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1. Opening 
 
De plaatsvervangend voorzitter , de heer Steentjes  opent om 20.00 uur de raadsvergadering en 
heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder heet hij de familie van de heer Alberse en mevrouw Siner 
welkom, die speciaal voor deze gelegenheid hier gekomen zijn.  
Hij zegt dat het een bijzondere raad is, omdat de herbenoeming van de burgemeester, naast andere 
punten, op de agenda staat.  
Hij meldt dat mevrouw Sluiter wegens ziekte afwezig is.  
Vervolgens spreekt hij de vaste woorden uit ter opening van de vergadering. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 

Voorzitter  Steentjes  vraagt of iedereen kan instemmen met de agenda. Dat blijkt het geval. 
 
 

3 Herbenoeming burgemeester 
 
Voorzitter  Steentjes  haalt de vertrouwenscommissie aan die schreef: “De vertrouwenscommissie 
voor de herbenoeming van de burgemeester beveelt hem unaniem aan voor benoeming. Dit op basis 
van de aangescherpte profielschets voor de burgemeester. De gemeenteraad wordt voorgesteld: 

1. De profielschets voor de burgemeester aan te scherpen, zoals dit in het raadsvoorstel staat 
aangegeven.  

2. De Commissaris van de Koningin aan te bevelen de heer J.P.M. Alberse te doen 
herbenoemen als burgemeester van Oude IJsselstreek. 

Vervolgens geeft hij het woord aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie. 
 
De heer Finkenflügel zegt dat de commissie, die bestond uit de vijf fractievoorzitters, zich de laatste 
maanden intensief heeft beziggehouden met de aanbeveling ten aanzien van de burgemeester. Het is 
een zeer zorgvuldig proces geweest. Er is heel intensief onderling en met de heer Alberse gesproken. 
Naast de positieve aspecten zijn uiteraard ook kritische kanttekeningen geplaatst. Dat heeft zich ook 
vertaald in een enigszins aangepaste profielschets om met elkaar wat meer aandacht te besteden aan 
bepaalde punten. Er bestaat het volste vertrouwen in elkaar.  
De conclusie is dat de heer Alberse een burgemeester van de raad is en niet van een of meer partijen. 
De beslissing tot voordracht van herbenoeming is door de vertrouwenscommissie dan ook unaniem 
genomen.  
 
Voorzitter Steentjes  vraagt aan de raad of deze kan instemmen met de profielschets en de 
aanbeveling tot herbenoeming van de heer Alberse. Ik zie overal geknik. Dan is aldus besloten. 
(applaus) 
 
Voorzitter Steentjes  en griffier Van Urk  lezen samen een felicitatietelegram voor van de voormalige 
burgemeester van Boukombé.  
Hij feliciteert vervolgens de burgemeester en geeft hem de gelegenheid de vergadering toe te 
spreken. 
 
Burgemeester Alberse:  Leden van de raad, dames en heren, het is een bijzondere dag voor mij 
vandaag. Ik voel me toch eigenlijk de hele dag al een beetje gespannen. Nu wist ik wel ongeveer hoe 
het zou kunnen gaan aflopen, maar op het moment dat het dan toch zover is … Alle aandacht en 
belangstelling, alle geheime stukken en een besloten vergadering: ik heb dat nog niet eerder 
meegemaakt hier. Dan krijg je toch een beetje de kriebels. 
Ik wil eigenlijk beginnen om u als raad te bedanken voor het vertrouwen dat u vandaag opnieuw in mij 
stelt. Ik dank de leden van de vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van de heer Finkenflügel 
voor de zorgvuldige wijze waarop de procedure is verlopen en de aandacht die eraan besteed is. 
Dank ook aan onze griffier, die als secretaris van de commissie is opgetreden, voor zijn inzet en 
adequate ondersteuning. We hebben intensief met elkaar gesproken. Dat doen we ieder jaar een 
keer. Het is een soort voortgangsgesprek rond mijn functioneren en het functioneren van de 
gemeenteraad en de interactie daartussen en met de ambtenaren, de bevolking, de pers en met 
eigenlijk iedereen met wie je communiceert.  
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De aanbeveling gaat nu via de CdK naar de minister. Zij is net nieuw, mevrouw Spies. Ik ga ervan uit 
dat ook zij, in de geest van de heer Donner, als minister van BZK uw advies overneemt en positief zal 
adviseren aan de Koningin over mijn herbenoeming. Dat is inmiddels wel een gebruik in ons land en 
daarom voelt het nu eigenlijk alsof het vandaag al zover is, terwijl de officiële brief waarschijnlijk pas 
over een paar maanden komt. Want de herbenoeming is per 15 mei. 
Uw vertrouwen is gebaseerd op de samenwerking van heel veel mensen met mij tijdens de afgelopen 
jaren. Alleen ben je nergens. Je doet het altijd samen. Ik wil op deze plek ook onze ambtenaren 
bedanken die mij hebben ondersteund en dat met veel inzet en werklust gedaan hebben. 
En dat geldt ook voor de heren wethouders. Want Corine is er helaas niet. Collegialiteit is het centrale 
woord als we het hebben over het functioneren van dit college. Gelukkig hebben we een college waar 
ik hartstikke blij mee ben. Dat ik met deze vier wethouders en deze gemeentesecretaris mag werken 
maakt mij blij, omdat we samen een sterk team zijn en elkaar heel goed aanvullen, terwijl we heel 
verschillend zijn, maar er wel samen voor staan. Ik denk dat we zo ook krachtig kunnen besturen en 
tegelijkertijd hebben we heel veel plezier in ons werk. We kunnen heel serieus zijn. We kunnen ook 
wel een keer ruziemaken, maar we kunnen er vaak daarna weer om lachen.  
Ik neem graag deze kans waar om in te gaan op een aantal zaken die de afgelopen jaren hebben 
gespeeld en nu actueel zijn. Gaat u er rustig voor zitten. 
Ik zit u vaak op te jagen als u de algemene beschouwingen houdt. Ik zit dan vaak op de klok te kijken. 
Want het duurt allemaal zo lang. Nu neem ik de kans eens te baat.  
Bijna zes jaar geleden werd ik geïnstalleerd in de ruimte hier beneden waar nu de bibliotheek is. De 
gemeentesecretaris vroeg hoe ik het zou vinden als we dat in een oude fabriek doen. Dat leek me wel 
spannend. Toen was het echt nog een lege oude fabriek, die nog naar het ijzer rook. Ze zeiden: hier 
hebben we wel grootse plannen mee. Ik merkte in de sollicitatiegesprekken dat het vliegwiel om de 
economie, die cultuur en die leefbaarheid op gang te brengen hier in de Achterhoek bestond uit 
enkele pareltjes. Iedere streek, gemeente of regio zoekt naar vliegwielen om de economie, de cultuur 
en de leefbaarheid te ontwikkelen en aantrekkelijk te zijn voor inwoners en bedrijven. En wij hebben 
hier gelukkig zo’n pareltje. Het kost wel wat, het geeft soms veel gedoe en discussie, maar we hebben 
het wel.  
Het gaat goed met de gemeente! Heel veel dingen lukken er. We zijn een gemeente van aanpakkers. 
Zonder veel borstklopperij. Gewoon hard werken en er niet te veel over praten. Oude IJsselstreek 
staat bekend als een gemeente die voorop loopt, een visie heeft en daarin voel ik me thuis. Veel 
mensen in en buiten de Achterhoek weten dat hier vaak dingen lukken, die ergens anders niet lukken. 
Er is een lange lijst te noemen, maar dat ga ik niet doen nu. U kent die lijst ook.  
Het gaat niet vanzelf. Ook niet in deze gemeenteraad. Soms is het ook erg moeilijk. Er wordt stevig 
gediscussieerd in en buiten de raad en soms wordt er hartgrondig van mening verschild. Een stevig 
debat is gezond. Het gaat niet allemaal van een leien dakje. Een levendige democratie kan dat ook 
heel goed gebruiken. 
Ik zal mijn best doen om, zowel op de inhoud van het debat als op het proces dat we doorlopen, tot 
goede besluiten te komen en onze discussies in goede banen te leiden. En dat vraag ik ook aan u 
allen. Als we ons houden aan de vaak ongeschreven regels van het bestuurlijke spel, dan kunnen we 
samen, ieder vanuit zijn rol, komen tot een goed proces en het beste besluit. En dat zijn we ook de 
afgelopen jaren vaak gekomen. Ik zeg vaak in het college, tegen ambtenaren en ook tegen jullie: blijf 
in jouw rol. Laten we zorgen dat we die processen goed blijven doorlopen en dat we tot goede 
besluiten komen.  
Ik wil dan even iets verder om mij heen kijken: naar Europa en de crisis en zelfs verder dan Europa. 
Want zelfs uit Boukombé komt er een bericht binnen van mijn oud-collega. Dat waren heel 
hartverwarmende woorden. Maar dan hebben we het over Afrika en dat is nog weer een heel ander 
verhaal. Maar als je kijkt naar Europa, dan vind ik dat er soms wel veel wordt gesomberd. 
Ik wil de problemen niet ontkennen, maar ondanks de bankencrisis, de eurocrisis gaan er ook in 
Europa en in Nederland heel veel dingen goed. We zijn nog steeds een van de rijkste landen ter 
wereld. De werkloosheid is lager dan 6%. Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor groene en 
duurzame economie. Economie en ecologie gaan steeds meer samen en zijn steeds minder 
tegengesteld aan elkaar. Kortom, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen overheid, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik word daar heel enthousiast van. Fantastisch wat er 
hier gebeurde in de badkuipenfabriek op 7 februari 2009: de Werkfabriek. We haalden alle journaals 
die avond. Er ontstond een breed besef, zeker in ieder geval bij mij, dat we nieuwe verbindingen 
moeten zoeken om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.  
Ik vind het een ontzettend boeiende tijd. Er is minder geld te besteden en dat geeft extra druk en 
stimulans om scherper aan de wind te varen. In onze ‘zero based’ benadering gaan we dat het 
komend jaar ook doen. Niet kil bezuinigen, wel de boel financieel goed op orde houden en slimme 



Notulen raad 22-12-2011  4 

oplossingen zoeken die passen in deze tijd, zonder essentiële voorzieningen voor mensen te 
schrappen. 
En hoe doen we dat dan? Wat is nu een eigentijdse wijze van besturen die bij u en bij mij past? Zijn 
we de regenten in de ivoren torens, die alleen bezig zijn met hun eigen agenda, die oppositie en 
inspraak ervaren als hobbels die ook nog even genomen moeten worden? Of zijn we de stuurloze 
politici die hun oren volledig laten hangen naar de onderbuikgevoelens in de samenleving? Hoeveel 
waarde moet je nu hechten aan de reacties van teleurgestelde schrijvers op internetsites van een 
dagblad? Laten we de signalen oppakken, maar niet meegaan in het negativisme. Het is juist de taak 
van de politiek om leiderschap te tonen, oplossingen te zoeken en mensen nieuwe perspectieven te 
bieden. 
De samenleving is complex en wordt steeds complexer. Het is een hele toer voor mensen om het 
allemaal bij te kunnen houden. Het tempo ligt steeds hoger. Hoe bereiken wij onze inwoners en… hoe 
bereiken onze inwoners ons? Onze samenleving is een netwerksamenleving geworden en dat vraagt 
om andere vormen van sturing en communicatie en om zoeken naar nieuwe wegen.  
We hebben geëxperimenteerd met burgerjury’s en begrotingsforums, de tafel van 10 en de bond van 
100 en er is nog veel meer georganiseerd om die verbinding te zoeken met bedrijven of verenigingen. 
Dat moeten we blijven volhouden, zou ik zeggen, soms met vallen en opstaan. Blijven zoeken naar 
aansluiting, ook naar aansluiting met die groepen in de samenleving die zich al lang hebben 
afgekeerd van de overheid, zoals mensen die niet meer gaan stemmen en het vertrouwen in de 
overheid hebben verloren en totaal onverschillig lijken te zijn. Iedereen moet binnenboord blijven. 
Ja, de rol van de burgemeester is bijzonder in Nederland. Daar hebben we natuurlijk in de 
vertrouwenscommissie uitgebreid over gesproken. Collega’s uit andere landen begrijpen er niet veel 
van als ik erover vertel. Benoemd door de Koningin?! Echt waar? Hoe gaat dat dan? Men krijgt daar 
heel romantische beelden bij, maar men gelooft het eigenlijk niet. De discussie zal ongetwijfeld wel 
weer een keer losbarsten of er nu wel of niet een gekozen burgemeester moet komen.  
Ik ben er best blij mee, zoals het in Nederland gaat, zeker nu de gemeenteraad een centrale rol in het 
proces heeft. Zou u die benoemingswijze echt anders willen? Ja, zal in ieder geval D66 zeggen. Voor 
D66 is het een van de kroonjuwelen die ooit misschien nog eens verzilverd worden. Maar ik vind het 
zelf eigenlijk wel een redelijk goede vorm. Worden de wethouders echt blij als er een gekozen 
burgemeester zou komen met een eigen programma, waar wethouders bij gezocht worden die dat 
willen uitvoeren? Dan is de burgemeester leidend en krijgen de wethouders minder invloed. Wordt de 
raad echt blij als de macht van de burgemeester toeneemt doordat hij een mandaat van de kiezer 
heeft? De raad krijgt dan minder invloed. Want we kunnen niet allemaal sterker worden.  
Wordt de effectiviteit van bestuur en de democratie versterkt als er naast de direct gekozen 
raadsleden, die op hun beurt de wethouders kiezen, ook nog een gekozen bestuurder het politieke 
strijdperk betreedt? Het lijkt me niet.  
Nee, ik sta liever niet met een eigen, politiek gekleurd programma tussen de raadsleden van alle 
partijen in. Liever sta ik tussen de raad als een ‘onpartijdige’ burgemeester, die wel lid is van een 
partij, maar die deze partij niet vooropstelt. Als het lukt om dit in goede verhoudingen te doen, dan is 
het zo veel leuker en effectiever wanneer je het een beetje goed met elkaar kunt vinden. Je kunt het 
gerust inhoudelijk oneens zijn zonder dat de relatie daar onder lijdt. Dat hoort ook bij de politiek, 
alhoewel de verschillen op lokaal niveau – kijk maar naar uw eigen verkiezingsprogramma’s en leg ze 
maar naast elkaar – betrekkelijk gering zijn. Dus de grote verschillen die er soms lijken te zijn, hoeven 
er niet altijd te zijn. U blijkt elkaar ook regelmatig te kunnen vinden. Maar als er verschillen zijn, 
benoem ze en wees er herkenbaar op.  
Ik heb er zelf vertrouwen in dat we het, na alle ervaringen van vooral het afgelopen jaar, met elkaar 
het komend jaar beter gaan doen. Ik doe ook een beroep op u om te blijven investeren in elkaar, zoals 
u het laatste half jaar heeft gedaan, en om elkaar op te zoeken, elkaar aan te spreken, oplossingen te 
vinden, overeenstemming te vinden en, als er verschillen zijn, die verschillen te benoemen. Dat moet 
wel gebeuren op een manier waarin respect is voor elkaar en op een manier die herkenbaar is voor de 
inwoners. Ik denk dat we dan met elkaar een goed gemeentebestuur vormen. Ik zal mijn uiterste best 
doen om dat proces zo goed mogelijk te laten verlopen.  
Maar dan is er de coalitie en de oppositie. De heer Finkenflügel zei er al iets over. Hoe kun je nu 
burgemeester zijn voor de hele gemeenteraad? Want die raad is soms zo verdeeld en zo verschillend. 
Hoe kun je toch voor beide partijen acceptabel zijn en het vertrouwen hebben? Ik hoorde laatst van 
een aantal collega-burgemeesters dat dit onderwerp in elk herbenoemingsgesprek aan de orde is en 
dat het antwoord meestal nee is. Het lukt lang niet altijd in de raden en hier lukt het soms ook niet.  
Ik voel me verbonden met het collegeprogramma. Daar werk ik iedere dag aan, samen met de 
wethouders en ambtenaren om dat te realiseren. Het is dan lastig om altijd het vertrouwen te hebben 
van de oppositie. Dat is hier ook niet altijd het geval geweest. Ik kan u wel zeggen dat ik daarvoor mijn 
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uiterste best doe en tegelijkertijd vraag ik u, als u twijfels heeft, of u heeft ergens moeite mee, om mij 
dat ook te zeggen. Met die feedback kan ook richting de burgemeester tegenspraak georganiseerd 
worden. Ik wil geen burgemeester zijn waar mensen tegenop zien en een burgemeester die mensen 
niet durven tegen te spreken. Dat is de dood in de pot. Dus laten we elkaar aanspreken op het 
functioneren en dat geldt dus net zo goed voor mij.  
Ook weet ik dat ik het niet iedereen naar de zin kan maken. Er zijn soms zoveel meningen, 
verwachtingen en wensen. Het lukt niet om het voor iedereen goed te doen. 
Soms is er ook, wat ik dan noem, politiek gedoe. Dan gaat het meer om de poppetjes, de ego’s die 
met elkaar in de clinch liggen. Dat kan het gevolg zijn van een gezond politiek debat. Als voorzitter van 
de raad zie ik graag dat er zowel ruimte is voor het scherpe debat, als dat dit leidt tot een inhoudelijk 
degelijke besluitvorming. Het afgelopen jaar hebben we regelmatig in dit spanningsveld vergaderd. Ik 
roep nogmaals iedereen op om met elkaar de komende jaren deze balans te blijven zoeken en ook te 
vinden.  
Dames en heren, wat is dan de rol van de burgemeester daarin? Ik ben niet van de grote gebaren. Ik 
ben niet de grote roerganger die voor de troepen staat of de grote knopendoorhakker. Dat past niet bij 
mij en het doet in mijn ogen ook geen recht aan de positie van de benoemde burgemeester. Ik doe het 
op mijn manier. Ik ben meer van de kleine gebaren: een duwtje hier, een beetje trekken daar, het 
benutten van momenten, mensen samenbrengen, motiveren en aansturen. Er zit zo veel positiefs in 
mensen, er is zo veel goede wil. Die kan veel creativiteit vrijmaken. Die krachten wil ik mee aanboren 
en de ruimte geven. Dan wint het positieve het op de lange termijn altijd van de cynici en criticasters 
die op de tribune blijven zitten. Daarmee wil ik niet zeggen dat we geen kritische volgers moeten 
hebben. Integendeel, dat is eigen aan de democratie en is ook nodig. Maar, soms denk ik wel eens 
als er een lading kritiek komt: wat doe je er nu eigenlijk zelf aan? Dan speel ik ook wel eens graag de 
bal terug: Je hebt nu heel veel kritiek op de gemeente. Neem zelf ook eens verantwoordelijkheid om 
zaken op te lossen. Dan nodig ik mensen ook uit om actief te worden en ook een aandeel te leveren. 
Wijs niet alleen naar de gemeente.  
Dat geldt in feite ook voor de pers. Een democratie vaart wel bij kritische volgers en een 
onafhankelijke pers die ons scherp houdt. We hebben elkaar nodig. Wij zijn als gemeente zo open en 
transparant als mogelijk is. Dat is essentieel en daar zal ik ook altijd voor strijden. Gelukkig hebben we 
een kritische, actieve en scherpe pers: de waakhond van onze democratie. De pers heeft ook een 
verantwoordelijkheid in de samenleving. Die kun je op verschillende manieren invullen. Mij lijkt een 
constructief kritische houding het meest bijdragen aan het maatschappelijk debat.  
Dames en heren, ik ben ontzettend blij dat jullie met mij verder willen. Ik ben blij dat ik hier samen met 
Marijke kan blijven werken en wonen en dat ik me kan blijven inzetten voor de publieke zaak. Ik vind 
het geweldig om er dagelijks mee bezig te mogen zijn om er samen met jullie voor te zorgen dat 
iedereen in onze gemeente het een beetje goed heeft.  
We genieten van de Achterhoek en ons huis, onze tuin, onze hond en onze buurt in Megchelen. In 
2006 lukte het ons om binnen een week ons huis te verkopen en heel snel hiernaartoe te verhuizen 
vanuit de Betuwe. We voelden ons heel gauw op ons gemak bij het jaarlijkse ritme van de 
ganzenhoedsters, de kermissen en volksfeesten, het carnaval, het vogelschieten, de vele grote 
feesten en recepties, de huwelijken, de herdenkingen, de 100-jarigen en ga zo maar door. Het is een 
hele reeks van activiteiten die we nu bijna zes jaar hebben meegemaakt. De Achterhoek is voor ons 
gewoon een erg leuke streek om in te wonen, een streek waar het er nog een beetje gemoedelijk aan 
toe gaat. In de vaak toevallige ontmoetingen en reacties van mensen vind ik misschien nog wel de 
meeste inspiratie. Je komt dan iemand ergens in de supermarkt, of waar dan ook in de gemeente, 
tegen. Dan vertellen mensen mij hoe zij vinden dat het gaat. Dat is voor mij een drijfveer om me nog 
meer in te spannen en soms ook een bevestiging dat we goed bezig zijn. Gelukkig krijg ik ook heel 
vaak te horen dat mensen heel tevreden zijn over ons. We hebben critici, maar ook echte fans. Dan 
weet je weer voor wie je het doet. We doen het niet voor onszelf, maar we doen het voor die mensen 
buiten.  
Daarom wil ik graag in het nieuwe jaar weer een ronde maken langs onze dorpen, op een andere 
manier dan destijds. Ik dacht het ‘Op de koffie bij de burgemeester’ te noemen. Ik weet nog niet 
precies in welke vorm, maar ik wil wel weer een ronde maken langs de dorpen om zo op informele 
wijze contact te onderhouden en te horen hoe we de banden tussen de inwoners, de dorpen en de 
gemeente kunnen versterken.  
Ik nodig tot slot jullie allemaal uit om er samen met mij, optimistisch, positief en vol vertrouwen 
tegenaan te gaan. Er is zo veel gelukt en er is nog zo veel te doen.  
Ik weet zeker dat we dat samen kunnen! 
Ik dank u voor uw aandacht. 
(applaus) 
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Voorzitter Steentjes  geeft het woord aan de heer Van Balveren, die spreekt namens het college.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het college vanmiddag hoorde dat de heer Hans Alberse een 
uitgebreide speech zou houden, omdat hij nu na vijfenhalf jaar eindelijk de kans zag om zich te uiten. 
Dan kan hij namens het college niet achterblijven. 
In het college heeft ieder zijn eigen nukken. Als er iets niet goed gegaan is, wordt dat meteen 
rechtgezet door de collega’s. Dat tekent de open, bijna familiaire manier waarin de leden met elkaar 
omgaan. Hij kan dan ook alleen maar onderstrepen dat de band tussen college en burgemeester 
geweldig is.  
Met veel moeite is op het laatste moment nog een cadeau verworven dat een mooie plek in zijn huis 
zal krijgen. Het cadeau symboliseert ook iets. Want eigenlijk is Alberse toch een beetje de baas van 
de gemeente. Hij krijgt het voor elkaar dat hij iedereen aankan. Maar er is er één die hij niet de baas 
kan. Dat is niet Marijke. Dat is de hond. Als het goed gaat dan zegt hij: “Het is mijn hond”, als het niet 
goed gaat, dan is het de hond van Marijke. Via dit prentje wil het college in deze zaak duidelijkheid 
scheppen. Door dit prentje wordt de burgemeester eraan herinnerd dat hij denkt dat hij iedereen de 
baas is, maar dat er toch altijd een uitzondering is.  
Hij overhandigt dan een foto van het echtpaar Alberse met de hond. (applaus) 
 
Voorzitter Steentjes  brengt samen met alle aanwezigen een toast uit op het welzijn van de 
burgemeester en zijn gezin. 
Hij schorst de vergadering. 
 
 
4. Strooibeleid 
 
De reguliere, zojuist door de raad herbenoemde, voorzitter  Alberse  neemt nu de hamer weer over en 
leidt het agendapunt in. 
 
Mevrouw Ermers  zegt dat op basis van haar vragen dit voorjaar er nu een gladheidsbestrijdingsplan 
ligt. Hiermee kan voor de inwoners duidelijk worden welke keuzes op dit terrein gemaakt worden.  
Zij is blij dat dit plan tot stand is gekomen, hoewel de totstandkoming moeizaam was. Nu ligt er 
gelukkig een goed stuk. 
Zij heeft moeite met termen als “gedacht wordt aan’. Er moet staan dat dit of dat gaat gebeuren.  
Het is mooi dat er een aantal pilots komt. Zij hoopt wel dat de resultaten van de pilots ook snel bekend 
worden.  
Het onderdeel communicatie is voor haar het belangrijkste punt. Er komt een wijkcoördinator. Het 
belangrijkste punt is hoe meldingen en klachten doorgegeven kunnen worden.  
Samenvattend zegt zij dat het CDA instemt, maar vooral aandacht vraagt voor een spoedige evaluatie 
van pilots en voor een goede bereikbaarheid van de wijkcoördinator voor iedereen.  
 
De heer Menke  zegt dat deze beleidsnota een zeer zware bevalling was. Het plan is een paar keer 
heen en weer gegaan. Hij onderschrijft de opmerkingen van het CDA. 
Het belangrijkste vindt hij dat er pilots komen. Het betreft ook experimenten die recht doen aan de 
zelfwerkzaamheid van burgers. Bij de evaluatie in april zal hij kijken of die pilots ook effectief geweest 
zijn, opdat eventuele bijstelling voor het einde van het jaar op tijd mogelijk is.  
 
De heer Colenbrander  is blij dat er nu een plan ligt. Goed dat hierbij met burgers samengewerkt 
wordt en dat er jaarlijks geëvalueerd wordt. Ook is het de bedoeling dat efficiencywinst geboekt wordt. 
De evaluatie zal uitwijzen hoe een en ander uitpakt.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat de totstandkoming van dit plan geen voorbeeld is van de wijze 
waarop we plannen willen behandelen. Het heeft bijna negen maanden geduurd. Gedeeltelijk kwam 
dat omdat er al een uitvoeringsplan was. 
Het is de bedoeling dat het personeel ook gaat samenwerken met burgers en instellingen in de 
gladheidsbestrijding. Hij merkt wel op dat het personeel nu nog ingeroosterd is volgens de oude 
situatie. Er wordt nu samengewerkt met drie à vier wijken die zelf aangegeven hebben te willen helpen 
bij de uitvoering van de gladheidsbestrijding.  
De publicaties over dit onderwerp hebben veel reacties teweeggebracht. Daaruit blijkt het grote belang 
van communicatie.  
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In april zal geëvalueerd worden. Hij wijst erop dat de wijkcoördinator ook voor andere zaken benaderd 
kan worden. Die functie moet groeien.  
 
De voorzitter concludeert dat de raad unaniem instemt met dit plan. 
 
 
5. Herziening gemeentelijk rioleringsplan 
 
De heer Steentjes  zegt dat dit een mooi plan is, dat rekening houdt met extreme neerslag.  
Het houdt ook in dat de bevolking meer rekening moet houden met extreme neerslag.  
Steeds meer leidingen worden afgekoppeld. Daar moet wel goed over nagedacht worden, omdat 
funderingen kunnen verzakken door te langdurige nattigheid. De jurisprudentie wijst uit dat dit nare 
gevolgen kan hebben.  
Veel leidingen zitten onder de grond. Hij acht het mogelijk dat het onderhoud wel 5 miljoen euro gaat 
kosten en dan is het voorgestane tarief niet kostendekkend.  
Het CDA vindt dat de hogere lasten niet naar de toekomst verschoven moeten worden. Daarom 
vinden CDA en D66 dat het tarief in 2012 al verhoogd moet worden. D66 zal de motie voorlezen. 
 
Mevrouw Van der Meer  De gemeente heeft niet alleen de zorgplicht ten aanzien van het rioolwater, 
maar ook ten aanzien van het grondwater. Investeringen voor de ontkoppeling van hemelwater en 
grondwater van het rioolwater zijn nodig.  
Zij vreest dat het niet alleen harder gaat regenen op straat, maar ook in de gemeentelijke 
portemonnaie. Voorgerekend wordt dat de riolering 5 miljoen euro per jaar kost. De inkomsten via de 
rioolheffing zijn momenteel 3,5 miljoen euro. Dat gat is door de reserve in het Egaliteitsfonds tijdelijk 
op te lossen. Dan wordt de rekening naar de toekomst verlegd.  
Voor de dekking wordt een keuze voorgesteld uit drie impopulaire maatregelen, terwijl onlangs nog in 
de krant stond dat iedere inwoner 16 euro terugkrijgt. D66 wil dat deze boodschap ingetrokken wordt 
en dat in 2012 gestart wordt met het optrekken van de rioolheffing, waardoor deze in 2014 
kostendekkend is. 
Zij dient daarom de volgende motie in: 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 22 december 2011, 
gelezen het collegevoorstel betreffende de herziening van het rioleringsplan, waarin het volgende is 
vermeld: 
• het rioleringsplan zal de komende jaren gemiddeld ongeveer 5 miljoen euro per jaar gaan kosten; 
• op basis van het huidige tarief van ruim 119 euro komt er jaarlijks ruim 3,4 miljoen euro aan 

inkomsten beschikbaar, zodat er zonder tariefsverhoging een structureel tekort zal ontstaan in de 
orde van grootte van 1,6 miljoen euro; 

overwegende: 
• dat er nog een ‘bufferfonds’ beschikbaar is van ruim 1,2 miljoen euro voor het opvangen van de 

pieken in de uitgaven en daarmee het verschil op te vangen tussen uitgaven en inkomsten ten 
aanzien van het rioleringsplan; 

• dat het provinciaal bestuur recent heeft aangegeven dat onze gemeente een structureel sluitende 
meerjarenbegroting moet blijven opstellen en dat ook ten aanzien van de rioolheffing geen tekorten 
mogen ontstaan; 

• dat in een boekjaar de uitgaven in het rioleringsplan gelijk moten zijn aan de inkomsten, eventueel 
aangevuld met het ‘bufferfonds’; 

• dat het rioleringsplan zo veel mogelijk tijdig dient te worden uitgevoerd; 
• dat er daardoor niet valt te ontkomen aan een forse tariefsverhoging in de zittingsperiode van de 

huidige gemeenteraad; 
besluit: 
1. met ingang van 01-01-2012 het tarief voor de rioolheffing in drie stappen dusdanig te verhogen dat 

er in 2014 zowel een structurele dekking voor de uitgaven is ontstaan als ook het bufferfonds geen 
negatief saldo vertoont; 

2. over de noodzaak hiervan de burgers van onze gemeente voldoende te informeren. 
 
De heer Schieven  zegt dat de heer Steentjes iets voorlas over de riolering uit de brief van de 
provincie die de raadsleden kregen. Er staat dat geen tariefsverhoging in 2012 nodig is, omdat er 
geen grote investeringen te verwachten zijn in de nabije toekomst. De tarieven voor 2012 dekken wel 
degelijk de kosten. Het is mogelijk, zegt de provincie, dat in de nabije toekomst tekorten ontstaan en 
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daarvoor zal een oplossing gevonden moeten worden. Overigens is het vreemd dat de provincie het 
hierover heeft, omdat over het GRP nog geen besluit genomen is. 
Hij vindt het collegevoorstel wel onduidelijk. Op 23 november is iets meer duidelijkheid verkregen. Hij 
verzoekt het college voortaan duidelijker te zijn, omdat dit voorstel de discussie bemoeilijkte. 
Verbazingwekkender was dat meerdere partijen de stukken niet gelezen hadden.  
Hij constateert dat in de Meerjarenraming 2012-2015 vastgesteld is dat de rioolheffing maximaal 
kostendekkend mag zijn.  
 
De heer Steentjes  leest voor uit de brief van de provincie. Daar staat dat de rioolrechten in 2012 niet 
verhoogd hoeven te worden, omdat in de nabije toekomst geen grote investeringen te verwachten zijn. 
Dat zegt dus deze gemeente zelf. In de brief wordt gezegd dat uit het in 2011 vastgestelde GRP blijkt 
dat de 315 euro per heffingseenheid met ingang van 1 januari 2012 het tarief is dat op termijn juist 
kostendekkend is. Hij vindt de interpretatie van de heer Schieven niet correct.  
 
De heer Schieven  komt hierop terug. 
Hij zegt dat het voorstel aangeeft dat de kosten rond de 4 miljoen euro per jaar bedragen voor de 
komende 5 jaar. Daarnaast is het Rioolbufferfonds de afgelopen 3 jaar vrijwel onveranderd gebleven, 
mede omdat werkzaamheden nog niet noodzakelijk waren. Ook voor de komende jaren ligt het voor 
de hand dat werkzaamheden uitgesteld kunnen worden.  
Als optie 0 gehanteerd wordt, komt er 2 miljoen euro extra binnen. Dat is goedkoop voor de 
gemeente, maar duur voor de inwoners. Omdat dit meteen in het Bufferfonds gaat, past dit niet in de 
afspraken inzake de kostendekkendheid.  
Hij stelt dat de berekeningen van het college gebaseerd zijn op een periode van 60 jaar, waarin 
315 miljoen euro nodig is. Dat bedrag wordt over 60 jaar verdeeld en hij durft en kan niet zo ver 
vooruitkijken. Daarom gaat hij uit van de komende 4 jaar. De genoemde 5 miljoen euro is gebaseerd 
op die 60 jaar. 
 
De heer Steentjes  zegt dat hij de brief ook goed gelezen heeft. Er staat dat men een aantal jaren 
vooruit wil kijken. De kostendekkendheid wordt wel teruggerekend vanaf die 60 jaar, maar 
investeringen kunnen ook stijgen, evenals de tarieven.  
 
De heer Schieven  onderschrijft dit. Hij wijst echter wel op de rekensom van 60 jaar.  
Hij vraagt wat de raad wil doen met het Rioolbufferfonds. Er staat 1,2 miljoen euro. Wat gebeurt 
daarmee? Lokaal Belang wil dat bij de Voorjaarsnota 2012 bespreken.  
Zijn fractie wil de heffing zo laten en volgend jaar bespreken wat er in 2013 moet gebeuren.  
 
De heer Menke  zegt dat de PvdA akkoord gaat met het collegevoorstel, maar nu toch reageert, omdat 
er een motie ligt.  
Lang geleden werd de gemeente verplicht tot aansluiting van het buitengebied op het riool. Het CDA 
had toen nog de absolute meerderheid en er is toen zo hard aan getrokken dat de gemeente het 
beste jongetje van de klas was. Alternatieve plannen om de kosten te drukken bleken niet aan de 
orde. Alles is op een heel goede manier aangelegd.  
Dit rioleringsplan geeft een doorkijk van zestig jaar. De heer Schieven kan zo’n periode niet goed 
overzien. Hij wel. Hij denkt dat er dan astronautenvoedsel gegeten wordt, waardoor het toilet 
overbodig wordt. Anders zijn de drollen wel zo veel waard dat er geld toe verkregen wordt. Je kunt dus 
niet zo ver vooruit kijken.  
Daarom is het ook goed om het rioleringsplan per vier jaar vast te stellen. Misschien zijn er straks 
nieuwe technieken die tot kostenbesparing leiden.  
Bovendien dreigt op allerlei zaken in de zachte sector bezuinigd te worden. Daarom lijkt hem een 
temporisering bij het riool wel redelijk. 
De PvdA wil de burgers niet onnodig extra belasten.  
 
De heer Steentjes  zegt dat nu investeringen voor zestig jaar gedaan worden. Er wordt alleen volgens 
dat schema geïnvesteerd. De opbouw van de kosten is ook in de eerste tien jaar gelijk aan de latere 
opbouw. Als je nu niet investeert, moet je dadelijk heel snel stijgen.  
 
De heer Menke  antwoordt dat het CDA beweert dat de rekening naar de toekomst verschoven wordt. 
Dat bestrijdt hij. Er wordt gekeken naar dat wat nodig is. 
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De heer Steentjes  heeft deze retoriek vaker gehoord en denkt dat de heer Menke hierop zal moeten 
terugkomen. 
 
De heer Menke  antwoordt dat de PvdA ten aanzien van het rioleringsplan er nog nooit op heeft 
moeten terugkomen. Alle mogelijke en noodzakelijke afkoppelingen zijn uitgevoerd en alle reparaties 
zijn verricht. Dat gebeurt allemaal met het bufferfonds dat de PvdA samen met het CDA heeft opgezet.  
 
De heer Steentjes  geeft aan dat het toen om een kostendekkend tarief ging. 
 
De heer Menke  antwoordt dat dit nu ook het geval is.  
 
Mevrouw Van der Meer  hoopt dat de heer Menke beseft dat uitstel van investeringen kan leiden tot 
een grote aanslag op het aanwezige kapitaal. Er is bovendien ook al een gat bij het wegenbeleid. Als 
je een eigen huis niet regelmatig verft, worden de onderhoudsinvesteringen alleen maar hoger.  
 
De heer Menke  vindt dat er goed naar het onderhoud wordt gekeken en dat het bufferfonds voorlopig 
voldoende is. Als ieder jaar de stand van zaken bekeken wordt, kan steeds gekeken worden of de 
tarieven moeten worden verhoogd. Maar misschien krijg je over zestig jaar wel geld. 
 
De heer Sluiter  zegt dat dit plan een doorkijk geeft over zestig jaar, maar dat de directe focus ligt op 
de eerste periode. De VVD ziet dit als een papieren benadering.  
Het college vraagt het plan vast te stellen en het huidige tarief te handhaven.  
Er moet reëel begroot worden. Als er geïnvesteerd moet worden, dan moet dat gebeuren. Als werk 
met werk gemaakt kan worden en als er samengewerkt kan worden, dan ligt inzet voor de hand.  
De VVD wil geen onnodige potjes scheppen. De burger kan zelf wel sparen en dient niet onnodig 
belast te worden.  
Natuurlijk moet gelet worden op de meerjarenontwikkeling. Meer is niet nodig.  
 
De heer Steentjes  geeft aan dat het CDA de burger ook niet onnodig wil belasten, maar een 
gelijkmatige lastenontwikkeling voor de burger voorstaat. Als nu niet meer uitgegeven wordt dan nodig 
is, kan dat betekenen dat je straks de burger ineens het dubbele moet vragen.  
 
De heer Sluiter  zegt dat de ontwikkelingen rond de riolering en het bufferfonds zodanig zijn dat de 
VVD daar niet bang voor is. Een trendmatige aanpassing zal voldoende zijn, omdat de riolering goed 
onderhouden is. Immers, de gelden konden slechts met moeite uitgegeven worden.  
Hij komt dan op de motie en de brief van de provincie die aangehaald werd. Het was opvallend dat de 
provincie spreekt over een besluit ten aanzien van de riolering, terwijl dit plan nog niet, maar de 
begroting wel vastgesteld is. In die begroting staat wel het tarief voor 2012. Er zal ongetwijfeld een 
reden zijn voor deze passage in de brief van de provincie.  
De VVD steunt de motie niet. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat bij de opstelling van de begroting uiteraard ook overlegd is over de 
rioleringsplannen voordat het voorstel voor de heffing voor 2012 is geschreven. Dat leidt dan tot een 
optelsom. Er zit nog 1,2 miljoen euro in het bufferfonds. De afgelopen jaren is dit fonds gemiddeld met 
100.000 euro per jaar gedaald. Dat geeft geen aanleiding om een ander beleid te voeren.  
Als naar 2012 gekeken wordt, waar het vooral om gaat, dan wordt er in 2012 4 miljoen euro 
uitgegeven. Dan blijft er van het bufferfonds nog minstens de helft over. Dan zou je volgend jaar de 
heffing wel iets kunnen verhogen. 
 
De heer Steentjes  wijst erop dat de provincie schrijft dat het gevolg van het afzien van een 
tariefsverhoging voor 2012 kan zijn dat er in de toekomst tekorten in de voorzieningen ontstaan. Dat is 
volgens de voorschriften niet toegestaan. De heer Van Balveren heeft gelijk als hij zegt dat je dan het 
tarief kunt verhogen. CDA en D66 stellen nadrukkelijk voor om een geleidelijke stijging te realiseren, 
zodat er geen brute kostenverhoging voor de burger komt.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat hij duidelijk wil maken dat de handelwijze van het college op geen 
enkele wijze tegen de voorschriften ingaat. Er is een dekking, waarvoor een deel van het bufferfonds 
gebruikt wordt. De politieke keus is aan de raad. Wil de raad nu alvast een spaarpotje maken?  
Hij wijst erop dat volgens het vorige GRP uit 2005 de heffing nu al rond de 250 euro had moeten 
zitten, terwijl tot op heden met ruim 199 euro prima uitgekomen wordt.  
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Er wordt minder uitgevoerd dan eerder nodig geacht werd, omdat de techniek het mogelijk maakt om 
preciezer het leidingnet te inspecteren, waardoor minder delen van buizen vervangen hoeven te 
worden.  
 
De voorzitter  zegt dat uit de discussie de vraag naar voren komt of de raad nu het tarief wil verhogen 
of het verloop van de uitgaven wil afwachten.  
 
De heer Steentjes  zegt dat het CDA de motie in stand wil houden. Het gaat niet over een eindbedrag 
van 315 euro. Als blijkt dat met een lager bedrag uitgekomen kan worden, dan kan ook daar naartoe 
gegroeid worden. Zo is de motie ook opgesteld.  
 
Mevrouw Van der Meer  geeft aan dat ook D66 de motie overeind houdt. De kosten worden 
vooruitgeschoven. Het huidige riool is al gemiddeld veertig tot vijftig jaar oud.  
Men moet zich realiseren dat het grootste deel van de heffing bestaat uit kapitaalslasten. Dergelijke 
kosten kun je niet vooruit schuiven.  
Zij is erg verontrust door het gevoel dat stelselmatig het kapitaal van de gemeente uitgehold wordt.  
 
De heer Schieven  zegt dat Lokaal Belang de motie niet steunt. Het is niet gerechtvaardigd om de 
inwoners nu op kosten te jagen. Het collegevoorstel wordt gesteund.  
 
De heer Menke  zegt dat 96% van de Nederlanders is aangesloten op het riool. De heer Steentjes zei 
dat de bodem eigenlijk ongeschikt is voor de aanleg, omdat deze kan verzakken. Vanwege dergelijke 
kosten moet er volgens hem gespaard worden. 
 
De heer Steentjes  heeft gezegd dat het laten verzinken van regenwater in de bodem het risico geeft 
dat de bodem verzakt.  
 
De heer Menke  zegt dat hij een opmaat wilde maken naar een artikel dat hij vond op een iPad van 
een ander. Want de raad krijgt nog geen iPad. Het betreft een artikel van de organisatie Waste, dat 
aangeeft dat de riolering alleen vanwege de rijkdom te permitteren is. Eens zullen die kosten niet meer 
acceptabel of dragelijk zijn. Gewezen wordt op de ontwikkeling om afval als grondstof te beschouwen, 
waarmee riolering wellicht een achterhaald concept wordt. Hij stuurt aan alle raadsleden dit artikel 
door.  
 
De heer Steentjes : “Al is de iPad nog zo snel, het riool achterhaalt hem wel!” 
 
Wethouder Van Balveren  wil toch reageren op de opmerking van mevrouw Van der Meer dat het riool 
grotendeels al veertig jaar oud is. Hij complimenteert alsnog zijn voorganger die ervoor zorgde dat het 
riool helemaal up-to-date was. De laatste jaren is vooral heel veel in het gedeelte van Wisch 
geïnvesteerd. Achtereenvolgens is in Silvolde en Varsseveld gewerkt en momenteel worden in 
Terborg de laatste grote reconstructies verricht. Dergelijke grote werken komen rond 2061 wel weer 
terug. Het riool is momenteel niet verouderd en goed onderhouden. 
Hij ziet graag een bewijs voor de stelling van mevrouw Van der Meer dat het kapitaal van de 
gemeente stelselmatig wordt uitgehold.  
Hij stelt dat er een bufferfonds is en dat er inkomsten zijn uit het riool. Deze zijn samen voldoende als 
dekking voor het komende jaar.  
De raad kan meer van de burgers vragen, maar moet daarbij dan ook zeggen dat die 39 euro extra is 
omdat in de toekomst hogere uitgaven verwacht worden.  
 
De voorzitter  constateert dat de motie alleen de steun krijgt van het CDA en D66 en daarmee 
verworpen is. 
Het rioleringsplan wordt unaniem aangenomen, maar het voorstel van de tariefstelling wordt 
verworpen door D66 en het CDA. Aangezien Lokaal Belang, PvdA en VVD voor stemmen is dit 
voorstel eveneens aanvaard. 
 
Mevrouw Van der Meer  geeft aan dat D66 wel instemt met het eerste beslispunt betreffende het 
beleid. Beslispunt 2 is voor D66 niet akkoord.  
 
De voorzitter zegt dat deze kanttekening genoteerd wordt en hoort dat deze ook geldt voor het CDA. 
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6. Reikwijdte en detailniveau Windmolenpark Den Tol 
 
De voorzitter zegt dat dit besluit inhoudt dat de gemeente het voornemen heeft voor de bouw van dit 
windmolenpark. Dat wordt bedoeld met reikwijdte. De volgende stap in de procedure is een 
milieueffectrapportage.  
De discussie gaat nu alleen over de opdracht tot een m.e.r.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat in het raadsvoorstel staat dat de raad gevraagd wordt in te 
stemmen met de beantwoording op de zienswijzen.  
In de raadsrotonde heeft hij enkele kanttekeningen gemaakt bij de zienswijzen. Hij ziet niet goed hoe 
deze nu meegenomen worden. Hij heeft onder meer gezegd dat wel erg gemakkelijk gezegd wordt dat 
de windmolens passen in het beleidskader ‘Tijd voor nieuwe energie’. Aan dat beleidskader zijn 
toetsingscriteria toegevoegd, waaronder draagvlak onder de omwonenden. Het antwoord op dat 
criterium heeft hij niet gezien. Dus acht hij de uitspraak over de passendheid voorbarig.  
 
Wethouder Haverdil  heeft het gevoel dat de raadsrotonde overnieuw gedaan wordt. Het college heeft 
een voorlopige inhoud van de m.e.r. vastgesteld. Daar hebben mensen op gereageerd en vervolgens 
heeft het college daarop geantwoord. D66 hoeft het niet eens te zijn met het antwoord. Als dat 
antwoord aangescherpt moet worden, moet D66 daartoe een meerderheid van de raad bewegen.  
 
De voorzitter vult aan dat de eerste vraag bij dit voorstel is of de raad kan instemmen met de 
beantwoording van de zienswijzen.  
 
De heer Canter Cremers  vervolgt dat D66 ook gevraagd heeft om in de m.e.r. te kijken naar de 
vermindering van de CO2-emissies. Er moet daarbij ook gekeken worden naar de rebound-effecten, 
naar de extra CO2-emissies die elders ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de energie die via een 
gascentrale aan het net geleverd moet worden wanneer de wind wegvalt.  
Wat betreft de compensatie voor omwonenden is de toezegging gedaan dat in de m.e.r. naar 
verschillende varianten gekeken zal worden. Ook zou er nog een memo komen over de wijze waarop 
de omwonenden hierbij betrokken worden.  
Hij verzoekt de wethouder om een toezegging dat ook de verschillende varianten voor natuur- en 
landschapsontwikkeling meegenomen worden.  
 
De heer Vossers  is er niet voor dat hier de raadsrotonde herhaald wordt door D66 via het stellen van 
aanvullende vragen. 
 
De heer Canter Cremers zegt dat hier de m.e.r. behandeld wordt en dat hij niets anders doet dan dat. 
 
De heer Hakvoort zegt dat er voor het CDA sprake is van herhaling van zetten. Het valt dan ook op 
dat veel inspraakreacties teruggrijpen op de oude afspraak uit 2004 dat er bij Netterden slechts één 
windmolenpark zou komen. Dit is de Papenkampseweg geworden.  
Het CDA is dan ook content dat dit gegeven van eerder genomen beslissingen opgenomen moet 
worden in de m.e.r. 
Het CDA adviseert het college dringend om goed te blijven communiceren met alle partijen en niet 
alleen met de officiële gesprekspartners. De raad is er voor alle inwoners.  
Hij verzoekt ook tijdig de maximaal te verwachten planschade in kaart te brengen. Dan kan de raad 
voor de vaststelling van een bestemmingsplan de eventuele financiële gevolgen meenemen.  
Het CDA mist nog een belangrijk aspect dat via de volgende motie (nummer 2) onderstreept wordt: 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 22 december 2011, 
overwegende dat: 
• alle relevante milieuaspecten door middel van een plan-MER in beeld dienen te worden gebracht; 
• rekening moet worden gehouden met eerder vastgestelde plannen en beslissingen van 

bestuursorganen die betrekking hebben op de voorgenomen activiteiten; 
• in het streekplan de zone van 4 km wordt genoemd ten aanzien van visuele interferentie; 
• de huidige aanvraag gebaseerd is op slechts één locatiekeuzeonderzoek; 
• binnen de gemeente Oude IJsselstreek zoekgebieden zijn aangewezen; 
• uit het huidige raadsvoorstel onvoldoende blijkt of er mogelijke alternatieve locaties zijn 

onderzocht; 
• uit het huidige raadsvoorstel blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor de huidige locatiekeuze; 
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verzoekt het college: 
• alsnog onderzoek te laten doen naar mogelijke alternatieve locaties en/of andere plaatsing 

windmolens op huidige locatie, zodat de raad op basis van mogelijke alternatieven een meer 
afgewogen raadsbesluit kan nemen; 

• het draagvlak onder de betrokken partijen en inwoners meer mee te laten wegen; 
• dit onderzoek alsnog onderdeel te laten uitmaken van voorliggend raadsvoorstel. 
 
De heer Bruins  stemt in met het voorstel.  
Hij merkt wel op dat de rapportage van de raadsrotonde als teleurstellend is ervaren door de 
belanghebbenden. Deze hebben het gevoel dat aan hun inbreng onvoldoende recht is gedaan.  
Hoe kan het dat de gemeente zo veel geld en energie steekt in burgerparticipatie en hier een verzoek 
om aanvulling van de rapportage zonder meer afwijst? Mensen dienen alle gelegenheid te krijgen voor 
hun inbreng en de gemeente dient serieus met iedere inbreng om te gaan. Hij heeft het gevoel dat dit 
hier onvoldoende is gebeurd.  
 
De heer Menke  wil meteen reageren op de heer Bruins. Hij was voorzitter van de betreffende 
commissie en hij heeft ook de brief van de Vereniging Leefbaarheid Netterden gezien. Die brief gaat 
erover dat opmerkingen van verschillende politieke partijen niet meegenomen zijn in dit voorstel. De 
rotonde is meningsvormend. Als er opmerkingen gemaakt worden, peilt hij in hoeverre daar draagvlak 
voor is. Dat draagvlak was er niet voor de opmerkingen van deze vereniging. Bovendien is vaak 
geantwoord dat het betreffende onderwerp naast of na de m.e.r. onderzocht zou worden. De 
opmerkingen zijn dus wel degelijk serieus genomen.  
 
De heer Bruins  gaat het met name om het antwoord dat de vereniging kreeg, toen deze een 
aanvulling wilde krijgen, namelijk dat dit niet meer mogelijk was omdat het stuk al bij de griffie lag.  
Als het verhaal van de heer Menke aan de vereniging verteld was, dan was het correct opgelost. Het 
voorzitterschap door de heer Menke is correct verlopen.  
 
De heer Menke  is dit eens met de heer Bruins. 
Hij vervolgt dat de PvdA instemt met het voorstel.  
Het is lastig om te vermijden om een standpunt ten aanzien van windmolens in te nemen bij de m.e.r. 
Zo hoort ook een berekening van de maximale planschade niet in de m.e.r. thuis. De initiatiefnemers 
hebben recht op een deugdelijke en betrouwbare m.e.r.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij geen standpunt inneemt ten aanzien van windmolens, als hij 
vraagt naar de berekening van de CO2-emissie. Hij vindt wel dat te zijner tijd een eerlijke afweging 
gemaakt moet worden ten aanzien van de werkelijke CO2-emissies van de windmolens. Daarvoor is 
juist een m.e.r. op haar plaats.  
 
De heer Menke  zegt dat juist ten aanzien van de CO2-emissies de standpunten van de voor- en 
tegenstanders sterk uiteenlopen. Hij vraagt zich af of een objectieve berekening nu gemaakt kan en 
moet worden.  
 
De heer Canter Cremers  vertrouwt op de professionaliteit van het bureau dat de m.e.r. uitvoert. Als er 
geen vertrouwen is in de m.e.r., kan deze net zo goed achterwege gelaten worden. 
 
De heer Menke  wil de m.e.r. helemaal niet achterwege laten. Iedereen heeft in de inspraak kunnen 
aangeven wat er onderzocht moet worden. Het is een heel breed en diepgaand onderzoek. 
Het college heeft toegezegd bezig te gaan met de planschade, de participatie en de compensatie. Hij 
wil dat graag hier bevestigd zien, omdat dit belangrijke aspecten voor de uiteindelijke besluitvorming 
betreft.  
 
De heer Vossers  zegt dat de voorzitter al aangaf waar het hier om gaat, namelijk om de m.e.r. voor 
de gekozen locatie.  
Het CDA komt met een motie die ook over een andere locatie gaat. Hier gaat het om deze locatie. Pas 
als de raad deze plek afwijst, moet een andere locatie bekeken worden.  
 
De heer Hakvoort  verduidelijkt dat het ook kan gaan om andere plaatsen op deze locatie.  
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De heer Vossers  zegt dat dit te zijner tijd wel aan de orde komt. Het gaat nu om de beantwoording 
van de zienswijzen over de opzet van de m.e.r. Lokaal Belang kan instemmen met de beantwoording 
en stemt in met dit voorstel.  
 
Wethouder Haverdil  verzoekt in aansluiting op het betoog van de heer Vossers om de motie aan te 
houden. Wanneer de m.e.r.-procedure doorlopen is en de wijze van regelen van de planschade via 
het bestemmingsplan besproken is en tevens de compensatie en participatie naast de m.e.r. 
georganiseerd is, dan kan de motie aan de orde komen, als dit plan geen groen licht krijgt. 
Met dit voorstel worden de initiatiefnemers gefaciliteerd volgens het akkoord van Groenlo en wordt 
een beleidskader geschapen.  
Het CDA vraagt om met alle inwoners te blijven communiceren. Dat is heel juist gezegd, alhoewel het 
wel lastig is. Soms beperken de termijnen uit de wettelijke kaders de ruimte voor de communicatie.  
De heer Canter Cremers vroeg naar de CO2-emissie. Daarover is ook een toezegging gedaan.  
Kosten voortvloeiend uit een eventuele toekenning van planschade worden door de gemeente 
verhaald op de initiatiefnemer, die daar tevoren voor tekent. De beoordeling van planschade geschiedt 
door een onafhankelijk bureau. 
 
De heer Canter Cremers  heeft nog geen antwoord gekregen op zijn vraag over de verschillende 
varianten van de landschapsontwikkeling.  
 
Wethouder Haverdil  zegt dat het stuk hierop een duidelijk antwoord geeft.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat D66 met de daarbij gemaakte kanttekeningen kan instemmen met 
het voorstel.  
Hij vindt de suggestie van de wethouder over het aanhouden van de motie terecht.  
 
De heer Hakvoort  neemt de suggestie van de wethouder over en houdt de motie aan. 
 
De voorzitter constateert dat de hele raad dit voorstel steunt en dat de motie van het CDA 
aangehouden wordt. 
 
 
7. Belastingverordeningen 2012 
 
De heer Canter Cremers  wil een kanttekening maken bij de wijze waarop de ozb in de begroting staat 
en de wijze waarop deze nu in de tarieven verwoord wordt, omdat dit geen voorbeeld is van open en 
transparant bestuur.  
 
De heer Finkenflügel  vindt dit zeer ongepast. Hier is in de begrotingsraad over gesproken. 
Vervolgens schreef D66 er nog een brief over die beantwoord is. Hij vindt het volstrekt niet aan de 
orde om hier op in te gaan.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat in de brief om een memo gevraagd is, waarin het 
woonlastenbeginsel toegelicht zou worden en waarin tevens de gevolgen van de rioolheffing voor het 
woonlastenverhaal beschreven zouden worden. Het college heeft dit opgevat als schriftelijke vragen, 
terwijl D66 vroeg om een memo over het woonlastenprincipe nu en in de toekomst.  
 
De voorzitter  zegt dat dit nu niet aan de orde is. Dit is besproken en besloten tijdens de 
begrotingsraad. Het is mogelijk om de tarieven af te wijzen, omdat D66 ook de begroting niet 
goedkeurde.  
 
De heer Canter Cremers  vindt dat als in de begroting twee zinnen extra gestaan hadden, dan was 
het helder geweest dat de ozb met 10% verhoogd is. Om alleen in de begroting te zetten dat de 
opbrengst met 3,5% verhoogd wordt, terwijl uit de verordening blijkt dat het uiteindelijk 10% is, is geen 
nette handelwijze. 
 
Mevrouw Aalbers  vindt het jammer dat andere fracties zo reageren. Ook het CDA is niet akkoord 
gegaan met de begroting. Nu zijn er verordeningen waar het CDA graag wat over wil zeggen, omdat 
tijdens de begrotingsbehandeling onvoldoende duidelijk was hoe het er in het hele woonlastenverhaal 
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uit zou gaan zien. Nu blijkt dat de ozb door de waardedaling van de huizen 10% stijgt. Zij vindt dat de 
raad daar toch wel wat over mag zeggen.  
 
De voorzitter  zegt dat de beslissingen genomen zijn en dat de standpunten ook ingenomen zijn. 
 
De heer Finkenflügel wijst nog op pagina 70 van de begroting, waar deze materie precies uitgelegd 
staat.  
 
De voorzitter  ziet dat Lokaal Belang, VVD en PvdA instemmen. De verordeningen zijn vastgesteld 
met de stemmen van CDA en D66 tegen.  
 
 
8. Wijziging samenwerkingsregeling Regio Achterhoek i.v.m. Erfgoedcentrum 
 
Dit stuk wordt zonder nadere beraadslagingen aangenomen. 
 
 
9. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht 
 
Wethouder Rijnsaardt meldt dat het eerste buurtbudget besteed is. Hij had beloofd voor het eind van 
het jaar te informeren over de motie van het CDA over buurtbudgetten.  
Dit was een vingeroefening. Binnenkort zal de raad op de hoogte gesteld worden van verdere 
initiatieven die momenteel spelen ten aanzien van buurtbudgetten. Dat betreft initiatieven in Silvolde, 
Etten en Heelweg.  
 
Wethouder Haverdil  verwijst naar de memo over het projectbesluit. 
 
 
10. Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen 
 
Op dit punt zijn geen meldingen. 
 
 
11. Ingekomen stukken 
 
De voorzitter meldt dat toegevoegd is de brief van de provincie met betrekking tot de begroting, 
evenals het antwoord van het college. In het presidium is afgesproken dat hier kort op gereageerd kan 
worden.  
 
De heer Van de Wardt  krijgt de indruk dat de gemeente ten aanzien van het preventief toezicht langs 
het randje heeft gelopen. Er worden wel zaken genoemd die het CDA eigenlijk verwacht had.  
In het gesprek met de heer Markink werd duidelijk dat er nog het nodige werk verzet moet worden.  
Hij stelt voor om deze brief in januari te behandelen.  
Hij zou dan graag een gezamenlijk stappenplan bespreken over de wijze van behandeling van de in 
de brief genoemde zaken.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat in het presidium niet over een raadsvergadering maar over een 
bijeenkomst met leden van de gemeenteraad gesproken is, waarin dit punt naast de zero-based 
budgeting aan de orde zou moeten komen.  
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het in ieder geval een openbare bijeenkomst moet zijn, waarin 
iedereen de raad kan volgen op dit thema.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat bij de provincie een goed gesprek gevoerd is. Wat betreft de 
openbaarheid meent hij dat het goed is als de raad eens onderling vrijuit en in alle rust discussieert. 
Uiteraard komt de brief ook in een reguliere raad aan de orde. Ook over deze brief stond met grote 
koppen in de krant dat de gemeente onder curatele gezet was. Dat was veel te vroeg geroepen. 
Vervolgens staat in een klein artikel dat het meevalt. Dat soort verhalen wil hij voorkomen.  
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De heer Sluiter  zegt dat de provincie graag ziet dat de gemeente op de klassieke manier de begroting 
opzet. Dat vraagt om heldere communicatie. De communicatie tussen gemeente en provincie loopt nu 
niet parallel.  
Er is een aantal aandachtspunten dat ook binnen de raad aan de orde gekomen is. Hij ondersteunt 
het idee om daar op korte termijn veel aandacht aan te geven.  
 
De heer Menke  begint met de conclusie dat het meerjarenperspectief in de begroting in evenwicht is.  
De provincie merkt op dat het gezeur over structureel en incidenteel afgelopen moet zijn. Hij 
onderstreept dat dit in de voorfase goed op orde behoort te zijn.  
Sommige zaken vond de provincie onvoldoende concreet en dat leidde tot een correctie van 
1,5 miljoen euro.  
Ook spreekt de provincie over beheersplannen. Voorkomen moet worden dat er achterstallig 
onderhoud komt, omdat dit leidt tot kapitaalvernietiging. Hij meent dat daarvan geen sprake is. 
Als gezegd wordt dat de gewenste investeringen moeten aansluiten bij het beschikbare budget, dan 
roept de PvdA dat al jaren.  
Er wordt niet gereserveerd voor de bezuinigingen die het Rijk nog doorvoert. Dat is in andere 
gemeenten niet anders.  
In het gesprek met de heer Markink is aangeboden dat de provincie meekijkt met de scorekaart voor 
de ZBB. De provincie vond zo’n scorekaart ook een goede zaak.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat besproken is dat er een ambtelijk voorstel voor een scorekaart 
komt. Op basis van het huidige concept kan geen concern bestuurd worden.  
 
De heer Menke  constateert dat de provincie voor de achtste keer de begroting op deze wijze heeft 
goedgekeurd. Hij vond dat de provincie een bijzondere positie innam. Maar de goedkeuring is 
gekomen, ondanks de verwoede pogingen om deze in diskrediet te brengen.  
Nu moet er keihard gewerkt gaan worden aan de voornemens uit de begroting.  
 
De heer Van de Wardt  wil een toelichting op de woorden ‘verwoede pogingen om in diskrediet te 
brengen’. 
 
De heer Menke  zegt dat D66 gesprekken gevoerd heeft met ambtenaren van de provincie. Het 
Comité van verontruste burgers schrijft de provincie dat deze moet stoppen met geld geven aan de 
gemeente. Dat noemt hij verwoede en weinig transparante pogingen.  
 
De heer Van de Wardt  is blij met deze verheldering, waarbij gelukkig het CDA niet is genoemd. Het 
CDA vroeg en vraagt om helder te zijn over de inhoud en de plannen.  
 
De heer Menke  zegt dat deze brief openbaar is. Er is transparant over te communiceren. Dat heeft hij 
ook naar de Gelderlander geprobeerd te doen, maar die was niet geïnteresseerd in een positief 
bericht. Dat de heer Van de Wardt zich zorgen maakt, is begrijpelijk. Deze begroting is fragiel, maar 
welke begroting is dat niet? 
 
De voorzitter  wijst op de afspraak dat er een korte reactie mogelijk zou zijn. De heer Van de Wardt 
stelt voor om de brieven van provincie en college in een aparte bijeenkomst te bespreken. Het moet 
op kortere termijn.  
 
De heer Canter Cremers  verzoekt de voorzitter de heer Menke te vragen zijn excuus aan te bieden 
aan D66 voor de beschuldigingen die kant noch wal raken.  
Hij is voor informatie over de gebruikelijke gang van zaken bij de provincie geweest. Om dan 
beschuldigd te worden van verwoede pogingen enzovoort acht hij beneden alle peil. Hij eist een 
excuus. 
 
De heer Menke  is niet bereid hiertoe, omdat de heer Canter Cremers lang gezocht heeft naar zaken 
die er gewoon niet zijn.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij gewoon van zijn recht om informatie te halen gebruik heeft 
gemaakt.  
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De voorzitter  vraagt de heer Menke om na te denken over het effect van zijn opmerking naar de heer 
Canter Cremers. Het is een behoorlijke beschuldiging.  
 
De heer Menke  zegt dat hij op de vraag wat er allemaal gebeurd is, geantwoord heeft met het 
noemen van het Comité van verontruste burgers die een bij hem bekende brief heeft geschreven naar 
de provincie.  
De heer Canter Cremers is naar de provincie geweest. Vervolgens komt een ambtenaar hier voor een 
gesprek met de griffier. Er gebeuren allerlei rare dingen en er staan bedragen in krantenartikelen die 
eigenlijk alleen bij de raad bekend waren. Hij heeft het donkerbruine vermoeden dat er pogingen 
gedaan zijn om de begroting onder preventief toezicht te stellen. 
 
De voorzitter  zegt dat iedereen met iedereen mag praten. Dat geldt dus ook voor raadsleden en 
provincieambtenaren. De heer Menke zet dat in een bepaald daglicht, waar de heer Canter Cremers 
begrijpelijkerwijs heel boos over wordt.  
 
De heer Menke  zegt dat hij nooit gehoord had wat de heer Canter Cremers bij de provincie deed. Nu 
hij deze uitleg hoort, biedt hij excuses aan. Want op die informatie heeft deze alle recht en dan is er 
voor spreker ook niets aan de hand.  
 
De voorzitter  constateert dat het excuus gemaakt is en stelt nu voor op dit moment de 
beraadslagingen over dit onderwerp te beëindigen.  
 
 
12. Vaststelling notulen raadsvergadering 1 december 2011 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
13. Vragenhalfuur 
 
De heer Vossers  heeft een vraag over de spoorwegovergangen in de gemeente.  
Wethouder Van Balveren maakte in de raad van 30 juni 2011 bekend dat het college werkt aan het 
doen verbeteren van het spoor Winterswijk-Arnhem. Vanwege de veiligheid dienen enkele 
spoorwegovergangen opgeheven te worden. De provincie en ProRail zijn bereid ieder 0,5 miljoen euro 
te investeren in ruil voor de opheffing van 7 beveiligde overwegen. De raad zal voor de beveiliging en 
opheffing van spoorwegovergangen ook 0,5 miljoen euro dienen te investeren. Er moest op 30 juni 
beslist worden, omdat de subsidietoezegging van ProRail per 1 juli verviel. De raad ging akkoord met 
de stem van D66 tegen.  
Het is nu een half jaar verder en er zijn intussen al enkele (bijna) ongelukken gebeurd op dit spoorvak. 
Het laatste ongeluk dateert van oktober toen twee vrouwen in een auto met de schrik vrijkwamen na 
een aanrijding met de trein op een onbewaakte overgang bij Varsseveld.  
Hij vraagt wat er na de raad van 30 juni gebeurd is. 
Hij vraagt ook wat het college op korte termijn wil doen aan deze onveilige situaties. 
 
Wethouder Van Balveren  bevestigt dat er een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd is op de 
Aaltenseweg. Overeengekomen was al met de buurt dat deze overgang zou vervallen. Er komt een 
parallelweg die loopt naar een bewaakte overweg. De raad heeft bijna unaniem ook voor de opheffing 
van deze en andere onbewaakte overgangen geld beschikbaargesteld. Ook ProRail en de provincie 
hebben de bijdrage veiliggesteld.  
Voor de Aaltenseweg zijn de gelden ook binnen. De uitvoering zal binnenkort starten.  
Er is nog een discussiepunt met ProRail over de levertijd van een nieuwe spoorwegafsluiting. Deze ligt 
op anderhalf jaar. De heer Bruins vond de kosten al heel hoog. Nu wordt getracht toch die levertijd iets 
te versnellen.  
Alle andere zaken lopen volgens de gemaakte afspraken.  
 
Mevrouw Van der Meer  voelt zich aangesproken, omdat D66 als enige niet instemde. Er is door 
mensen in deze zaal gezegd dat D66 tegenstemde, omdat D66 zou vinden dat mensen dan maar 
moeten verongelukken. Zij acht dit compleet onterecht. De tegenstem betrof de financiële 
onderbouwing onder een op zich voor D66 acceptabel plan.  
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De heer Vossers  zegt dat hij excuses wil aanbieden. Maar hij heeft niet gezegd dat er iemand dan 
maar dood moest of iets dergelijks. 
 
De voorzitter  constateert dat dit een geruststellende opmerking is en beëindigt het vragenhalfuur. 
 
 
14. Kerstgroet 
 
De voorzitter  wil een groet uitbrengen aan degene die altijd links achter hem zit. Dat is de heer 
Delfgaauw. De gemeente gaat namelijk over op een ander systeem van notuleren. Voortaan worden 
de geluids- en beeldopnamen gebruikt voor het verslag. Dan kan men altijd zien of beluisteren hoe de 
discussies in de raad verlopen. Het is soms goed om even terug te blikken.  
Tot nu toe is het werk altijd gedaan door meneer Delfgaauw, die een aantal jaren de gemeente 
hiermee terzijde heeft gestaan.  
Dit betekent dat er afscheid genomen wordt en spreker wil hem heel erg danken voor de voortreffelijke 
wijze waarop de verslagen gemaakt zijn. Hij vertelde mij dat hij in verschillende gemeenten komt. Hij 
heeft daarover ook weleens met hem over gesproken en interessante verhalen gehoord.  
De dank van de gemeente onderstreept hij met een klein cadeautje voor de kerst.  
 
 
15. Sluiting 
 
De voorzitter  zegt dat het toch weer een enerverende vergadering werd, waarin de emoties op een 
bepaald moment weer hoog opliepen. Het ging wel over belangrijke dingen.  
Hij wenst iedereen mooie en vooral vredige kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.  
Hij dankt nogmaals voor de felicitaties en nodigt iedereen uit om nog even gezamenlijk het glas te 
heffen op zijn rekening.  
Hij sluit om 22.55 uur de vergadering en dankt allen voor de inbreng en de aanwezigheid. 
 
 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
 


