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1. Opening 
 
De voorzitter opent om 20.00 uur de raadsvergadering en heet allen hartelijk welkom. Dan spreekt 
hij de gebruikelijke woorden ter opening van deze vergadering. Hij geeft aan dat de heer Hakvoort en 
de heer Hengeveld afwezig zijn. Hij trakteert de heer Finkenflügel op een fraaie bos bloemen 
vanwege zijn verjaardag. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter ziet dat alle leden instemmen met de agenda en de volgorde ervan.  
 
 
3. Jaarrekening 2010  
 
De heer Van de Wardt wil kanttekeningen maken bij de perspublicatie van de Jaarrekening 2010. Hij 
heeft dit persbericht niet gezien, maar heeft een eigen persbericht gehad, waarop hij graag een 
reactie van het college wenst. 
In 2009 had het college wel een persbericht dat inhield dat de jaarrekening positief werd afgesloten 
vanwege de Nuon-gelden. 
Het CDA heeft nu zelf een persbericht opgesteld over de Jaarrekening 2010.Dit bericht heeft de 
volgende inhoud: 
“De Jaarrekening 2010 sluit met een fors negatief resultaat van 14 miljoen euro. Dit resultaat is met 
name te danken aan de te hoog gewaarde gronden en een verliesvoorziening voor de regionale 
woonvisie. Het college stelt voor het hele bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Hiermee 
komen de Nuon-gelden in de gevarenzone.”  
Spreker refereert aan de laatste raadsvergadering waar hij vragen stelde over Het Anker. Inmiddels 
heeft het CDA inzage gevraagd in het dossier, want het is geschrokken van de beantwoording en het 
grote financiële risico. Hij verzoekt het college de financiële risico’s op een rij te zetten en aan te 
geven of er ook andere risicovolle aankopen zijn geweest. Het college wijkt in de aanbiedingsbrief af 
van de gangbare gewoonte. Hij vindt het vreemd dat in de brief niet wordt uitgegaan van het resultaat 
voor bestemming. Dit is namelijk 14 miljoen euro negatief.  
Naast de vragen 1 tot en met 6 had het college ook de volgende vraag moeten stellen: “In verband 
met de afwaardering van grondzaken voor 4 miljoen euro en het treffen van een verliesvoorziening 
van 10 miljoen euro in verband met de woonvisie vragen wij aan de gemeenteraad deze posten 
eenmalig te betrekken uit de algemene reserve.” Waarom wordt de raad niet expliciet gevraagd naar 
zijn mening over het onttrekken van zoveel geld uit de algemene reserve? In de Eerste Berap 2011 
staat op pagina 32 een overzicht van de algemene reserve. Volgens het CDA komt de geraamde 
stand per ultimo 2011 uit op 20 miljoen euro. Dat is inclusief de 18,6 miljoen euro Nuon-gelden. Over 
die gelden is al een raadsbeslissing genomen, dus blijft er een reserve over van 1,4 miljoen euro.  
Het vorige coalitieakkoord stond nog vol groeicijfers. Inmiddels is de werkelijkheid anders. De groei 
van de bevolking en de woningbouw stagneren, terwijl de vergrijzing en ontgroening doorzet. 
Daarnaast bezuinigt Den Haag en worden meer taken gedecentraliseerd. De gemeente heeft een 
aantal klappen gehad, terwijl de inkomsten teruglopen. Door het stagneren van de woningbouw lopen 
de inkomsten uit leges en ozb achter ten opzichte van de ramingen. Vergrijzing en ontgroening vragen 
om extra investeringen. De decentralisatie betekent dat de gemeente meer zelf moet doen. 
Er zijn dus grote uitdagingen en het CDA wil deze gezamenlijk aanpakken. De accountant heeft een 
reeks aanbevelingen op papier gezet.  
Om de uitdagingen aan te kunnen, zal er geluisterd moeten worden naar de samenleving en naar 
elkaar.  
 
De heer Sluiter  zegt dat de nieuwe wijze van behandeling vrij goed bevallen is. De vragen zijn goed 
en snel beantwoord en hij geeft daarvoor de organisatie een pluim. Het was ook leerzaam om te zien 
welke vragen anderen stelden.  
Hij gaat in op de managementletter van de accountant. Hij betreurt het dat deze zo laat voor de raad 
beschikbaar was.  
De raad heeft de accountant een aantal aandachtspunten meegegeven: het contractbeheer, het 
budgetbeheer, het reëel begroten en de systemen rond de risicobeoordeling van de grondexploitatie. 
Hij vraagt of de aanbevelingen van de accountant onderschreven worden en of ze ook ingepast gaan 
worden. 
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De vorige spreker gaf al aan dat het tekort is beschreven als 87.000 euro, terwijl er daarnaast 
geschoven is in de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve ter waarde van 14 miljoen euro. Bij 
het vaststellen van de woonvisie was bekend dat een verlies genomen zou moeten worden. Bekend 
was ook dat de gronden op basis van de nieuwe regelgeving afgewaardeerd dienden te worden. Hij 
zegt dat dit het risico is van ondernemen en dat de overheid zich daar zo ver mogelijk vanaf moet 
houden. Als het toch moet, moet het tijdelijk zijn. Het is wrang dat deze woonvisie wel heel erg op het 
gemeentelijk bordje komt. Andere partijen zouden toch ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Van 
de provincie wordt nauwelijks iets vernomen. Hij wil graag weten op welke wijze de raad betrokken 
wordt bij het terugdringen van de locaties voor woningbouw en industrie.  
Er zijn enkele overloopprojecten die in 2010 door geldgebrek niet uitgevoerd konden worden. De VVD 
is hier in het algemeen geen voorstander van. Als dingen niet gerealiseerd kunnen worden, moet je ze 
ook niet begroten. Enkele projecten, zoals het fusietraject van de peuterspeelzalen, zouden wel 
kunnen plaatsvinden, maar zodanig dat ze niet op de Jaarrekening 2011 staan.  
Over de reserve Molenfonds blijft het stil. De VVD wil hier wel geld voor vrijmaken, als er resultaat 
komt.  
 
De heer Steentjes  heeft tegen de gewoonte in als tweede spreker van een fractie het woord 
gevraagd, omdat hij tot een groter tekort komt. 
Hij heeft meerdere malen een vraag gesteld, die waarschijnlijk niet goed begrepen is. Hij komt tot een 
verlies van 16 miljoen euro. Op pagina 7 van de Jaarrekening 2010 wordt bovenaan het totaal eigen 
vermogen van de gemeente verantwoord. De voorzieningen daaronder tellen niet mee, omdat daar 
vrijwel zeker verplichtingen tegenover staan. Op pagina 19 staat dat de reserve voor het bufferfonds 
riolering 1,7 miljoen bedraagt. Dit bedrag ging uit de onderhouds- en egalisatievoorzieningen van 4 
miljoen euro op pagina 7. Het ging naar het eigen vermogen. Dat staat ook op pagina 19, bovenste 
regel. Hij zegt dat het een incidentele post is en deze is niet als zodanig gewaardeerd in dit stuk. Als 
alleen de structurele effecten meegeteld worden, stijgt het tekort met 1,7 miljoen euro.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat de raad voldoende tijd heeft gekregen om dit stuk te bestuderen en er 
vragen en antwoorden van de organisatie op te krijgen. Hij heeft voldoende inzicht gekregen in de 
jaarrekening. Het kan altijd dat andere fracties de cijfers anders interpreteren.  
Het CDA heeft al een persbericht uitgegeven, want hij heeft na het uitkomen van de jaarrekening een 
brandbrief gezien, waarin de gemeente als feitelijk failliet werd voorgesteld. Hij heeft minder moeite 
met de inhoud van de brief dan met het feit dat de brief via de pers naar buiten is gebracht. De 
discussie zou binnen de raad gevoerd worden en niet via de krant. D66 kan dit uit onervarenheid 
gedaan hebben, maar hij betreurt de opstelling van het CDA.  
De accountant heeft geconcludeerd dat de jaarrekening aan de eisen voldoet en dat er geen vreemde 
dingen zijn gebeurd. Het lijkt hem niet zinvol om als raad het werk van de accountant over te doen.  
Bij een jaarrekening kijk je al gauw terug en dan ontkom je niet aan de woonvisie en de daaruit 
voortvloeiende grondproblematiek. Lokaal Belang blijft menen dat niet alle grond in één keer 
afgewaardeerd moet worden. De fractie wil dat per bestemmingsplan bekijken.  
Lokaal Belang wil zich op de toekomst richten en zal dit doen bij de behandeling van de voorjaarsnota.  
Hij is het eens met de opmerkingen van het CDA over de taken ten aanzien van vergrijzing en 
ontgroening. Ook hij vindt dat het een verantwoordelijkheid is van de raad als geheel. De coalitie kijkt 
aan de hand van de visie Op Weg Naar 2020 naar de toekomst. Op die visie zijn bijstellingen nodig 
vanuit een positieve insteek.  
Hij zou de reserve voor het Molenfonds even willen parkeren, omdat er nog geen heldere uitspraak 
over ligt. 
 
De heer Canter Cremers  stemt in met de Jaarrekening 2010, omdat de cijfers toch niet anders meer 
worden. Maar de uitkomst vindt D66 eigenlijk te triest voor woorden. Het is een enorm tekort dat twee 
keer zo groot is als het tekort van Doetinchem. Voor dit bedrag zou de ozb de komende zes jaar 
gehalveerd kunnen worden. Een van de wethouders zei dat het college geld met geld wilde maken. Hij 
weet nu waartoe deze kreet leidt.  
Het tekort was helemaal niet nodig geweest als het college de adviezen van de toezichthouder 
omtrent de woningbouw had opgevolgd. Het is het resultaat van een beleid dat gebaseerd is op kreten 
als die van de heer Menke dat krimp niet bestaat.  
Ook afgelopen jaar was er al een flink tekort van 5 tot 6 miljoen euro. De komende jaren zal er weer 
verlies geleden gaan worden op de grondexploitatie. Ondanks de voorziening van 10 miljoen die nu 
op verzoek van de accountant opgenomen wordt. Het klinkt alsof het college er zelf nog steeds niet 
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aan wil. De trieste werkelijkheid is natuurlijk wel dat de inwoners de komende jaren de rekening 
gepresenteerd krijgen. D66 had het graag anders gezien. 
In vorige vergaderingen is al uitgebreid stilgestaan bij zaken als de gevolgen van de regionale 
woonvisie. Het zou allemaal wel mee vallen. D66 zag de bui al direct hangen en gaf aan dat er 
conform de BBV omvangrijke voorzieningen getroffen moesten worden. De fractie werd weggezet als 
zeurpieten en zwartkijkers. Triest genoeg moet hij constateren dat zijn voorspellingen tot op de letter 
uitkomen.  
Het verleden is geweest. Daar kan niets meer aan veranderd worden. Hij kijkt dan ook liever naar de 
toekomst. Wat dan eigenlijk nog het meeste zorgen baart, is de manier waarop het college met de 
hele situatie omgaat. De luchthartige reactie op het gesignaleerde tekort in het weerstandsvermogen 
spreekt wat dat betreft boekdelen. De uitkomst is nu 12 miljoen euro negatief. Maar er zijn meer 
indicaties dat er bij de coalitie nog geen enkel gevoel van urgentie over de financiën bestaat. Het 
tekort over 2010 wordt in eerste instantie voorgesteld als minder dan 100.000 euro. Pas als je even 
doorleest, wordt de werkelijke omvang van deze nachtmerrie zichtbaar. D66 ziet graag meer 
transparantie. 
De accountant was vriendelijk voor het college en gaf een mager 6,5’je. Hij had zijn hielen nog niet 
gelicht of ook dat werd gebagatelliseerd. Volgens D66 kan het college veel beter zijn oordeel en 
opmerkingen zeer serieus nemen. Hoe goed bent u eigenlijk in bezuinigen? Het afgelopen jaar had 
het college al een bezuinigingsdoelstelling. Die is niet gehaald. In plaats daarvan is er nu een 
overschrijding van het budget met bijna 20%. Zelfs op onderdelen, zoals op de uitgaven aan 
personeel, worden bezuinigingsdoelen niet gehaald. In plaats van een bezuiniging van 345.000 euro 
levert dat een extra verliespost op van 557.000 euro. Het kan en moet anders van D66. 
Hoe gaat het dan met de budgetbewaking? De kosten van de communicatie over een reeks van OWN 
2020-projecten, zoals de Cultuurfabriek, Engbergen en nog meer projecten, werden maar ergens 
geboekt zonder dat er een projectbegroting voor bestond en moeten nu dus maar worden 
afgeschreven.  
Bij de voorjaarsnota komt hij er nog over te praten, maar de komende jaren moet er al 5 miljoen euro 
structureel bezuinigd worden. Daar komen de gevolgen van het recente bestuursakkoord nog 
bovenop. De redding tot nu toe lag in de ruim 40 miljoen euro Nuon-gelden. De komende jaren moet 
een belangrijk deel van dat bedrag nog ontvangen worden. Het neemt niet weg dat de coalitie in 
minder dan twee jaar daarvan nu al bijna drie vierde heeft uitgegeven.  
Wat de Nuon-gelden betreft, is hij blij dat besloten is om de Nuon-gelden toch maar niet te gaan 
besteden, maar ze in de algemene reserve te laten. Hij is natuurlijk blij dat ook op dit punt alsnog naar 
D66 geluisterd is. D66 heeft de raad destijds voorgesteld om het punt ‘vorming bestemmingsreserves 
met Nuon-gelden’ maar van de agenda af te voeren, omdat D66 de gigantische tekorten van de 
woonvisie al zag aankomen. Maar voor de zekerheid vraagt hij of het Nuon-geld nu bedoeld is om 
tekorten af te dekken of dat het college nog van plan om is de door de raad vastgelegde 
bestemmingen ook feitelijk te gaan realiseren. Je kunt ook dit geld maar één keer gebruiken.  
Hij zegt dat de tekorten zich al weer opstapelen.  
Hij vraagt zich af wanneer het college de consequenties van dit tekort onder ogen ziet. 
 
De heer Menke doet het voorstel volgend jaar de jaarrekening, de Berap en de voorjaarsnota 
gecombineerd te bespreken. Hij vond de scheiding tijdens de voorbereiding lastig. 
Hij zal vanavond toch al gedeeltelijk de onderwerpen samen bespreken, waardoor zijn inbreng 
donderdag beperkter kan zijn. 
Wat betreft de jaarrekening kan de gemeente sinds de herindeling bogen op een goedkeurende 
controleverklaring. De jaarrekening is ook een belangrijk ijkmiddel voor de lopende en de komende 
begroting. De balans en de resultatenrekening zijn een getrouwe weergave van de financiële positie 
en van de baten en lasten. 
Natuurlijk is er nog van alles te verbeteren. Hij noemt de volgende punten: 
• het normen- en toetsingskader moet eerder vastgesteld worden; 
• de besparingstaakstelling dient beter gemonitord te worden; 
• meer aandacht is nodig voor meerjarige contractverplichtingen en deze dienen beter beheerst te 

worden: 
• het college dient concrete verplichtingen beter te onderbouwen; 
• meer aandacht is nodig voor de interne beheersingsprocessen binnen de geautomatiseerde 

omgeving; 
• de rol van de gemeente ten aanzien van verbonden partijen dient duidelijker geformuleerd en 

gemonitord te worden; 
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• de organisatie moet de inhoudelijke uitvoering van de Single Information Single Audit (SISA-
regelingen) beter coördineren; 

• van heel groot belang is dat er aandacht blijft voor de administratieve organisatie en de interne 
controle. Dat dit nodig is, blijkt uit de Berap en de overschrijdingen bij de Wmo. 

Hij vindt dat het college een aantal zaken goed heeft aangepakt: 
• het college is scherper gaan begroten en heeft het budgettoezicht verscherpt, waardoor de 

afwijking op de kapitaalslasten nu minder dan 1% is; 
• de grondexploitatie is goed opgepakt, waarbij de risico-inschattingen structureel zijn 

vormgegeven en er een verplichtingenadministratie opgezet is; 
• het college heeft een degelijk overzicht gemaakt van de risico’s waar de gemeente mee te maken 

heeft. Dit is zowel inzichtelijk voor de burgers en de raad. 
De conclusie van de PvdA is dat de financiële huishouding weer een beetje beter beheerst wordt. De 
accountant gaf een ruime voldoende. Daarnaast moet de raad ook politieke conclusies trekken over 
de jaarrekening.  
Een eerste conclusie is dat er heel weinig financiële ruimte is. Er komt niet alleen minder geld uit Den 
Haag, maar er hangen ook gitzwarte wolken boven de bouwplannen van de gemeente. 
Hij vindt dat het college heel succesvol is geweest als het gaat om het grote aantal doelen dat gehaald 
is. Zo zijn voorzieningen in verschillende kernen fors verbeterd, liggen de centrumplannen op schema 
en zijn de subsidies aan sport- en culturele verenigingen gelijk gebleven. Ook zijn starters op de 
woningmarkt aan goedkope leningen geholpen, is het armoedebeleid overeind gebleven, is de 
verkeersveiligheid verhoogd en is de dienstverlening verder geprofessionaliseerd.  
Een hoofdlijn in deze jaarrekening betreft de voorziening van 10 miljoen euro voor de woonvisie en de 
verliesgevende exploitatie van het Grondbedrijf van 4,3 miljoen euro. Het voorstel van het college om 
10 miljoen euro af te boeken van de geraamde 26,3 miljoen euro van de woonvisie steunt de PvdA. 
Daarmee wordt een afdoende voorziening getroffen. 
D66 en CDA komen met een brandbrief over de financiële noodsituatie. Dit wordt gebaseerd op een 
onnavolgbare berekening van het weerstandsvermogen. Hij noemt dit ‘belletjesdrukkenpolitiek’: Eerst 
ga je via de pers belletje drukken en vervolgens loop je hard weg. Hij vraagt of deze fracties echt 
geïnteresseerd zijn in het antwoord. Hij denkt dat het louter gaat om het politieke effect.  
Via een voorbeeld maakt hij duidelijk dat je een totaal verkeerde uitkomst kunt krijgen als je van de 
verkeerde aanname uitgaat. Zo is een publicitair explosief mengsel gemaakt en dat noemt hij 
bestuurlijke onverantwoordelijkheid.  
Ten slotte gaat hij in op de betekenis van deze jaarrekening voor de voorjaarsnota en de begroting 
2012. De PvdA kan dat samenvatten in de woorden ‘groot doel, kleine marge’. Er valt niet veel te 
makken, maar het kleine beetje wil hij zorgvuldig inzetten voor de groei van de kwaliteit van deze 
gemeente. De burgers zullen de smalle marges ook merken. De PvdA wil de rekening niet neerleggen 
bij de zwaksten, maar met de smalle marges investeren in onderwijs, armoedebestrijding, werk, 
veiligheid en leefomgeving. 
 
Wethouder Haverdil  zegt dat door de fracties veel gesproken is over de woningbouwproblematiek in 
relatie tot de ambities van het college. De opvattingen hoe je daar mee om moet gaan, lopen uiteen. 
Hij heeft hier regelmatig met het CDA over gedebatteerd en het is duidelijk dat het CDA koos voor een 
tandje minder. Dat is een visieverschil en het CDA heeft hier nu zeker een punt.  
Anderzijds ziet hij ook dat het beleid vruchten heeft afgeworpen. Door een ondernemende overheid 
zijn het centrumplan Terborg en de centrumplannen voor Ulft en Varsseveld vlotgetrokken. Er is een 
aantal bedrijfsverplaatsingen geweest. Er is inderdaad met geld geld gemaakt doordat bijdragen van 
andere overheden aangetrokken zijn.  
Achteraf pratend heeft men altijd gelijk. Hij staat toch nog steeds achter de stappen die gezet zijn. 
Collega Van Balveren zegt wel eens dat de gemeente nu misschien op 38.000 inwoners gezeten had, 
als er niets gedaan was. Dat er nog gebouwd wordt, heeft ook mede te maken met de activiteit van 
het college.  
De VVD vindt dat je de bouw eigenlijk aan de markt moet overlaten. Dat is grotendeels zo, maar toen 
de markt het af liet weten, ook met steun van de provincie, heeft de gemeente de bouwproductie op 
gang weten te houden. Daarmee staat de vitaliteit van de kernen er nu beter voor.  
Natuurlijk heeft dit beleid geld gekost. Het college heeft op advies van de accountant besloten de 
gronden 10 miljoen euro af te waarderen. De afspraak was al dat per afzonderlijk bestemmingsplan 
een financiële vertaling voorgelegd zou worden. Nu fietst Het Anker daar tussendoor en daarmee zal 
hij zo snel mogelijk naar de raad komen.  
De VVD heeft gevraagd hoe het nu in financiële zin verder gaat. Er is overleg met de corporatie of 
lusten en lasten gedeeld kunnen worden. De afspraak is om dat per project te gaan bekijken. Na de 
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zomer hoopt hij ook dat via het regiocontract tussen gemeenten en provincie de rol van de provincie 
duidelijk wordt. De gedeputeerde wilde wel afspraken maken over cofinanciering, als de gemeenten 
wel een deel van de kosten van de regionale woonvisie voor hun rekening nemen.  
 
Wethouder Van Balveren  was op zoek naar het persbericht. Het college heeft dit jaar voor een 
persconferentie gekozen om de grondpolitiek te kunnen toelichten. Klaarblijkelijk was De Gelderlander 
verhinderd.  
Ernst & Young zegt onder 3.4 over de risico’s van de grondexploitatie dat voor de verliezen binnen de 
grondexploitatie voor een bedrag van 10 miljoen euro een voorziening gevormd is op verzoek van het 
college. Die zin is belangrijk omdat normaliter, wanneer er een jaarresultaat ligt, besloten wordt welk 
bedrag in de reserve gaat en welk bedrag als voorziening wordt aangemerkt. Dat kan bij de woonvisie 
niet omdat de geschetste handelwijze door nieuwe regelgeving verplicht is.  
Hij bestrijdt dus dat dit altijd gangbaar was, zoals de heer Van de Wardt zei.  
Gevraagd is door het CDA om op korte termijn inzicht in het dossier van Het Anker te krijgen. Hij zal 
proberen die informatie vóór de voorjaarsnota beschikbaar te stellen.  
Het klopt dat de algemene reserve 20 miljoen is. Na aftrek van de Nuon-gelden resteert er inderdaad 
2 miljoen euro. De Nuon-gelden zijn alleen niet bestemd, maar voor de helft geoormerkt, waarbij 
expliciet is aangegeven dat de raad beslist op basis van voorstellen van het college. Het is dus een 
bestemmingsreserve waarmee nog alle kanten opgegaan kan worden.  
 
De heer Van de Wardt  zegt dat de gelden nog niet bestemd, maar wel gelabeld zijn. Als nu de 
tekorten uit de algemene reserve gehaald worden, voldoet dit niet aan het besluit, omdat het alleen 
maar kan gaan om gelabelde bestemmingen.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat dit niet besloten is. Op pagina 32 onderaan staat dat het saldo 
inclusief het raadsbesluit van 19 maart 2011 over de Nuon-gelden is.  
Het is gelabeld, maar als het een bestemmingsreserve zou zijn, is er nog altijd de mogelijkheid om dit 
te wijzigen.  
 
De heer Van de Wardt  sluit zich dan aan bij D66 die zegt dat er een raadsbesluit genomen is en dat 
als het geld nodig is, er een nieuw raadsbesluit komt om het weer beschikbaar te krijgen.  
 
Wethouder Van Balveren meent dat het omgekeerde waar is. Het college moet eerst de raad om 
toestemming vragen.  
 
De heer Van de Wardt heeft dan de volgende vraag. Als er nog 2 miljoen euro over zou zijn en er is 
volgend jaar weer 14 miljoen euro nodig, wat gaat het college dan voorstellen? 
 
Wethouder Van Balveren vindt dat heel simpel. Dan zullen de verschillende bestemmingpotjes 
gebruikt moeten worden. Maar misschien zijn inmiddels stille reserves wel omgezet in financiën. Want 
er wordt de komende jaren 6 miljoen euro bezuinigd. Overigens is van de opgave van 3,4 miljoen euro 
voor dit jaar reeds 2,4 miljoen euro gerealiseerd. In 2009 was er een behoorlijk positief resultaat en 
toch heeft het college aangegeven meteen te willen bezuinigen. Dat was ook terecht, want het 
resultaat was ontstaan uit een negatief resultaat plus het positieve resultaat van de Nuon.  
In de krant staat dat de gemeente technisch failliet is en dergelijke. Hij vindt dit je je moet schamen als 
je zo de gemeente aanprijst. Er is een reserve van 20 miljoen euro. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat D66 er prima mee kan leven dat de Nuon-gelden weer in de 
algemene reserve komen. Hoe gaat het met de rente, die gebruikt zou worden voor deze begroting? 
Hij meent dat de rente ook in de algemene reserve thuishoort. Anders wordt er van twee walletjes 
gegeten.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat hij de rente van de laatste 9 miljoen euro pas kan boeken als in 
2015 de laatste tranche van de Nuon ontvangen is. Op dit moment is er 21 miljoen euro binnen. Op 1 
juli komt er een tranche van 6 miljoen euro en daarna nog twee tranches. Hij kan die rente dus niet 
gebruiken. 
 
De heer Canter Cremers  wijst op de notulen van die raadsvergadering waarin staat dat de rente als 
dekkingsmiddel gebruikt wordt. Vanaf 1 juli komt er weer rente over die 6 miljoen euro.  
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Wethouder Van Balveren  vraagt om hoeveel geld het dan gaat. Het gaat namelijk om die andere 50% 
van de 18,6 miljoen euro. Maar hij beurt dat geld pas vanaf 2013. Er is 9,3 miljoen euro geoormerkt 
om rente te trekken.  
 
De voorzitter  denkt dat het van belang is om helderheid te krijgen over de Nuon-gelden, de algemene 
reserve en de betekenis van ‘geoormerkt’. Hij hoopt dat die helderheid er nu is.  
 
De heer Canter Cremers  vindt de notulen van 17 maart heel helder en hij snapt niet wat er onduidelijk 
is.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat de heer Sluiter een aantal positieve punten zag. Natuurlijk is er 
verdere aandacht nodig voor het contract- en budgetbeheer. De inschatting van de benodigde 
kredieten is veel beter geslaagd, zoals de heren Sluiter en Menke opmerkten.  
De heer Steentjes had geconstateerd dat de gelden voor de riolering van 1,7 miljoen euro vanuit de 
voorzieningen doorgeschoven zijn naar de reserve. Waarom is dat gebeurd? Op pagina 24 staat dat 
voorzieningen precies de omvang dienen te hebben van de achterliggende verplichtingen en risico’s. 
Om de toereikendheid van de voorzieningen te kunnen beoordelen, is het nodig dat beschikt wordt 
over door de raad vastgestelde beheersplannen. Het GRP uit 2005 omvat de periode 2005-2010. 
Voor 2011 is er nog geen beheersplan. Daarom zegt de accountant dat het geen voorziening mag 
heten en is het omgeboekt naar de reserve. Op pagina 20 staat onder ‘reserve bufferfonds riolering’: 
“Aangezien wij op dit moment de toereikendheid van het bufferfonds riolering in combinatie met het nu 
geldende GRP niet voldoende kunnen onderbouwen, zijn wij op grond van de BBV verplicht de gelden 
over te boeken naar een nieuw te vormen reserve.” Het is de bedoeling dat bij de vaststelling van een 
nieuw GRP in 2011 het totaal van de reserve weer wordt overgeboekt naar de opnieuw te vormen 
voorziening.”  
 
De heer Steentjes  dankt voor de toelichting. De gelden komen in een bestemmingsreserve binnen het 
eigen vermogen. Op de balans op pagina 7 staat op de tweede regel 14.095.000 euro. Deze post zit 
dus volgens het voorschrift in de rekening van 2010. De vraag is of dit incidenteel of structureel is.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het een incidentele post is, een bestemmingsreserve.  
 
De heer Steentjes  zegt dat de eindbalans een bedrag van ongeveer 14 miljoen euro aangeeft. Op 
pagina 18 gaat daar een aantal posten vanaf als incidentele afboekingen, bijvoorbeeld de woonvisie 
van 10 miljoen euro. Dan zijn er nog incidentele baten en lasten. Het valt hem op dat die 1,7 miljoen 
euro incidenteel niet gecorrigeerd wordt, terwijl het wel in het vermogen zit. De Langenberg-gelden 
worden wel gecorrigeerd. Als de incidentele correcties eraf gehaald worden, blijven de structurele 
effecten over. Zijn pijnpunt is dus dat de ontwikkeling van het vermogen nog 1,7 miljoen euro 
negatiever is.  
 
De heer Finkenflügel  stelt voor dat deze zeer gedetailleerde discussie elders gevoerd wordt. De 
discussie is ook al met de ambtenaren gevoerd.  
 
De voorzitter geeft de wethouder nog een reactiemogelijkheid.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het meningsverschil beperkt is, omdat zij beiden vinden dat het 
bedrag weer gecorrigeerd moet worden. Hij wil wel een keer samen met de heer Steentjes naar Ernst 
& Young gaan. 
 
De heer Canter Cremers  is zeer benieuwd naar het antwoord en dringt aan op een spoedig gesprek.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het alleen om een verschil tussen een voorziening en een reserve 
gaat. Hij vindt spoed niet nodig, omdat het teruggedraaid wordt bij de vaststelling van het GRP. Dit zijn 
peanuts.  
 
De heer Canter Cremers  noemt bijna 2 miljoen euro geen peanuts.  
 
De voorzitter  merkt op dat de wethouder met het antwoord naar de raad zal komen en vraagt de heer 
Van Balveren zijn betoog voort te zetten.  
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Wethouder Van Balveren zegt dat de heer Finkenflügel naar het Molenfonds vroeg. Dat zal deze met 
zijn collega’s moeten bespreken. 
D66 gaf aan dat de uitkomst te triest voor woorden was et cetera. Hij heeft niet de behoefte om daar 
verder op in te gaan. De beoordeling van de accountants spreekt voor zich. Er mag hier van alles 
geroepen worden, maar hij prefereert dat men zich een beetje bij de exacte cijfers houdt.  
De PvdA geeft evenals Lokaal Belang aan dat het resultaat een getrouwe weergave is van de stand 
van zaken. Gevraagd werd om nog scherper te begroten. Daar is hij mee bezig. Twee derde van het 
bezuinigingsdoel van dit jaar is al binnen, maar er zal nog veel nodig zijn om ook de volgende 
begrotingen sluitend te krijgen.  
Hij wil afsluiten met de opmerking van de heer Menke dat er de komende jaren zeer smalle marges 
zullen zijn.  
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het CDA niet van mening verschilt met de heer Menke dat er 
afgelopen jaren veel zaken gerealiseerd zijn. Daar zat ook de pijn niet. Het CDA heeft tegenover de 
meeste gerealiseerde en geplande projecten positief gestaan. Waar wel een pijnpunt zit, is in de 
woonvisie. De discussie die de heer Haverdil vaak met mevrouw Aalbers gevoerd heeft, betrof de 
gemaakte afspraken in de regio. Daar ging het meer over dan over een tandje meer of minder. Het is 
nu wel zuur dat die woonvisie de gemeente zo veel geld kost.  
De heer Finkenflügel zegt terecht dat de raad het samen moet doen. Het CDA wil een constructieve 
houding aannemen en dat is niet anders dan de afgelopen jaren gebeurd is. Het CDA is steeds 
duidelijk geweest in de visies die neergelegd zijn.  
Wat betreft het geld heeft de raad een verantwoordelijkheid naar de inwoners. Een hele avond wordt 
besteed aan de jaarrekening, terwijl de ambtenaren de raadsleden ook al heel goed geïnformeerd 
hadden. Als het dan gaat om de Nuon-gelden, is er zijns inziens een duidelijke afspraak gemaakt dat 
het geld geoormerkt is voor investeringen die de burgers ten goede moeten komen. Die gelden zijn 
niet bedoeld om de exploitatie sluitend te maken. Dat betekent ook dat er nog flink bezuinigd zal 
moeten worden. Voorkomen moet worden dat de pot steeds leger raakt, zoals dadelijk ook uit de 
Berap blijkt. Nu bezuinigen is investeren in de toekomst. Dat is heel anders dan de heer Menke zegt. 
Hij zegt dat je in slechte tijden moet investeren. Dat kan, maar dan moet het wel verantwoord 
gebeuren. Er moet dan geïnvesteerd worden in zaken die de gemeente hard nodig heeft. Daar komt 
hij bij de voorjaarsnota op terug.  
Het CDA zal de jaarrekening voor kennisgeving aannemen. Gezien de vragen die de heer Steentjes 
gesteld heeft, kan het CDA nu niet voor de jaarrekening stemmen.  
 
De heer Sluiter  gaat akkoord met het voorstel van de heer Finkenflügel om nu niet de bestemming 
voor het Molenfonds vast te stellen. De gelden blijven in de reserve en kunnen altijd nog aan het 
Molenfonds toegevoegd worden. Het is goed om de handen nog vrij te houden.  
Wat betreft de woonvisie zou hij graag een discussie zien over de verwachtingen, de verwachte 
verliezen en de deelname van andere partijen. Hij wil niet voor voldongen feiten komen te staan en 
wil, hoe lastig dit ook is, meedenken.  
De accountant heeft aanbevelingen gedaan. De wethouder wil daar gelukkig ook iets mee doen. Hij 
vraagt wanneer het resultaat zichtbaar wordt en hoe en wanneer de aanbevelingen opgepakt worden.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat de Nuon-gelden iedere keer weer naar voren komen. Er zijn afspraken 
gemaakt dat elk voorstel eerst in de raad komt, voordat er Nuon-geld aan besteed wordt. De andere 
helft van de gelden gaan naar de reserve om rente op te bouwen.  
Hij vindt het zonde dat het CDA op één punt de hele jaarrekening afkeurt. Hij kan zich voorstellen dat 
het CDA een voorbehoud maakt bij een onderdeel. Nu voelt het of de accountant volledig 
gediskwalificeerd wordt. De raad hoeft het werk van de accountant niet over te doen. Hij roept het 
CDA op om hier nog eens over na te denken.  
Wat betreft het Molenfonds stelt hij voor om nu geen besluit hierover te nemen, maar eerst te kijken 
welk bedrag nodig is. 
 
De heer Canter Cremers  stemt in met het voorstel om de besluitvorming over het Molenfonds uit te 
stellen.  
Wat meer moeite heeft hij met het goedkeuren van de jaarrekening. Er ontstaat bij hem twijfel 
vanwege de opmerkingen van de heer Steentjes. Hij vindt 2 miljoen euro geen peanuts. Kan er een 
voorbehoud op dit punt gemaakt worden?  
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De voorzitter  zegt dat dit een mogelijke oplossing is. Dat zou betekenen dat de raad ervan uitgaat dat 
klopt wat er staat. Mocht dit toch niet zo zijn, dan kan de accountant de raad hierover berichten en 
kunnen partijen een ander besluit nemen.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat de raad de opdrachtgever is van de accountant en dat hier 
getwijfeld wordt of de accountant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Hij vindt dit hoogst ongepast.  
 
De heer Canter Cremers  vindt dat iedereen een fout kan maken. Hij snapt niet wat ongepast is aan 
deze opstelling. 
 
Wethouder Van Balveren  begrijpt niet waarom dit niet aan de orde kwam tijdens de raadsrotonde, 
waarbij er uitgebreide mogelijkheden waren om de accountant te bevragen.  
 
De heer Canter Cremers  vindt dat de tekorten gebagatelliseerd worden. Hij heeft niet het idee dat de 
gedachte van urgentie geland is bij het college. De toezichthouder van de provincie sprak over dit jaar 
als een cruciaal jaar. Het wordt inderdaad een erg cruciaal jaar. 
 
De heer Menke  zegt aan de heer Van Balveren dat hij niet ontevreden, maar juist tevreden was over 
het strakker begroten.  
Wat betreft de woonvisie gaf de wethouder al aan dat er een visieverschil is tussen het CDA als 
rentmeester en de PvdA, die nog steeds gelooft in de maakbaarheid van de samenleving. Ten 
behoeve van bedrijfsverplaatsing en ontwikkeling van gebieden zijn strategische aankopen gedaan. 
Het is inderdaad het ondernemersrisico dat dit soms verkeerd is uitgepakt.  
 
De heer Van de Wardt  vindt dat het goed is dat er verschillen zijn tussen partijen. Hij heeft geen 
moeite met strategische aankopen, maar wel met de hoeveelheid daarvan, waarbij niet aan de 
afspraken gehouden werd.  
 
De heer Menke  zegt dat er ook geen verschil van mening was over de zoekgebieden, behalve ten 
aanzien van de Paasberg, waarover uiteindelijk een motie raadsbreed is aangenomen.  
 
De heer Sluiter geeft aan dat de VVD tegen die motie stemde. 
 
De heer Menke  zegt dat op basis van die zoekgebieden aankopen gedaan zijn en voorbereidingen 
zijn getroffen om die zoekgebieden te vullen. 
De heer Canter Cremers zegt dat de provincie al jaren roept dat de gemeente het kalm aan moet doen 
met de woonvisie, maar de provincie kwam met aanjaagteams deze kant op om de erg achterlopende 
woningbouwproductie te stimuleren.  
 
De heer Van de Wardt  zegt dat dit dan moest gebeuren binnen de afspraken in de Achterhoek en niet 
via de exorbitante claim op het aantal.  
 
De heer Menke  zegt dat er in 2006 geen afspraken lagen over het aantal te bouwen woningen. Er lag 
een streekplan met streefcijfers voor de bouw, waaraan geen Achterhoekse gemeente voldeed, omdat 
ze het niet voor elkaar kregen. Oude IJsselstreek had plannen en de provincie probeerde nog meer 
gerealiseerd te krijgen. Er waren twee meningen in de provincie.  
Niet alle schuld ligt bij de woonvisie. Er is een economische crisis en de woningmarkt zit op slot. 
Omdat het CDA niet aan de hypotheekrente wil komen, blijft er veel onrust op de woningmarkt.  
De geschiedenis zal leren of de goede beslissing genomen is. Hij betwijfelt dat.  
 
De heer Canter Cremers  wijst erop dat de plancapaciteit van de gemeente ongeveer 50% boven die 
van de andere gemeenten lag. Bovendien heeft de provincie vanaf 2006 geroepen dat de ambities te 
hoog waren. De ambities klopten niet met de werkelijkheid van de demografische ontwikkelingen.  
 
De heer Menke  zegt dat hij zojuist uitgelegd heeft waarom 50% meer gebouwd werd. 
Woningbouwplannen kosten meestal veel tijd en hier lukte het erg snel. Het waren de boekhouders en 
niet de planologen, gedeputeerde of provinciale staten, die de gemeente op de vingers tikten.  
 
De heer Canter Cremers  betreurt het dat niet beter naar die boekhouders geluisterd is. Dan had nu 
geen voorziening van 10 miljoen euro getroffen hoeven te worden.  



Notulen raad 27-6-2011  10 

 
De heer Menke  zegt dat de heer Canter Cremers boekhoudkundig, maar niet qua visie gelijk 
gekregen heeft. 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat de komende jaren gemerkt kan worden dat er 14 miljoen euro 
minder is. Daar zullen de inwoners onder lijden.  
 
De heer Van de Wardt  sluit zich daarbij aan. De bedragen van omliggende gemeenten liggen veel 
lager. Daarom zullen de komende jaren een hoop dingen niet kunnen.  
 
De heer Menke  zegt dat er nu een voorziening getroffen is voor het bedrag dat de accountant als 
risico ziet.  
Wat betreft het voorbehoud van het CDA merkt hij op dat het balanstotaal niet verandert. Het gaat 
hem erg ver om te zeggen dat de accountant ten onrechte zijn handtekening gezet heeft. In de 
raadsrotonde is door de accountant aangegeven waar de risico’s lagen en waarom bepaalde zaken 
op deze wijze in de jaarrekening staan.  
Hij acht het niet fair ten opzichte van de accountant en de raad om de jaarrekening af te keuren.  
Hij eindigt met de uitspraak van de heer Van de Wardt dat rentmeesterschap meer is dan op de 
centen zitten. Dat sprak hem aan, evenals het investeren in de kwaliteit van de samenleving.  
D66 komt met een hele litanie van treurnis, maar dat is volgens hem inmiddels gewoonte geworden.  
Spreker meent dat deze gemeente toegelaten zou worden tot de EMU, ondanks de strenge eisen.  
D66 had het graag anders gezien. Hoe dat blijft een beetje verborgen.  
 
De voorzitter  zegt dat alle fracties in principe kunnen instemmen met deze jaarrekening. Op één punt 
heeft het CDA zoveel moeite dat het overweegt de jaarrekening niet goed te keuren. Er kan een brief 
over deze kwestie naar de accountant gaan. 
 
De heer Steentjes zegt dat het CDA vanwege de oproep van het college en enkele raadsfracties zal 
Instemmen met de jaarrekening. Mocht de accountant hem alsnog gelijk geven, dan moet zijn 
voorstem als een tegenstem beschouwd worden.  
 
De voorzitter  concludeert dat alle raadsfracties instemmen met de Jaarrekening 2010. 
Uit het besluit gaat de bestemming van het Molenfonds, zoals blijkt uit een ronde langs alle fracties.  
 
 
4. Eerste Bestuursrapportage 2011 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat D66 ervan schrikt dat er evenals in 2009 en 2010 weer een tekort 
is ontstaan. Ook nu wordt weer gezegd dat dit tekort niets voorstelt en dat het allemaal goed zal 
komen. In voorgaande jaren bleek dat het erger was dan in de eerste Berap stond. Hij voorziet dat dit 
opnieuw zal gebeuren. 
De toename van de vraag bij de Wmo met 23% is fors. Hij maakt zich hierover zorgen, ook al omdat 
niet duidelijk is waar het geld heengaat. Hij meent dat met enig rekenwerk en de demografische 
voorspellingen dit tekort niet had hoeven te ontstaan. De samenwerking met Doetinchem juicht hij toe. 
Hij begrijpt dat Doetinchem een voorsprong heeft op het gebied van de Wmo. 
Hij is weinig enthousiast over de informatieverstrekking rond de bezuinigingen. De raad moet het doen 
met een klein cijferstaatje. D66 houdt het college aan de belofte in de raadsrotonde dat er bij de 
begrotingsstukken uitgebreide toelichtingen zullen komen en dat er alternatieve bezuinigingscenario’s 
voorgelegd worden, waarbij ook de scenario’s zullen zijn die het college verwierp.  
Met betrekking tot de bezuinigingen zelf wordt het steeds pijnlijker. Aangegeven werd dat er 
400.000 euro extra bezuinigd gaat worden op de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit is nodig 
vanwege de 400.000 euro extra subsidie aan de Dru-fabriek. Ondertussen zegt het college dat de 
bewoners echt niets van de bezuinigingen zullen merken.  
 
De heer Menke vraagt om de heer Canter Cremers tot de orde te roepen, omdat hij complete onzin 
uitslaat. Het is onzin dat er nu 400.000 extra naar de Dru gaat en dat daardoor op de 
sportaccommodaties bezuinigd moet worden. Hij vraagt om precies uit te leggen hoe dit dan zit.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat dit in het antwoord stond op de schriftelijke vragen van D66. 
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Er moet nu nog 5 miljoen euro structureel bezuinigd worden. Hij denkt dat ook de inwoners hier geen 
goed gevoel bij hebben, omdat hij bijna wekelijks door een bezorgde groep benaderd wordt. Hij meent 
dat dit veel zegt over het draagvlak van dit college momenteel.  
 
De heer Sluiter  zegt dat nu blijkt dat het bespreken van drie belangrijke punten op één avond, zoals 
de heer Menke wil, niet haalbaar is.  
Tot D66 zegt hij dat hij vele eerste bestuursrapportages gezien heeft, maar dat er nog nooit een in de 
pas liep.  
Hij noemt de eerste Berap altijd een lijdensweg. Hij was blij dat het college vorig jaar voorstelde om 
geen begrotingswijzigingen aan te brengen, maar te wachten tot de tweede Berap, die volgens de 
ervaring meestal wel redelijk in de pas loopt. Er is nu een aanzienlijk tekort, maar dat zijn bijzondere 
redenen.  
Hij wil dat het college aan de bel trekt als zaken niet volgens verwachting lopen, zoals de Wmo. De 
Wmo is een openeindregeling. Dat zou niet moeten.  
Wat betreft het staatje van wel en niet gehaalde besparingen merkt hij op dat als duidelijk is dat 
besparingen niet gehaald worden, er meteen bijgestuurd moet worden.  
Hij stemt in met de vaststelling van de eerste Berap. In de rotonde werd aangegeven dat er een 
begrotingswijziging zou komen. Daartoe is geen besluit genomen. Hij bepleit de handelwijze van vorig 
jaar.  
 
De heer Colenbrander  zegt dat het stuk goed leesbaar en toegelicht was. Dat is een compliment aan 
de afdeling Financiën.  
Een hoofdpunt is de Wmo. Hij hoopt dat de samenwerking met Doetinchem ertoe leidt dat deze zaak 
beter in de vingers gekregen wordt. De accountant gaf ook aan dat afwijkingen van het budget tijdig 
gemeld moeten worden en dat er zorgvuldig met aanpassingen omgegaan moet worden.  
Bij het leerlingenvervoer voor 350 leerlingen is een tekort van 120.000 euro. Er wordt regionaal naar 
een oplossing gekeken. Het overschot op de algemene uitkeringen is positief.  
Er is al bijna 3 miljoen euro aan bezuinigingen ingeboekt, terwijl 339.000 euro nog niet gerealiseerd is, 
waarvoor nog tijd is om alternatieven te zoeken.  
Voorlopig lijkt Lokaal Belang een dekking uit de algemene reserve de beste oplossing, maar hij wil wel 
weten hoe de andere partijen daarover denken. 
D66 zegt dat de bezuinigingen niet gehaald zijn. Hij meent dat het college een heel eind al op weg is. 
Als de bevolking ongerust is, heeft dit waarschijnlijk ook te maken met de wijze van optreden van D66.  
 
De heer Menke  blijft van mening dat alle drie onderwerpen best in een avond behandeld kunnen 
worden. De heer Sluiter noemde de eerste Berap een lijdensweg. De eerste Berap is inderdaad vaak 
een drama. 
Spreker denkt dat verbeteringen, met name bij de Wmo, mogelijk zijn als de administratieve 
organisatie verbeterd wordt. Hij wil niet zeggen dat overschrijdingen niet toegestaan zijn, maar ze 
moeten wel bekend zijn. Dat geldt ook voor het leerlingenvervoer, hoewel het college weinig aan de 
overschrijding kan doen. Wellicht kan een regionaal inkoper tot besparingen leiden.  
Hij gaat ervan uit dat in de loop van het jaar meer in de pas van de begroting gelopen gaat worden.  
 
De heer Van de Wardt  zegt in reactie op enkele voorgaande sprekers dat hij zich afvraagt of de raad 
elkaar gewoon aan het bezighouden is met dit stuk. Het stuk moet serieus behandeld worden en 
anders niet behandeld worden.  
Het CDA vindt dit wel een serieus stuk. Hij voorziet een tekort van 1,5 miljoen euro op de begroting. 
De overschrijdingen op de Wmo en het leerlingenvervoer zijn te groot om daar nu pas over te praten.  
In zijn eigen organisatie is iedere maand een rapportage, op basis waarvan bijgestuurd wordt. Hij stelt 
in het kader van de actieve informatieplicht voor dat het college iedere maand komt met de plussen en 
de minnen.  
De raad is uitgebreid geïnformeerd over de Wmo-problematiek, maar er is geen voorstel om het 
dreigend tekort in te halen. De indicering loopt achter. Als daar geld mee op te halen is, zou in 
menskracht geïnvesteerd kunnen worden om het geld zoveel mogelijk binnen te halen.  
De fractie heeft ernstige zorgen over het leerlingenvervoer. Het loopt gierend uit de hand. Er zullen 
voorstellen aan de raad voorgelegd moeten worden.  
Er zijn ook politieke vragen over de wijze van omgaan met de Wmo, leerlingenvervoer en andere grote 
portefeuilles. Hij wil graag horen welk plan er is.  
Hij verzoekt de wethouder van Financiën om een ongeveer maandelijkse rapportage over de 
voornaamste posten die erg afwijken.  
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Wethouder Rijnsaardt  hoort dat D66 is geschrokken van de toename van 23% bij de uitgaven voor de 
Wmo. Dat is het college ook. Door de vele veranderingen en het karakter van een openeindregeling is 
het tekort niet verwijtbaar. Hij wijst erop dat alle Achterhoekse gemeenten nadeelgemeenten zijn.  
Wat doet het college? 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij geen verwijten heeft gemaakt, maar gezegd heeft dat een 
betere voorspelling mogelijk moet zijn.  
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat het college daar ook naar kijkt. Alle repareermachines werken op volle 
toeren. Zo heeft hij vorige week toegezegd dat de raad meer geïnformeerd wordt over de 
ontwikkelingen in het Wmo-beleid. Daartoe heeft hij zaterdag al afspraken gemaakt met de 
klankbordgroep. Voor het eind van de week krijgt de raad informatie over de stand van zaken nu.  
 
De heer Van de Wardt  zegt dat de wethouder praat over de beleidsmatige kant. Vanavond gaat het 
over de uitvoering. De redenen die de wethouder aangeeft waren ook in 2010 al geldig.  
 
Wethouder Rijnsaardt  geeft aan dat de nieuwe wijze van indiceren gevolgen heeft. Eerst was de 
kraan ruim open gezet. Nu wordt zorgvuldig gekeken naar wat echt noodzakelijk is. Snel even enkele 
indicatiestellers aantrekken is daarbij geen optie.  
 
De heer Van de Wardt  vindt dat de heer Rijnsaardt in januari met een plan van aanpak had moeten 
komen.  
 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat hij een toezegging gedaan heeft. Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt 
die ook. De regelingen worden wel tegen het licht gehouden en de raad zit vooraan bij de 
beleidsveranderingen. Uitvoering en beleid liggen hier heel dicht tegen elkaar aan. 
 
De heer Van de Wardt  wil een extra inspanning leveren en door extra inzet van mensen meer 
besparen. 
 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat hij daarnaar wil kijken. Hij waarschuwt wel dat dit geen onderwerp is 
waar je even snel kunt bezuinigen.  
 
De heer Van de Wardt  merkt op dat het hem niet gaat om de bezuiniging, maar dat het erom gaat dat 
zaken goed geïndiceerd en gevolgd moeten worden.  
 
Wethouder Sluite r zegt dat in de nieuwe aanbesteding de hogere brandstofprijzen en milieueisen zijn 
meegenomen. In 2013 is er weer een nieuwe aanbesteding. Nu kan de gemeente, ook samen met 
Doetinchem, niet veel doen. De Leerplichtwet stelt dat leerlingen vervoerd moeten worden naar de 
dichtstbijzijnde school die zij nodig hebben. Vier kinderen moeten in Sint Michielsgestel naar school. 
Die kinderen kosten per jaar al 25.000 euro. 
 
De heer Van de Wardt  vraagt op basis van welke uitgangspunten aanbesteed is en wie de risico’s 
draagt.  
 
Wethouder Sluite r zegt dat de uitgangspunten vastgelegd zijn in een bestek en dat de gemeente altijd 
het risico draagt. Op het moment dat passend onderwijs een feit wordt zijn de mogelijke risico’s voor 
de samenwerkingsverbanden (= anders als schoolverbanden) als het leerlingenvervoer daar wordt 
neergelegd. Op dit moment wordt daarover nog overleg gevoerd. 
 
De heer Van de Wardt  vindt dat er nogal wat licht zit tussen de tekst in de Berap en deze 
beantwoording. In het boekje gaat het alleen om het aantal leerlingen en de grotere afstanden.  
 
Wethouder Sluite r zegt dat het aantal leerlingen alleen te beïnvloeden is door de indicatiestelling en 
die gebeurt door de scholen. De hogere brandstofprijzen komen bovenop het aanbestedingsbedrag. 
 
De voorzitter  begrijpt dat de heer Van de Wardt inzage wil in de voorwaarden van de aanbesteding. 
Hij zegt dat dit kan, omdat het een openbaar stuk is. 
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Wethouder Van Balveren  zegt dat D66 mag vinden dat de Berap niets voorstelt. De fractie geeft ook 
aan dat toegejuicht wordt om de raad bij belangrijke projecten te betrekken. De werkgroep 
sportaccommodaties is zo’n project en hij hoopt dat D66 daar gauw in terugkeert. Dat vraagt hij ook 
omdat D66 de conclusie trok dat de 400.000 euro extra bezuiniging die in het Dru-debat werd 
meegenomen, ten koste gaat van de sportaccommodaties. Dat is volledig uit de lucht gegrepen. 
Afgesproken is dat op de lange termijn 1 miljoen van de 3 miljoen euro die extra bezuinigd moet 
worden uit de sportaccommodaties komt. Dat wordt in 2015 gerealiseerd.  
 
De heer Canter Cremers  heeft nergens gezegd dat hij de Berap niets vond.  
 
Wethouder Van Balveren  hoorde D66 zeggen dat er weer een tekort was op de Berap. Dat het 
allemaal niets voorstelde en het dus de vraag was wat je met die Berap moet.  
Het is toch noodzakelijk dat het college aangeeft waar de pijnpunten zitten en dat gezamenlijk tot een 
oplossing gekomen wordt.  
 
De heer Canter Cremers  vindt dat de wethouder de strekking van zijn woorden niet begrepen heeft. 
Hij bedoelt te zeggen dat bij de vorige bestuursrapportages ook gezegd werd dat niet te veel waarde 
gehecht moest worden aan de cijfers, terwijl aan het eind van het jaar bleek dat de tekorten nog veel 
groter waren. Dat is toch wel heel wat anders.  
In de antwoorden op schriftelijke vragen staat dat de 400.000 euro extra te maken heeft met de extra 
subsidie voor de Dru.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat een extra subsidiëring iets heel anders is. Waar haalt de heer 
Canter Cremers vandaan dat dit met de sportaccommodaties te maken heeft? 
 
De heer Canter Cremers  zegt dat afgesproken is dat er 600.000 euro bezuinigd zou worden en het 
wordt opeens 1 miljoen euro. Dat haalt hij uit de antwoorden van het college.  
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat altijd uitgangspunt is geweest dat er 1 miljoen euro bezuinigd zou 
worden op de sportaccommodaties.  
Hij vervolgt dat de heer Colenbrander sprak over een helder stuk en wenst dat tijdig overschrijdingen 
gemeld worden. De heer Van de Wardt verzocht al om een maandelijkse rapportage. De 
planningcontrole is inmiddels in kortere termijnen gezet. Hij zegt toe dat in ieder geval tussendoor 
informatie gegeven zal worden over duidelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 
De heer Sluiter  zegt dat de opmerking dat de tweede Berap weer heel andere cijfers kan geven als 
de eerste, niet wil zeggen dat de VVD de Berap niet serieus neemt. De VVD heeft al eerder gepleit om 
vaker rapportages van grotere afwijkingen te krijgen. Belangrijker is wat er nu gebeurt om weer in de 
pas te gaan lopen. Hij stelt voor de Berap vast te stellen en de tekorten als een taakstelling mee te 
nemen. Hij voelt niets voor herhaalde begrotingswijzigingen. Boek de tekorten niet ten laste van de 
algemene reserve, maar neem het tekort voor kennisgeving aan.  
 
De heer Van de Wardt  reageert op de heer Sluiter. Hij is blij dat deze zijn reactie zo nuanceert. Het 
CDA zou graag maandelijks de over- en onderschrijdingen gerapporteerd zien en daarbij de oorzaken 
aangegeven zien.  
 
De voorzitter zegt dat toegezegd is dat grote afwijkingen gemeld zullen worden. 
Hij constateert dat de heer Sluiter niet instemt met het tweede beslispunt om het tekort te onttrekken 
aan de algemene reserve.  
 
De heer Menke  vraagt of het een probleem is voor het college als het voorstel van de heer Sluiter 
gevolgd wordt. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat er in de begrotingswerkgroep naar voren kwam om het op de door 
het college voorgestelde manier te doen. De keuze is aan de raad. Er vloeit geen bloed. De 
accountant heeft de voorkeur om het wel aan de reserve te onttrekken, maar het maakt financieel-
technisch geen verschil. 
 
De voorzitter  constateert dat het eerste en het derde punt aangenomen wordt door de hele raad en 
dat de raad het tweede punt betreffende het tekort voor kennisgeving aanneemt. 
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5. Sluiting 
 
De voorzitter  sluit de vergadering om 22.54 uur en dankt allen voor de inbreng en de aanwezigheid. 
 
 
 
 
de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
 
 


