
raadsvergadering 4 juli.
Jaarrekening 2012
Goedkeurende accountantsverklaring van getrouwheid en rechtmatigheid.

Wij delen de aandachtspunten voor het komende jaar;
- nl de grondexploitatie, rijksbezuinigingen en nieuwe taken.
- Ook de toename van het risicoprofiel van verbonden partijen (bijv.

Wedeo), de samenwerking met andere overheden, bijvoorbeeld ISWI en
voor personeel en op IT-gebied met de gemeente Doetinchem vraagt
intensief toezicht.

Uit het verloop van de controles is gebleken dat de controle van de jaarrekening
2012 efficiënter is verlopen dan vorig jaar en dat de voortgang van de
aanbevelingen van zowel de eigen interne controle als de controle door de
accountant zichtbaar worden gevolgd.
Wel is geconstateerd dat het eigen aanbestedingsbeleid nog niet volledig wordt
nageleefd en alle vijf programma’s tonen een overschrijding van de door de
Raad geautoriseerde budgetten en de terechte constatering van de accountant is
dat per programma dus onrechtmatig is gehandeld.
Een aandachtspunt voor het nieuwe jaar.

In de aanbiedingsbrief behorende bij het raadsvoorstel geeft u een toelichting.
Grote incidentele voordelen zijn behaald door de verkoop van diverse gronden,
besparingen bij de hulp bij huishouden, een nabetaling van het Rijk over
voorafgaande jaren en ruim 7 ton door onderuitputting van kapitaallasten.
Met name dat laatste bewijst maar weer het belang van realistisch begroten en
plannen.

Het raadsvoorstel kent de volgende hoofdpunten
1 vaststellen jaarstukken 2012
2 het resultaat 2012 € 101.000 toevoegen aan de algemene reserve
3 het restant van de bestemmingreserve Archeologie opheffen
4 een deel van de vrijgevallen gelden vanuit de voorziening gemeentelijke
objecten om te zetten naar een bestemmingsreserve
5 de consequenties van de afwikkeling van de regionale woonvisie verwerken in
deze jaarrekening

De gevolgen van de regionale woonvisie is door onze gemeente, waarschijnlijk
als eerste gemeente in de regio, administratief afgehandeld. De gevolgen zijn
pijnlijk maar ook realistisch. We hebben ons verlies nu genomen en niet
doorgeschoven naar een volgende raadsperiode.
Opm: 650 woningen tot 2020,  motie van vorige week
nieuwe tijdelijke functies voor de gronden/ niet weggeven



1e Berap 2013
Ook dit jaar loopt het resultaat van de eerste bestuursrapportage redelijk in de
pas. Opvallend is dat bij de onderliggende stukken zoals de zg scorekaart en het
overzicht van maatregelen 2013 er wel zaken niet gerealiseerd worden, maar
nergens meer dan de geprognosticeerde maatregelen gerealiseerd. Een
aandachtspunt, want uiteindelijk zullen wij de taakstelling moeten realiseren

 In het raadsvoorstel staan de volgende beslissingen
1 vaststellen 1e berap 2013
2 de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen en als voorlopige

dekking te zoeken in incidentele meevallers die in de loop van het jaar
vaak voorkomen. Wij willen u nadrukkelijk meegeven om de dekking
niet uit de algemene reserves te halen



Voorjaarsnota 2013
In de inleiding omschrijft u de grote financiële  onzekerheden in verband met de
economische crisis  en de rijksbezuinigingen. U concludeert dat vast staat dat er
opnieuw bezuinigd zal moeten worden en dat de verschuivende tendens van
stenen naar zorg in de komende begroting steeds  beter zichtbaar wordt. Een
terechte  constatering die veel gevolgen zal hebben voor onze organisatie en
daarbij past de ontwikkeling die in gang is gezet door het herplaatsen van de
ambtenaren in functierollen.

De richtinggevende uitgangspunten voor het handelen van de gemeente , zijn
nog dezelfde als vorig jaar en laat duidelijk zijn, liberaler kan het niet, nl:

- de gemeente ondersteunt de burger, maar stimuleert het zelforganiserend
vermogen van de lokale samenleving

- de gemeente behoud haar doelstelling, maar gaat terug naar de kern
- in een vitale samenleving voeren  mensen, instellingen en bedrijven de

regie over hun eigen bestaan
- in een vitale samenleving is een solidaire gemeente

Zoals gezegd: Liberaler kan het niet!

In hoofdstuk 3 omschrijft u de programma’s  en de doelstellingen voor de
komende jaren. Veelal is het een verdere uitvoering van al ingezet beleid,
datgene dat we in het coalitieakkoord voor deze raadsperiode hebben
vastgelegd. Ik zal niet op ieder hoofdstuk afzonderlijk ingaan, maar wil toch
enkele punten onder uw aandacht brengen.

Programma 1 Krachtige kernen
De in dit programma genoemde hoofdpunten zoals leefbaarheid,
verkeersveiligheid en in de ruimste zin van het woord is een continu proces,
waar je kansen en mogelijkheden moet combineren met gezond verstand.
Wel willen wij u vragen om ons, de raad wat nadrukkelijker mee te nemen en te
betrekken  in de realisatie van sportpark IJsselweide .
Ook in het oog springen de gevolgen van de afspraken die voortvloeien uit de
woonvisie en het opstellen van de Regionale Woonvisie. In hoeverre zijn wij
bereid om over de gemeente grenzen heen te kijken.
Laat duidelijk zijn: het zal nog een hele klus zijn om ons woningcontingent
daadwerkelijk te gaan benutten. (blij met de motie van afgelopen week)
Wij verzoeken u om samen met de raad te gaan werken aan mogelijkheden om
de bouwactiviteiten een stevige impuls te geven.



Programma 2 Samenleven en zorgzaam zijn
In dit programma beschrijft u zorg en welzijn in brede zin. Belangrijk zijn de
stelselwijziging en de nieuwe rol die de gemeenten krijgen. Wij geloven in
wijkgericht werken, maar vooral het loslaten zal nog een hele klus worden.

Programma 3 Oude industrie verbonden met cultuur en kunst
Een programma dat in moeilijke financiële tijden erg onder druk komt te staan,
en juist dan komt de creatieve geest naar boven. Samenwerking is een
toverwoord maar ook een voorwaarde om aandacht voor dit programma te
krijgen en houden

Programma 4 Energiek ondernemen
In dit programma beschrijft u de missie om ondernemers, onderwijs en
maatschappelijke organisaties (de drie O’3) te laten samenwerken. Er is de
afgelopen tijd veel met elkaar gesproken, maar we moeten nu samen aan de slag
op het gebied van innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid enz.

Programma 5 Kwaliteit in dienstverlening en bestuur
Voor al deze genoemde programma’s en hun doelstelling hebben wij  een
creatieve, ondernemende en meedenkende organisatie nodig. Een organisatie die
haar taken  doelmatig, doeltreffend en rechtmatig uitvoert. De afgelopen periode
is aan deze nieuwe structuur en nieuwe organisatie gewerkt. Dat heeft veel tijd
en energie gekost. In het zg nieuwe werken, met meer vrijheid en ook meer
verantwoordelijkheid geeft u een toelichting op uw visie over de manier van
werken. Wij willen er aan toevoegen dat de organisatie dienstbaar moet zijn naar
de samenleving, onze burgers, dat zijn immers onze klanten

Financiële kaders.
In het coalitieakkoord hebben de drie coalitiepartijen afgesproken dat lopende
en voorgenomen toekomstige uitgaven en investeringen beoordeeld dienen te
worden op nut, noodzaak en haalbaarheid.
Wij willen hier nadrukkelijk aan toevoegen voor het komende jaar wederom
een sluitende begroting  en de bandbreedte betreffende de verhoging van de
woonlasten wil de VVD inzetten op nihil. Immers onze burgers hebben het al
moeilijk genoeg.

Voorzitter,

Met deze Voorjaarsnota  geeft het college degelijk uitvoering aan de uitvoering
van het coalitieakkoord. De VVD vraagt aandacht voor de financiële betekenis
van deze Voorjaarsnota. Die zijn groot, want het zijn financieel spannende tijden
voor de gemeente. Er zijn veel donderwolken. De economische en financiële
crisis woekert door. Het Rijk bezuinigt stevig op het gemeentefond en de



doeluitkeringen naar de gemeenten. Taken worden gedecentraliseerd en gevolgd
door een efficiëntie korting

De VVD wil een kleinere overheid met een krachtig bestuur (college en raad)
dat zich bezig houdt met haar echte kerntaken. Een bestuur die ook beslissingen
durft te nemen en niet eindeloos blijft discusseren in allerlei werkgroepen,
commissies enz.

Een overheid die niet alles zelf wil doen en automatisch klaar staat met
automatische subsidies, maar met minder regels, minder ambtenaren en een
duidelijke focus.

Wat betreft minder ambtenaren zijn we een slag aan het slaan en de gevolgen
zullen de komende periode zichtbaar zijn.

Ook zullen we moeten voorkomen dat gereserveerd geld ongebruikt op de plank
blijft liggen. Het principe van dynamisch programmeren kan ons hierbij vooruit
helpen

In de Voorjaarsnota vraagt u of de raad in kan stemmen met

- de uitgangspunten van beleid
- de geschetste inhoudelijke hoofdlijnen van de 5 programma’s
- het financiële kader

Hierop heb ik al gereageerd. De richtinggevende uitspraken voor de komende
periode heb ik in deze eerste termijn ook al verwoord.

Voorzitter, moeilijke tijden vragen creatieve oplossingen. Meer dan voorheen
zullen wij in moeten zetten op:

Efficiënter werken, het voorkomen van dubbelingen, waar mogelijk (regionaal)
samenwerken, schaalvergroting, preventie, niet betuttelen, nee durven te zeggen,
immers niet alles is een taak voor de overheid.

Maar bovenal gezond verstand gebruiken:

We kunnen niet alles, en zeker niet alles tegelijk


