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Voorjaarsnota: vooruitblik D66 op een nieuwe regeerperiode

 Hoe laten wij de gemeente achter voor de nieuwe Raad na de verkiezingen?
Het College heeft de Raad gevraagd, om richtinggevende uitspraken te doen voor de komende meerjarenbegroting. Dat
wordt een begroting voor de nieuwe raad, want er start volgend jaar een nieuwe raadsperiode. Ik voldoe graag aan dat
verzoek van het College.

De huidige coalitie heeft de verantwoordelijkheid, om de nieuwe raad met een schone lei te laten beginnen. Daarom gaat
D66 er van uit, dat de coalitie er zorg voor draagt, dat de begroting 2014 fatsoenlijk, dus structureel en meerjarig sluitend
wordt opgesteld. En dat niet alleen voor 2014! Er mogen ook geen gaten overblijven in de ramingen voor de jaren 2015,
2016 en 2017! Er zullen forse maatregelen nodig zijn om dat te bereiken.  Dat is al een aantal jaren duidelijk en dus geen
verrassing. De coalitie moet nu haar verantwoordelijkheid nemen.

Bij de komende begroting voor 2014 dient het college dus een fors pakket realistische bezuinigingsmogelijkheden op te
stellen. D66 heeft al bij de begroting 2013 aangeven, ook fors te kunnen bezuinigen. Wij hebben ook aangegeven, hoe dat
zou moeten. Deze voorstellen zijn niet overgenomen. Maar ze hebben hun realiteitswaarde niet verloren.  Ik dien ze
daarom nu grotendeels weer in als de gevraagde richtinggevende uitspraak. Het is nog steeds niet te laat voor verstandig
beleid!!!

Wat is de actuele problematiek?

Er zijn inmiddels zeker twee zaken, die voor 2014 meer dan ooit actueel zijn. Hiervoor zal D66 concrete voorstellen doen.
1 Het betreft in de eerste plaats de problematiek bij de uitvoering van de WMO en vooral de kortingen op de huishoudelijke
hulp.
2 Daarnaast is de economische crisis dermate hardnekkig en ingrijpend in vooral de Achterhoek, dat ook daarbij – in
navolging van de provincie Gelderland – een extra impuls noodzakelijk is geworden.

Voor beide zaken zal ik een concreet voorstel doen.

Wat doen wij dan aan die actuele problematiek?

1. We moeten de WMO Sociaal Hervormen, met de nadruk op sociaal!
D66 volgt de ontwikkelingen in de WMO met grote zorg. Natuurlijk begrijpen wij, dat er landelijk ook bezuinigd zal
worden op de WMO. Maar we zien, dat de forse reductie op de WMO ingaande 2015 nu al,  dus al eind dit jaar tot
ontslagen van werknemers dreigt te leiden.  Er komen dus grote negatieve gevolgen voor zowel de ontvangers
van zorg als ook voor de werknemers, die huishoudelijke hulp geven. En dat is volgens ons niet nodig, zeker niet
voor 2014!
Het wordt daarom tijd, dat het College niet meer “op de handen blijft zitten” U moet snel met een uitgewerkt
plan komen, ook al hebben de landelijke discussies nog onvoldoende duidelijkheid geschapen. Wij steunen de
oproep die PvdA-kamerlid Otwin van Dijk afgelopen weken in de pers deed. Gewoon besluiten nemen voor het
jaar 2014! U krijgt de volledige rijksgelden  voor 2014 volgend jaar gewoon uitgekeerd! Voor 2015 volgt er dus
een korting en er zal dus hervormd moeten worden.  Om de overgang zeker in 2015 goed te kunnen laten
verlopen, kan er daarom tijdelijk extra geld nodig zijn.

Daarom dienen wij bij de jaarrekening 2012 een amendement in, om € 740.000 te reserveren in een
bestemmingsreserve genaamd “Sociaal Hervormen” ten laste van de Algemene Reserve. Het bedrag van €
740.000 is het bedrag, dat de gemeente OIJS in 2012 in totaliteit heeft overgehouden op de WMO!

Hierdoor is er in ieder geval tijdelijk extra geld is om de nieuwe maatregelen op een verantwoorde wijze uit te
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kunnen voeren en zo nodig een overgangsregeling te bekostigen.  Zeker in 2014 moet u  de continuïteit van de
zorg al zonder meer kunnen garanderen.

Met de 740.000 euro kunnen ruim 300 zorgvragers, mensen uit onze gemeente die niet meer in staat zelf hun
huis schoon te houden, een hulp in de huishouding krijgen. Daardoor kunnen deze mensen langer zelfstandig
blijven wonen. Tegelijk worden ruim 300 mantelzorgers ontlast, waardoor er minder overbelast raken. En zijn
naar schatting  100 huishoudelijke hulpen verzekerd van een inkomen. Kortom zeer welbesteed geld.

De 740.000  euro  is eenmalig geld, Mocht blijken, dat er in de komende tijd ook aanvullende structurele
middelen nodig zijn om een sociaal verantwoorde WMO uit te kunnen voeren, dan zal daar in de uitwerking van
ons verkiezingsprogramma voldoende ruimte voor bestaan.

2. Wij willen een Economische impuls geven
De accountant, die de gemeente controleert, heeft bij de jaarrekening verklaard dat de solvabiliteit van de
gemeente ( dus het eigen vermogen)  uitstekend op peil  is. Dat is ook niet zo vreemd, omdat het raadsbesluit van
enkele jaren geleden om het geld van de NUON-aandelen te besteden, door het college  NIET is uitgevoerd. Daar
zijn wij blij mee, want daardoor kan het nu WEL zinvol worden ingezet. Wij willen daarom een bedrag van €5 mln
uit de algemene reserve overbrengen naar een bestemmingsreserve Economische Impuls. Er resteert dan nog
circa 15 mln in de algemene reserve en dat is voldoende als buffer. Tenminste,  als de coalitie zorgt voor het tijdig
realiseren van sluitende begrotingen!

D66 heeft met genoegen geconstateerd, dat ook de provincie Gelderland een forse impuls wil geven om de
economie weer op het goede spoor te brengen. Voor de maakbedrijven in onze gemeente en regio is met namen
het exportgarantiefonds van groot belang. Voor de instelling ervan heeft D66 OIJ het afgelopen jaar in nauwe
samenwerking met diverse maakbedrijven uit de gemeente, VNO/NCW, de metaalunie en het Achterhoeks
Centrum voor Techniek  een gerichte actie gevoerd. D66 OIJ is dan ook bijzonder blij dat het ingesteld wordt. Het
maakt het behoud van de werkgelegenheid bij maakbedrijven in onze gemeente en regio een stuk
waarschijnlijker en we kunnen zelfs hopen op groei.

Als gemeente  moeten wij bij dit goede voorbeeld van de provincie aansluiten, zodat het totaal effect groter wordt. De
bouw is een andere belangrijke sector in onze gemeente en regio die het moeilijk heeft . Tegelijk heeft de gemeente
ambitieuze klimaatdoelstellingen en zal het aantal senioren in de gemeente sterk toenemen tot circa 40% van de inwoners.
Het is mogelijk aan al deze zaken wat te doen. Daarom stellen we een  bestemmingsreserve Economische impuls van €5
miljoen te vormen. Dit bedrag trekken we de komende drie jaar uit voor subsidies die aanpassingen aan bestaande
woningen stimuleren.  Het doel ervan is de bestaande woningvoorraad energiezuiniger en levensloopbestendig te maken
en tegelijk de bouw en de economie in de gemeente en regio te stimuleren. Door de maatregel kunnen 1000 tot 2000
woningen in de gemeente worden aangepakt, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Door deze impuls zouden niet alle ouderen hun incourante woning hoeven
te verkopen – Door te investeren in het  levensloopbestendig  maken kunnen  meer senioren langer langer zelfstandig
blijven wonen – en gaat er minder prive-kapitaal verloren door de krimp in de gemeente. Eventueel kun je nog overwegen
als de woningen bijvoorbeeld binnen 5 jaar worden verkocht een deel van de subsidie afbouwend terug te laten betalen om
“gratis geld” te voorkomen. De impuls kan er zodoende voor zorgen dat de werkgelegenheid van naar schatting enkele
honderden bouwvakkers in de gemeente en regio behouden blijft. Zoals aangegeven snijdt het mes snijdt dan aan twee
kanten: de werkloosheid in de bouw kan worden gematigd en er wordt zinvol geïnvesteerd in de toekomst. Ook vragen wij
het College om in dit verband de mogelijkheden van het uitgeven van grond in erfpacht te overwegen. Erfpacht voor
bijvoorbeeld 10 jaar of 20 jaar met het recht op koop daarna kan financieringsproblemen bij het bouwen wellicht
verminderen of wegnemen.
Het vormen van twee bestemmingsreserves  kan verantwoord gebeuren zonder dat er extra bezuinigingen nodig zijn. Het
gebruik van forse reservemiddelen ( totaal dus € 5,7 mln) kost wel enig renteverlies. omdat  de Algemene Reserve niet
zonder  meer vrij besteedbaar is.
Dit kan echter opgevangen worden binnen onze alternatieve bezuinigingen.
Bovendien willen wij dat er in de komende begroting extra geld beschikbaar komt voor enkele  belangrijke onderwerpen.
Die ga ik nu eerst noemen. Daarna geef ik als voorschot op de begroting voor 2014 nog eens aan, waarop wij in ieder geval
willen bezuinigen:

Onze voorstellen bij de begroting 2014 zullen op het volgende neerkomen:



3

1. Extern onderzoek ambtelijk apparaat.
Wij willen dat er ten behoeve van de nieuwe raad een extern onderzoek komt naar de kwantiteit en de kwaliteit
van het ambtelijk apparaat. Nu het zogenaamde FunctieRollenboek  bekend is, willen we door middel van een
benchmark met vergelijkbare gemeenten weten, hoe de komende opbouw van ons ambtelijk apparaat zich
verhoudt tot wat er elders gebruikelijk is. Wij maken ons ook zorgen over de werkdruk, zeker als we zien welke
taken bijvoorbeeld afdelingen zoals het Zorgloket en de Afdeling Financien met minimale menskracht moeten
gaan vervullen. En bij andere afdelingen vrezen we dat het niet veel beter gesteld is.

Overigens: Binnenkort moet het overigens ook uitvoerbaar zijn om alle raadsvergaderingen voortaan weer in het
gemeentehuis te gaan houden. Er worden namelijk tientallen ambtenarenplaatsen opgeheven dus die ruimte
komt er zeker.
Als we terug gaan naar de Staringstraat zal bovendien de  DRU Cultuurfabriek meer ruimte krijgen om al hun
faciliteiten commercieel in de markt te zetten.

2. Onderhoud wegen en beheer van de zwembaden
Wij vinden, dat het onderhoud van de wegen veel te wensen overlaat. De achterstand in het onderhoud beloopt
inmiddels zo’n 3,5 miljoen euro. Het gewenste basale niveau van een zes, zoals dat tot nu toe in onze
beheersplannen als ondergrens was gesteld, wordt niet meer gehaald. Een ernstige aantasting van een belangrijk
kapitaalgoed van de gemeente. We willen bij de komende begroting voor 2014 dan ook een actueel beheersplan
wegen bespreken waarbij wordt ingezet op een acceptabel onderhoudsplan. Zo nodig moet er dan ook meer geld
voor worden bestemd.
Zwembaden.
Bij de begroting voor 2013 hebben wij al gepleit voor het niet langer hanteren van een puur boekhoudkundige
benadering van de zwembadproblematiek. De door het College beoogde bezuiniging van 6 ton is niet gebaseerd
op een plan, maar op alleen maar rekenen. Dat blijkt ook wel uit de alsmaar voortslepende discussies over het al
dan niet sluiten van zwembaden. Ook vinden we een bijdrage van 15 lessen voor het schoolzwemmen echt te
weinig. D66 vindt het een basisvoorziening die je aan scholen en kinderen moet geven, alleen laten kennismaken
met zwemmen is te weinig. Ieder kind moet in staat zijn om te zwemmen,  ook in meren en rivieren.  Alleen
kennis hebben gemaakt is daarvoor niet voldoende. Bovendien hoort schoolzwemmen ook bij het vitaal en
sportief houden van je bevolking. Door er op te bezuinigen raak je vooral de lagere inkomensgroepen in de
portemonnee. Daar zit al niet zoveel meer in. Kortom een basis voorziening waar wij geld voor uit trekken. Wij
herhalen ons voorstel van eind 2013 om niet 6 ton, maar 4 ton te bezuinigen. Dan kunnen er drie baden
openblijven en kunnen de kinderen op school goed leren zwemmen!!!

3. Ons groen moet groener
We willen veel meer aandacht en geld voor de kwaliteitsverbetering van het groen in onze gemeente. Dat komt er
nu te bekaaid af.  Er moet worden ingezet op het verbetering van het landschap bijvoorbeeld in het gebied tussen
Varsselder en Netterden. Ook vanwege het toerisme.  Te denken valt daarbij aan een stimuleringsplan voor de
terugkeer van authentieke Achterhoekse hagen langs wegen in het buitengebied.

4. Wijkgericht werken
We willen dat veilig wordt gesteld, dat het aandeel dat Fidessa levert voor het wijkgericht werken wordt veilig
gesteld. Als Fidessa onverhoopt echt wordt opgeheven, moet dat aandeel zonder meer door een andere instelling
worden overgenomen. Het wijkgericht werken staat of valt met deelname van alle partners.

5. Verlagen ambities op het gehele DRU-complex
D66 ziet realistische mogelijkheden om de ambities van het gehele DRU-complex fors terug te dringen. Dat doen
we niet, omdat we tegen de DRU zijn, maar wel omdat er exorbitant veel wordt uitgegeven, wat ten koste gaat
van andere noodzakelijke uitgaven. Als wij keuzes moeten maken, zal het gehele DRU-project meer in
overeenstemming moeten worden gebracht met de mogelijkheden van een niet zo'n heel grote gemeente, die we
in feite zijn. We hebben het volgende bezuinigingsplan intern uitgewerkt.
Onderdelen zijn o.a.:

o privatiseren van de horeca van de DRU, dus losmaken van de stichting
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o terugbrengen van de subsidie aan de Cultuurfabriek van 1.200.000 euro per jaar tot ongeveer de helft.
o maximale reductie op alle andere onderdelen van het project
o geen nieuwe parkeerfaciliteiten over de IJssel
o maximaal terugtrekken van gemeente uit project, over laten aan ondernemers

We schatten in, dat we met het bovenstaande een structureel, dus jaarlijks bedrag van uiteindelijk € 600.000 -
800.000 kunnen besparen.

Conclusie:
* Wij doen twee voorstellen tot het vormen van bestemmingsreserves. Wij willen de WMO sociaal hervormen en we
willen de economie een impuls geven. De amendementen hiervoor dien ik hierbij in.
Wij doen daarnaast een reeks richtinggevende uitspraken voor de komende begroting. Deze dienen we als amendement
op de voorjaarsnota in. Die kosten zeker geld. Maar we geven ook aan, waar er nog extra kan worden bezuinigd.

Er zijn forse bezuinigingen te behalen als u ons volgt. Ik ben benieuwd, welke voorstellen het College bij de begroting zal
overnemen!
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Woordvoering BERAP

Voorzitter

We hebben kennis genomen van de BERAP. IN de raadsrotonde is gesproken over  een raadsvoorstel voor het dekken van
het tekort. Volgens de accountant is dit noodzakelijk omdat iedere overschrijding van de begroting een legitimatie van de
raad vraagt.  Ik heb toen aangegeven een sterk voorstander te zijn van deze bij de andere gemeenten normale
handelswijze. Het tekort moet daarbij zoals het hoort gedekt worden uit de algemene reserve en niet via een stelpost. Het
raadsvoorstel heb ik niet ontvangen en ik vind dat een belangrijke omissie, waar ik graag een verklaring voor zou krijgen.

Ook heb ik aangegeven dat in de Berap een goede methodiek voor het houden van een overzicht over het verloop van de
financiën is opgenomen. Daar zit een mits aan. Het verloop van de financiën moet natuurlijk wel op de juiste manier
worden bijgehouden. Dat wil zeggen dat alleen gerealiseerde bezuinigingen een groene kleur krijgen in het schema en niet
bezuinigingen waarvan u verwacht dat ze gerealiseerd zullen gaan worden. IN de raadsrotonde hebben we hierbij
uitgebreid stil gestaan en ik had verwacht dat we als raad een correctie hierop zouden krijgen. Graag zou ik vernemen
waarom u het schema niet gecorrigeerd heeft.


