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1. Opening 
 
De plaatsvervangend voorzitter , de heer Steentjes opent om 20.00 uur de raadsvergadering en 
heet allen hartelijk welkom. De heer Alberse en de heer Tekinerdogan zijn verhinderd. 
Hij spreekt de gebruikelijke woorden ter opening van de raadsvergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter ziet dat alle leden instemmen met de agenda. Voor de afsluiting wil wethouder 
Rijnsaardt nog een mededeling doen in het kader van de actuele informatieplicht. 
 
 
3. Voorjaarsnota 2011  
 
De heer Sluiter  zegt dat hij het taalgebruik van de nota wat wollig en soms weinig concreet vindt. Hij 
noemt als voorbeeld de zin: ‘in samenwerking met Doesburg en de regio Achterhoek bereiden we een 
subsidioloog voor’. 
Bij de tabel waarin het financieel perspectief geschetst wordt, heeft hij de opmerking dat de 
meerderheid van de raad bij de bespreking van de Berap gezegd heeft dat men de Berap voor 
kennisgeving wilde aannemen en dat bij de tweede Berap een reëler beeld zal voorkomen. Nu wordt 
wel van een erg negatief scenario uitgegaan.  
De VVD blijft zich inzetten om een krimpfonds van de grond te krijgen. Het draagvlak bij de provincie 
ontbreekt hiertoe. Het is verstandiger om de provincie te overtuigen dat met goede voorzieningen en 
een aantrekkelijk woon/werkklimaat de negatieve gevolgen van een dreigende krimp tot een minimum 
kunnen worden beperkt. Hiertoe dient de provincie nieuwe initiatieven, die tot verbetering op dit punt 
kunnen leiden, te stimuleren, te faciliteren en financieel te ondersteunen. Door deze aanpak is de 
kans van slagen op financiële steun groter dan vast te blijven houden aan een krimpfonds, terwijl het 
resultaat voor deze innovatieve gemeente wel eens veel gunstiger kan uitpakken. 
De voorbereiding van de discussie over voorzieningen is gaande. Wanneer de sporthal in Varsseveld 
uitgebreid en vernieuwd wordt, kan dan niet worden onderzocht of ook het zwembad hierbij te 
betrekken is? Deze combinatie maakt het voor private partijen interessanter om de exploitatie ter hand 
te nemen. 
De Wmo is een zorgelijk dossier. Hij wil meer inzetten op zelfredzaamheid. De gemeente hoeft niet 
alle problemen op te lossen. 
Is de gemeente voorbereid op nieuwe taken, zoals de jeugdzorg, die overgedragen worden vanuit de 
provincie en het Rijk? 
De activiteiten op het DRU industriepark verbinden de oude industrie met kunst en cultuur. Voor de 
aanleg van een ruimere parkeervoorziening ten behoeve van grote evenementen op het DRU-park 
dient de ontsluiting van deze parkeervoorziening goed geregeld te zijn. Het moet niet tot verstopte 
wegen leiden. Dan zal het draagvlak bij de inwoners voor deze evenementen snel afnemen, terwijl ze 
juist een grote bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling en leefbaarheid van de 
gemeente. 
De VVD ziet een grotere rol voor het bedrijfsleven bij de Afbramerij. Inhoudelijk zou meer ingezet 
dienen te worden op techniek en innovatie dan op kunst en cultuur. 
Verenigingen kun je stimuleren met subsidies, maar het moet geen automatisme zijn. Maak ze niet 
afhankelijk, leg ze niet aan een subsidie-infuus. 
Er is sprake van krimp in de vraag naar industrieterreinen en gekozen wordt voor een regionale 
acquisitie. Met Doetinchem wordt gewerkt aan de revitalisering van Akkermansweide. Het is wel van 
belang duidelijkheid te scheppen wat er wel en niet kan.  
De VVD heeft de vraag hoe realistisch het akkoord van Groenlo is. Maak geen plannen zonder geld, 
en wil niet altijd vooraan lopen. 
De ontwikkelingen rond de energievoorziening gaan snel. Dit biedt kansen voor de regionale 
ondernemers. Het groene imago van de regio kan worden benut om de aanwezige technologische 
kennis in te zetten voor de ontwikkeling van de toekomstige energievoorzieningen. Hier zou de 
afbramerij een belangrijke rol in kunnen spelen. Bedrijven kunnen hun kennis op dat gebied etaleren, 
en er kunnen demonstraties, voorlichtingsbijeenkomsten, themabijeenkomsten voor de jeugd 
(energiebewust maken en kennis bijbrengen) en congressen met internationale uitstraling worden 
gehouden. Maar ook voorlichting voor de lokale bevolking op het gebied van energiebesparing en 
gebruik van niet-fossiele brandstoffen is mogelijk. De agrarische sector kan de nieuwe ontwikkelingen, 
zoals biogas en wijnproductie tonen. 
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Een kwalitatief goede hotelvoorziening (ketelhuis) is hierbij onontbeerlijk, als er meer rendement uit 
het DRU-industriepark gehaald moet worden. Ook hier ligt de kracht in de combinatie van meerdere 
voorzieningen op één locatie. 
Bij ondernemen hoort een goede bereikbaarheid. Hij is blij met de doortrekking van de A15 en hoopt 
op een spoedige doortrekking A18/N18. Hij vraagt ook aandacht voor de ontbrekende schakel in de 
N316 tussen Lengel en Zeddam voor een goede doorstroming en voor minder sluipverkeer door Etten 
en Terborg. 
Excellente dienstverlening vindt hij wat hoog gegrepen. Met iets minder heeft hij ook geen moeite. 
Niet alles moet afgewenteld worden naar de overheid. 
Er wordt teveel gesproken over de verhoudingen tussen de drie o’s: organisatie, ondernemers en 
overheid. Een regierol voor de regio Achterhoek is prima, maar moet wel wat opleveren.  
Burgerparticipatie moet wel wat opleveren. Ook enthousiaste deelnemers hoort hij zich afvragen hoe 
het nu verder moet.  
Hij vraagt aandacht voor budgetbeheer. Dan kan de raad snel en adequaat bijsturen. Tegenvallers wil 
hij oplossen binnen de eigen deelbegroting.  
Samenwerking met omliggende gemeentes levert bij uitvoerende taken hooguit wat schaalvoordelen 
op. De grootste besparingen zijn mogelijk bij het gezamenlijk maken van beleid. Dit scheelt immers 
vele hoger ingeschaalde beleidsmedewerkers, die anders bij iedere gemeente exact hetzelfde werk 
doen. 
Hij is tevreden dat het college wil werken met kostendekkende tarieven.  
Vanwege de komst van multifunctionele accommodaties zijn er nieuwe functies nodig voor onder 
andere de Kameleon en het Pakhuis.  
Er zit weinig beweging in de stille reserves. De VVD wil deze op een goed moment afstoten. 
De accommodaties dienen zo multifunctioneel mogelijk gemaakt te worden. Het moet niet zo zijn dat 
gebouwen vijf dagen van een week leeg staan. 
De woonvisie heeft flinke gevolgen die in beeld gebracht moeten worden. Het is goed om de raad 
daarbij te betrekken. Wellicht zijn er tijdelijke functies voor gronden die niet of nog niet voor 
woningbouw gebruikt kunnen worden. Hij wil terughoudend zijn met aankopen. 
Op initiatief van de VVD is een bandbreedte van 3,5% voor de ozb ingesteld, waardoor de tarieven 
beperkter omhoog zullen gaan, al zal dat meer dan 3,5% zijn, omdat de huizen in waarde gedaald 
zijn. 
Wat betreft de veiligheid wenst hij dat onveilige plekken worden aangepakt. Wenselijk is ook dat er 
aandacht is voor de rotte kiezen die er nog steeds zijn. 
De zero-based budgetting is een heroriëntatie, niet alleen op de uitvoering, maar ook op het beleid. 
Controleerbare regelingen en oplossing gericht denken horen ook bij ZBB. 
Om een goed beeld te krijgen van de diverse processen is het van groot belang om deze processen 
goed in beeld te krijgen, het verdient de aanbeveling om de organisatie op een gecertificeerd niveau 
te brengen.  
De VVD roept op om de samenwerking te zoeken en prioriteiten te stellen. Maak keuzes en kijk wat je 
samen moet doen of kunt. Zet in op datgene dat het meeste oplevert. Ga niet allemaal het wiel 
uitvinden. Durf over je schaduw heen te kijken.  
Hij doet tot slot de volgende oproepen. Zorg voor een sluitende begroting, belast de burger zo min 
mogelijk, maak keuzes, want je kunt niet alles en zeker niet alles tegelijk en besef dat de gemeente 
niet de pinautomaat van de samenleving is. 
 
De heer Van de Wardt  zegt dat het geloof dat dromen de toekomst voorspellen er bij de mens 
ingebakken zit. Voorspellende dromen waren er al bij de Germanen en staan ook in de bijbel.  
In 2012 bestaat deze gemeente zeven jaar. De farao droomde over de zeven vette jaren en de zeven 
magere jaren. Hij meent dat na de zeven vette jaren nu de zeven magere aanbreken.  
Er is veel gerealiseerd en het CDA heeft daartoe bijgedragen, maar het heeft ook een kritische 
houding getoond op basis van het verkiezingsprogramma en het draagvlak in de gemeente.  
Hij gaat achtereenvolgens in op wonen, welzijn en zorg, leefbaarheid en veiligheid, sport en cultuur, 
communicatie en financiën.  
Het CDA wil dat samen met Wonion geïnvesteerd wordt in de revitalisatie van woningen en wijken. 
Inbreiding gaat voor uitbreiding en niet te bebouwen gronden moeten openbaar groen worden of een 
andere duurzame invulling krijgen. Deze uitspraak bekrachtigt het CDA met een motie.  
Welzijn en zorg zijn de komende jaren voor het CDA van groot belang. Dit thema moet meer inhoud 
krijgen en dat kan via de raadswerkgroep sociaal beleid. Er mag wel een beroep gedaan worden op 
de verantwoordelijkheid van de burgers. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van het individu en 
waar begint de bemoeienis van de overheid. Als mensen niet meer zelfredzaam zijn en de sociale 
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omgeving geen steun meer biedt, is de overheid aan zet. Met een goed werkende samenleving en 
een uitgebreid eerstelijns netwerk wordt reparatie achteraf voorkomen.  
Het CDA vraagt wat het onderzoek naar de mantelzorg onder allochtonen heeft opgeleverd en wat het 
college hiermee gaat doen. De gemeente geeft een verkeerd signaal af als de zo belangrijke 
noaberschap alleen ingezet wordt om bezuinigingen op te vangen.  
De Wmo neemt op het terrein van welzijn en zorg een heel belangrijke plaats in die nog onvoldoende 
uit de verf komt. Inmiddels heeft de raadswerkgroep sociaal beleid nadere afspraken gemaakt over 
een plan van aanpak voor de voortgang van de Wmo.  
De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg komen ook op de gemeente af. Hij is benieuwd naar de 
voorstellen en de financiële doorrekening van deze taak. 
Hij ziet graag concrete plannen voor de formulierenbrigade.  
Ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid is met de geplande invoering van de buurtbudgetten een 
eerste stap gezet naar de eigen verantwoordelijkheid van de wijk voor het leefklimaat. Dit heeft op zich 
geen financieel doel. De recente wijkschouw is een goede aanzet om te komen tot concrete 
aanpassingen. Een bloeiend verenigingsleven is van groot belang en daarvoor zijn accommodaties 
nodig. Ook om die reden streeft het CDA naar de instandhouding van basisscholen in iedere kern. 
Dorpsplannen uit het dorp zelf dienen omgezet te worden in actieplannen en vragen om een goed 
samenspel.  
De buurtbudgetten worden in 2012 verder vormgegeven. Via een motie roept het CDA op om voor de 
begrotingsbehandeling van 2012 een plan van aanpak te realiseren. 
Sport en cultuur houden de samenleving vitaal en goede accommodaties zijn daarbij onontbeerlijk. 
Andere vormen van beheer en onderhoud kunnen ertoe bijdragen dat de sportaccommodaties in 
stand blijven. Hij denkt aan privatisering en exploitatie in eigen beheer.  
Het CDA bepleit minimaal één laagdrempelige ontmoetingsplek in elke kern.  
Preventief optreden ten aanzien van alcoholmisbruik, overgewicht en andere slechte leefgewoonten.  
Hij ontvangt nog te vaak signalen van ruis in de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. 
Gemeentebestuur en organisatie moeten er zorg voor dragen dat de communicatie begrijpelijk is en 
dat de gemeente gezien wordt als hoeder van de belangen van de inwoners. Evaluatie van de 
dienstverlening dient regelmatig te geschieden.  
Het CDA maakt zich zorgen om de gemeentelijke financiën. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd 
op basis van Op Weg Naar 2020. Daarbij zijn risicovolle projecten opgepakt. De woningbouw, de 
krimp en de DRU hebben een zware wissel getrokken op de vette inkomsten. Het lijkt nu noodzaak 
om de Nuon-gelden aan te spreken, maar het CDA is het daarmee niet eens. Er zal fors bezuinigd 
moeten worden, zonder dat elk jaar incidenteel geld gebruikt wordt om structurele problemen op te 
lossen.  
Daarom is een fundamentele discussie nodig en vraagt het CDA om nog voor de begroting met 
diverse bezuinigingsvarianten en intensiveringsvoorstellen te komen. 
Voor de economische bedrijvigheid is een actief beleid ten opzichte van startende ondernemers van 
groot belang. Welke financiële mogelijkheden zijn hiervoor? 
Vanwege de financiële situatie moet een pas op de plaats gemaakt worden met het DRU-
industriepark.  
Het verbaast het CDA dat het college extra wil inzetten op de vergroting van het draagvlak hiervan. 
Van belang is wel dat het college werkt aan het draagvlak in de buurt van de DRU en aan oplossing 
van de parkeerproblematiek.  
Er moeten geen grote nieuwe projecten opgepakt worden, maar eerst moeten bestaande projecten 
afgerond worden.  
In Varsseveld en Terborg zijn er plannen met bedrijfsterreinen. Het CDA wil opheldering over de 
plannen voor deze terreinen.  
De afgelopen zeven jaren is er te weinig gekeken naar de komende zeven jaren. Er liggen forse 
taken. De begroting van 2012 zal in het teken moeten staan van de inrichting van de schuren die in de 
vorige periode zijn gebouwd. De gemeente moet bijdragen aan een samenleving die elkaar meer 
ontmoet en zorg voor elkaar heeft. Versterking van de sociale structuren en het burgerschap is een 
must voor deze samenleving. Investeren in de samenleving is niet zozeer van financiële aard, maar 
vraagt vooral om een visie.  
De titel van de voorjaarsnota wil het CDA wijzigen van ‘Doorzetten 2012’ naar ‘Omzetting 2012’. Tot 
nu toe was het teveel van hetzelfde en dit moet omgezet worden in de andere werkelijkheid van nu.  
Hij herhaalt de voornaamste aandachtspunten en sluit af met het voorlezen van twee moties. 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen 30 juni 2011, 
is van mening dat: 
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• een motie ingediend door het CDA met betrekking tot buurtbudgetten raadsbreed in de raad 
van november 2010 is gesteund; 

• een unaniem ingestemd voorstel van het college van 12 mei 2011 om te starten met wijk- en 
buurtbudgetten voortvarend dient te worden opgepakt; 

• men niet kan spreken van een voortvarende aanpak als gesproken wordt over 2012 in de 
voorliggende voorjaarsnota; 

draagt het college op: 
• de motie aangaande buurtbudgetten niet in 2012 maar nog dit jaar 2011 voortvarend op te 

pakken; 
nog voor de begrotingsvergadering in 2011 met een plan van aanpak te komen. 
 
Daarna leest hij de tweede motie voor. 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 30 juni 2011, 
is van mening dat: 

• tijdig en zorgvuldig moet worden ingespeeld op de stagnerende woningbouw; 
• lege bouwterreinen zich niet mogen ontwikkelen tot verpauperde gebieden; 
• bewoners actief betrokken worden bij de invulling van leegstaande bouwterreinen; 

spreekt uit dat: 
• het college op korte termijn in beeld brengt wat de gevolgen zijn van de stagnerende 

woningbouw voor de bouwlocaties in de gemeente; 
• het college in overleg treedt met de inwoners van de diverse kernen om een gedragen 

invulling te geven aan de lege bouwlocaties; 
• het college de raad inzichtelijk maakt wat de extra te verwachten investeringen voor deze ‘kale 

plekken-notitie’ zullen zijn en wat de (financiële) gevolgen voor het jaarlijks onderhoud zullen 
zijn. 

 
De heer Finkenflügel  wil vooraf vanuit het VNG-bestuur de complimenten overbrengen voor de 
voortreffelijke organisatie van het VNG-congres. 
Hij zegt dat de Voorjaarsnota 2011 een vervolgstap is naar andere tijden. Volgens sommigen is het 
een stap van verder bezuinigen om faillissement te voorkomen. Door alle partijen is uitgebreid 
stilgestaan bij de jaarrekening en de Berap. Duidelijk werd dat getallen heel verschillend 
geïnterpreteerd kunnen worden. Bovendien wordt soms vanuit het geld geredeneerd, terwijl andere 
partijen vanuit een visie redeneren. 
Lokaal Belang bedrijft politiek vanuit de volgende visie: “Wij kiezen voor eerlijke, realistische en 
praktische oplossingen voor zaken die onze inwoners belangrijk vinden. Wonen en werken in onze 
gemeente Oude IJsselstreek is immers meer dan alleen een dak boven je hoofd hebben!” 
Hij vindt dat het de lokale politiek erg lastig wordt gemaakt door maatregelen van andere overheden 
waarop een lokale partij, maar ook lokale afdelingen van landelijke partijen geen invloed hebben. 
Den Haag wentelt de bezuinigingen af op de gemeenten. Onder de noemer van decentralisatie 
worden taken afgeschoven naar lagere overheden. Op zich is het goed dat de verantwoording zo dicht 
mogelijk bij de burgers ligt. Maar het bijbehorende geld moet dan wel beschikbaar gesteld worden. Het 
bestuursakkoord tussen gemeenten en ministeries wordt achteloos door de CDA-minister aan de kant 
geschoven. 
Daarmee wordt ook de voorjaarsnota op losse schroeven gezet. Hoe gaat het nu met de jeugdzorg? 
Oude IJsselstreek heeft vooruitlopend op nieuwe wetgeving al een goed beleid opgezet. Welke 
consequenties heeft de Wet werken naar vermogen voor de doelgroep van de Wedeo en voor deze 
gemeente? Hoe kan de gemeente op deze wet anticiperen? 
Lokaal Belang wil zich proactief blijven richten op ontwikkelingen. Dat kan soms verkeerd uitpakken, 
zoals bij het woningbouwbeleid en de groei van de bevolking. Dit is inmiddels bijgesteld. Toch heeft hij 
de overtuiging dat de negatieve gevolgen voor deze gemeente groter geweest waren als Lokaal 
Belang zich niet voor dat beleid had ingezet. Zo blijkt dat Oude IJsselstreek een van de weinige 
gemeenten in de omgeving is die over 2010 bevolkingsgroei gerealiseerd heeft. 
Ondanks de vage landelijke politiek blijft hij gaan voor een actief beleid ten aanzien van jeugdzorg, 
Wmo, accommodaties en cultuur. Middels werkgroepen wordt raadsbreed met het college en de 
inwoners gezocht naar oplossingen die recht doen aan het kwalitatief hoog voorzieningenniveau. 
Lokaal Belang wil blijven reageren op de vraag van de inwoners en dat betekent dat alle plannen en 
zoeklocaties niet in een klap afgewaardeerd moeten worden. Per bestemmingsplan moet dat bekeken 
worden. 
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Wat betreft de samenwerking wil hij vooral uitgaan van de successen en die verder uitbouwen. 
Daarvan is het ISWI een voorbeeld. Nu zal ook op de Wmo ingezet worden. Er is wel een onderscheid 
tussen beleid en uitvoering. Het beleid dient in deze raad vastgesteld te worden. 
Samenwerken levert toch soms een dilemma op. Hij herinnert eraan dat gedacht werd met de 
gemeentelijke herindeling een efficiëntieslag te slaan, maar inmiddels is de organisatie groter dan in 
begin 2005. Hij constateert met vreugde dat er wel elan en inzet is, maar er moet nog meer gebeuren. 
De zero-based budgetting is niet alleen een bezuinigingsopdracht, maar is ook gericht op de 
kerntaken en op de opdracht om dienstbaar te blijven voor de burger. Hoe kan dit naar samenwerking 
vertaald worden? Dat lijkt voor automatisering, inkoop en personeelszaken niet zo’n probleem. Maar 
hij hoopt dat er ook samenwerkingspartners gevonden worden voor de woonvisie. Hij spoort het 
college aan te blijven zoeken naar samenwerking op meerdere terreinen. 
Samenwerking kan leiden tot schaalvergroting en dat zou tot meer afstand met de burger kunnen 
leiden. Lokaal Belang wil graag onderzoeken welke communicatiemogelijkheden binnen het huidige 
budget te vinden zijn. Misschien moeten er verschuivingen komen naar andere media.  
Lokaal Belang wil graag voortgaan met de duale fabriek. Maar toch vraagt hij zich af of hiermee 
gedaan wordt wat de inwoners wensen. Bestaande wijk- en belangenverenigingen worden steeds 
actiever en er worden in eigen beheer dorpsplannen ontwikkeld. Hij is blij met die initiatieven van 
onderaf. Het kan gebeuren dat dit leidt tot een dilemma tussen dorpsbelang en algemeen belang. 
Daarbij vraagt hij zich ook af hoe de partijen die landelijk vertegenwoordigd zijn, zich gaan opstellen. 
Hij vat vervolgens de voornaamste aandachtspunten van Lokaal Belang samen. 
Evenals anderen pleit hij ook voor een betere controle op de budgetten en voor snellere signalering 
van overschrijdingen. Tegenvallers dienen in eerste instantie binnen dezelfde afdeling opgevangen te 
worden. 
Hij roept op om eerst lopende projecten af te ronden, maar uiteraard wel de kansen te benutten als er 
extra budgetten mogelijk zijn. 
Voor de accommodatieproblematiek is een raadswerkgroep zonder D66 actief. Gezien het belang 
voor de toekomst dringt hij er bij D66 op aan zich weer aan te sluiten.  
Met de kaders voor de inspanningen ten nutte van de gemeente kan hij instemmen. 
Een helder beleidskader voor de Wmo is voor de lange termijn noodzakelijk en kan leiden tot een 
adequate uitvoering van de reële vraag. Samenwerking met andere gemeenten kan tot grotere 
efficiency en lagere kosten leiden, waarbij de service overeind blijft.  
De Wet werken naar vermogen heeft grote gevolgen. Hij suggereert hierover dit najaar een rotonde 
aan dit thema te besteden.  
 
Dat er voor de investeringen in 2012 maximaal 600.000 euro aan kapitaal omgezet wordt, ondersteunt 
Lokaal Belang. Hiermee kan een extra impuls gegeven worden aan de lokale economie.  
Hij wil vasthouden aan het woonlastenprincipe en de stijging beperken tot maximaal 3,5%. In de 
begroting moet wel voor de burgers zichtbaar zijn dat het resultaat van hun inspanningen bij de 
afvalinzameling weer aan hen teruggegeven wordt.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat hij afgelopen maandag een analyse gegeven heeft van de 
financiële positie van de gemeente die er kort gezegd op neer kwam dat in binnen korte tijd driekwart 
van de Nuon-gelden al uitgegeven is. Vorig jaar sloot met een tekort en dat dreigt nu ook weer het 
geval te zijn. Ondertussen moet er nog bezuinigd worden. Hij vindt de situatie zeer zorgwekkend.  
Hij heeft ook aangegeven dat hij bij het college het besef van urgentie mist. Toekomstige besturen 
mogen niet opgezadeld worden met een lelijke financiële erfenis.  
Ook in deze voorjaarsnota wordt, ondanks de financiële perikelen, 600.000 euro voor nieuwe 
kapitaalsuitgaven voorzien. Is het wel verstandig om miljoenen euro’s extra te investeren, terwijl de 
bodem van de schatkist in zicht is? Wat betreft de inhoud van de investeringen meent hij dat de 
gemeente zich niet bezig zou houden met de exploitatie van de SSP-hal. Op de agenda van vanavond 
wordt al een voorschot genomen op de investeringen van 2012 door de uitgave voor 
spoorwegovergangen ten bedrage van 500.000 euro.  
De voorjaarsnota staat bol van allerlei vage termen, waardoor het moeilijk wordt om er iets van te 
vinden. Opvallend is dat de nieuwe uitgaven voor de DRU weer gewoon door gaan, terwijl de 
financiële gaten overal vallen.  
Het voornemen is om een aanvullende bezuiniging door te voeren op de begroting 2012 van 1 tot 2 
miljoen euro. Tijdens de raadsrotonde bleek dat het lijstje van bezuinigingsmogelijkheden nog niet de 
helft van dit bedrag oplevert. D66 doet geen uitspraak over dat lijstje, maar houdt het college aan de 
bezuinigingsvoorstellen. Hij hoopt dat de voorstellen tijdig naar de raad komen en dat geldt ook voor 
de alternatieve bezuinigingscenario’s.  
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De burger wordt geconfronteerd met een woonlastenverzwaring van 3,5%. D66 vindt dat slechts een 
verhoging met het inflatiepercentage acceptabel is.  
Overwogen wordt om industrieterreinen over te dragen aan een NV. Hij wacht de nota met de voor- en 
nadelen van deze stap af.  
Spreker is het eens met de heer Sluiter dat het niet verstandig is voorop te lopen ten aanzien van 
duurzame energievormen. Er komen snel nieuwe ontwikkelingen. Hij denkt aan een techniek om 
goedkoop warm water uit de grond te halen om bijvoorbeeld zwembaden te verwarmen. 
Gemeentebreed toegepast zou daar 12 miljoen euro mee te besparen zijn. Hij wil contact leggen met 
de andere partijen om tot een initiatiefvoorstel te komen.  
Hij geeft er de voorkeur aan om vooral bij opleidingen te kijken of er mogelijkheden zijn voor mbo-
opleidingen voor doeners. 
Hij concludeert dat D66 niet akkoord gaat met de Voorjaarsnota 2012. Uitspraken worden pas gedaan 
op basis van concrete voorstellen, inclusief alternatieven. Het college wordt verzocht de tering naar de 
nering te zetten en geen nieuwe investeringen te doen zonder dat duidelijk is dat de 
bezuinigingsvoorstellen gehaald zullen worden.  
 
De heer Menke begint waar hij maandag eindigde, namelijk met de woorden ‘groot doel, kleine 
marge’. Het kleine beetje dat er is, wil hij inzetten voor de groei van de kwaliteit van de gemeente. De 
PvdA-fractie wil de smalle financiële marges gebruiken om het verschil te maken tussen een spiraal 
naar beneden of de spiraal naar omhoog. Het is het verschil tussen uitzichtloosheid en perspectief. Hij 
wil dus blijven investeren in onderwijs, armoedebestrijding, werk, veiligheid en leefomgeving. Het 
coalitieakkoord geeft daarvoor de kaders. En deze investeringen wil hij bovenaan de agenda houden. 
Gelukkig legt ook het college de prioriteit niet dominant bij de bezuinigingen, zoals landelijk gebeurt. 
Want dat leidt namelijk niet alleen tot stilstand van beleid, maar zelfs tot uitholling of tot geen beleid. 
Oude IJsselstreek moet prettig en aantrekkelijk zijn om te wonen, werken en recreëren. Aan deze 
ambities houdt de PvdA vast, ook nu de effecten van de economische ontwikkelingen steeds meer 
voelbaar zijn. Prettig en aantrekkelijk wonen betekent voor de PvdA ook de zorg voor en de 
ondersteuning van de meest kwetsbare burgers van de Oude IJsselstreek, waaronder de ouderen. 
Gedeelde verantwoordelijkheid en volwaardige participatie van mensen blijft daarbij het uitgangspunt: 
samen de gemeente zijn. De PvdA-fractie steunt daarin de door het college gekozen lijn in deze 
voorjaarsnota. 
De gemeente Oude IJsselstreek is, alle critici ten spijt, een in meerdere opzichten groeiende 
gemeente. Volgens het CBS groeit het aantal inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek en Oost-
Gelre. Dit in tegenstelling tot Doetinchem en de andere gemeenten in de Achterhoek. De PvdA-fractie 
is ervan overtuigd dat dit te maken heeft met de investeringen van de afgelopen jaren in de 
leefbaarheid, in de veiligheid en de cultuur. Dat met name investeringen in het culturele klimaat en 
aanbod effect hebben op de aantrekkelijkheid van een gemeente, bewijst ook het onderzoek van de 
Atlas der Nederlandse gemeenten uit 2011. Dit onderzoek zegt onder andere dat de maatschappelijke 
baten van cultuur in de gemeente hoger zijn dan de maatschappelijke kosten van het financieren van 
dat culturele aanbod.  
Maar er ligt een flinke financiële opgave, waarbij ruimte gevonden moet worden om knelpunten op te 
lossen. Die financiële ruimte moet de komende jaren vooral komen uit Zero-based budgetting (Zbb) en 
de samenwerking met anderen. In totaal moet dat in 2015 2,6 miljoen euro structureel opleveren. Het 
efficiënter benutten en exploiteren van accommodaties moet dan 1 miljoen euro opleveren. Hij rekent 
erop dat de raad de komende periode meer duidelijkheid krijgt over de resultaten van onderzoeken en 
de mogelijk te nemen maatregelen. Want in het verdere traject van de begrotingsvoorbereiding zullen 
de verschillende financiële opgaven tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit zal lastige keuzes 
met zich meebrengen. Maar daar is de PvdA ook nooit voor weggelopen.  
De PvdA-fractie vindt dat, ondanks de economische tegenwind, investeringen in de gemeente nodig 
blijven om de trekkracht van de gemeente te vergroten. Die trekkracht vergroot je overigens niet alleen 
door investeringen, maar ook door te werken aan een verbindende basis, aan verbindingen tussen 
dorpen, wijken en buurten. Verbinding wordt gelegd in de brede scholen. Hij is dan ook blij met de 
initiatieven en onderzoeken naar brede scholen in Varsseveld, Westendorp, Ulft en Gendringen. 
Daarbij wil de PvdA ook inzetten op slimmer gebruik van het aanwezige maatschappelijke vastgoed.  
De burgers moeten behalve met elkaar ook verbonden zijn met de gemeente. Dat kan enerzijds door 
adequate en snelle dienstverlening via frontoffices. Anderzijds moeten ervoor gezorgd worden dat 
inwoners kunnen rekenen op een uitstekende openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. 
Maar wat vooral ook nodig is, is verbinding tussen partijen in deze gemeenteraad. Deze raad is nu 
ruim een jaar op streek en nog steeds wordt meer naar de verschillen dan naar de overeenkomsten 
gezocht. Hij steekt de hand daarvoor in de eerste plaats in eigen boezem. Politiek moet je natuurlijk 
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bedrijven op het scherpst van de snede, maar het moet wel constructief blijven en niet het cynisme 
voeden. Wat hem betreft zoekt de raad in de komende periode dan ook meer de samenwerking en 
wordt meer geprobeerd om de verschillen, die er natuurlijk zijn, te overbruggen. De inzet is wat hem 
betreft actief op zoek te gaan naar draagvlak voor besluiten onder alle partijen in deze raad. Hij denkt 
dat het nodig is om naar buiten toe een krachtig beeld neer te zetten om de komende opgaven op de 
terreinen financiën, Wmo en samenwerking het hoofd te kunnen bieden. Hij wenst geen zouteloze 
compromissen sluiten, maar met respect voor elkaars opvattingen oplossingen te zoeken die de 
gemeente en de burgers verder helpen. 
Voor het aankomende reces wil hij de overige raadsfracties, het college en de ambtelijke organisatie 
bedanken voor de samenwerking gedurende de afgelopen periode.  
 
De voorzitter  schorst de vergadering voor beraad van het college. Na twintig minuten heropent hij de 
vergadering en geeft het woord aan het college, nadat hij de fracties die dit nog niet gedaan hebben 
oproept om hun eerste termijn ook voor collega’s en publiek beschikbaar te stellen.  
 
Wethouder Sluiter  zegt dat het onderzoek naar de mantelzorg onder allochtonen heeft opgeleverd dat 
tien allochtone vrouwen actief zijn onder de allochtone bevolking na een opleiding en na kennismaking 
met het zorgloket. In het najaar is er een tussenevaluatie. Het project loopt nog anderhalf jaar.  
De decentralisatie van het jeugdbeleid is op zich een goede zaak. Onduidelijkheid is er over de 
financiën. Momenteel wordt kennis vergaard en wordt er in regionaal verband met de provincie 
gesproken over deze overgang. Er is overleg met het CJG en de taken inzake de 
jeugdgezondheidszorg worden geïnventariseerd. Alle stappen zijn nog niet duidelijk. Zodra dat zo is, 
komt zij terug bij de raad.  
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat de raad op eenzelfde lijn zit ten aanzien van de Wmo. De 
raadswerkgroep Sociaal zit vooraan bij de beleidsuitwerking. Hij meent dat dit, omdat het gezamenlijk 
wordt aangepakt, ook samen tot een goed einde gebracht zal worden.  
Dorpsplannen dienden uitgewerkt te worden in goede actieplannen. De burgerparticipatie kan 
evenwicht brengen in de zeggenschap. Samen met de samenleving in dorpen en centra kan iets 
goeds ontstaan, zonder dat hen een worst wordt voorgehouden.  
Wat betreft de motie over de buurtbudgetten is het de raad die bepaalt hoe dit uitgewerkt wordt. Als 
gevraagd wordt om een plan van aanpak, gaat het weer de kant van bureaucratisering op, terwijl hij 
liever een plan uitwerkt in samenwerking met betrokkenen.  
 
De heer Van de Wardt  heeft ook geen behoefte aan bureaucratie. Hij denkt dat samen met de raad 
het buurtbudget nader geconcretiseerd kan worden. Als er nu plannen gemaakt worden, kan de 
uitvoering in 2012 starten, als er geld voor is.  
 
Wethouder Rijnsaardt  vindt dat dit overleg het proces verstoort. Maar hij is benieuwd wat de anderen 
ervan vinden.  
 
De heer Van de Wardt  vindt het voldoende als hij weet dat eraan gewerkt wordt en dat de zaak 
voorgelegd zal worden voor of tijdens de begrotingsraad 2012.  
 
Wethouder Rijnsaardt  zegt dat toe.  
Wat betreft de Wet werken naar vermogen zegt hij dat Wedeo pas aan een uitwerking wilde beginnen 
als duidelijk was welke kaders gesteld werden.  
 
Wethouder Haverdil  antwoordt eerst de VVD over de afbramerij. Hij is het er grondig mee eens dat de 
innovatie-industrie ook in financiële zin de trekker moet zijn van De Afbramerij. Het blijkt dat de 
industrie bereid is om te participeren, waardoor gisteren bij de provincie de officiële aanvraag 
ingediend is.  
De heer Van de Wardt sprak over de problemen voor de buurt. Hij is het met hem eens dat er goede 
oplossingen, zoals voor het parkeren, moeten komen.  
Het is de bedoeling de afwaardering van de gronden vast te stellen op het moment dat een 
bestemmingsplan op die plek aan de orde is.  
Wat betreft de motie heeft hij geen probleem met de invulling, die voorlopig of definitief kan zijn, van 
de open plekken. Bij dat beruchte bedrag van 26 miljoen euro is ook voor een deel rekening gehouden 
met dit soort invullingen. Hij raadt deze motie aan.  
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Wethouder Van Balveren  proeft veel steun bij de meeste fracties voor het beleid dat het college 
gestalte probeert te geven. Vorig jaar heeft het college, ondanks het overschot, al aangegeven dat er 
flink bezuinigd zou moeten worden.  
De subsidioloog zal zichzelf moeten beDRUipen, zoals vorig jaar al aangegeven is. Hij is ervan 
overtuigd dat met een subsidioloog, die werkt voor een aantal gemeenten, voordeel te behalen is.  
Er werd gesproken over privatisering van accommodaties. Dat kan ingebracht worden in de werkgroep 
accommodaties. 
Als derde aandachtspunt van de VVD noemt hij de N316 bij Lengel. In het portefeuilleoverleg van de 
Regio Achterhoek is de N316 naDRUkkelijk op de kaart gezet. De voorbereidingen zijn gauw klaar en 
hij gaat ervan uit dat het op korte termijn ook financieel wordt ingevuld.  
Er wordt gewerkt aan het geven van bestemmingen aan stille reserves. De raad wordt op de hoogte 
gehouden.  
De heer Sluiter sprak ook over de woonlasten. Ondanks een stijging van de ozb met 3,5% zullen de 
woonlasten ongeveer 16 euro per gezin naar beneden gaan, omdat de afvalstoffenheffing 10% lager 
uitvalt.  
Het is hem uit het hart gegrepen dat veel fracties de accommodaties onontbeerlijk noemen. Het peil 
kan gehandhaafd blijven als er op een slimme manier te werk gegaan wordt. Zo zullen in Terborg de 
kleedkamers van de voetbalclub gecombineerd worden met de sporthal.  
Hij vraagt de heer Van de Wardt om uit te leggen waar hij aan denkt bij het regelmatig evalueren van 
de dienstverlening. 
Hoe wil het college de trek naar elders voorkomen? Dat wordt gedaan door het bieden van 
mogelijkheden aan startende woningbezitters en aan startende ondernemers. Ook het openbaar 
vervoer kan helpen. De buslijn van Doetinchem via Emmerik naar Nijmegen staat in de steigers. Hij 
gaat ervan uit dat de bus in december rijdt. De buurtbus binnen de gemeente vanuit Terborg zal bijna 
voor 99% van de tijd gaan rijden, waardoor de bereikbaarheid vergroot wordt.  
Hij had al opgemerkt dat het geld voor de brug terug was ontvangen. 
D66 ziet geen urgentie bij het college inzake de bezuinigingen. Hij gaf al aan dat het college vorig jaar 
al begonnen is met een bezuinigingsbeleid.  
Over nieuwe investeringen kun je altijd van mening verschillen. Als je alles stil zet, staat het ook echt 
stil. Wil D66 dat? 
De heer Canter Cremers heeft voorspellende gaven ten aanzien van de bezuinigingen, omdat hij nu al 
weet dat het niet de helft oplevert. Spreker vraagt hem te melden welke posten dat betreft. Dan steekt 
hij daar geen energie meer in en zal hij andere posten zoeken.  
Hij onderschrijft de uitspraken van de PvdA dat er grote doelen zijn, maar dat er slechts een kleine 
marge is. Naast flink bezuinigen moet eraan gewerkt worden dat de inwoners hier plezierig kunnen 
wonen, werken en vooral ook leven.  
Hij is erg blij met de oproep van de heer Menke om respect voor elkaars opvattingen. 
 
De voorzitter  geeft nu in dezelfde volgorde ruimte voor de tweede termijn. 
 
De heer Sluiter  zegt dat in de verschillende bijdragen veel overeenstemming zit. Dat betreft niet 
alleen de drie coalitiepartijen, maar ook CDA en D66. Op basis van de gemaakte opmerkingen en de 
antwoorden daarop proeft hij geen grote verschillen.  
D66 heeft kritische kanttekeningen bij de voortgang. Daarin zit inderdaad een aantal aannames. 
Daarom zal de raad meer het proces en de start van trajecten in de gaten moet houden. Wat zijn de 
mogelijkheden en wat zijn de consequenties?  
 
De heer Van de Wardt  vraagt of de heer Sluiter naast de overeenkomsten die hij bespeurt ook de 
zorgen deelt die uitgesproken zijn door het CDA. 
 
De heer Sluiter  zegt dat de heer Van de Wardt kan weten dat de VVD zich altijd zorgen maakt of 
zaken wel realistisch zijn. De VVD trapt dan niet meteen op de rem, maar verwoordt wel steeds de 
gevaren bij de inbreng.  
D66 maakte een opmerking over de zin die hij aan innovatie wijdde. Hij meent dat vanwege de snelle 
ontwikkelingen een gemeente hier niet te gauw het voortouw moet nemen. Projecten die zich nog niet 
in 25 jaar terugverdienen, moet je bijvoorbeeld niet ondersteunen. Maar nieuwe ontwikkelingen wil de 
VVD wel serieus bekijken.  
Hij is blij met de voortgang ten aanzien van de afbramerij. Daarover waren breed gedragen zorgen. 
Deze zijn nog niet helemaal weg, maar het gaat de goede kant op.  
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Hij wil horen hoe de raad vooraan in het traject bij de ontwikkelingen rond de woonvisie betrokken 
wordt. Geeft de motie van het CDA nog een belemmering, als er eerst natuur geschapen wordt en 
daarna er toch weer gebouwd kan worden?  
De VVD is zeker niet tegen een subsidioloog, integendeel. De heer Van Balveren had eerst gezegd 
dat deze geld zou kosten. Als die persoon zichzelf terugverdient, is er geen enkel bezwaar.  
Over de WOZ-waarde heeft hij opgemerkt dat mensen een lagere waardering voor hun woning 
zouden kunnen krijgen, terwijl ze toch een hogere belasting zouden krijgen. Dit moet goed uitgelegd 
worden.  
Het verlanglijstje van investeringen is groter dan de gemeentelijke portemonnee. Hij wil wel meepraten 
over de invulling van het bedrag. 
Tot slot spreekt hij ook de dank uit aan een ieder die de raad informatie verstrekt heeft. 
 
De voorzitter  vraagt het CDA om ook aan te geven of het de moties 1 en 2 doorzet. De motie over de 
kale plekken is overgenomen door de wethouder.  
 
De heer Van de Wardt  vindt de oproep van de PvdA om te kijken naar overeenkomsten een goed 
initiatief.  
Uit de raad hoorde hij de wens om een concretere voorjaarsnota te ontvangen. Vanuit het duale 
principe kan hij zich voorstellen dat het college wil concretiseren, maar daarna ook een eigen 
verantwoordelijkheid wil hebben. De concretisering zal vooral gaan over de plaats van de 
piketpaaltjes, de samenwerking in de regio en een wet als de Wet werken naar vermogen. Hij 
ondersteunt het initiatief om over deze wet in het najaar door te praten.  
Meermalen is de controle op de budgetten aangestipt. Daarin vinden de partijen elkaar, evenals in het 
noaberschap, in de Wmo en in de zorg voor de jeugdzorg. De huidige decentralisatie en de Wmo 
zouden wel eens 50 tot 60% van het gemeentebudget kunnen gaan bedragen.  
De PvdA spreekt over gedeelde verantwoordelijkheid en het CDA spreekt over zelfredzaamheid. Hij 
denkt dat de verschillen niet zo groot zijn, maar dat de visie wel verschilt.  
Er mag en hoort verschil van inzicht zijn, maar het is wel van belang grote vraagstukken samen op te 
pakken. 
Wat betreft het te investeren bedrag wil hij nog geen uitspraak doen voordat duidelijk is hoe de 
besparingen en de begroting 2012 er concreet uit zien. Hij wil ook keuzes kunnen en maken. De 
hoogte kan ook afhangen van de pijnlijkheid en wenselijkheid van bepaalde bezuinigingen.  
De VVD spreekt van een subsidie-infuus. Maar hij meent dat bij de subsidieverordening juist 
geprobeerd is om dat wat nodig is te doen voor bijvoorbeeld jongeren en vrijwilligers. Hij stelt voor om 
dit najaar de volgende evaluatievraag te stellen: als de subsidieverordening meer geld kost, 
bewerkstelligt het dan ook wat de raad wenst? 
 
De heer Sluiter  zegt dat alle partijen ingestemd hebben met de subsidieverordening. Nu moet je bij de 
uitvoering kijken of het goed uitpakt. Er zijn enorme overschrijdingen.  
 
De heer Van de Wardt  zegt dat de heer Sluiter in zijn eerdere bijdrage sprak over ‘d’ran’. Op welke 
punten moet dat dan? 
Lokaal Belang sprak over de landelijke partijen en dat je lokaal van de besluiten in Den Haag last kan 
hebben. Die last heeft lokaal dan iedereen.  
 
De heer Finkenflügel  wil alleen benaDRUkken dat de plaatselijke lijn van het CDA nogal eens afwijkt 
van de landelijke. Dat siert het CDA hier alleen maar. En als de heer Van de Wardt klaagt, dan moet 
hij bij zijn regering zijn. 
 
De heer Van de Wardt  vindt dat de regering van iedereen is. De heer Finkenflügel zit ook in het VNG-
bestuur en heeft daar een duidelijke rol. Met elkaar wordt de landelijke politiek gemonitord.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat het wel vervelend is dat een CDA-minister snel een streep zet door 
een bestuursakkoord waarin iedereen zich kon vinden. Hij bepleit beïnvloeding van de CDA-basis 
naar de top. 
 
De heer Van de Wardt  wil best met de heer Finkenflügel naar de heer Donner. 
Zowel de pers, vervolgt hij, als de gemeente hebben een eigen verantwoordelijkheid. Een eigen 
gemeentepagina is prima, maar een eigen tv-zender gaat te ver.  
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De heer Finkenflügel  heeft in zijn eerste betoog gezegd dat communicatie belangrijk is. De gemeente 
moet dan niet afhankelijk zijn van de pers. Hij wil hiervoor geen extra budget, maar hij wil 
verschuivingen binnen het budget.  
 
De heer Van de Wardt  reageert vervolgens naar het college. Hij is blij dat mevrouw Sluiter de zorg 
over het budget deelt met het CDA.  
De Wmo krijgt een goede inbedding in de werkgroep sociaal beleid. Hij juicht toe dat er afspraken 
gemaakt zijn. Bij de mantelzorg gaat het niet alleen om het onderzoek, maar vooral om het beleid en 
zijn effecten. De vraag over de formulierenbrigade is niet beantwoord.  
Wat betreft de DRU is het prima als de gemeente voorwaardenscheppend is. Hij vat de tekst zo op dat 
de gemeente meer gaat doen dan dat.  
De heer Haverdil heeft de motie van de kale plekken goed verwoord.  
Door enkele groepen is in de wijken gekeken wat er zou moeten gebeuren. Daarop mist hij nog het 
antwoord.  
Als de heer Van Balveren spreekt over veel overeenkomsten, dan onderschrijft hij dat. Wel geeft hij 
aan dat het CDA daarnaast veel zorgen heeft, die het ook kenbaar zal blijven maken.  
Hij is tevreden over de aanpak van de werkgroep accommodaties.  
Hij ondersteunt het aantrekken van een subsidioloog, als inmiddels blijkt dat dit profijtelijk is.  
Heel blij is hij met de afhandeling van de woonlasten en het feit dat de burger nu ook iets merkt van de 
besparingen.  
Wat betreft de dienstverlening wil het CDA weten hoe het college denkt de dienstverlening die op 
pagina 16 genoemd wordt te verbeteren.  
Wat betreft de motie van de buurtbudgetten vindt hij dat de termijn van het college te lang is. 
 
De heer Finkenflügel  heeft gehoord dat het CDA zorgen over de financiën heeft. Daarbij worden 
genoemd de woonvisie, de krimp, terwijl er vorig jaar een groei was, en de cultuurfabriek. Hij betreurt 
het dat de heer Van de Wardt van de vele projecten juist deze eruit licht.  
 
De heer Van de Wardt  reageert met de opmerking dat OWN 2020 sprak over een groei van 40.000 
naar 47.000 inwoners. Het realisme daarvan is steeds betwijfeld door het CDA. Nu wordt er 
realistischer gezegd dat uitgegaan wordt van 40.000 inwoners.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat al eerder die verwachtingen bijgesteld waren en hij wil benaDRUkken 
dat het gelukt is om de negatieve groei om te zetten in een positieve groei.  
 
De heer Van de Wardt  bevestigt deze bijstelling. Hij noemde de DRU-cultuurfabriek vanwege de 
behoorlijk hoge kosten daarvan. Bij andere grote projecten, zoals de Brede School in Terborg of De 
Lichtenberg zijn geen grote extra bedragen uitgetrokken.  
 
De heer Finkenflügel  ziet dat hierover de meningen blijven verschillen.  
Hij gaat in op de moties. In de motie van vorig jaar over de buurtbudgetten stond dat in mei 2011 het 
eerste voorstel zou komen. Dat is ook gekomen. In december 2011 zou er geëvalueerd worden. Hij 
vindt deze motie te vroeg komen.  
Hij denkt dat de wethouder het signaal goed opgepakt heeft, dat er misschien nog een tandje bijgezet 
wordt. Hij vindt het voldoende als dit in de notulen vastgelegd wordt.  
 
De heer Van de Wardt  gaat akkoord als het zo wordt vastgelegd.  
 
De heer Finkenflügel  kan de drie aandachtspunten van de motie ‘kale plekken’ onderstrepen. Hij zou 
bij het derde aandachtsstreepje willen toevoegen ‘tijdelijke invulling van bouwterreinen’ om te 
voorkomen dat het vast komt te zitten, als er straks een vleermuis rondvliegt.  
 
De heer Van de Wardt  gaat met deze aanpassing akkoord. Het was ook de nuancering die de heer 
Haverdil maakte, omdat deze toekomstige bouw- of andere bestemmingen niet wilde uitsluiten.  
 
De heer Finkenflügel  vond het interessant om te zien hoe D66 switchte van het ene naar het andere 
niveau. Eerst gaat het over de zorgen van een tekort van 12 miljoen euro en later over het al of niet 
varen van een boot op zondag.  
Er is contact van D66 geweest met Lokaal Belang over geothermische mogelijkheden. Dit beschouwt 
hij als een uitnodiging om hierover verder te praten.  
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Hij meent dat er toch weer een behoorlijke eendrachtigheid in de raad komt en dat de marges smal 
zijn. Er is discussie over de getallen. Hij ondersteunt het idee van het CDA om die discussie na het 
reces eens in een rotonde te houden. Hij proeft brede bezorgdheid over financiële zaken. Op dit punt 
zijn de Wmo, de Wet werken naar vermogen en de jeugdzorg aandachtspunten voor alle partijen.  
Hij denkt dat alle partijen het beste wensen voor de inwoners, maar dat de wegen daar naartoe 
verschillend zijn. Maar omdat alle wegen uiteindelijk naar Rome leiden, zal het wel lukken, als er geen 
vliegen afgevangen worden, maar met elkaar gestreefd wordt naar de grote doelen.  
 
De heer Canter Cremers  wil dan maar meteen weten waarom die boot niet vaart.  
Gezien de tijd beperkt hij zich. Wat betreft het subsidie-infuus vindt D66 dat burgers zichzelf moeten 
redden. Alleen kan dat soms niet. Verenigingen zouden toch ook niet afhankelijk van subsidie moeten 
willen zijn. Bij een start is het begrijpelijk, maar op termijn niet. Stimulering van de jeugd om te 
bewegen is wel een wenselijke preventieve maatregel.  
Het CDA opperde om eens een raadsrotonde te besteden aan het zo lang mogelijk openhouden van 
scholen en buurthuizen. Hij sluit zich hierbij aan.  
In de motie ‘kale plekken’ kan hij zich vinden. Als oplossing van afvaldumping moet hiervan niet teveel 
verwacht worden, gezien zijn ervaringen met de groenstrook achter zijn huis.  
Hoe worden de buurtbudgetten ingezet? Wordt op de begroting per burger een budgetje gereserveerd 
of krijgt een wijk een bedrag om zelf te besteden? Hij prefereert het laatste.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat de motie bij de laatste begrotingsvergadering door alle vijf partijen was 
ingediend. 
 
De heer Van de Wardt  ziet beide mogelijkheden. Iets uitvoeren wat de wijkbewoners wensen of de 
buurtbewoners geld geven voor een gemeentelijke taak die zij zelf willen uitvoeren. Het is niet de 
bedoeling dat er geld ingepompt wordt en dat de bewoners zelf niets doen.  
 
De heer Canter Cremers  kan zich hier helemaal in vinden.  
De heer Finkenflügel had het over de invalshoek visie of de invalshoek geld. D66 denkt dat je beide 
moet combineren. 
 
De heer Finkenflügel  zegt dat zijn opmerking ingegeven werd, omdat de heer Canter Cremers alleen 
maar over geld praat en de visie van D66 niet te horen is. Je moet eerst durven te dromen en daarna 
de financiën erbij zoeken en niet vooraf alles al afschieten.  
 
De heer Canter Cremers  zegt dat dromen leuk is. Daarna moet je wel realistisch kijken wat mogelijk 
is.  
Wat betreft de geothermische mogelijkheden was het de bedoeling om dit voor te leggen aan alle 
partijen. Hij zal een dezer dagen alle partijen het plan toesturen.  
De PvdA komt met een opmerkelijk uitgestoken hand. D66 zal die hand van harte aanpakken en is 
benieuwd hoe er samen tot een aanpak gekomen kan worden.  
 
De heer Finkenflügel  zegt dat hij een hand uitgestoken heeft naar D66 over de sportaccommodaties. 
 
De heer Canter Cremers  zal daarop binnenkort antwoord geven.  
 
De heer Menke  is het helemaal met de VVD eens dat het beter is dat ingezet wordt op cofinanciering 
van voorzieningen dan te rekenen op het Krimpfonds.  
Minder blij is hij met zijn uitspraken over eigen verantwoordelijkheid. Dat komt over als ‘zoek het zelf 
maar uit’, terwijl de PvdA praat over gedeelde verantwoordelijkheid. Woorden als het subsidie-infuus 
doen hem erg denken aan het landelijke cultuurdebat. Als je maar kort, komt het vanzelf goed, lijkt de 
ratio hierachter. Het gaat om de leefbaarheid en de verenigingen varen daar wel bij. 
In het verhaal van de heer Sluiter zit veel asfalt, zoals de A15, die de enige tolweg in Nederland wordt.  
Hij hoopt dat de heer Sluiter ook keihard wil gaan voor het dubbele spoor naar Arnhem en Winterswijk.  
 
De heer Sluiter  zegt dat alle infrastructurele punten ook in het verkiezingsprogramma van de VVD 
stonden. Dat geldt ook voor het dubbelspoor, als de problemen niet oplosbaar blijken met enkelspoor.  
De heer Menke suggereert dat deze zaken iets met zijn werk bij de provincie te maken hebben. Hij wil 
dat graag uit elkaar houden, maar wil wel dat zijn beide posities bijdragen tot versterking van zaken. 
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Hoewel het een los staat van het ander, zijn er wel dingen die ‘toevallig’ op het goede spoor gekomen 
zijn. 
 
De heer Menke  is het ermee eens dat leegstand van gebouwen niet goed is.  
Het CDA heeft altijd een mooie lijn in algemene beschouwingen. Beelden uit de bijbel, zoals de vette 
en magere jaren, worden gebruikt. De heer Van de Wardt zegt dat het CDA tijdens de zeven vette 
jaren geroepen heeft dat de magere jaren eraan kwamen. Hij wil dan in deze zeven magere jaren 
roepen dat er weer zeven vette jaren aankomen.  
De visie OWN 2020 is gemaakt om over de korte golven heen te kijken. Misschien was de ambitie van 
de woonvisie hoog, maar wellicht is er daarom nu sprake van groei in plaats van krimp. Ook door een 
grote economische dip moet je je niet uit het veld laten staan, maar moet je, misschien in een lagere 
versnelling, werken aan de leefbaarheid en de kwalitatieve groei.  
De pas op de plaats van het CDA spreekt hem helemaal niet aan, als er nu er mogelijkheden voor 
cofinanciering zijn.  
Hij is blij dat D66 de uitgestoken hand aanneemt. De heer Canter Cremers mist het gevoel van 
urgentie bij het college, waardoor een nieuwe regering op de blaren zou komen te zitten. Hij merkt op 
dat er dan wel wat gebeurd is, omdat er centrumplannen gekomen zijn, starters aan woningen zijn 
geholpen, voorzieningen zijn opgeknapt, de verkeersveiligheid verhoogd is en de dienstverlening 
geoptimaliseerd is. Die erfenis is dus niet zo slecht en de urgentie is er wel degelijk.  
 
De heer Canter Cremers  heeft geen kristallen bol, maar hij gelooft voorlopig in zijn voorspellingen, 
omdat deze tot op heden zijn uitgekomen. Hij gelooft dat het over twee jaar heel dramatisch zal zijn.  
 
De heer Menke  vindt ook dat D66 weer erg aan de DRU komt. Alles lijkt aan de DRU te liggen. 
Spreker wijst op de uitstraling van de DRU. Als het lukt om de DRU helemaal af te maken, heeft dat 
een grote meerwaarde voor de hele gemeente.  
 
De heer Canter Cremers  denkt dat dan ook een molensteen om de nek van de gemeente gehangen 
is.  
 
De heer Menke  zegt dat de heer Van Balveren heeft uitgelegd dat er geld terugvloeit naar de 
huishoudens vanwege de lagere kosten van de afvalinzameling.  
Hij is er zeker een voorstander van om kleine delen van praktijkgerichte opleidingen hiernaartoe te 
halen. De DRU levert daar ook een voorbeeld van, omdat het Graafschapcollege hier al een 
praktijkopleiding heeft. Dat zou uitgebreid kunnen worden met terreinen als zorg en veiligheid.  
Wat betreft de geothermische energiewinning weet hij dat er op een van de eilanden plannen voor zijn 
en dat er een geheel autarkisch dorp in Duitsland is. Als dit lukt, is de gemeente spekkoper.  
De heer Rijnsaardt zei dat je een broedende kip niet moet storen. Spreker vindt dat er wel wat uit het 
ei moet komen. Hij is tevreden als er voor de begroting meer duidelijkheid is. Dan steunt de PvdA de 
motie niet.  
De andere motie wil zijn fractie steunen, als het woord tijdelijk toegevoegd wordt.  
 
Wethouder Rijnsaardt zegt dat het wijkschouwen een voorbeeld is hoe met alle partijen, zoals politie, 
Fidessa en Wonion de wijk kritisch bekeken kan worden. De eerste twee wijken waren pilots. Hij zegt 
toe dat hiermee verder gegaan wordt.  
De formulierenbrigade is nu een onderdeel van de Stadsbank. De raad bepaalt de relatie met de 
Stadsbank. Op zich beoogt de formulierenbrigade alle mensen rond een minimuminkomen te helpen 
met allerlei formulieren. Er zal een effectieve werkwijze gekozen worden. 
 
Wethouder Van Balveren  gaat in op de kapitaalslasten. Inzicht is geboden in de urgente zaken. Het 
college wil een beperking aanbrengen van 600.000 euro, omdat er ook nog een aantal 
vervolginvesteringen zijn, zoals de Vogelbuurt. Deze tekst bedoelt ook een uitspraak van de raad te 
ontlokken of de investeringen tot 0 euro teruggebracht moeten worden of dat er ongeveer 600.000 
euro ruimte is om de genoemde clusters te kunnen uitvoeren. Het college dient dan met dit bedrag als 
gegeven een sluitende begroting te presenteren.  
Hij dankt de heer Van de Wardt voor zijn uitleg over het subsidie-infuus. Omdat er meer geld aan 
subsidies uitgegeven is dan vastgesteld in de kaders, is de bijdrage nu teruggeschroefd. Het staat de 
raad vrij om hierop terug te komen.  
Hij ervaart een aanzienlijke verbetering van de sfeer. Als dit zo doorgaat, kan iedereen straks met 
elkaar onder de kerstboom.  
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De voorzitter  zegt dat motie 1 ruimhartig omhelst is door raad en college. Hij begrijpt dat het CDA 
geen behoefte heeft om de motie nog in stemming te brengen. 
Voor motie 2 geldt hetzelfde. Het CDA gaat akkoord met het inbrengen van het tijdelijk element in de 
motie en trekt gezien de steun de motie in.  
Hij constateert dat alle fracties behalve D66 instemmen met de Voorjaarsnota 2012. 
 
 
4. Opheffen en beveiligen spoorwegovergangen 
 
De voorzitter  zegt dat er ruimte is op de begroting voor dit punt. Hij vraagt de heer Van Balveren een 
toelichting te geven. 
 
Wethouder Van Balveren  zegt dat het college al enige tijd bezig is verbeteringen te krijgen aan het 
spoor Winterswijk-Arnhem. Dat staat los van de pogingen van de heer Sluiter en anderen om 
dubbelspoor te verwezenlijken.  
Voor die veiligheid dient het aantal overwegen verminderd te worden. Er was nog een overweg niet 
beveiligd, namelijk aan de Masselinklaan. De provincie en ProRail zijn bereid ieder een half miljoen 
euro in die beveiliging te stoppen in ruil voor de opheffing van zeven onbeveiligde overwegen. ProRail 
verzoekt expliciet om voor 1 juli een raadsbesluit voor te leggen. 
 
Mevrouw Hofs  zegt dat Lokaal Belang veiligheid boven alles stelt. Ongeveer tien jaar geleden is er al 
een eerste tranche geweest van spoorwegen die beveiligd werden. Zij vraagt of met deze opheffingen 
en beveiliging alle overgangen op een goede manier beveiligd zijn. 
Zij vraagt ook of alle betrokkenen zich kunnen vinden in de voorstellen die door ProRail gedaan zijn. 
Zij constateert dat met dit besluit een voorschot genomen wordt op de besluitvorming over de 
investeringstaat, maar geeft aan dat Lokaal Belang wil instemmen. 
 
De heer Bruins  zegt dat de VVD dit voorstel vanuit drie invalshoeken bekeken heeft: duurzaamheid, 
financiën en veiligheid.  
De duurzaamheid komt in de knel, omdat gebruikers moeten omrijden. Dat belast het milieu en tevens 
moeten er wellicht extra wegen aangelegd worden.  
Hij heeft vraagtekens bij de calculatie van 600.000 euro voor een mini ahob. Afgezien van de 
materiaalkosten zou met dit bedrag 5 manjaren werk gefinancierd kunnen worden. Niet alle bedragen 
moeten voor zoete koek geslikt worden. Vanwege de begrotingsdiscipline dient deze uitgave uit de 
reguliere begroting gehaald te worden. Eventuele uitbreiding van wegen moet uit de wegenpot 
gehaald worden. Het aanvankelijke voorstel was om het geld uit de algemene reserves te halen. 
Daarmee moet echt eens een keer een pas op de plaats gemaakt worden. Maar hij begrijpt dat het 
college nu een ander voorstel heeft.  
Onbewaakte spoorwegovergangen zijn niet meer van deze tijd. Bij zijn beslissing heeft hij het punt 
veiligheid het zwaarst laten wegen en daarom gaat de VVD toch akkoord.  
 
De heer Menke  vindt het mooi dat de VVD zich zorgen maakt over de duurzaamheid. Hij vraagt of de 
VVD werkelijk die duurzaamheid van zo groot belang acht of dat het eigenlijk alleen om de veiligheid 
en de financiën gaat.  
 
De heer Bruins zegt dat uit eerdere raadsrotondes over energievraagstukken, waarin zelfs de VVD al 
GroenRechts werd genoemd, toch wel op te maken is dat de VVD heel serieus naar 
duurzaamheidsaspecten kijkt. De duurzaamheid is goed voor het milieu en voor iedereen. Bovendien 
ziet hij kansen voor het bedrijfsleven, wanneer het goed hierop inspeelt.  
 
De heer Menke  is meer dan gerustgesteld. 
 
Mevrouw Van der Meer  begint met aan te geven dat D66 dit voorstel niet zal steunen. In deze 
raadszaal worden regelmatig wijze mannen geciteerd: Churchill, Keynes, Jozef. 
Zij denkt aan een andere wijze man, haar schoonvader Piet. Toen zij hem vertelde dat ze 25 euro 
verdiend had door schoenen met korting te kopen, vroeg hij waar die 25 euro dan was. Die had zij 
niet, want het betrof een korting. Misschien had zij eerst moeten nadenken over de noodzaak om 
schoenen te kopen. Zij heeft al veel schoenen en had het geld dus beter ergens anders aan kunnen 
besteden.  
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Zij vindt dat de raad zich niet moet laten leiden door de gelden die anderen meebetalen. Leidend moet 
zijn de noodzaak voor dit besluit en als de raad het toch wil doen, moet hij dit doen met de huidige 
middelen en niet met de middelen van 2012.  
D66 zou alleen kunnen instemmen als voor deze uitgave een verantwoorde dekking binnen de 
begroting van 2011 gevonden wordt door iets anders te schrappen.  
 
Mevrouw Hofs  merkt op dat bij de stukken een brief van de provincie ligt waarin staat dat er in 2009 
met de Achterhoekse gemeenten afspraken zijn gemaakt om de onveiligheid op en rond het spoor te 
verbeteren. Hoe wil mevrouw Van der Meer handelen als de gemeente op basis van die afspraken 
verplicht wordt om aanpassingen te doen aan die overwegen? Nu is er nog cofinanciering. Hoe zou 
D66 die onveilige overwegen willen opheffen?  
 
Mevrouw Van der Meer  zegt dat D66 veiligheid belangrijk vindt. Als de prioriteit zo hoog is, dan 
moeten de gelden komen uit de huidige middelen en niet uit die van 2012.  
 
De heer Hakvoort zegt dat het CDA zal instemmen om zo bij te dragen aan de veiligheid op het tracé 
Winterswijk-Arnhem. Hij was laatst ter voorbereiding op dit punt ook in de trein gestapt. Hij zag geen 
conducteur en ook geen toilet. Dat laatste punt wil hij een andere keer toch eens bespreken.  
Door het opheffen van zeven overwegen wordt het ProRail een stuk makkelijker gemaakt. Dat is wel 
nodig, omdat in de maand juni weer sprake was van veel problemen op dit tracé. 
 
Wethouder Van Balveren  is het eens met de heer Bruins dat die ahob erg duur is. ProRail heeft het 
alleenrecht en daarom is er geen alternatief. Hij meent wel dat de elektronica veel geld kost. 
Er loopt nu een verbeteringstraject, waarin deze gemeente 500.000 euro kan meekrijgen van de 
provincie. Situaties als in Doetinchem bij De Ooiman moeten voorkomen worden.  
De heer Hakvoort had het over toiletten. In hetzelfde veiligheidsarrangement staat ook dat de stations 
weer voorzien worden van toiletten.  
Het gaat niet over geld van 2011. Het project staat op de investeringslijst van 2012 en wordt dan ook 
uitgevoerd. Hij gaat ervan uit dat het geld beschikbaar komt. Het komt uit het cluster mobiliteit en 
voldoet zijns inziens aan de kanttekeningen van mevrouw Van der Meer.  
 
De voorzitter  constateert dat D66 tegenstemt en dat de andere partijen voor het voorstel zijn. 
Hij deelt mee dat de eerstvolgende raadsbijeenkomsten plaatsvinden op 1, 8 en 15 september. 
Volgende week komt er een definitief vergaderrooster.  
De heer Schieven is tijdelijk raadslid vanwege de ziekte van de heer Wildenbeest. Gelukkig is de heer 
Wildenbeest nu enigszins hersteld. Dit betekent wel dat afscheid genomen wordt van de heer 
Schieven. Hij overhandigt hem bloemen en bedankt hem. Zijn maiden speech was kort geleden en 
liep heel vlot. Hij verwacht de heer Schieven dan ook wel een keer weer terug in de raad.  
 
 
5. Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht. 
 
Wethouder Rijnsaardt  deelt me dat hij zaterdag een goed gesprek had met de klankbordgroep Wmo. 
Volgens de meicirculaire krijgt de gemeente 56.000 euro minder voor uitkeringen. Dat heeft vooral 
invloed op de langdurigheidstoeslag. 
Beter nieuws is dat de organisatie het voorstel heeft overgenomen van de heer Van de Wardt om voor 
zes maanden extra indicatiestellers aan te stellen. Daarmee hoopt hij voordelen te kunnen halen uit 
de actuele bedrijfsvoering.  
Tot slot deelt hij mee dat de raad na de zomer voortaan maandelijks op de hoogte gehouden wordt 
van de ontwikkelingen rond de Wmo. 
 
 
6. Sluiting 
 
De voorzitter  sluit de vergadering om 23.13 uur, wenst iedereen een goede vakantie en dankt allen 
voor de inbreng en de aanwezigheid. 
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de griffier       de voorzitter 
 
 
J. van Urk       J.P.M. Alberse 
 


