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De PvdA-fractie behandelt de jaarrekening 2012, de berap en de voorjaarsnota in een en hetzelfde
verhaal. Ten aanzien van de Berap zijn alle vragen afdoende behandelt, ook in de voorbereidende
rotonde. We zijn blij, ik wil het toch even melden, dat de kolom (wat nog te realiseren in 2013) aan de
scorekaart is toegevoegd. Heeft even geduurd, maar nu is het overzicht in ieder geval compleet.

Ten aanzien van de jaarrekening hebben we met de afwikkeling van de consequenties van de
woonvisie, vorige week, in ieder geval opnieuw een goedkeurende verklaring van de accountant
binnen. Sinds het ontstaan van deze gemeente is dat nog steeds het geval geweest. Ook hebben we
in die periode steeds onder repressief toezicht van de provincie gestaan. Ondanks alle activiteiten en
investeringen hebben we dus steeds binnen de geldende regels en marges geopereerd. De PvdA-
fractie geeft de jaarrekening en ruime voldoende, ondanks dat we inderdaad wel scherp aan de wind
varen. De opmerking van de accountant dat bij overschrijdingen van de door de raad geautoriseerde
lasten de analyse van de verschillen tussen begroting en jaarrekening niet sterk is wil de PvdA-fractie
graag onderschrijven. Ook de aanbevelingen van de accountant met betrekking tot de gevolgen van
de nieuwe aanbestedingswet, het verder vormgeven van risicomanagement in de processen en het
verzoek om de onderhoudsvoorziening te onderbouwen met actuele onderhoudsplannen
onderschrijven we. Dat zijn nog een aantal aandachtspunten. We vragen het college in ieder geval zo
snel mogelijk de aanbevelingen van de accountant in een plan van aanpak met prioriteiten om te
zetten.

Al met al concludeert de PvdA-fractie dat de jaarrekening wat ons betreft kan worden goedgekeurd. Er
is echter niet echt een reden om de vlag uit te hangen, want de toekomstige resultaten staan wel
onder druk. De 1e Berap 2013 bevestigt het beeld dat het lastig blijft om de begroting structureel
sluitend te houden. De onzekerheid over de financiële toekomst van de gemeente is groter dan ooit.
Dat ligt aan de financiering van voorgenomen transities en decentralisaties, de economische crisis en
de precaire toestand van ’s Rijksfinancien.

Voorjaarsnota
En dus laat ook de voorjaarsnota zien dat het structurele begrotingsbeeld niet zo rooskleurig is. Maar
verder kunnen we eigenlijk weinig zeggen over de voorjaarsnota. Want waar moeten we bij deze
voorbereidingen voor de begroting ons financiële beleid op baseren? We leven net als vorig jaar om
dezelfde tijd in onzekere tijden. Toen was het kabinet Rutte I net gevallen en was het wachten op de
verkiezingen in september. Toch moeten we ondanks alle onduidelijkheid over het financiële
toekomstperspectief richting geven aan het college en de begroting 2014. Ik moet bekennen dat ik dit
nog moeilijker vind dan vorig jaar.

Samenwerking
In de eerste plaats omdat we weer op onszelf zijn aangewezen. Want wat begon als een moedige
stap voorwaarts eindigde uiteindelijk in een teleurstelling: de fusiebesprekingen met Doetinchem. In
ieder geval voor de PvdA. We bliezen verder onderzoek naar een herindeling af en stelden de
herindeling uit. Voor hoelang staat nog in de sterren geschreven, maar ik vrees dat we het
‘momentum’ misten en dat het nog een hele tijd gaat duren.
Feit is dat we zijn gestopt. Maar nu? Hoe verder? Blijven we als Oude IJsselstreek zelf ploeteren,
gaan we samenwerken en hoe dan of toch nog een gemeentelijke fusie? Het college stelt in de
voorjaarsnota dat het tempo in de regionale samenwerking is vertraagd.
De komende ontwikkelingen vragen óns en de Achterhoek toch écht na te denken over hoe we de
burger beter kunnen bedienen en faciliteren en hoe we ook de belangen van de toekomstige
generaties daarbij behartigen. Maar ook hoe de gemeenten in de Achterhoek uiteindelijk de uitvoering



van dit omvangrijke terrein willen beleggen binnen een democratisch gelegitimeerde, bestuurlijke
structuur, zodat burgers invloed op het beleid kunnen uitoefenen via bijvoorbeeld raadsverkiezingen.

De PvdA-fractie vindt dat inwoners een rol moeten hebben in het samenwerkingsproces. Zij moeten
ook invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop we gaan samenwerken. Ze mogen bij die
belangrijke keuzen niet buitenspel komen te staan. Nu gezocht moet worden naar congruente
samenwerkingsverbanden, zou wat de PvdA-fractie betreft, de na de vakantie geplande dialoog met
de burgers en instellingen ook moeten gaan over of en hoe samenwerkingsverbanden vormgegeven
moeten worden.
Wat de PvdA betreft moet goede regionale samenwerking in ieder geval leiden tot een betere
dienstverlening aan de burgers; een versterking van de economische positie van de Achterhoek en de
OIJ en efficiënter en daardoor kostenbesparend werken. De samenwerking moet bovendien
democratisch gelegitimeerd en ingebed zijn.

(Jeugd)werkloosheid
Het college wil ondanks het feit dat we in 2014 veel minder te makken hebben, dat kleine beetje dat
we hebben zorgvuldig inzetten voor de groei van de kwaliteit van onze gemeente. Het is ook goed dat
het college in deze voorjaarsnota verschillende maatregelen neemt om de uitdagingen en de crisis te
lijf te gaan. Goed om te investeren in de werkgelegenheid, de leefbaarheid, het vervoer, in energie en
duurzaamheid, in kennis, innovatie, zorg, economie en onderwijs.

Maar de economische crisis overschaduwd veel van deze maatregelen. De crisis zorgt nu steeds
meer voor hele reële gevolgen. Er komen namelijk steeds meer van onze inwoners op straat te staan.
De PvdA maakt zich ernstige zorgen over de stijging van de werkloosheid. Zowel voor ouderen als
jongeren zit de arbeidsmarkt vrijwel op slot. Voor de PvdA staat één ding als een paal boven water.
We hebben als lokale maar ook de regionale politiek één belangrijke taak te vervullen: proberen
samen werk te organiseren. Werk omdat we al die werkloze inwoners straks weer hard nodig hebben,
als de economische crisis over is. Werk omdat we geen verloren generatie van jongeren willen
kweken. Werk om dat werk goed voor mensen is, mensen gelukkig maakt, werk omdat werk zorgt
voor zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

De bestrijding van werkloosheid moet in 2014 dan ook een absolute prioriteit zijn. Ronduit
zorgwekkend is nu ook de stijging van de jeugdwerkloosheid. De PvdA vindt het dan ook belangrijk
dat deze groep een mogelijkheid moet hebben om te blijven participeren in de samenleving. Een
mogelijkheid zou kunnen zijn deze groep te activeren door middel van een stimuleringspremie voor
vrijwilligerswerk. Die stimuleringspremie zou ingezet kunnen worden voor werkzoekenden met een
W(et)w(erk)b(ijstand)-uitkering en werklozen. Door middel van zo’n stimuleringspremie krijgen we de
jeugd weer binnen het arbeidsproces en kunnen organisaties en instellingen tegen weinig kosten
gebruik maken van de kwaliteiten en creativiteit van jongeren. De Partij van de Arbeid vraagt het
college daarom te kijken of en hoe zo’n stimuleringspremie zou kunnen. Tenslotte willen we graag dat
er, zeker zo lang als de crisis aanhoudt, standaard bij elk voorstel van het college een paragraaf
opgenomen wordt over de werkgelegenheidseffecten van dat voorstel.

Welzijn, zorg en armoedebeleid
Alles wordt anders in de gemeenten. Oud en vertrouwd bestaat straks niet meer. Gemeenten gaan de
langdurige zorg van het Rijk overnemen, de jeugdzorg en wat in jargon de onderkant van de
arbeidsmarkt heet: Wajong en de sociale werkplaatsen. Een enorme klus, en dat voor eenderde
minder geld dan het nu kost.
De PvdA vraagt zich af: zijn we voldoende voorbereid en liggen we op schema? Kan de gemeente alle
werkzaamheden die op hun afkomen wel voldoende in goede banen leiden? Is er voldoende expertise
en hoe wordt er gemonitord of de verleende zorg wel voldoet aan de eisen die we er aan stellen?
Welke eisen stellen we eigenlijk aan de zorg die wij als gemeente gaan verlenen? Gaan we in de
begroting 2014 ook voldoende financiële voorzieningen treffen om al te nadelige effecten op te
kunnen vangen? Uit de vragen blijkt vooral onze ongerustheid.

Ongerustheid over hoe we de decentralisaties gaan organiseren, maar ook ongerustheid over de weg
die we inslaan. De kanteling, of ook wel burgerkracht. De burger moet het zelf uitmaken, is de
ideologie. De idee is dat burgers zo veel mogelijk zelf gaan doen. Dat klinkt redelijk maar is het dat
ook?



Wordt de burger niet overvraagd? Worden zij, die de overheid vaak nodig hebben en minder goed
voor zichzelf kunnen opkomen, niet de dupe?
Nu hebben we de verfoeide indicaties, maar straks is die maatstaf weg. Betekent dat geen
rechtongelijkheid? Wordt willekeur niet de rechtspraktijk als overheidsvoorzieningen afhangen van de
omgeving? Vroeger bepaalde de pastoor of je in aanmerking kwam voor de bedeling, wie wordt de
nieuwe pastoor?
Ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs en deze ontwikkeling lijkt sprekend op die van het nieuwe
leren. Ook toen moest er bezuinigd worden. Ook toen ontbrak het aan een helder idee. De oplossing
was dezelfde als nu. Het onderwijs kwam uit de leerlingen zelf, zoals het bestuur nu uit de burger
opwelt. De rest gaat hopelijk niet op dezelfde manier, namelijk; eerst gaan de adviesbureaus veel geld
verdienen. Daarna valt het tegen met het burger-zelfbestuur. Vervolgens weet de politiek niet wat ze
moeten en eindigt het net als toen in verwarring, chaos en heimwee.

Genoeg gedroeftoeterd. Duidelijk is dat, steeds meer een beroep wordt gedaan op de eigen
veerkracht van burgers om te werken aan eigen oplossingen.
Bij het maken van keuzes zal de PvdA altijd rekening houden met kwetsbare burgers. Degene die een
steuntje in de rug nodig hebben krijgen dat ook wat ons betreft. We willen dat de gemeente de regie
houdt over alles wat er gebeurd. We willen ook dat de voorzieningen voor kwetsbare mensen overeind
blijven. En willen niet dat de lat tot professionele hulp zo hoog gelegd wordt dat burgers gefrustreerd
af moeten haken.  We moeten ook mensen niet naar huis sturen om ze te laten bewijzen in hoeverre
ze hun sociale netwerk al benut of uitgeput hebben. We moeten weliswaar misbruik voorkomen maar
dat nooit zo inrichten dat het ten koste gaat van mensen die de hulp echt nodig hebben.

Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat niet te lang gewacht wordt met de inzet van de
professional. Snel en adequaat in kaart brengen van de hulp en ondersteuning die nodig is is van
groot belang. Onnodige wachttijden op voorzieningen moeten vermeden worden. Tenslotte is de
begeleiding van de burgers die hulp krijgen een must. Is de hulp nog nodig, voldoet het en heeft het
dus het gewenste effect?

Armoedebeleid
Het kabinet trekt dit jaar nog 20 miljoen euro extra uit voor de armoedebestrijding. Het grootste deel
van dit bedrag, 19 miljoen euro, gaat naar de gemeenten. De PvdA-fractie wil van het college een
geactualiseerd armoedebeleidsplan, waarin ook staat hoe wij dit extra geld willen gaan inzetten.
Behalve dat we werk maken van het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van
betalingsproblemen, wil de PvdA-fractie dit extra geld bij voorrang inzetten voor kinderen uit arme
gezinnen. We willen het college daarom wijzen op een recent advies van de Kinderombudsman om
voor die kinderen een zgn. kindpakket samen te stellen. Daarin kunnen dingen zitten als vervoer,
bibliotheekpas of zwemles.

Sport –en culturele infrastructuur
We hebben het al vaker gezegd. Het is verstandig dat de Oude IJsselstreek sport –en culturele
activiteiten op een goede wijze blijft faciliteren.
Cultuur en sport zijn geen bijzaken. Cultuur en sport bindt mensen en versterkt de sociale
samenhang. En die kunnen we goed gebruiken bij de komende decentralisaties. Ook is bewezen dat
een goed voorzieningenniveau indirecte economische effecten heeft: het draagt bij aan de
aantrekkelijkheid van de gemeente voor toeristen en voor inwoners, maar vergroot ook de
aantrekkelijkheid van (bestaande) innovatieve ondernemingen. De Oude IJsselstreek ontwikkelt zich
vanuit een industrieel verleden in de richting van een regio waar productontwikkeling, kennis en
creativiteit centraal staan. De ontwikkeling van de Afbramerij past daar perfect in.

De PvdA maakt zich zorgen over het gemak waarmee sommigen denken instituten als bibliotheek,
muziekschool te kunnen opheffen en subsidies aan verenigingen af te schaffen. Zorgvuldig in
tientallen jaren opgebouwde kwaliteit wordt zo de nek omgedraaid. De PvdA-fractie is er van overtuigd
dat men daar spijt van krijgt. Niet alleen omdat het opnieuw opbouwen van een culturele infrastructuur
vele jaren kost, maar ook omdat dat de economische impact systematisch wordt onderschat. Je kunt
de effecten van die investeringen niet direct berekenen, maar zonder sport en cultuur is er in de ogen
van de PvdA geen (economisch) leven.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft veel verenigingen en op verschillende cultuurterreinen een ruim
aanbod en een rijke historie. Het is waardevol om dit te koesteren en daar waar mogelijk op zoek te



gaan naar verbindingen die kunnen leiden tot een onderlinge versterking. Voorbeelden hiervan zijn de
vele verenigingen die al samenwerken of van plan zijn dit te gaan doen. Juist die samenwerking moet
de gemeente ondersteunen.

Naoberfonds
Tijdens de laatste raadswerkdag hebben we Silvolde bezocht. Silvolde heeft een aantal plannen
ontwikkeld die de moeite waard zijn. Zo worden steeds dorps- en wijkontwikkelingsplannen opgesteld.
In andere wijken ontstaan spontaan ideeën. Om dit soort initiatieven te kunnen ondersteunen en te
faciliteren wil de PvdA geld vrijmaken. In de programmabegroting van 2014 willen we afspraken
maken over de hoogte van het bedrag voor de komende jaren en de criteria die we voor goede
plannen gaan hanteren. In Doetinchem hebben ze daarvoor het ‘naoberfonds’ ingesteld. Daar kunnen
verenigingen, maatschappelijke organisaties en bewoners een beroep op doen als ze plannen willen
uitvoeren. Is een dergelijk fonds ook een idee voor onze gemeente, vraag ik het college en de andere
raadsfracties?

Leegstand
De winkelleegstand in de centra van onze kernen word steeds groter.  Leegstand in het centrum kan
leiden tot verloedering waardoor leefbaarheid en sociale veiligheid onder druk komen te staan. Is het
college voornemens een actieve rol te vervullen in de terugdringing van de winkelleegstand en zo ja,
op welke wijze?

De organisatie
Op diverse plaatsen in de jaarrekening, de Berap en de voorjaarsnota wordt gesproken over telefonie
en softwarepakketten en ook overschrijdingen van budgetten. De PvdA-fractie maakt zich zorgen over
die steeds maar terugkerende meerkosten van de automatisering. Het gaat hier om
gemeenschapsgeld en de boodschap luidt vaak dat het goed gaat. Maar dat is tegelijkertijd zelden
overeenkomstig de werkelijkheid.
Waar de overheid automatiseert, gaat het vaak mis. Wij moeten ook oppassen, want we gaan onze
organisatie wijzigen en wellicht bedrijfsprocessen opnieuw aanpassen. Dus ook de automatisering. En
meestal licht de overheid zich dan zelf op.
De PvdA-fractie wil daarom voortaan in elke Berap de voortgang van de verschillende ICT-projecten
kunnen toetsen. Is het programma nog uitvoerbaar? Is het wat we nodig hebben? Blijven de kosten
beheersbaar? Deze manier van werken dwingt alle betrokkenen realistische, praktische en
falcificeerbare doelen na te streven en stelt de raad in staat snel vast te stellen of iets misgaat.

Vervoer
In de voorjaarsnota staat ten aanzien van het bevorderen van de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer: ‘dat de mogelijkheden tot samenhang tussen diverse vervoersvoorzieningen wordt
onderzocht en de aanzet zal geven tot het anders organiseren van vervoer…’
In een brief van maart 2013 wordt duidelijk wat dat betekent. Het leerlingenvervoer is weer voor 3 jaar
aanbesteed. ‘Reden is dat het slim omgaan en bundelen van andere vervoersvoorzieningen als regio-
taxi, buurtbussen te complex is en qua voorbereiding via verschillende tijdpaden loopt.’ Vervolgens is
de samenhang tussen vervoersvoorzieningen belegd bij regio Achterhoek.
En dan weten we het wel.
We laten als gemeente nogal eens kansen lopen om op een oorspronkelijke manier dingen anders te
organiseren. Zo ook dit leerlingenvervoer. In de veranderagenda hebben we gesproken over het slim
inzetten van de ruim 1,6 miljoen euro (!) die we jaarlijks besteden aan de verschillende
vervoersvoorzieningen. De raad wil met die veranderagenda op een andere manier kijken naar onze
opgaven en daarbij tegelijkertijd de dienstverlening optimaliseren.
Het blijft moeilijk om dit ‘nieuwe denken’ in daden om te zetten. We leggen de lat erg hoog als mensen
gebruik willen maken van de regiotaxi en benutten het potentieel aan vrijwilligers van de buurtbus niet
om dit hiaat in te vullen en besteden het leerlingenvervoer gewoon voor drie jaar aan. Als motivatie
krijgen we een hele lijst met redenen waarom een nieuwe oplossing niet kan. Weg is de druk om ook
echt goed te gaan kijken naar mogelijkheden om de dienstverlening t.a.v. het openbaar vervoer te
verbeteren voor hetzelfde of minder geld. Zo blijven we de creativiteit van alles en iedereen chronisch
onderbenutten.

De PvdA-fractie is bang dat we op deze manier teveel kansen die de ombuigingen, bezuinigingen,
transitie en decentralisaties bieden voorbij laten gaan. Die vragen iets meer betrokkenheid van alle



partijen, die vragen ook iets meer creativiteit van partijen. We zijn, volgens de PvdA-fractie, te snel
geneigd in de oude patronen te vervallen en dus onze toevlucht bij de oude instituten te zoeken.

Hondenbelasting
U vraagt in de voorjaarsnota richtinggevende uitspraken van de raad om de verwachte
uitgangssituatie van de meerjarenbegroting te verbeteren. U noemt als voorbeeld de hondenbelasting
in relatie tot een recente gerechtelijke uitspraak. De PvdA-fractie wil de verdere afschaffing van de
hondenbelasting wel stoppen. Graag zelfs! Wij vinden, ook in het licht van de rechterlijke uitspraak,
dat het restant van de hondenbelasting van een algemene heffing omgezet zou moeten worden in een
bestemmingsheffing. Dan komen we tegemoet aan de argumenten en bezwaren van de
hondenbezitters en komt er een betere relatie tussen de last voor de hondenbezitter en de kosten die
de gemeente maakt voor de hond in onze gemeente. Dan kunnen we eindelijk het al vaker
toegezegde honden-straat-meubilair aanschaffen en plaatsen. Graag een reactie van de overige
fracties en het college.   

Verkiezingen
De gemeente Oude IJsselstreek maakt zich, net als de meeste gemeenten in Nederland, op voor de
gemeenteraads-verkiezingen op 19 maart 2014. Nu nog veelal achter de schermen, maar naarmate
de tijd vordert zich steeds nadrukkelijker profilerend. Soms op de vierkante centimeter. De
samenstelling van de raad zal in ieder geval anders zijn. Ruimte voor nieuwe energie, nieuwe ideeën
en nieuwe geluiden. De Partij van de Arbeid blikt met tevredenheid terug op de afgelopen periode en
kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe. Wij wensen alle partijen een goede campagnetijd toe!

Tot zover in eerste termijn, maar niet nadat we voor het aankomende reces de overige raadsfracties,
het college en de ambtelijke organisatie hebben bedankt voor de samenwerking de afgelopen periode.
We hopen ook de komende ongetwijfeld interessante periode weer op u allen te kunnen rekenen.


