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Voorzitter,  
 
In uw aanbiedingsbrief van deze programmabegroting beschrijft u de vier uitgangspunten van beleid.  
Uitgangspunten die zo uit het VVD programma komen, daar waar mogelijk heb ik ze voorzien van 
VVD teksten die gebruikt zijn tijdens de laatste campagne. ( cursief teksten zijn uit programma van de 
VVD, blauwe letters, oranje onderstreept) 
 

- De gemeente ondersteunt de inwoners en stimuleert het zelforganiserend 
vermogen van de lokale samenleving 

Gaan we ervan uit dat de overheid alles voor mensen op moet lossen of vertrouwen we 
erop dat mensen dat zelf kunnen doen 

 

- De gemeente behoudt haar doelstellingen en gaat terug naar de basis 

De overheid moet regelen dat er minder regels zijn en/of de overheid moet minder 
doen en meer presteren 

 

- In een vitale samenleving voeren mensen, instellingen en bedrijven de regie over 
hun eigen bestaan 

( een liberaler uitgangspunt bestaat niet) 

 

- In een vitale samenleving is een solidaire gemeente 

De VVD is voor een sociaal vangnet, maar wie kan moet aan de slag 

Kortom, uitgangspunten die wij vanuit onze liberale uitgangspunten volledig kunnen onderschrijven. 
 
 
 
In de programmabegroting geeft u een toelichting op de uitgangspunten van beleid en schetst u de 
ontwikkelingen die op ons afkomen. Voorzitter, wij zullen niet op alle programmaplannen ingaan, 
immers dit is uitvoering van het coalitieprogramma en omgezet in beleid. Daar waar nodig zullen wij 
opmerkingen plaatsen, aanvullingen geven af accenten leggen.  

 
Krachtige kernen in prachtig gebied 
 
In dit programma beschrijven we de inrichting en ontwikkelingen van de gehele gemeente van 
Woonvisie tot het WMO beleidsplan. 
In het bijzonder vragen wij aandacht voor het verkeerscirculatieplan in Ulft, een goed bereikbaar 
winkelgebied en gratis parkeergelegenheid zijn de ultieme voorwaarden.  
Alvorens we weer enorme sommen geld gaan investeren in sport- en overige accommodaties willen 
we eerst een visie ontwikkelen. 
Woonvisie, u schrijft hoewel het economisch tegenzit wordt waar mogelijk doorgewerkt. Wij willen u 
vragen om extra druk op de provincie te leggen, immers bij het vaststellen van deze woonvisie is ons 
een grotere financiële rol van de provincie voorgehouden.  
Wij vragen van u een actieve rol bij het oplossen van “de rotte kiezen” en het geven van nieuwe 
functies aan verpauperde (zaken)panden in diverse kernen. 



Samenleven en zorgzaam zijn 
 
Het programma over zorg en welzijn in brede zin waarin we inzetten op het vergroten van de sociale 
cohesie, het vergroten van het zelforganiserend vermogen en het goed inbedden van wijkgericht 
werken. Vooral over dat laatste wordt al veel en lang gesproken. Wat ons opvalt, is dat bij deze 
onderwerpen vaak veel ketenpartners betrokken zijn. Wij zouden u willen vragen hoe we dit vorm 
gaan geven, zoals gezegd er is tot nu toe veel over gesproken, maar wij kunnen ons nog niet direct 
een beeld vormen. In de doelstelling vinden wij nog een hoog “betuttel gehalte”. Zeg niet alleen dat je 
inzet op vergroten van het zelforganiserend vermogen, maar geef mensen dan ook daadwerkelijk de 
vrijheid. 
 

 

Oude industrie verbonden met cultuur en kunst 
 
De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in voorzieningen voor kunst en cultuur. Nu moeten we 
vervolgens nog eens goed nadenken hoe er meer revenuen gehaald kunnen worden uit deze 
investeringen. Hoe kunnen we onze lokale ondernemers meer betrekken bij evenementen (en dan 
niet alleen als sponsor), om hen in de gelegenheid te stellen om hier ook van te profiteren (verhogen  
van omzet, reclame uitingen, werven personeel/studenten, enz.). Hoe krijgen we zo veel mogelijk 
evenementen kostendekkend. Niet alles hoeft altijd maar gratis aangeboden te worden. 
 
 

Energiek ondernemen 
 
Om het bedrijfsleven in onze gemeente te stimuleren en nieuwe bedrijven aan te trekken dient er een 
gunstig ondernemersklimaat te zijn. Dit begint met het bieden van concurrerende grondprijzen, dus 
geen onnodige prijsverhogingen door het harmoniseren van tarieven.  
Geen rentelasten bijschrijvingen op de grondexploitatie als je ze later toch weer af moet boeken. Een 
laag OZB-tarief en kwalitatief goede en snelle dienstverlening m.b.t. procedures bij vestiging en/of 
uitbreiding. 
Een goede infrastructuur is onontbeerlijk. Er wordt al jaren gepraat over een betere wegverbinding 
(A18) en spoorverbinding (dubbel elektrisch spoor van Arnhem via Winterswijk naar Münster), maar er 
zal nu eindelijk iets gerealiseerd moeten worden.  
We moeten ons, zeker in regioverband, sterk blijven maken bij provincie en landelijke overheid, zodat 
nu eindelijk eens gestopt wordt met allerlei lapmiddelen en de handen nu eens echt uit de mouwen 
gaan. 
 
 

Kwaliteit in dienstverlening en bestuur 
 
Wij streven naar een kleine, slagvaardige en doelmatige gemeentelijke overheid. Zero based 
budgetting vraagt een omvorming van de organisatie, maar alleen het niet meer invullen van ruim 
75/80 fte is geen oplossing. Je zult moeten aangeven wat je nog wel en wat je niet meer gaat doen.   
Het is belangrijk dat bij de uitvoering van de ZBB tempo gemaakt wordt en het geplande tijdspad wordt 
gehaald. Daarbij dient het kwaliteitsniveau van de medewerkers in de gemeentelijke organisatie 
dusdanig te zijn dat inhuur van externe specialisten zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Door de 
juiste opleidingen, het maximaal benutten van de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en het 
bedenken en uitvoeren van innovatieve oplossingen kan een verregaande efficiencyslag worden 
gemaakt. 
Het is vervolgens van belang om ook kritisch naar de organisaties van verbonden partijen en 
uitvoeringsinstanties te kijken. Want ook hier dienen dezelfde efficiencyslagen te worden gemaakt. Er 
moet worden gestreefd naar een beperking van het aantal organisaties dat zich bezighoudt met 
dezelfde beleidsterreinen, waarbij de overheadkosten van deze organisaties tot een minimum dienen 
te worden teruggebracht, zodat hun tarieven fors kunnen dalen. Het resultaat van dit beleid zou 
eigenlijk nu al in de meerjarenraming zichtbaar moeten zijn. 

 



Dekking 
 
Voorzitter, als dekking stelt u voor om de woonlasten te laten stijgen met 2 %, de overige tarieven 
stijgen met 3 % en de OZB-niet woningen met 6 %, tenslotte wordt de hondenbelasting weer op het 
oude niveau gebracht.  
 
De gevolgen voor de OZB  heffing als component van de woonlasten (veelal huizen bezitters)  zijn 
stevig en u begrijpt dat wij hier moeite mee hebben en leggen het college de vraag voor of u nog 
mogelijkheden ziet om deze verhoging te beperken. 
 
De verhoging van de OZB-niet woningen is niet in lijn met de overige verhogingen, daar waar de 
overige tarieven  stijgen met 3 %, stijgt in uw voorstel de opbrengst OZB niet woningen weliswaar met 
6 %,  maar is er sprake van een tariefstijging van 7.4 %.  
Deze belastingopbrengst hebben we de afgelopen jaren telkens op deze manier laten stijgen, dus een 
opbrengststijging van 3 %. Overigens het tarief van de OZB-niet woningen eigenaren ligt al jaren ruim 
boven de tarieven OZB woningen. Tevens is het de vraag of je deze groep, veelal eigenaren van 
zakenpanden nu op extra kosten moet jagen 
  
 

Alternatieve dekking  zoeken voor : 
OZB-niet woningen beperken tot verhoging van 3 %    €   52.000 
Hiervoor zoeken we incidenteel dekking uit onbenutte budgetten en voor de volgende jaren kunnen 
we een voorschot(je) nemen op de veranderagenda of structureel vanuit het overschot van de 
begroting 2013 
 
 

Raadsfunctioneren 
 
Voorzitter, ook willen wij stilstaan bij het raadsfunctioneren, daar waar we van de organisatie en 
partners een efficiënt functionerende organisatie vragen mogen we de hand ook wel in eigen boezem 
steken. We hebben inmiddels meer fractieassistenten dan raadsleden benoemd en de ene werkgroep 
volgt de andere  op. Problemen worden vooruitgeschoven, zijn wij nu ook zelf zo slagvaardig zoals we 
dat van anderen vragen? Enige doelmatigheid zal de effectiviteit aanzienlijk verbeteren. 
We moeten ook beslissingen durven nemen. Niets kalmeert zo als een genomen besluit. 
 

 
Toekomstige ontwikkelingen  
 
Een nieuwe regering met nieuw beleid werpt zijn schaduw vooruit en hoe je het ook wendt of keert, 
daar zullen ook pijnlijke maatregelen bij horen. De gevolgen van Wet Hof, besluit Schatkistbankieren, 
het gemeentefonds en decentralisatieoperaties voor het sociale domein zijn vooralsnog moeilijk in te 
schatten.  
De opgestelde veranderagenda, samengesteld door vier van de vijf partijen, is een middel, maar geen 
tovermiddel om tegenvallers op te vangen 
De mogelijke  samenvoeging/samenwerking met Doetinchem  komt door uitgangspunten in het 
regeerakkoord in een ander/ breder perspectief te staan en zal wellicht ook andere gemeenten aan 
het denken zetten.  
 
 
 
Voorzitter, ik kom tot een afronding, maar niet voordat ik namens de VVD-fractie  U, het college, de 
ambtelijke organisatie, collega raadsleden, fractieassistenten en iedereen die op een of ander manier 
heeft bijgedragen aan ons functioneren bedanken voor de medewerking  en steun in het afgelopen 
jaar 
 


