finkenflügel zegt dat mevrouw Beumer en de heer Bergevoet aangegeven hebben te 
vertrekken uit de raad. In de pers stond dat zij dat deels doen om persoonlijke redenen die hij 
uiteraard respecteert. Ook werd aangegeven dat zij dit doen vanwege het politieke klimaat. Als 
fractievoorzitter van de grootste fractie voelt hij zich medeverantwoordelijk voor dit klimaat. 
Hij kan zich niet herkennen in deze bevindingen en wijst op de zeer positief verlopen 
begrotingsvergadering. 
Hij acht het van belang om, hoewel nu het afscheid aan de orde is, rechtstreeks hierover van 
gedachten te wisselen. Hij nodigt beiden uit om hun visie op het politieke klimaat toe te lichten en 
tevens aan te geven of het gaat om een persoonlijk standpunt of om het standpunt van de fractie. 
 
De heer Bergevoet  zegt dat hij geen behoefte heeft om in debat te gaan over zijn ervaring met het 
politieke klimaat. Maar hij wil wel ingaan op de uitnodiging van de heer Finkenflügel, die ook al per 
brief gedaan was. Hij geeft wel aan dat hij geen mogelijkheid ziet om met de heer Finkenflügel tot 
overeenstemming te komen over de visie op het politieke klimaat. 
Hij merkt op dat ieder raadslid wel een eigenschap heeft die hij ook graag zou willen hebben. Hij 
noemt de welbespraaktheid van de heer Menke en het vermogen van de heren Sluiter en Bruins om 
overal aan mee te doen. Hij noemt de enorme aantallen kiezers die mevrouw Verwaaijen en de heer 
Vossers binnensleepten. Hij wijst op het vermogen van de heer Steentjes om alles bij elkaar te 
houden, op de onverzettelijkheid van de heer Haverdil, op het jeugdig enthousiasme van de heer 
Heldoorn en op de maatschappelijke gedrevenheid van de dames Hedin en Schoppers. Hij noemt ook 
de flair van de heer Rijnsaardt, de terriërmentaliteit van mevrouw Aalbers en de deskundigheid van de 
heer Van Balveren. Zo kan hij nog wel even doorgaan door bijvoorbeeld de inkleuring door de heer 
Van de Wardt van het raadslidmaatschap aan te halen. 
Voor hem stond het bevorderen van goede kwalitatieve besluitvorming voorop. Hij is geen politicus in 
de zin van een voorvechter van grootse idealen. Ieder vult het raadslidmaatschap op zijn manier in. 
Hij heeft in deze raad het respect voor elkaar en elkaars doelen gemist. 
Politiek klimaat is voor hem iedereen het gevoel te geven dat hij of zij ertoe doet. Dat heeft hij in deze 
raad gemist. 
 
Mevrouw Beumer  wil ingaan op het verzoek van de heer Finkenflügel. Zij stelt de vraag of politiek de 
helft plus een is. Zij zegt dat politiek de wijze is waarop in een samenleving de 
belangentegenstellingen tussen groepen en individuen tot hun recht komen. Democratie is de meest 
ideale vorm waarop je de samenleving kunt organiseren. Omdat het onmogelijk is dat iedereen 
meebeslist heeft men een representatieve democratie. 
Juist als, zoals hier, de verschillen tussen de fracties niet zo groot zijn, zou luisteren naar elkaar met 
hoofdletters geschreven moeten worden. 
D66 heeft zich constructief opgesteld en was bij de collegeonderhandelingen zelfs bereid het college 
te steunen zonder wethouderszetel. D66 heeft bewust voorzichtig geopereerd, omdat het wilde leren. 
Haar beleving van de politiek is dat er een soort argwaan naar de ander bestaat. Daarbij spelen macht 
en onzekerheid een rol. Zij vindt dat vaak snel geoordeeld en weinig bevraagd wordt. De politiek 
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kende in Oude IJsselstreek erg veel emotie. Het wordt vaak persoonlijk gemaakt, waardoor 
argumenten van de ander niet meer gehoord worden. 
Politiek is een machtsspel. Zij heeft ontdekt dat het huidige politieke klimaat niet bij haar past. Het 
maakte haar zelfs ziek. Zij is de politiek met idealisme ingegaan en streefde naar betere 
samenwerking in de raad. Maar als haar woorden er niet meer toe doen of zelfs als verwijtend worden 
beleefd en er beschuldigingen geuit worden, dan kan zij haar politieke verantwoordelijkheid niet langer 
opbrengen. Zij wil daarvoor niet haar gezin en haar gezondheid opgeven. 
Zij betreurt dat zij zo snel haar taak beëindigt en hoopt dat de raadsleden samen op respectvolle wijze 
verdergaan. Zij heeft vertrouwen in de raadsleden waarmee zij heeft mogen samenwerken van alle 
partijen. 
Zij dankt voor de samenwerking en wenst ieder veel wijsheid toe. 
Zij zegt dat dit haar persoonlijke visie is. Deze wordt echter wel door de fractie, de fractieassistenten 
en het bestuur gedeeld. 
 
De heer Finkenflügel dankt voor de reactie van beide sprekers. 
De heer Bergevoet geeft aan dat hij respect voor elkaar en elkaars doelen belangrijk vindt. Hij denkt 
dat dit geldt voor alle raadsleden. 
Mevrouw Beumer spreekt over de emotie in de politiek. Het kan zijn dat vanuit de emotie het respect 
voor elkaar af en toe onder druk is komen te staan. Hij hoopt dat dit niet de hoofdreden geweest is 
waarom zij de politiek verlaat. 
Hij roept alle raadsleden op de gesproken woorden in gedachten te houden. 
 
De voorzitter  spreekt mevrouw Beumer en de heer Bergevoet toe. 
Hij zegt dat dit een gevoelig moment is. De emotie en ook een beetje de pijn vanwege het vertrek was 
te proeven. In de brief gaven zij aan dat het moeilijk is om werk, gezin en politiek te combineren. Toch 
kunnen ze elkaar ook positief beïnvloeden. Daarom heeft hij begrip voor het vertrek, maar vindt het 
wel jammer. 
Hoe komt het dat die combinatie zo zwaar weegt? Het is van belang dat de volksvertegenwoordiging 
een goede mix blijft van de samenleving. 
Een andere reden van het vertrek zit in de beleving van de politieke arena. In de politiek speel je de 
rol van volksvertegenwoordiger die staat voor bepaalde ideeën en voor groepen kiezers. Je zit hier 
ook niet om het met elkaar eens te zijn. Maar het politieke spel moet wel met waardigheid en met 
hoffelijkheid gespeeld worden. De eerste debatregel in de debattraining laatst was: ‘Wie iets stelt, 
moet het ook aantonen.’ De burgers zullen er zeker respect voor opbrengen als de raad het goede 
voorbeeld geeft op deze punten. Bewaakt moet worden dat er niet op de persoon gespeeld wordt. 
Hij richt zich tot Claudia Beumer en zegt dat zij een stormachtige entree gemaakt heeft in de politiek. 
Ineens waren de witte jassen van D66 overal in de gemeente te zien. Als lijsttrekker en 
fractievoorzitter heeft zij er erg aan getrokken. Zij is een betrokken en open politica, die van haar hart 
geen moordkuil maakt. Zij heeft zich zowel ingezet voor de politiek als voor het goed laten verlopen 
van het politieke bedrijf door het presidiumlidmaatschap en de bereidheid om rotondevoorzitter te zijn. 
Het moet niet altijd meevallen om een nieuwe partij te loodsen in de politiek en daarbij ook de 
verwachtingsvolle achterban tevreden te stellen. 
Hij wenst haar veel succes in haar nieuwe baan en het nieuwe huis en hoopt dat zij positief zal terug 
denken aan de ups en downs van deze periode. (applaus) 
 
Hij spreekt dan Raymond Bergevoet toe die na ruim twaalf jaar, waarvan de helft in Gendringen, de 
politiek verlaat. Hij heeft vernomen dat het gemeentewapen van Gendringen bij hem in de werkkamer 
hangt. Dat zegt wel iets over de betrokkenheid. 
De gemeente heeft kunnen profiteren van zijn kwaliteiten, met name in de financiële dossiers. Hij zegt 
dat de kwaliteit van het bestuur gebaat is bij een krachtige oppositie. 
Hij zal hem, evenals mevrouw Beumer, de penning van de gemeente Oude IJsselstreek, vergezeld 
van een boeket bloemen, overhandigen. (applaus) 
Vervolgens schorst hij de vergadering enkele minuten. 
 
De voorzitter  heropent de vergadering en meldt dat de heren Hettinga en Canter Cremers bereid zijn 
de vacante zetels in te nemen. Hij vraagt of de heren Finkenflügel, Menke en Sluiter samen de 
Commissie voor de Geloofsbrieven willen vormen. Hij schorst voor dit onderzoek de vergadering 
enkele minuten. 
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De heer Finkenflügel zegt dat de commissie adviseert beide heren toe te laten. Er zijn geen zaken 
gevonden die een beletsel zouden kunnen vormen. 
 
De voorzitter  installeert de heren Hettinga en Canter Cremers in de raad door het afnemen van de 
eed en de belofte. (applaus) 
 
 
4. Bestemmingsplan Hoge Rokken Gendringen 
 
De raad gaat met dit voorstel akkoord. 
 
 
5. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 
 
De raad gaat met dit voorstel akkoord. 
 
 
6. Bestemmingsplan Berghseweg Varsselder 
 
De heer Aaldering zegt dat er in 2002 een leefbaarheidsplan is opgesteld voor Varsselder-
Veldhunten. In 2006 is gestart met een integraal project met als speerpunten 
woningbouwmogelijkheden en herinrichting sportcomplex, realiseren van het dorpshart, onderzoek 
gemeenschapshuis en verkeersveiligheid. Er is jarenlang nagedacht om tot een goed plan te komen. 
Vanavond wordt besloten over het bestemmingsplan Kleine Kernen, Locatie Berghseweg, dat beter 
bekendstaat als het plan Van de Pavert. Door dit plan ontstonden mogelijkheden om knelpunten op te 
lossen. Lokaal Belang is dan ook voor dit bestemmingsplan. 
In 2010 is aan de Stichting Gemeenschapshuis een bouwvergunning verleend om het 
verenigingsgebouw uit te breiden tot een gemeenschapshuis. Er is een bezwaarschrift ingediend dat 
ook betrekking heeft op de locatie Berghseweg. De bezwaren hebben niet tot een wijziging geleid. 
Deze zaken staan niet los van elkaar. Vrijwilligers staan al te popelen om op de Nationale 
Vrijwilligersdag van 17 maart de schop in de grond te steken om het gemeenschapshuis te realiseren. 
Lokaal Belang verzoekt het college vertraging te voorkomen. 
 
Mevrouw Ermers zegt dat het CDA kan instemmen met het voorliggende voorstel. 
Zij merkt wel op dat zij vandaag contact heeft gehad met de voorzitter van de vereniging 
Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten, de heer Klompenhouwer. Deze vraagt zich af of het geplande 
woningbouwprogramma voldoende recht doet aan de uitkomsten van het behoefteonderzoek. 
Zij vraagt of het college deze zorg deelt. (applaus, maidenspeech) 
 
Mevrouw Van der Meer  sluit zich hierbij aan en zegt dat er twee onderzoeken zijn gedaan naar de 
woningbehoeften. De gemeente moet wel goed kijken of het plan wel aansluit bij de behoeften. 
 
Wethouder Haverdil  hoopt dat 17 maart ook een gedenkwaardige dag wordt voor Varsselder-
Veldhunten. 
Er is al een uitnodiging voor een gesprek met de heer Rijnsaardt en hem ontvangen. 
Hij kan de zorg van de heer Klompenhouwer wel delen, maar vanwege de economische crisis staat de 
financiering van de bouw onder druk. Hij kan niet met zekerheid zeggen of de afgesproken twaalf 
woningen ook gebouwd kunnen worden. 
Hij zegt wel toe te willen kijken of de plannen bijgesteld moeten worden als de behoefte inmiddels 
veranderd blijkt. 
 
De voorzitter constateert dat de hele raad instemt met dit voorstel. 
 
 
7. Regionale woonvisie 
 
De heer Bruins  zegt dat het pijnlijk is om afscheid te moeten nemen van grote groeicijfers. Gezien de 
economische crisis moeten vraag en aanbod weer in evenwicht gebracht worden. De VVD kiest 
daarbij voor marktwerking in plaats van opleggen van bovenaf. Daarbij is wel regionale afstemming 
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nodig die echter niet mag leiden tot het op slot zetten van de woningbouw in de ene gemeente, terwijl 
de andere gemeente nog volop kan bouwen zonder dat er vraag naar woningen is. 
Bij de geplande woningbouw waren ook samenhangende voorzieningen geregeld. Deze moeten nu 
niet als een kaartenhuis ineenstorten. Nader onderzoek van de verminderde woningbouw voor andere 
beleidsgebieden door het college wordt wenselijk geacht. 
Waar vraag is naar woningbouw mag de bouw niet op slot gaan. Daarbij is maatwerk nodig. 
Om willekeur te voorkomen legt de VVD zich met tegenzin neer bij de door het college voorgestelde 
werkwijze. Deze tegenzin heeft betrekking op het teruggaan in aantallen en niet op de uitwerking door 
het college. 
 
De heer Finkenflügel zegt dat de regionale woonvisie gekenmerkt wordt door drie overwegingen, 
namelijk vergrijzing, aanstaande krimp en de economische crisis. Er zijn signalen dat het dieptepunt 
van de crisis voorbij is en ook de krimp is iets wat niet gezien moet worden als voldongen feit. 
Natuurlijk moet op de actualiteit ingespeeld worden. 
Lokaal Belang vindt het belangrijk om zowel te spreken over aantallen als over de verdeling daarvan 
over de kernen. Er wordt ingezet op het doorgaan van de centrumplannen. In de aantallen en de 
verdeling moet geschoven kunnen worden door de raad. 
De woonvisie wordt elk jaar gemonitord en dat is van belang voor het bekijken van de aantallen en het 
eventueel bijstellen van de plannen. 
Hij bepleit om alle plannen overeind te houden en alle zoekgebieden te laten staan. Dat komt wel op 
tafel als het actueel is en er keuzes gemaakt moeten worden. 
Het maximaal mogelijke tekort moet niet weggeschreven worden, want er kan nog gezocht worden 
naar oplossingen. 
De fractie hecht erg aan de voorzieningen in grote en kleine kernen. Goede voorzieningen trekken ook 
weer inwoners aan. 
 
De heer Steentje s zegt dat in 2005/2006 de woningaantallen in het kader van OWN 2020 besproken 
zijn. Hij heeft toen gezegd dat deze aantallen onrealistisch waren. Ook de provincie heeft meerdere 
malen aangegeven dat het college meer realistisch diende te zijn. 
Hoe kijkt de heer Finkenflügel nu tegen het beleid aan dat ongeveer 26 miljoen euro gekost heeft? 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat hij achter het beleid blijft staan. Daarom wil hij ook niet op voorhand 
schrappen in plannen. Wat het realisme betreft heeft ook de provincie steeds gezegd dat de plannen 
uitvoerbaar waren en heeft deze de gemeente gesteund. 
 
De heer Steentje s zegt dat de provincie de plannen wel erg ambitieus noemde en adviseerde om tot 
afstemming van de woonplannen binnen de Achterhoek te komen. 
Hij vraagt of de heer Finkenflügel zich verantwoordelijk voelt voor die 26 miljoen euro. 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat hij er moeite mee heeft om uit te gaan van een verlies van 
26 miljoen euro. Er is nog veel in uitvoering en de getallen zijn zeker niet definitief. 
 
De heer Van de Wardt  heeft het stuk ‘de prijs voor blinde ambitie’ genoemd. De woonvisie kost de 
gemeente ruim 26 miljoen euro. Ruim 60% van het Nuongeld staat op de tocht. 
Het CDA heeft hier vanaf 2005 bij herhaling voor gewaarschuwd. Bij het vaststellen van de visie OWN 
2020 heeft de fractie gezegd dat er sprake was van een ambitieuze visie op bevolkingsgroei en 
woningbouw, waarbij onderbouwing veelal onderbrak. Het CDA heeft dan ook niet ingestemd met het 
voorbereidingskrediet van drie keer 0,5 miljoen euro en afstand genomen van de totaalbenadering 
door het college. Het CDA wilde uitgaan van een separate projectbenadering en vindt dat nog steeds. 
In 2007 heeft het CDA het naïef genoemd dat het college een toekomstvisie presenteerde zonder af te 
stemmen met de provincie en de regio. Al vanaf 2005 werd de Achterhoek geconfronteerd met een 
negatieve bevolkingsaanwas. In april 2008 vroeg het CDA om op korte termijn de groeiambitie en de 
voortgang van OWN 2020 ter discussie te stellen. De portefeuillehouder liet namelijk weten ook 
tevreden te zijn met een groei tot 43.000 inwoners. De andere fracties steunden dit niet, terwijl bij de 
Woonvisie 2008-2015 gekozen werd voor een behoud van 40.000 inwoners. 
Hij wil toch enkele commentaren van de coalitiefracties memoreren: “Wat wil het CDA toch steeds aan 
de orde stellen? OWN 2020 is een langetermijnvisie. Hoezo nu evalueren?” “Het grijsgedraaide cd’tje.” 
“Krimp is een keuze.” “Dat het CDA kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit doet geen recht aan de 
plannen.” “Wij zetten geen plannen in de kast om ze af te stoffen.” “Nee-partij”, “knakenpoetsers” 
enzovoort. 
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De krimp is niet het probleem, maar het ontkennen daarvan. 
Het college is jarenlang ver voor de regionale muziek uitgelopen. Thans doet men een moreel beroep 
op de solidariteitsgedachte tot het instellen van een krimpfonds ter financiële compensatie van een 
beleid dat grotendeels gebaseerd is op wishful thinking onder het mom van ‘the sky is the limit’. 
Dit leidt tot dubbele gevoelens bij verschillende partijen. 
Wat verstaat dit college onder solidariteit en op welke wijze gaat het college om met de invulling van 
solidariteit richting de regio? 
Ondanks een nieuw collegeakkoord en de instemming van het college met de woonvisie kan het CDA 
niet anders dan vaststellen dat het onheil reeds is geschied. Het Nuongeld is grotendeels weg en er 
valt geen knaak meer te poetsen. Waarom ontkenden de coalitiepartijen categorisch dat evaluatie 
nodig was? Hij vraagt zich af hoe ambitieus je mag zijn als je bestuurt met geld van en voor de burger. 
Moet je de ambitie niet regelmatig toetsen aan een risicoprofiel? Is er ooit rekening gehouden met een 
pessimistisch scenario? Welke gevolgen zijn er behalve voor de woningbouw voor de voorzieningen? 
Welke gevolgen heeft de bijstelling van 47.000 inwoners naar de huidige realiteit van het 
coalitieakkoord voor OWN 2020? 
Wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Er zijn een aantal risicoverhogende effecten in de huizenmarkt 
opgetreden. Er is sprake van teruglopende afzet van vastgoed en bouwgrond, risicomijdend gedrag 
van vastgoedpartijen en moeizame financiering. Het gaat het CDA toch te ver om de gevolgen geheel 
aan deze crisis op te hangen. Door de blinde ambities ontbrak bewust of onbewust de 
risicobeheersing. Er is ook niet tijdig op veranderende omgevingsfactoren ingespeeld. Uit de 
opgenomen inventarisaties van risico’s in de Programmabegroting 2010-2013 blijkt dat geen sprake is 
van risicobeheersing. Het totale afbreukrisico wordt geraamd op 6,9 miljoen euro. Drie maanden later 
wordt de raad geconfronteerd met een afbreukrisico van ruim 26 miljoen euro. 
Er zijn in het verleden portefeuillehouders voor minder ingrijpende zaken opgestapt. Hij vraagt met 
name ook de VVD of de coalitie vindt dat dit afgedaan kan worden als een normaal bedrijfsrisico. 
Wil men dit bedrag gewoon afboeken en overgaan tot de orde van de dag? 
Of deze visie nu wel of niet vastgesteld wordt, er zal voorlopig minder gebouwd kunnen worden. Hij 
vraagt of de andere fracties bereid zijn de woonvisie serieus te nemen en uit te voeren. Zijn de fracties 
bereid om raadsbreed op te trekken in de erkenning dat het roer om moet? Er zal vooral ingezet 
moeten worden op de woningbehoefte van de inwoners middels herstructurering, toevoeging van 
nultredenwoningen, meer aandacht voor huurwoningen in nieuwbouw, aandacht voor starters, het 
collectief particulier opdrachtgeverschap en de combinatie wonen, welzijn en zorg. 
Monitoren van de ontwikkelingen is van groot belang. Het VAB-beleid wordt door de fractie gesteund, 
waarbij er wel regionale afstemming nodig is. 
Het CDA stelt de regionale woonvisie Achterhoek vast, maar neemt afstand van het in het verleden 
gevoerde beleid en de daaraan verbonden consequenties. Het CDA heeft bij punt 3A kennisgenomen 
van punt 1 en stemt in met de punten 2 en 3. De fractie eist dat het hele bedrag in de Jaarrekening 
2010 wordt opgenomen, conform het voorzichtigheidsprincipe. Want toekomstige colleges moeten niet 
met deze erfenis belast worden. Daarmee presenteert de gemeente weer een realistische begroting. 
Als verliezen lager uitpakken, kan op dat moment een aanpassing plaatsvinden. 
De fractie vraagt of de gemeente de beleidslijn van Doetinchem overneemt om de jaarlijkse structurele 
besparing van in dit geval 2,6 miljoen euro gedurende tien jaar op te nemen ter compensatie van de 
verliespost van 26 miljoen euro. Of wordt het verlies jaarlijks doorbelast naar de inwoners? 
Het college is te vergelijken met een viermansbob. De essentiële functies zijn de stuurman en de 
remmer. Het is duidelijk wie in dit dossier de stuurman was, maar was de remmer wel voldoende 
alert? 
 
De heer Menke  zegt dat het college van de PvdA te veel vraagt, wanneer deze de regionale 
woonvisie zou moeten onderschrijven. Met deze woonvisie kom je niet tot een bruisende Achterhoek 
waar het ook goed wonen is. 
In deze woonvisie wordt het aantal te bouwen woningen teruggebracht van ruim 14.000 woningen 
naar 5900 woningen. Dat geintje kost de Achterhoek meer dan 150 miljoen euro. Want naast Oude 
IJsselstreek zijn ook Doetinchem met 37 miljoen euro en Bronkhorst met 26 miljoen euro het schip 
ingegaan. 
 
Mevrouw Aalbers  wijst erop dat Nijmegen met 160.000 inwoners een risico loopt van 28 miljoen euro. 
 
De heer Menke  zegt dat hij hier zo op terugkomt. Het rapport ‘Pieken in de delta’ stelt dat de stedelijke 
gebieden juist bevoordeeld worden. 



Notulen raad 20-1-2011vastgesteld op 21-3-2011  7 

De gemeente laat zich geweldig beetnemen op deze manier. Zowel Rijk als provincie hebben de 
woningbouw in de Achterhoek de laatste jaren behoorlijk aangejaagd en nu maken zij een noodstop. 
Gemeenten en corporaties lopen achter dit zigzagbeleid aan. 
 
De heer Steentjes  maakt een kanttekening bij het aanjagen van de woningbouw door de provincie. 
De provincie heeft gezegd dat ambitie goed was, maar dat afstemming in de regio nodig was. De 
coalitie wilde 3800 van de 9500 woningen bouwen. Er is overeenstemming bereikt over de bouw van 
1400 woningen plus ongeveer 700 stuks vanwege te slopen woningen. Daaraan had de gemeente 
zich moeten conformeren. Maar er zijn veel meer woningen gebouwd. Dus dat aanjagen door de 
provincie ligt wel iets anders. De commissaris van de koningin zei in Terborg dat de gemeente 
voorzichtiger moet zijn met de woningaantallen. 
 
De heer Menke  zegt dat de commissaris juist de ambitie prees. 
In OWN 2020 was een groei voorzien naar 47.000 inwoners, waar 3800 woningen bij hoorden. Die 
ambitie is later bijgesteld naar 2500 woningen. Die verhouding is dus ook niet zo raar, omdat blijkt dat 
de tekorten elders vergelijkbaar zijn. 
De PvdA-fractie is ervan overtuigd dat deze regionale woonvisie de verkeerde richting uitgaat. 
Natuurlijk ontkent de PvdA-fractie niet dat de woningmarkt in combinatie met de economische crisis op 
dit moment stokt en op slot zit. Ook ziet de PvdA-fractie dat er een grotere vraag is naar andere 
woningtypen en dat de kwaliteit van bestaande woningen in de Achterhoek nog veel beter kan. 
Natuurlijk moeten de risico’s voor corporaties en gemeenten te overzien zijn en moet de hoeveelheid 
woningen aansluiten op de vraag. 
Maar de PvdA-fractie is tegen maatregelen zoals het nu al terugdraaien van bouwprogramma’s en 
investeringen in werkgelegenheid en industrieterreinen. Daarmee gaat de Achterhoek op slot en komt 
het meest pessimistische scenario vanzelf uit. 
De PvdA-fractie blijft de idee dat de bevolkingskrimp in de Achterhoek onvermijdelijk is met kracht 
bestrijden. Krimp is een politieke keuze. Krimp van het inwonertal is een gevolg van de beleidskeuzes 
die worden gemaakt ten gunste van het stedelijk gebied. Een beleid gebaseerd op het rapport van het 
Ruimtelijk Planbureau ‘Pieken in de delta’. Dit beleid heeft de afgelopen jaren het economische beleid 
inderdaad sterk beïnvloed. Niet alleen in de keuzen voor vestigingsplaatsen van bedrijven maar ook in 
de oriëntatie op economie, werkgelegenheid en woningbouw. 
Krimp is geen gegeven maar een keuze. Toch laat men zich in de Achterhoek leiden door 
krimpgoeroes en daar krijgt men in de toekomst erg veel spijt van. De voorspellingen, ook in de 
woonvisie, zijn namelijk gebaseerd op zeer pessimistische uitgangspunten en op twijfelachtige 
aannames. Bovendien worden de regionale demografische en economische ontwikkelingen enorm 
eenzijdig belicht. De woonvisie gaat bijvoorbeeld uit van Primoscijfers. De bevolkingsprognoses voor 
de Achterhoek liggen bij het CBS 10% hoger. Dit alleen al betekent een verschil van meer dan 
zeshonderd woningen. 
Overigens noemt datzelfde CBS de gemeente Oude IJsselstreek een gunstige uitzondering en de 
meest stabiele gemeente als het gaat om de bevolkingsdaling in de Achterhoek. Spreker noemt dit 
een bewijs dat het beleid van de afgelopen jaren heeft gewerkt. 
De PvdA-fractie staat gelukkig steeds minder alleen in haar strijd. Niet alleen door bijvoorbeeld een 
column als die van Frans Miggelbrink in de ‘Gelderlander’ van afgelopen zaterdag maar ook door een 
onverwacht tegengeluid rechtstreeks vanuit de bakermat van het hele krimpgedoe, uit Limburg, door 
de nieuwe burgemeester van Maastricht. 
Hoes zei in z’n nieuwjaarstoespraak dat het een schande zou zijn als zijn stad zich neerlegt bij krimp 
van de bevolking. Hij wil de komende jaren Zuid-Limburg sterk op de kaart zetten en voorkomen dat 
het aantal bewoners in zijn regio verder krimpt. Want naar zijn mening heeft Zuid-Limburg zoveel te 
bieden dat het een brevet van onvermogen zou zijn als men dat laat gebeuren. 
Dat zouden bestuurders in de Achterhoek ook moeten vinden. Besturen is namelijk niet afwachten en 
achterover leunen. Besturen is visie tonen en lef. Besturen is kansen oppakken, uitbouwen en 
uitbuiten. Want als de Achterhoek de bevolkingskrimp accepteert, wat blijft er dan over van de 
Achterhoek? Welke investeerders komen er dan nog naar deze regio? Krimp is ook een negatieve 
emotie en is niet uitnodigend naar de jongeren in de regio. 
Je hoeft geen deskundige, geen wetenschappelijk onderzoeker of invloedrijk persoon te zijn om te 
kunnen constateren dat er sprake is van krimp omdat alles geprojecteerd wordt op de Randstad. Hij 
zegt dat deze regio wel degelijk centraal ligt, omdat de steden Düsseldorf en Keulen en de 
universiteitssteden Nijmegen en Twente alle binnen een uur rijden te bereiken zijn. Bovendien geldt 
dat ook voor het Ruhrgebied met 17 miljoen inwoners en voor een bloeiende regio als het knooppunt 
Arnhem-Nijmegen. 
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Hij roept iedereen op de landsgrenzen te vergeten en zich eens te gaan richten op het ommeland. 
De opdracht aan bestuurders is dus inwoners in de Achterhoek aan de streek te binden door 
voldoende betaalbare en kwalitatieve huisvesting te realiseren voor jongeren, door de Achterhoek 
cultureel interessanter te maken en door het uitbouwen van grensoverschrijdende verbindingen. 
De PvdA-fractie kan volgens sommigen lekker naïef zijn, maar vindt dat het afgelopen moet zijn met 
de oren laten hangen naar doemdenkers. 
Hij gaat dan in op de lokale keuzes. Deze verkeerde woonvisie wordt volgens hem gewoon door de 
strot geduwd. En als je dan met het mes op de keel moet voldoen aan de uitgangspunten, dan 
probeer je maar van de nood een deugd te maken. Dat heeft het college gedaan door een 
verdeelsleutel voor de Oude IJsselstreek te maken en door te kiezen voor huisvesting van de 
verschillende doelgroepen, voor kwaliteit, voor de centrumplannen en voor kleine kernen. 
Hij zegt dat dit ook de keuzes zijn die de PvdA-fractie onder de gegeven omstandigheden gemaakt 
zou hebben. 
Ten slotte het geld. Als de Achterhoek zich moet scharen achter een visie waar de gemeente alleen 
maar slechter op wordt, dan kan het niet zo zijn dat de gemeente zelf voor die kosten zou moeten 
opdraaien. 
De provincie en het Rijk nemen een enorme verantwoordelijkheid op hun schouders door de 
Achterhoek deze richting op te duwen. De PvdA-fractie vindt daarom dat wie bepaalt, betaalt. 
De PvdA-fractie stemt dus tegen de Regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat D66 met de voorliggende woonvisie eindelijk realisme ziet komen 
in het bouwbeleid. D66 steunt deze visie. 
Tegelijkertijd maakt D66 zich ernstige zorgen over de geloofwaardigheid van dit college in het 
algemeen en de betrokken wethouders in het bijzonder. 
Het beleid van het college was tot voor kort gericht op een niet onderbouwde groei naar 47.000 
inwoners. Het ambitieniveau is de afgelopen jaren vooral op initiatief van Lokaal Belang naar beneden 
bijgesteld. Het lijkt er sterk op dat het college onvoldoende gevoel heeft gehad voor de demografische 
ontwikkelingen en de gevolgen daarvan. Hij licht dit toe met een terugblik. 
In 2007 werden de risico’s van het grondbedrijf geschat op 137.000 euro. Twee jaar later was dit al 
ruim 5 miljoen euro en dat is nog steeds een factor 5 lager dan de huidige 26 miljoen euro. De 
bevolking wordt nu opgezadeld met het desastreuze beleid van het college. Het college draagt 
hiervoor directe verantwoordelijkheid. Hij vindt het onbegrijpelijk dat het college de eigen 
verantwoordelijkheid niet inziet en de schuld overal neerlegt behalve bij het eigen beleid. Daarom 
vraagt hij de verantwoordelijke wethouders en het college om expliciet uit te spreken hoe zij hun 
verantwoordelijkheid ervaren en welke consequenties zij daaraan verbinden. Hij komt hier in de 
tweede termijn zo nodig op terug. 
De bevolking krijgt de rekening gepresenteerd. In het rapport van Atrivé staat dat een leegstandsfrictie 
van 1,5% tot 2% gezond is voor de woningmarkt. Er staan nu ruim zeshonderd woningen, 5% van het 
particuliere woningbezit, in de verkoop. De markt voor koopwoningen in de gemeente staat er 
belabberd voor. Natuurlijk is een deel van de problematiek te wijten aan de economische crisis, 
evenals aan de terughoudendheid bij hypotheekverstrekkers, de discussie over de hypotheekrente en 
de werkloosheid. Een deel is echter zeker te wijten aan het collegebeleid dat tot zijn verbazing al jaren 
door de VVD gesteund wordt. 
De schadepost is dramatisch en kan door tegenvallers en door de grondaankopen voor bedrijvigheid 
nog verder toenemen. D66 verneemt graag de mening van het college hierover. 
De dekking is nog onduidelijk. D66 lijkt het goed om meteen een grote voorziening te treffen. De 
Nuongelden lijken hiermee in rook te zijn opgegaan. Ondersteuning door de provincie lijkt vergezocht. 
Immers, deze gemeente had relatief de grootste bouwcapaciteit in de Achterhoek. Doetinchem is als 
centrumgemeente een ander verhaal. 
Er komen nog heel wat bezuinigingen op de gemeente af. Daarom moet nu al geld opzijgezet worden. 
Anders dreigt wellicht dat Oude IJsselstreek een artikel 12-gemeente wordt en zullen de ozb-lasten 
voor de inwoners sterk toenemen. 
Voor het weinige dat nog gerealiseerd kan worden gaat de voorkeur uit naar zo veel mogelijk 
vraaggestuurd bouwen van duurzame en leeftijdsbestendige woningen in de kleine kernen. 
(maidenspeech, applaus) 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat in deze maidenspeech wel een aantal behoorlijk scherpe stellingen 
geponeerd worden. De heer Canter Cremers stelt meteen de geloofwaardigheid van het college aan 
de orde en spreekt over desastreus beleid, een debacle, het trekken van consequenties en het nemen 
van de eigen verantwoordelijkheid. 



Notulen raad 20-1-2011vastgesteld op 21-3-2011  9 

Spreker vertaalt dit als een verzoek aan het college om op te stappen. Klopt dat? 
 
De heer Canter Cremers laat dit aan het college over. 
 
De heer Finkenflügel  vindt dat de heer Canter Cremers nu moet bewijzen wat hij zegt. Dat is een 
debatregel en ook een traditie. 
 
De heer Menke  vindt dit een gedurfde maidenspeech, met name vanwege woorden als desastreus, 
geloofwaardigheid en verantwoordelijkheid nemen. Hij mist nog de motie van wantrouwen. 
In het Atrivérapport gaat het ook om huurwoningen, waarbij die norm van 1,5% leegstand genoemd 
wordt. Voor een woning hier geldt een wachttijd van drie jaar. De crisis is toegeslagen op de 
koopwoningenmarkt. Voor de huurmarkt is het nodig dat er meer woningen komen om die 
onacceptabele wachttijd te verminderen. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hier zonder twijfel nog een hobbel zit. Hij praat echter over de 
langere termijn. Overigens geldt in deze gemeente ook dat er het grootste aantal weigeringen van 
acceptatie van een woning is. Voordat men een woning accepteert, heeft men er al drie geweigerd. 
Die wachttijden zijn dus tamelijk artificieel. 
 
De heer Menke  vraagt waar deze informatie vandaan komt. Bij drie weigeringen sta je onderaan de 
lijst. 
 
Mevrouw Ermers  zegt dat zij het jammer vindt dat raadsleden niet mochten interrumperen bij het 
verhaal van de heer Finkenflügel, terwijl hij nu wel de heer Canter Cremers kan interrumperen. 
 
De voorzitter  zegt dat hij gevraagd heeft te stoppen met interrumperen bij het verhaal van de heer 
Menke, omdat er al een aantal interrupties gepleegd was. Een spreker moet ook de kans krijgen zijn 
verhaal af te maken. De heer Canter Cremers was nog niet geïnterrumpeerd. Die interrupties kwamen 
aan het eind van zijn verhaal. 
 
Wethouder Haverdil  zegt dat wethouder Van Balveren het deel van de financiën op zich neemt, 
hoewel hij er ook wel iets over wil zeggen. 
De VVD gelooft nog erg sterk in het marktdenken. Maar de VVD sprak evenals Lokaal Belang ook 
over de voorzieningen. Ook de heer Menke haalde de heer Miggelbrink aan die zei dat het voor de 
vitaliteit van de Achterhoek nodig was om te investeren in voorzieningen. Er moet nog een 
voorzieningendiscussie komen. Die kan wellicht gekoppeld worden aan de vraag hoe de regionale 
woonvisie handen en voeten te geven is. 
De VVD gaat met enige tegenzin akkoord met het terugbrengen van het aantal woningen. Er zullen de 
komende tien jaar nog zo’n duizend woningen gebouwd worden. Ook Lokaal Belang zegt dat het 
misschien wel goed komt als de economie weer aantrekt. Dat kan zijn. Maar het is dan wel de vraag of 
de geplande massa aan woningen weer op dezelfde manier handen en voeten zal krijgen. De heer 
Finkenflügel stelt voor om de plannen te laten liggen en er geen streep door te zetten. Het college 
heeft ook gekeken naar al die potentiële bouwlocaties, waarvan de gemeente nu eigenaar is. De 
26 miljoen euro is een optelsom van al die bouwlocaties. 
Evenals Lokaal Belang wil het CDA het VAB-beleid handhaven, maar wel regionaal afstemmen. Het 
lastige is dat een aantal collega’s in de regio dit beleid willen afschaffen. Het college wil het VAB-
beleid wel op een of andere manier handhaven. Misschien moet de lat wel wat hoger gelegd worden. 
Het CDA heeft al vanaf 2005 erop gewezen dat de ambities niet realistisch waren. Daarmee heeft het 
CDA zeker een punt. Maar CDA-gedeputeerde heeft de gemeente ook geprezen voor de 
woningbouwplannen. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat hij het bijna goedkoop vindt dat gedeputeerde Peters aangehaald 
wordt als spreekbuis van het CDA. De heer Peters moet spreken namens het College van GS. 
Hij zou graag zien dat de heer Haverdil bewees dat de heer Peters tegen hem gezegd heeft dat hij zijn 
gang kon gaan met alle plannen. Dit is wat anders dan dat de heer Peters tevreden is met de 
voortvarendheid van een gemeente. 
 
Wethouder Haverdil  zegt dat de heer Peters heel tevreden was met die voortvarendheid en, sterker 
nog, dat hij zijn aanjaagteam naar de gemeente heeft toegestuurd om te bezien of er nog hulp nodig 
was. 
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De heer Van de Wardt  heeft tegen hem gezegd dat Oude IJsselstreek zich ook moest houden aan de 
opgestelde spelregels. 
 
Wethouder Haverdil  zegt dat het niet zijn bedoeling was om deze zaak politiek te stellen. 
 
De heer Menke  zegt dat hij ook gesproken heeft met de heer Peters. De Achterhoek bleef namelijk na 
2005 achter in de woningbouwproductie en daarom werd deze gemeente geprezen. 
 
De heer Steentjes  vraagt waarom zoveel plancapaciteit ontwikkeld is, terwijl er lagere regionale 
afspraken lagen. De plancapaciteit ligt 50% te hoog. 
 
Wethouder Haverdil  zegt dat altijd extra plancapaciteit gepland wordt, omdat er altijd projecten niet 
doorgaan. Op deze wijze is altijd zogenaamde zachte plancapaciteit achter de hand. 
 
De heer Steentjes  zegt dat op de zoekgebieden geen enorme schadeclaim ligt. Hij heeft begrepen 
dat met die plancapaciteit van ongeveer 2650 woningen uitdrukkelijk veel geld gemoeid is. 
 
Wethouder Haverdil  zegt dat er gekeken is in de zachte en de harde plancapaciteit. Als ervoor 
gekozen wordt om de centrumplannen overeind te houden en de kleine kernen buiten schot te 
houden, kun je er niet omheen om wat minder te doen bij bestaande plannen. Er zijn al flink wat 
kosten gemaakt. Het maakt inderdaad veel uit of je alleen grond hebt aangekocht of dat je op een 
kavel vijftig in plaats van honderd woningen neerzet. 
 
De voorzitter  merkt op dat de vuistregel is dat er één woordvoerder per fractie is. Daar kan bij 
uitzondering van afgeweken worden. 
 
Wethouder Haverdil zegt dat alle fracties spraken over het krimpfonds. Dit fonds is er om de 
gemeenten in de Achterhoek te compenseren voor de demografische ontwikkelingen. De provincie wil 
graag weten wat het kost als de gemeenten in de Achterhoek de regionale woonvisie financieel gaan 
vertalen. Dan moet er gekeken worden wat daarin de gemeenten, de corporaties en de provincie 
kunnen doen. De heer Canter Cremers sprak erover dat dit fonds er niet zou komen. Spreker heeft dit 
signaal niet ontvangen. 
De heer Menke refereert aan ‘Pieken in de delta’. Dat is nog steeds het kader, ook van dit kabinet. Of 
het leuk is of niet, dit is de politieke realiteit. Misschien dat sommige gemeenten minder behoefte 
krijgen aan bouwcapaciteit en deze kunnen doorschuiven. 
De heer Canter Cremers schuift veel met cijfers en die zitten ook een beetje door elkaar. Als 
voorbeeld het verhaal over de grondprijs. Hij begon met een bedrag van ruim 100.000 euro en twee 
jaar later zat hij op 6 miljoen euro. Dat heeft te maken met de Grex-wet. 
Hij maakte ook een opmerking over bedrijfsterreinen die spreker niet snapte. Misschien kan hij dat 
toelichten in de tweede ronde en hij adviseert om dan ook een motie van afkeuring in te dienen. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het bij sommige sprekers wel zo lijkt dat dit college de oorzaak is 
van de economische crisis. Hij is daarom blij dat in Doetinchem en Bronkhorst dezelfde problemen 
zijn, terwijl daar het CDA wel in het college zit. Het ligt dus niet alleen aan de politieke kleur. 
Bij de regionale woonvisie heeft het college gekeken naar het meest zwarte scenario dat mogelijk is. 
Dat is niet alleen om financiële redenen gedaan maar ook om te kunnen blijven bouwen in de kleine 
kernen en om de lelijke puisten in de centra te kunnen oplossen. 
Als die taken uitgevoerd worden is er voor andere zaken, zoals uitbreiding aan de randen van diverse 
kernen, geen ruimte meer, omdat men terug moet van een plancapaciteit van 2500 naar 1249 
woningen. Er worden 685 woningen gebouwd en 300 woningen worden vervangen. Met een extra 
capaciteit van 30% kom je dan op 1249 woningen. 
De heer Van de Wardt wil het maximaal mogelijke tekort meteen afboeken. Dat betekent dat Oude 
IJsselstreek een artikel 12-gemeente wordt en de ozb omhooggaat. 
Het college gaat per onderdeel proberen het tekort terug te dringen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat 
een ontwikkelaar die op de ene plaats veel minder woningen mag bouwen, gecompenseerd wordt met 
de bouw elders. Daarom moet er niet nu al afgeboekt worden. Bovendien kan de markt de komende 
jaren nog aantrekken. 
De raad moet wel beseffen dat, als het college op dezelfde voet gebouwd had als in 2005, de 
gemeente gemiddeld 100 woningen gebouwd zou hebben en er ongeveer 1000 woningen minder 
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zouden staan. Dat zou 2500 inwoners gescheeld hebben en een inkomstenderving van 1 miljoen euro 
per jaar, omdat elke woning gemiddeld 1000 euro per jaar aan inkomsten geeft. 
De heer Canter Cremers sprak over het grote verschil in risico tussen 2007 en 2009. Dat heeft te 
maken met de Grex-wet. Vroeger mocht de waarde van de aankoop van een pand in de boeken 
blijven staan. Sinds de Grex-wet moet gewaardeerd worden naar de marktwaarde van een pand. 
Als er een jaar niets gebeurt met dat pand, dient het afgewaardeerd te worden naar de grondprijs. 
Als de bouwer aan de gang gaat, dan moet er geplust worden. Je neemt dus in het begin het verlies 
en komt op termijn weer in de plus. Het geld is dus niet zonder meer weg. Het college vraagt ook om 
per deelgebied te gaan afbouwen. 
 
De heer Steentjes  vraagt of de afboeking van die 26 miljoen euro op een gelijksoortige manier gaat. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat nog niet bekend is hoe groot de schade is, omdat er per project 
nog onderhandeld moet worden met de bouwer. Het bedrag is in extremo vastgesteld. Met deze 
bedragen gaan hij en zijn collega’s naar de provincie voor ondersteuning. 
 
De heer Canter Cremers  verzoekt om een schorsing van tien minuten. 
 
De voorzitter  heropent de vergadering voor de tweede termijn. Hij zegt dat hij voorstelt om dit 
agendapunt af te ronden en maandag om 20.00 uur de resterende agendapunten te behandelen. 
 
De heer Canter Cremers  heeft de reactie van de wethouders gehoord. Ook als de zaak in stukken 
geknipt wordt blijft het een hypotheek op de toekomst en deze manier van handelen vindt hij 
onverantwoord. Daarom dient hij de volgende motie in. 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 20 januari 2011, 
overwegende dat: 
- de regionale woonvisie Achterhoek aangeeft dat de daarin verwoorde regionale afspraken op het 
gebied van het wonen in de Achterhoek en de verdeling daarvan binnen de regio naar haar oordeel 
onvermijdelijk zijn; 
- een belangrijk deel van deze gevolgen wordt veroorzaakt door met name de eerstverantwoordelijke 
portefeuillehouders, omdat zij de afgelopen jaren een beleid betreffende de woonvisie hebben 
ontwikkeld dat gebaseerd was op blinde ambitie, waarbij het aspect van risicobeheersing bewust dan 
wel onbewust ontbrak en waarbij tijdige anticipatie op veranderende omgevingsfactoren volkomen 
werd genegeerd; 
- op basis van deze beleidskeuze besloten is tot een veel te grote plancapaciteit voor woningbouw, 
waardoor onze gemeente bijna 17% van het woningtotaal in de planning heeft en de andere niet-
centrumgemeenten gemiddeld 12,7% plancapaciteit hebben. Oude IJsselstreek heeft dus voor 
ongeveer 650 woningen meer aan plannen dan de rest van de gemeenten. Zie bijlage bij de motie; 
- de negatieve gevolgen voor de gemeentelijke financiën bijzonder omvangrijk zullen zijn en wellicht in 
de komende jaren oplopen tot een bedrag van circa 26 miljoen euro; 
- van de provinciale overheid mag worden verwacht dat zij – gezien hun eerdere betrokkenheid bij het 
woningbouwbeleid in de regio – een bijdrage aan een regionaal krimpfonds beschikbaar zal stellen; 
- desondanks verwacht moet worden dat er een aanmerkelijk deel van de tekorten ten laste van onze 
gemeente zal blijven; 
- het van verstandig financieel beleid getuigt om grote financiële risico’s niet ongedekt naar de 
toekomst door te schuiven, vooral gezien: 
* de nog niet geconcretiseerde grote bezuinigingstaak in de meerjarenbegroting voor de komende 
jaren;  
* het risico dat de komende decentralisatie van rijkstaken gepaard zal gaan met onaanvaardbare 
kortingen en; 
* de noodzaak om in de komende jaren extra nieuwe, thans nog niet in de meerjarenbegroting 
geraamde, uitgaven te doen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid; 
spreekt uit, dat: 
uit een oogpunt van verantwoord risicobeleid er bij de vaststelling van de Jaarrekening 2010 een 
substantiële financiële voorziening voor tekorten op de grondexploitatie wordt getroffen door 
overheveling van de benodigde middelen van de algemene reserve naar de voorziening verliezen 
bouwgrondexploitatie. 
 
De heer Menke  mist een vervolg op deze motie. In deze motie staat namelijk een flinke sneer naar de 
verantwoordelijke wethouders, namelijk dat hun beleid gebaseerd was op blinde ambitie. Als zulke 
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terminologie gebruikt wordt, kan dit niet zonder vergezeld te gaan van een motie van wantrouwen of 
van afkeuring. 
 
De heer Canter Cremers zegt dat hij zo bediend zal worden door de heer Van de Wardt. 
 
De heer Bruins  begint met te reageren op de opmerkingen van de andere fracties en het college naar 
de VVD toe. 
Lokaal Belang vroeg of de VVD de voorzieningen wil handhaven. Hij zegt dat dit in de totaliteit van de 
plannen bekeken moet worden. Als er minder gebouwd wordt, is het begrijpelijk dat dit effect heeft op 
onderwijs- en andere voorzieningen. Dat betekent niet dat er meteen het mes in moet, maar wel dat er 
kritisch naar gekeken moet worden. 
Het CDA vroeg of de VVD dit tekort tot de normale bedrijfsrisico’s vindt behoren. Bij ondernemen 
horen risico’s. Die worden niet uit de weg gegaan. Als er geen huisvesting is voor werknemers die je 
wilt aantrekken, dan weet je zeker dat je achteruit zult boeren. Voorzieningen horen bij een gezonde 
leefomgeving. 
Het deed hem erg veel deugd dat het grote voorbeeld van de heer Menke de VVD’er Hoes is. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat twee dingen door elkaar heen lopen. Ambitie is een goede zaak. Wat 
hier gebeurt is dat er meer gedaan is dan afgesproken was in de regio. Daarom vroeg hij aan het 
college waaruit de solidariteit bestond. Hij heeft van het college de afgelopen jaren alleen gehoord dat 
het de eigen gang ging. Nu het moeilijk wordt komt de solidariteit om de hoek en wil men de hand 
ophouden bij de provincie. Hij vraagt aan de VVD, die altijd staat voor goed onderbouwd financieel 
beleid, of deze er nu pas achter is gekomen dat er zo’n groot financieel risico gelopen wordt. 
 
De heer Bruins  zegt dat de VVD zich ook natuurlijk van risico’s bewust is geweest. Er stond wel iets 
tegenover, namelijk om ambitieus met een groot woningbouwproject aan de gang te gaan, omdat hij 
meent dat Oude IJsselstreek misschien wel meer te bieden heeft dan andere gemeenten. De heer 
Van de Wardt heeft in het verleden ook gezegd dat deze gemeente veel te bieden heeft. Dat moet dan 
wel waargemaakt worden. 
D66 kon zich bijna niet voorstellen dat de VVD dit beleid kon steunen. Ter geruststelling zegt hij dat de 
VVD dit heel goed kan. 
Het is heel goed om bij gewijzigde omstandigheden je beleid bij te stellen. Dat kan op veel manieren. 
De heer Van de Wardt wil alles meteen afboeken. Het antwoord daarop van de heer Van Balveren 
was helder. De VVD denkt dat het goed is om eerst te beginnen met temporiseren. Ook spreker heeft 
niet de verwachting dat dit zo lang zal duren. De woningbouw zit al een tijdje op slot, maar de 
behoefte is er eigenlijk wel. Het is daarom ook realistisch om te vooronderstellen dat het snel beter 
wordt als de markt in beweging komt. Inhaaleffecten zijn heel gebruikelijk in de economie. 
Natuurlijk is de financiële paragraaf van belang en zal de VVD de vinger aan de pols houden. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat in het verleden de stagnatie inderdaad ingehaald werd, omdat de 
bevolking groeide. Nu krimpt de bevolking, waardoor hij een inhaalslag nog niet zo ziet komen. 
 
De heer Bruins  zegt dat de stijging minder sterk zal zijn als eerder vanwege de demografische 
ontwikkeling. Er komt nog steeds jeugd en ook mensen uit de Randstad willen soms hier naartoe. Die 
kunnen goede voorzieningen geboden worden. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat er veel onderzoek is dat aangeeft dat de trek vanuit de Randstad 
op zijn hoogst tientallen mensen betreft. Verder stijgt het aantal te koop staande woningen al boven 
de 600. In een straal van 15 km rond Ulft staan momenteel 2950 woningen te koop. 
 
De heer Bruins  zegt dat hij al eerder heeft aangegeven dat vraag en aanbod goed op elkaar 
afgestemd moeten worden. Die afstemming is nu niet goed, waardoor er weinig instroming is, 
waarmee de doorstroming naar het hogere segment stagneert. Die mogelijkheden kunnen door 
bijvoorbeeld starterswoningen benut worden. Hij heeft informatie dat mensen uit andere regio’s wel 
degelijk hier naartoe willen komen. Veel jongeren willen na hun studie hier weer terugkomen. 
Ten aanzien van de motie zal duidelijk zijn dat hij deze niet steunt. 
 
De voorzitter  constateert dat de VVD akkoord gaat met de visie en de drie beslispunten. 
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De heer Finkenflügel  zegt dat het verhaal van de heer Bruins naadloos bij zijn gedachten aansluit. Er 
zijn ook een aantal gemeenschappelijke elementen in de woonvisie. Het CDA heeft gezegd wel 
akkoord te gaan met de uitgangspunten. Ook wordt met het standpunt de zorg gedeeld over bepaalde 
doelgroepen. 
Het is niet realistisch om alles in één keer af te boeken. Bovendien zijn een aantal plannen voorlopig 
alleen opgeschoven. Als die plannen aan de orde komen kan de raad besluiten uit welke reserve het 
tekort gehaald moet worden. 
Met de kennis van nu zou je dingen anders doen. De ambitie is er nog steeds en is inderdaad wel iets 
bijgesteld. Ook dat is realistisch. 
 
De heer Van de Wardt  vindt die bijstelling wel erg sterk. Het is toch wel een substantieel verschil om 
in OWN 2020 uit te gaan van 47.000 inwoners en in het coalitieakkoord van 41.000 inwoners. Daar 
gaat het ook om. Je hebt mensen nodig om te laten wonen en niet omgekeerd. 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat met het beleid van OWN 2020 veel nieuwe dingen zijn gerealiseerd. 
 
De heer Van de Wardt  wil graag weten wat dan met vorige colleges niet gerealiseerd is. 
 
De heer Finkenflügel noemt het DRU-complex hier als voorbeeld. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat dit complex voor 2005 ook nog niet aan bouw of verbouw toe. 
 
De heer Finkenflügel  vindt dat de indieners van de motie de bijdrage van de andere partijen en de 
wethouders negeren. Het was anders geweest als de motie in de eerste termijn ingediend was. Nu lijkt 
het of er in de eerste termijn helemaal niet geluisterd is. 
Het weer komen met die blinde ambitie vindt hij ongepast. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het CDA niets genegeerd heeft, maar geen duidelijk antwoord heeft 
gekregen. 
 
De heer Finkenflügel  vraagt zich af waarom de motie dan niet op het eind van de eerste termijn is 
ingediend. Daarnaast heeft hij ook in de interruptie naar de heer Canter Cremers aangegeven dat 
deze de geloofwaardigheid van het college ter discussie stelde. Er waren meer grote woorden: 
debacle, eigen verantwoordelijkheid nemen en consequenties trekken. Daarom stelt hij dat D66 de 
woorden dient in te trekken of met een motie van wantrouwen moet komen. De heer Canter Cremers 
trekt zelf de grote broek aan en dient zich niet te verschuilen achter de heer Van de Wardt. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat hij zich kan voorstellen hoe mevrouw Aalbers zich de afgelopen vijf 
jaar heeft gevoeld. Mevrouw Aalbers heeft elke keer duidelijk onderbouwd aangegeven wat de 
bezwaren van het CDA waren. 
De heer Menke sprak van een politieke keuze. Een partij kan een droom en een beeld hebben. Maar 
klopt dat beeld met de werkelijkheid en met de wens van de kiezer? De 25% van de bevolking die het 
CDA gekozen heeft, vindt iets van zijn handelen. 
 
De heer Finkenflügel  denkt dat de kiezer ook het beleid van het CDA beoordeeld heeft met de 
verkiezingen. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het inderdaad klopt dat Lokaal Belang twee zetels meer en het CDA 
twee zetels minder heeft gekregen, maar hij weet niet of dit met de woonvisie te maken heeft. 
Hij zegt dat hij andere dingen hoort dan de zaken die door de coalitie naar voren gebracht worden. 
 
De heer Finkenflügel meent dat hij een andere doelgroep heeft. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat daarmee de doelgroep van Lokaal Belang de kosten of het risico van 
het woningbouwbeleid accepteert. Zijn achterban zal dat niet accepteren. Daarom is ook steeds door 
het CDA gezegd dat ambities en ontwikkelplannen prima zijn, maar het moet wel uit te leggen zijn. Hij 
hoopt dan ook dat de coalitie vanavond zegt dat zij tegen de stroom in blijft roeien, ongeacht wat de 
provincie ook zegt. De coalitie gaat dan ook niet uit van 26 miljoen euro, omdat dit door de provincie 
was opgelegd. Maar volgens de krant doet het college wel een appèl op het krimpfonds. 
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Hij zegt dat het krimpfonds bedoeld was als aanjager voor dingen die in regio’s gebeuren. De 
gemeente gaat dan om het financieel tekort te dekken geld gebruiken dat eigenlijk voor een 
aanjaagfunctie voor de bestrijding van de gevolgen van krimp bedoeld is. 
Het college heeft de situatie rond de 26 miljoen euro uitgelegd en gezegd dat het geld wel een keer 
weer terugkomt. Hij vraagt of hiervoor groen licht is verkregen van de accountant. Hij vermoedt dat de 
accountant aan zou geven het geld langjarig te reserveren. Op het moment dat het terugverdiend 
wordt, komt het geld weer terug. Daarmee wordt een claim gelegd op de komende tien jaar. Mag dat 
ook van een ander college dat hier straks zit gevraagd worden? Met dit vooruitschuiven wordt geen 
echte oplossing geschapen. 
Hij heeft nog niet veel vragen beantwoord gekregen van zijn betoog in de eerste termijn. Er moet 
erkend worden dat er een probleem is. Dat is geen doemdenken, maar realisme. 
Het CDA wil graag meedenken en meedoen. Het CDA heeft aangegeven in te kunnen stemmen met 
de voorliggende woonvisie, maar wil dat niet op een wijze die keihard door de werkelijkheid weerlegd 
wordt. 
Wat betreft de voorzieningen heeft hij inderdaad opmerkingen gemaakt, evenals over OWN 2020. Hij 
herinnert zich nog dat dit document gepresenteerd werd met belangrijke pijlers als de woningbouw en 
de bevolkingsgroei. Het aantal inwoners en het aantal woningen is drastisch naar beneden bijgesteld. 
Hij wil niet aan voorzieningen peuteren, maar er ook niet van uitgaan dat het zich wel vanzelf oplost. 
De fractie vindt dat het beleid van de afgelopen jaren en de voorgestelde oplossing niet uit te leggen 
zijn. Daarom komt hij met een motie van afkeuring. 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 20 januari 2011, 
overwegende dat: 
- de regionale woonvisie Achterhoek aangeeft dat de daarin verwoorde regionale afspraken op het 
gebied van het wonen in de Achterhoek en de verdeling daarvan binnen de regio onvermijdelijk 
moeten leiden tot een forse reductie van de geplande woningbouwcapaciteit in met name onze 
gemeente; 
- de negatieve gevolgen voor onze gemeentelijke financiën bijzonder omvangrijk zullen zijn, wellicht in 
de komende jaren oplopend tot een bedrag van circa 26 miljoen euro; 
van oordeel dat: 
- een belangrijk deel van deze gevolgen voor de verantwoordelijkheid komt van de wethouders voor 
zowel Ruimtelijke Ordening alsook voor Financiën, omdat met name de portefeuillehouders de 
afgelopen jaren een beleid betreffende de woonvisie hebben ontwikkeld dat gebaseerd was op blinde 
ambitie, waarbij het aspect risicobeheersing bewust dan wel onbewust ontbrak en waarbij tijdige 
anticipatie op veranderende omgevingsfactoren volkomen ontbrak; 
- er gekozen is voor het opzetten van grootscheepse plannen binnen de gemeente, waarvan de 
woningbouwplannen een belangrijk onderdeel vormen; 
- er op basis van deze beleidskeuze besloten is tot een veel te grote plancapaciteit voor woningbouw, 
waardoor onze woningbouwcapaciteit aanmerkelijk groter is dan die van de andere niet-
centrumgemeenten in de Achterhoek; 
overwegende dat: 
- er al meerdere maken van diverse zijden is gewezen op het riskante, niet realistische karakter van 
deze aanpak, die zeker niet in het algemeen belang van onze burgers is; 
- er bij de vorming van de huidige coalitie en bij de opstelling van het collegeprogramma opnieuw is 
gekozen voor een groeiscenario; 
spreekt daarom uit dat: 
het bovenstaande geformuleerde beleid van het college en met name de daarvan afgeleide 
woningbouwplanning wordt afgekeurd. 
 
De heer Menke  zegt dat het niet vrolijker wordt met een motie van afkeuring. Maar het CDA heeft het 
recht hiertoe als het deze geluiden uit de achterban hoort. Hij hoort nog steeds andere geluiden. De 
ambitie heeft opgeleverd dat er in vergelijking tot andere gemeenten veel gedaan en georganiseerd 
wordt. Nog steeds is de begroting rond en blijven de voorzieningen in stand. Nog steeds worden de 
verenigingen niet gekort en gebeurt ook wat er beloofd is. 
De ambitie is ingehaald door de economische crisis die ook door de economen niet voorspeld was. 
Laat staan dat zij kunnen voorspellen hoe de Achterhoek er in 2020 uitziet. 
Hem spreekt helemaal niet aan dat in het Atrivéonderzoek gezegd wordt dat denken in termen van 
maakbaarheid uit de tijd is. De PvdA gelooft nog steeds dat als je iets wilt, dit ook kan. 
 
De heer Van de Wardt vraagt of de heer Menke zijn achterban kan uitleggen waar die 26 miljoen euro 
gebleven is. 
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De heer Menke  zegt dat hij dat natuurlijk kan uitleggen. Bovendien hoeft die 26 miljoen euro helemaal 
niet zo’n bedrag te zijn. Hij gelooft in groei en als dat ook maar voor een deel waar is, is die 
26 miljoen euro een kleiner bedrag. 
De heer Van de Wardt haalt wel heel erg graag zijn gelijk. Hij wil wel eens weten waar de gemeente 
gestaan had als gewacht was totdat alle afspraken in de regio rond waren. Dan waren er veel minder 
woningen in de Achterhoek gebouwd. De ambitie van de provincie en van het Rijk was hoger dan van 
de Achterhoek zelf. De Oude IJsselstreek wordt door het CBS de meest stabiele gemeente qua 
bevolkingsontwikkeling genoemd. Dat zou anders niet zo geweest zijn. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het CDA nooit gezegd heeft dat het niet mee wilde gaan in een 
ambitie, maar wil dit wel met een bepaald realisme. 
 
De heer Menke  zegt niet dat de PvdA die 26 miljoen euro later wel een keer zal oplossen. Het CDA 
schrijft die 26 miljoen euro op het conto van het college en met name van de wethouder van 
Ruimtelijke Ordening. Zo’n motie ziet hij nog niet in Bronkhorst verschijnen, waar de CDA-wethouder 
een even grote schuld heeft opgebouwd. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat als het CDA deel uitgemaakt had van de coalitie, zij op een 
realistische manier verantwoordelijkheid zou hebben gedragen. De raad heeft verantwoordelijkheid 
voor de plannen, maar het college moet wel kijken of dit realistisch is. 
 
De heer Menke  zegt dat de heer Van de Wardt aangaf dat als het CDA in de coalitie gezeten had, er 
geen motie van afkeuring gekomen was. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het erom gaat dat het CDA de afgelopen vijf jaar een aantal zaken 
anders zag dan de coalitie. Er werd bijna een karikatuur gemaakt van de uitspraken van het CDA. 
Gesproken werd over de grammofoonplaat, knakenpoetsers enzovoort. 
Het gaat erom dat er naar elkaar geluisterd moet worden en dat er gezamenlijk verantwoordelijkheid 
genomen moet worden. 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat het hier gaat om een raadsbesluit en het is een beetje flauw om dan in 
termen van coalitie en oppositie te gaan praten. De heer Van de Wardt spreekt over gezamenlijkheid 
en komt dan met deze motie. Dat kan hij niet rijmen. 
 
De heer Menke  zegt dat de coalitie een karikatuur maakte van opmerkingen van het CDA. Dat klopt 
voor een deel ook. Tegelijkertijd maakte het CDA een karikatuur van de dromen van de coalitie. 
Hij gelooft in ambities, waarbij je de lat misschien hoger legt dan je zult bereiken. Maar als je de lat 
laag legt, bereik je niets. De lat lag te hoog en toen is de ambitie bijgesteld. Met dromen is de wereld 
veel verder geholpen en dat geldt ook voor de Achterhoek en de Oude IJsselstreek. 
Het afschrijven van de 26 miljoen euro zal wat de PvdA betreft niet gebeuren. ‘Pieken in de delta’ en 
de provincie hebben keuzes gemaakt ten aanzien van de woningbouw. Het Rijk wil de algemene 
uitkering veranderen om de gemaakte keuzes voor krimp te compenseren. Het Rijk zorgt er zo voor 
dat zijn keuzes ook betaald worden. Dus zal een deel van die 26 miljoen euro ook van het Rijk moeten 
komen. De provincie heeft de gemeente aangespoord de woningbouw ter hand te nemen. In 2005 zijn 
de contingenten losgelaten en werd er plotseling heel veel gebouwd in Nederland en de Achterhoek. 
Als dat doorgaat komt het hele verhaal van ’Pieken in de delta’ niet uit. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat de heer Menke zeer consistent is in zijn droom. Hij gaat ervoor, 
ongeacht wat er ook gebeurt. 
 
De heer Menke  zegt dat hij ervoor gaat, maar dat dit niet ongeacht wat er gebeurt is. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat de PvdA in ieder geval niet instemt met de woonvisie. Hij begrijpt dat 
de gemeente volgens de heer Menke eigenlijk helemaal geen risico loopt. Dan is het geld van de 
provincie ook niet nodig en hoeven er ook geen afspraken met de regio gemaakt te worden. 
 
De heer Menke  begrijpt hieruit dat als de provincie geld stopt in een krimpfonds, de PvdA zou moeten 
zeggen dat dit niet hoeft. 
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De heer Van de Wardt zegt dat het krimpfonds ooit in het leven geroepen is om een extra impuls te 
geven. 
 
De heer Menke  weet niet over wel krimpfonds het nu gaat. Bij de algemene uitkering wordt het 
krimpfonds in ieder geval gebruikt om de gevolgen van de krimp op te vangen. Dat zou de provincie 
ook moeten doen. 
Hij verwijst ook naar het betoog van de heer Bruins, die precies aangaf wat ook de ambitie was. 
Misschien dat zijn dromen wel verder gingen, maar zelfs de VVD ging mee in dit beleid. Ten opzichte 
van 2005 is vooruitgang geboekt. 
Hij heeft er moeite mee dat D66 van alles roept en een motie van afkeuring laat indienen. Dat is een 
beetje goedkoop, temeer daar dit gebeurt ongeacht de woorden die door andere partijen zijn 
uitgesproken. 
De PvdA zal beide moties niet steunen. 
De heer Haverdil maakt hem uit voor een Don Quichot door te zeggen dat hij wel rekening moet 
houden met de realiteit. Dat doet hij ook. Hij weet dat de woningmarkt op slot zit en dat geïnvesteerd 
moet worden in kwaliteit en dat de gemeente behoed moet worden voor grote risico’s. Alle 
uitgangspunten en de argumenten van de woonvisie onderschrijft de PvdA ook. Het maken van een 
pas op de plaats is logisch. De PvdA maakt bezwaren tegen het punt dat het rapport ervan uitgaat dat 
krimp een gegeven is. Hij wil zijn kop niet in het zand steken. Maar ‘Pieken in de delta’ gaat ervan uit 
dat je sociaal-economische ontwikkelingen deels kunt sturen. Maar je kunt niet alles sturen. Want het 
woonmilieu in de Randstad valt tegen in de Vinex-wijken die straks op de Vogelbuurt gaan lijken. De 
verkeerscongestie in de Randstad geeft problemen. De industrieterreinen liggen er soms slecht bij. 
Maar ook het nieuwe werken, de ICT en het onbetaalbaar worden van huisvesting van studerende 
kinderen zal noodzaken om dichter bij huis te studeren. Daarnaast is hier werkgelegenheid. Dat soort 
ontwikkelingen houdt dit rapport uit 2004 niet tegen. Als het lukt de voorzieningen goed op peil te 
houden is hij ervan overtuigd dat de Achterhoek aantrekkelijk is, wordt en blijft. De ambitie waarmaken 
zal misschien langer duren. Hij gelooft echter niet dat het hier een ‘rollatorvalley’ zal worden. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat de heer Menke sprak over de heer Miggelbrink. Is hij bereid iets te 
doen met het eerste, tweede, derde en vierde kind? 
 
De heer Menke  zegt dat hij voor het derde kind nu te laat is, maar dat hij bereid is om de suggestie 
van de heer Miggelbrink over kwijtschelding van de ozb te volgen. 
 
De voorzitter  constateert dat de PvdA nee zegt tegen de woonvisie. Wat vindt de PvdA van voorstel 
3A? 
 
De heer Menke  zegt dat de PvdA akkoord is met 3A. Het probleem met de woonvisie zit in de sfeer 
die spreekt uit de woonvisie. Het gaat eerder van een doemscenario uit dan van het positivisme waar 
zijn fractie voor staat. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat de accountant naar voren is gekomen. Het college zal uiteraard de 
gevolgen die voortvloeien uit de Grex-wet voor zijn rekening nemen. Het is rechtmatig om de zaken 
per project aan te pakken door het raadsbesluit dat nu genomen wordt. 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat hij een duidelijke vraag gesteld heeft aan de heer Canter Cremers, 
namelijk wat bedoeld wordt met de suggestie dat het college de consequenties moet trekken. Hij heeft 
aangegeven dat die woorden teruggetrokken moeten worden ofwel dat er een motie van wantrouwen 
wordt ingediend. Een motie van afkeuring zegt niets over consequenties voor het college. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat een motie van afkeuring voldoende duidelijk is. 
 
De heer Finkenflügel  vraagt om helder te zijn. Hij heeft tenslotte die grote woorden gebruikt. 
 
De heer Canter Cremers zegt dat hij duidelijk gezegd heeft dat hij het beleid van het college afkeurt. 
 
De voorzitter  neemt nu de besluiten door. Hij concludeert dat de woonvisie door alle partijen 
aanvaard wordt, behalve door de PvdA. Het voorstel is aangenomen. 
Voorstel 3A bestaat uit drie punten en wordt door alle partijen ondersteund. 
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Motie 1 wordt gesteund door CDA en D66. De andere fracties wijzen de motie af, waarmee deze 
motie is verworpen. 
Motie 2 is ook verworpen met dezelfde verhouding. 
 
 
8. Schorsing 
 
De voorzitter schorst de vergadering om 23.40 uur tot maandagavond 24 januari om 20.00 uur. 
 
 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
 


