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Varsseveld, 2 november 2013 

 

Voorzitter, dames en heren, 

 

Voor ons ligt de programmabegroting 2014 

begroting weer “Koersvast” mag worden genoemd is zeker

dezelfde betekenis geven aan koersvast, is maar de vraag. Wij w

koersvast n.a.v. de volgende punten:

- De brief van de provincie

- De inhoud van de begroting

- De cijfermatige onderbouwing van deze begroting

- De realisatie van deze begroting i.s.h.m. de BERAP

- De CDA koers – vast! 

- De inhoud van deze begroting

- Tot slot! 

 

De brief van de Provincie over deze begroting

Het college is “Koersvast” wanneer het gaat over het lezen en uitvoeren van brieven van de 

provincie. Elk jaar weer ontstaat er een discussie over de inhoud en de interpretatie van deze brief.

Voor ons is het klip en klaar en staat er dan ook geen woord “Spaans” in. Dit jaar vraagt de 

Provincie om een aantal scenario’s door te rekenen, meerjarig i.v.m. de komende decentralisaties.

Waarom het college deze vraag dan gewoon niet beantwoord

Want niet alleen de provincie wil dat, ook het CDA wil dat. En wanneer er een vraag wordt gesteld

is het toch niet zo moeilijk om daar een inhoudelijk antwoord op te geven.

En om het college maar alvast voor te zijn. Scen

bekend is aan informatie, maar dat er alvast wel op basis van aannames berekeningen kunnen 

worden gemaakt. Graag een reactie van het college hierop.

 

De inhoud van deze begroting:

Een goed opgestelde eigentijdse begroting bestaat in ieder geval uit meer tekst dan cijfers. Dat is 

ook hier het geval. Maar, het college is “Koersvast” in het opschrijven van wollige teksten en 

wazige doelstellingen. Wat nog het 

Wanneer is iets af en met welk resultaat. Het CDA zal hierbij een aantal voorbeelden geven:

Hoofdstuk 2.2 “Samenleven en zorgzaam zijn” staat vol met “wollige” volzinnen

Voorbeeld: “We werken toe naar het sluiten van een maatschappe

over de gezamenlijke visie en wijze van sturing op resultaat en maatschappelijke effecten”.

College; HELP! Wat staat hier, wat bedoelt u hiermee te z

“We stimuleren de inzet van jon

 

Het CDA mist de verankering va

N.a.v. de voorjaarsnota 2012 is er een veranderagenda opgesteld. Raadsbreed is in aanleg 

gesproken over een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wanneer het gaat om landelijke 

bezuinigingen. Het CDA is voortvarend aan de slag gegaan, heeft haar steentje (lees menskracht) 

bijgedragen. Een beetje meer tekst over onze bijdrage had toch niet misstaan, 

Maar zonder inzet en enthousiasme van het college kunnen ook wij de kar niet alleen trekken.

    Peter van de Wardt

    Graaf van Lohnstraat 49

    7051 CB  Varsseveld

    Tel.: 0315-243478

    E-mail: vandeWardtBruijel@hetnet.nl

2013  

programmabegroting 2014 – 2017 met als titel “Koersvast”. Dat ook deze 

begroting weer “Koersvast” mag worden genoemd is zeker waar. Maar of het CDA en het college 

dezelfde betekenis geven aan koersvast, is maar de vraag. Wij willen graag onze visie geven 

koersvast n.a.v. de volgende punten: 

De brief van de provincie 

De inhoud van de begroting 

De cijfermatige onderbouwing van deze begroting 

De realisatie van deze begroting i.s.h.m. de BERAP 

  

De inhoud van deze begroting  

over deze begroting: 

Het college is “Koersvast” wanneer het gaat over het lezen en uitvoeren van brieven van de 

provincie. Elk jaar weer ontstaat er een discussie over de inhoud en de interpretatie van deze brief.

klip en klaar en staat er dan ook geen woord “Spaans” in. Dit jaar vraagt de 

Provincie om een aantal scenario’s door te rekenen, meerjarig i.v.m. de komende decentralisaties.

Waarom het college deze vraag dan gewoon niet beantwoordt is vooralsnog voor ons een vraag.

Want niet alleen de provincie wil dat, ook het CDA wil dat. En wanneer er een vraag wordt gesteld

is het toch niet zo moeilijk om daar een inhoudelijk antwoord op te geven. 

En om het college maar alvast voor te zijn. Scenario’s veronderstellen dat er nog onvoldoende 

bekend is aan informatie, maar dat er alvast wel op basis van aannames berekeningen kunnen 

Graag een reactie van het college hierop. 

begroting: 

dse begroting bestaat in ieder geval uit meer tekst dan cijfers. Dat is 

ook hier het geval. Maar, het college is “Koersvast” in het opschrijven van wollige teksten en 

wazige doelstellingen. Wat nog het meest ontbreekt is, dat ze niet “SMART” geformuleerd

met welk resultaat. Het CDA zal hierbij een aantal voorbeelden geven:

Hoofdstuk 2.2 “Samenleven en zorgzaam zijn” staat vol met “wollige” volzinnen

Voorbeeld: “We werken toe naar het sluiten van een maatschappelijk contract met de uitvoerders 

over de gezamenlijke visie en wijze van sturing op resultaat en maatschappelijke effecten”.

College; HELP! Wat staat hier, wat bedoelt u hiermee te zeggen en maak het eens concreet, college.

“We stimuleren de inzet van jongeren in vrijwilligerswerk” Of toch de betrokkenheid?

de verankering van de raadsprojectgroepen en de daaraan gekoppelde

N.a.v. de voorjaarsnota 2012 is er een veranderagenda opgesteld. Raadsbreed is in aanleg 

over een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wanneer het gaat om landelijke 

Het CDA is voortvarend aan de slag gegaan, heeft haar steentje (lees menskracht) 

Een beetje meer tekst over onze bijdrage had toch niet misstaan, 

Maar zonder inzet en enthousiasme van het college kunnen ook wij de kar niet alleen trekken.
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als titel “Koersvast”. Dat ook deze  

waar. Maar of het CDA en het college 

llen graag onze visie geven op 

Het college is “Koersvast” wanneer het gaat over het lezen en uitvoeren van brieven van de  

provincie. Elk jaar weer ontstaat er een discussie over de inhoud en de interpretatie van deze brief. 

klip en klaar en staat er dan ook geen woord “Spaans” in. Dit jaar vraagt de  

Provincie om een aantal scenario’s door te rekenen, meerjarig i.v.m. de komende decentralisaties. 

is vooralsnog voor ons een vraag. 

Want niet alleen de provincie wil dat, ook het CDA wil dat. En wanneer er een vraag wordt gesteld 
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bekend is aan informatie, maar dat er alvast wel op basis van aannames berekeningen kunnen  

dse begroting bestaat in ieder geval uit meer tekst dan cijfers. Dat is  
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meest ontbreekt is, dat ze niet “SMART” geformuleerd zijn.. 

met welk resultaat. Het CDA zal hierbij een aantal voorbeelden geven: 
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over de gezamenlijke visie en wijze van sturing op resultaat en maatschappelijke effecten”. 
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Of toch de betrokkenheid? College!! 
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N.a.v. de voorjaarsnota 2012 is er een veranderagenda opgesteld. Raadsbreed is in aanleg  

over een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wanneer het gaat om landelijke 

Het CDA is voortvarend aan de slag gegaan, heeft haar steentje (lees menskracht) 

Een beetje meer tekst over onze bijdrage had toch niet misstaan, leden van het college! 

Maar zonder inzet en enthousiasme van het college kunnen ook wij de kar niet alleen trekken. 
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De raadsprojectgroepen en de goede intenties lopen op dit moment vast. College, toelichting? 

Wel zijn een aantal onderwerpen eruit gelicht. Zoals de zwembaden en de sportvelden. 

Maar dat deze onderwerpen weer vanuit het klassieke denken werden aangevlogen was het  

CDA een doorn in het oog. Gelukkig hebben we het tij op tijd kunnen keren en wordt nu met  

voortschrijdend inzicht alsnog een juiste kanteling gemaakt. “Koersvast” was ook hier het college.  

Van bovenaf met een voorstel komen, terwijl de samenleving aangeeft er klaar voor te zijn. 

Burgerkracht met burgerinitiatieven. College, bent u soms zelf bang om los te laten? 

 

De cijfermatige onderbouwing van deze begroting: 

Het CDA haalt de grammofoonplaat maar weer van stal. Een begroting is niet de som der delen.  

Het sluitend maken van een begroting is geen doel op zich. Veel meer moet een begroting ook 

cijfermatig een ambitie uitstralen. Dat betekent o.a. dat er keuzes worden gemaakt, dat er visie is  

op de te begroten posten en dat budgetten ook een sfeer van realisme uitstralen. Voor wat betreft  

de titel van de deze begroting geldt ook hier dat het college “Koersvast” is en blijft in haar denken  

en handelen wat betreft structurele en incidentele of eenmalige bedragen. Dat de vertaling van de 

decentralisaties niet zijn meegenomen, en dat overschotten op budgetten binnen het sociale domein  

nog steeds in de algemene reserve vloeien, is en blijft het CDA onverstandig en niet realistisch  

vinden. Juist binnen dit domein komt het de komende jaren erop aan. 

In de voorliggende begrotingsopzet mist het CDA de aansluiting op het lopende boekjaar d.m.v. een 

geprognosticeerde beginbalans. Volgend op een lijst van herkomst en besteding van middelen plus een 

geprognosticeerde eindbalans. Hierdoor worden de financiële risico’s beter inzichtelijk o.a. 

ontwikkeling eigen vermogen en financiële verplichtingen. 1% Rentestijging over ruim 100 miljoen 

geldleningen is al snel 1 miljoen aan extra rentelasten. Gezien de ontwikkelingen binnen het sociaal 

domein, is meer helderheid en inzage geboden. Graag reactie college. 

 

De realisatie van deze begroting i.s.h.m. de tweede BERAP 2013 

Wanneer de incidentele baten en lasten van de lopende begroting eruit worden gehaald, dan komen  

we op een tekort van 2 ton. Dat is wat anders dan het geschreven woord van 9 ton in de plus. 

Want wanneer de twee grote eenmalige meevallers (verkoop Meurstede en de extra BTW inkomsten) 

niet worden meegeteld dan zie je een bedrijfsresultaat van 2 ton negatief. 

 

Ook hierin is het college “Koersvast”. En wanneer het CDA dan wederom zegt dat er een verschil  

zit in “geld in de portemonnee” en “geld in de spaarpot”, dan wordt dat niet ontkend, maar hooguit 

sympathiek gevonden. Dat geldt ook voor de raadsscore kaart. Voor “niet te realiseren  

bezuinigingen” komt geen “alternatief voorstel”. Wie neemt nou wie in het ootje? Reactie college. 

 

De CDA Koers – Vast!   

De voorjaarsnota begon met de volgende uitspraak: College Oude IJsselstreek; “IJzersterk of  

toch lijdend aan metaalmoeheid!” Bij het lezen van deze begroting is het “meer van hetzelfde”. 

En toch staat de samenleving niet stil en komt de gemeenteraad met initiatieven. De maanden 

september en oktober stonden in het teken van: “Welke bestuurskracht en bestuurlijke schaal  

hoort nou bij de gemeente Oude IJsselstreek” Inmiddels zijn de gespreksavonden geweest en is  

de rapportage in een afrondende fase. Eén woord is mij bijgebleven: “dialoog”. Deze week is de  

week van de “dialoog”. Zelf mag ik “tafels van de dialoog” voorzitten. Het is bijzonder om te  

ervaren en te horen wat een energie en kracht uit mensen komt wanneer ze gehoord worden en  

ook wanneer er geluisterd wordt. Het CDA gelooft in de dialoog. Maar dat betekent meer 

dan…………………. Reactie college. 
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Onze samenleving, vanuit de kleinst mogelijke samenstelling, is meer in staat om zaken in 

beweging te zetten, dingen naar hun hand te zetten of onderwerpen invulling en daaraan 

uitvoering te geven dan de politiek voor mogelijk houdt. Dit vraagt echter wel een andere 

houding en rol van de politiek, het college en de ambtelijke organisatie. Juist over de 

ambtelijke organisatie maakt het CDA zich grote zorgen. Het op papier creëren van een 

nieuwe organisatie, bestaande uit rollen en bijpassende verantwoordelijkheden, garandeert 

nog niet meteen een verandering in denken en doen. Is er wel voldoende balans tussen 

draagkracht en draaglast? Reactie college. 

Dat op papier een grote en gemakkelijke bezuiniging is gerealiseerd, betekent nog niet dat 

daarmee ook de verantwoordelijkheid van de politiek stopt en het werk af is. 

Het CDA roept dan ook met name college en directie op om haar verantwoordelijkheid te 

nemen.“Zacht op de mens, hard op de inhoud !” Het CDA vindt dat de ambtelijke organisatie 

voor de zoveelste keer door de bezuinigingmolen gaat. De menselijke kant wordt dan al snel 

sluitpost van de begroting. Onze ambtenaren zijn het visitekaartje van onze gemeente Oude 

IJsselstreek. De veranderende rol en werkwijze van de ambtenaar is niet alleen een 

management hoogstandje. Er moet ook een goede balans zijn tussen de taken die de gemeente 

moet uitvoeren en de beschikbare formatie. Het CDA noemt opnieuw “de takendiscussie”.  

 

Het CDA legt het accent de komende jaren op “Welzijn en Zorg”, “Werken” en “Wonen”. 

De decentralisaties komen eraan. Ontkennen heeft geen zin en daarom verbaast het ons ook  

dat er op geen enkele wijze binnen deze begroting wordt geanticipeerd op deze komende  

structuurwijzigingen. Maar het CDA loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid.  

Dat deze decentralisaties niet “lokaal” en vanuit “lokaal” denken kunnen worden opgepakt is,  

wat het CDA betreft, klip en klaar. Waar wij ons dan ook zorgen over maken is de regionale 

samenwerking. Als voorbeeld noemen wij hier de participatiewet. Wanneer deze wet vanuit  

“lokaal” denken wordt aangevlogen, dan is dit, voor wat betreft het CDA, een doemscenario. 

Ook de “welzijn en zorgtaken” zullen op onderdelen regionaal opgepakt en aangepakt dienen  

te worden. Betekent dit dan automatisch dat we alles weer gaan opschalen. Nee, maar dat wat  

lokaal kan, moeten we ook lokaal doen. Dat wat regionaal moet, regionaal oppakken. Opschalen  

en afschalen, maatwerk leveren. De menselijke maat zoeken is wat anders dan  

belangenbehartiging. En regionaal samenwerken is meer dan Doetinchem alleen! 

 

Vooruitlopend op de decentralisaties en de gevolgen van de aankomende Haagse gure  

bezuinigingswind heeft het college haar neus al fors gestoten aan het dossier Sensire. Inmiddels  

lijkt een oplossing in zicht. Graag verneemt het CDA van het college wat de stand van zaken is,  

wat haar standpunt is en welke gevolgen dit heeft voor de vast te stellen begroting. 

 

Een goede woning in een fijne woonomgeving is de basis van onze samenleving. Leefbaarheid  

is daarvan onderdeel. Het CDA is groot voorstander van meer initiatief van onderaf en meer  

autonomie vanuit de samenleving. Dat in deze begroting een bedrag van 2,5 ton staat voor 

leefbaarheidsinitiatieven is dan ook uit ons politieke hart gegrepen. Wel moeten wij, lees:  

politiek, er voor oppassen dit weer te koppelen aan regeltjes en deelbudgetten. 

Wanneer “loslaten in vertrouwen” betekent, dat we geld vrijmaken binnen de begroting voor 

initiatieven van onderaf, dan moet niet de politiek daar inkleuring aan gaan geven, voor wat  

betreft gebruik en besteding, maar dat door onze inwoners en organisaties, werkzaam voor  

de gemeente Oude IJsselstreek. Het CDA pleit dan ook voor initiatieven vanuit de samenleving  

voor wat betreft spelregels gebruik gelden en zo mogelijk een jury die initiatieven beoordeeld.  

Het college heeft de pot met geld inmiddels al in vele kernen toegezegd en uitgedeeld, of niet?  

Graag reactie vanuit het college. 
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Het wijkgericht werken moet veel voortvarender worden opgepakt. Het CDA is dan ook groot 

voorstander van het opzetten van pilots. Dit m.n. gericht op “Welzijn en zorg”. Graag uw reactie 

hierop. Het CDA wil hiermee voorkomen dat we “het kind met het badwater weggooien”. Fidessa  

en ook andere organisaties hebben vele jaren goed werk verricht. Nu we samen met een ander  

aanbod vanuit diverse organisaties het wijk– en buurtgericht werken willen opzetten, is het van  

belang hieraan nu alvast dit geldbedrag te koppelen (de Sociaal Veranderagenda). 

Het CDA heeft inmiddels begrepen dat er “gebiedsmakelaars” zijn aangesteld. Wij maken ons  

grote zorgen over de inbedding van deze rol in de samenleving, de netwerkfunctie en het netwerk. 

Maar ook de onduidelijke positie en verwachtingen van de netwerkgedachte richting de  

samenleving en met de samenleving. Waar blijft de communicatie? Reactie college. 

 

De inhoud van deze begroting  

M.n. achterstand wegenonderhoud en gedwongen investeringen in provinciale initiatieven 

baart ons zorgen. Reconstructie kern Sinderen staat niet duidelijk op de investeringsstaat. 

Het CDA maakt zich zorgen over onveilige verkeerssituaties i.r.t. leefbaarheid. Hierbij valt 

o.a. te denken aan het Jorisplein in Terborg, de aansluiting van de A3 richting Netterden en de 

verkeerstromen door en rondom Silvolde. Het CDA is voor veilige verkeerssituaties, maar 

investeringen moeten wel in balans zijn met de beoogde effecten. Het CDA blijft zich ook 

inzetten voor veilige schoolroutes.  

Groenonderhoud lijkt het “kind van de rekening” te worden en staat onder bezuinigingsdruk. 

Het CDA roept het college op om samen met de raadsprojectgroep “Groen” dit onderwerp 

voortvarender op te pakken. Ondanks dat gras ook groen is, komt “het vergrassen” de 

kwaliteit van de openbare ruimte niet ten goede.  

Automatiseringskosten reizen elk jaar de pan uit. Vraag is; “Wat merkt onze burger hiervan 

en wie betaalt, bepaalt” is toch een bekende uitspraak! Investeren in een afvalstraat is voor het 

CDA weggegooid geld. Ondernemers doen en kunnen dit beter, slimmer en goedkoper!  

 

Tot slot! 

Het CDA blijft kritisch op de begroting en de wijze van begroten. Ook dit jaar moeten wij 

wederom constateren dat er veel verbeteringen aan de begrotingsopbouw zijn gedaan.  

Maar zoals al eerder gezegd, over de tekst kan men twisten en debatteren, maar over de wijze 

van optellen en aftrekken niet. Dat het college, maar ook de coalitiepartijen een andere 

rekenmethode hebben dan wij is ook “klip en klaar”. Wat uiteindelijk wel belangrijk is, dat de 

begroting duurzaam en verdedigbaar moet zijn richting onze inwoners.  

Het CDA is van mening dat noch de duurzaamheid en noch de uitleg van de geldstromen in 

lijn zijn met onze politieke opvattingen over begroten. Vandaag behandelen we de laatste 

begroting in deze regeerperiode. Het CDA roept nu alvast alle politieke partijen op, om in 

ieder geval na de verkiezingen met één woord te gaan spreken over de “techniek van het 

begroten” en dat we het dan nog meer gaan hebben over de inhoud en dat wat recht doet aan 

de politieke verantwoording richting de samenleving, onze opdrachtgevers. 

Het CDA heeft de afgelopen jaren bewezen en duidelijk gemaakt dat financiën bij ons in 

goede handen zijn. We noemen hierbij o.a. de raadsscorekaart voor wat betreft de 

bezuinigingen. 

 

Het CDA bedankt de politieke partijen, de leden van het college en de ambtelijke organisatie 

voor de samenwerking en de prettige contacten.  

 

Want, onze inwoners vragen om leiderschap, samenwerking en daadkracht. 

Niet om gedoe! 


