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Begroting 2014:  

OVER DE SCHUTTING GOOIEN…NAAR DE NIEUWE RAAD 

 

Voorzitter, 

Eerst een woord van dank voor het vele werk dat de ambtenaren bij het samenstellen van de 

begroting en de berap  hebben verzet. Ook voor de grote inzet bij het beantwoorden van de vele 

vragen is een woord van dank zeker op zijn plaats. En trouwens ook een complimentje aan de 

wethouder. Na wat  zeuren van ons heeft hij de begrotingswijzigingen laten opnemen in de Berap. 

Een keurig overzicht zoals het hoort.   Dank daarvoor! 

Voorzitter 

Ik kom nu eerst met een korte terugblik. Vervolgens wijd ik  een paar woorden aan de begroting. Ik 

sluit af met een serie voorstellen voor gedegen financieel beleid. Ook pleit ik voor het presenteren 

aan de inwoners en de toezichthouder  van een sluitende meerjarenbegroting. Bij dat laatste zal ik 

uitleggen, waarom ik mijn bijdrage “OVER DE SCHUTTING GOOIEN” heb genoemd. 

Voorzitter,  met de presentatie van deze begroting loopt de termijn van deze coalitie  op zijn einde.  

Gelukkig zeg ik samen met veel, heel veel inwoners. 

De verleiding is groot om uitgebreid te gaan terugblikken. Om bijvoorbeeld nog even in herinnering 

te nemen hoe rijk we vier jaar geleden waren. Ruim veertig miljoen hadden  we op  de rekening erbij 

gekregen vanwege de verkoop van de Nuon-aandelen.  Inmiddels zijn die op. Verdampt aldus de 

VVD.  We hebben het er al vaak over gehad: Veel verdween in het gat van het beleid van de Pvda om 

als gemeente te groeien. De restanten verdwenen in de DRU.  En van de wethouders niet eens een 

keer sorry.  

Ik kan ook weer beginnen over de stille reserves. Onder het beleid van de wethouder opgevoerd tot 

recordhoogte. En nu weer terug bij af. 

Of over dat voorstel om 18 miljoen van de NUON gelden te bestemmen voor allemaal leuke plannen. 

Of het realiseren van dat fantastische mooie zwembad waarvan we als D66 direct zeiden dat u er 

geen geld voor heeft.   

Voorzitter ik kan zo tijden doorgaan.  Zaken waar we het allemaal over gehad hebben. Meestal met 

boze blikken richting D66. Die uiteindelijk toch steeds gelijk kreeg.  

Voorzitter  ik heb er geen zin in en ga het dan ook niet doen. Het gaat allemaal ten kostte van de 

aandacht voor deze begroting.  

Deze financiële gatenkaas waarin u heel veel,      onverantwoordelijk veel,      over de schutting gooit.  

Onze  inwoners zullen zich de afgelopen jaren vast vooral  blijven herinneren door het drama van de 

fusieplannen met Doetinchem. We moesten toch met een razend tempo gaan fuseren?  Haast haast 

haast. En nu? 
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Nu is het muisstil over dat onderwerp.  

Wij als D66 hebben steeds gezegd, dat wij voor een fusie met de hele Achterhoek zijn, onder de 

absolute voorwaarde, dat alle kernen in dat nieuwe gebied eigen dorpsbudgetten krijgen. Dan pas 

kan je de kracht van de hele Achterhoek mobiliseren: Samen een vuist vormen op de grote zaken . In 

elke kern zorgen voor de zaken, die je beter dicht bij huis kan regelen. We wachten nu eerst maar op 

de verkiezingen, waarna we dit onderwerp weer op de agenda zullen zetten. 

Voorzitter, ik begon met een complimentje aan de wethouder.  Ongetwijfeld zal hij er blij mee zijn.  

Ik kan dat niet lang laten duren.  

Dezelfde wethouder verhoogde keer op keer de OZB, met percentages tot 15% toe. Dat heette dan 

het woonlastenbeleid. Meevallers in de afvalstoffenheffing  werden gebruikt om  de OZB fors te 

verhogen in plaats van terug te geven aan de inwoners.  

D66 protesteerde ertegen maar de coalitie was doof. En de rioolrechten bleven jaren onveranderd, 

terwijl ze sterk hadden moeten stijgen.  D66 heeft dat meermalen aangegeven.  

Maar dat mocht natuurlijk niet, want door de woonlastentruc  werd die ruimte gewoon gebruikt om 

de OZB te verhogen. En nu komt u op de valreep in deze begroting nog met een waarschuwing: door 

de nieuwe raad moet de rioolheffing in de komende jaren  nog met 20% extra worden verhoogd. Dat 

noemen wij gewoon: de problemen over de schutting gooien!   

 

Dankzij deze coalitie  betalen onze inwoners nu  het hoogste OZB-tarief van de hele Achterhoek. 

Voorwaar een prestatie van deze coalitie van PVDA, Lokaal Belang en VVD.  En wat krijgen de 

inwoners daarvoor terug?  Daar kom ik zo op, maar ik dien straks een motie in, waarmee ik ga 

voorstellen om de OZB-opbrengsten voor 2014 niet te verhogen! Die lees ik straks voor. 

Goed voorzitter De vraag ligt op tafel: wat krijgen de inwoners voor die OZB-verhogingen?   

Gesloten zwembaden, slecht onderhouden wegen, grasveldjes als plantsoen, een uitgekleed 

ambtenaren apparaat, afgebroken welzijn, grote  exploitatie tekorten bij de DRU en zo verder. 

 Voorzitter de termijn van deze coalitie loopt op zijn einde.  Gelukkig zeg ik samen met veel, heel veel 

inwoners. 

Voorzitter, 

Ik kom nu tot de begroting 2014. 

De begrotingstekst is een ramp! Van begin tot eind vaag en onduidelijk. Grote veranderingen worden 

niet toegelicht. Niet transparant en niet te begrijpen.  Wel mooie staatjes, maar geen toelichtingen! 

En dat terwijl er een aparte begrotingsraadsgroep aan het werk is geweest.  En overal in de begroting 

staan er tenenkrommende teksten over het wijkgerichte werken en over het nieuwe tovermiddel 

leertuinen. Het wijkgericht werken moet gewoon op een fiasco uitlopen, als je dat als oplossing voor 

alle problemen wil gebruiken.  

Wijkgericht werken is voor ons een serieus onderwerp. Het moet enerzijds leiden tot goed 

samenwerkende organisaties die in buurt actief zijn, anderzijds tot een goede systematiek om 

inwonersinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen.  De afgelopen tijd hebben we voorzichtig de 
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thermometer in de uitvoering van het wijkgericht werken gestoken. Zeker er is bij de 

gebiedsmakelaars en betrokken partijen zeer veel enthousiasme. Maar de mensen die er mee te 

maken, onze  inwoners maken zich steeds meer zorgen.  Ze constateren een groot gat tussen idee en 

uitvoering, tussen papier en werkelijkheid. Wij zien dan ook graag op korte termijn een gedegen 

evaluatie van de gang van zaken en afspraken tot nu toe. Daarbij zouden we ook graag vernemen 

hoe u daarbij gebruik gaat maken van de ervaring van anderen.  Want dat het op korte termijn veel 

beter kan en moet is ons al wel duidelijk.  

 

Terug naar de begroting: 

Toen we enige weken geleden het bericht in de krant lazen over een sluitende begroting was er 

meteen achterdocht. De afgelopen jaren lazen we het vaker en steeds klopte het niet. Deze 

begroting spant echter zonder meer de kroon. Hoe durf je het als verantwoordelijk wethouder te 

presenteren. Een begroting met tekorten die oplopen tot meer dan 2 miljoen in 2017? Kieper het 

maar over schutting naar de nieuwe raad, mijn tijd zal het wel duren. Dat is de indruk die u met deze 

begroting wekt.  

 

Ons belangrijkste bezwaar tegen deze begroting is ( en dat hebben we u ook al schriftelijk laten 

weten) dat deze begroting  niet structureel sluitend mag worden genoemd.  

Onze drie argumenten zijn: 

- Argument 1.In uw eigen begroting geeft u op pagina 82 aan, dat we ongeveer € 300.000 

structureel tekort komen, om het zogenaamde basisniveau aan onderhoud uit te voeren. Ik 

vertaal dat als: we hebben zelfs te weinig begroot om een zesje als rapportcijfer te kunnen 

krijgen. Dus er zitten niet alleen gaten in de wegen, maar er zit ook  een gat  in de begroting 

van €300.000. Legt U aub nog eens precies uit, hoe het zit? 

U heeft in de rotonde gezegd, dat de problemen wel meevallen en dat er in het voorjaar op 

terug wordt gekomen.  Die discussie zou eigenlijk nog dit jaar gevoerd worden, volgens uw 

eigen begrotingstekst. Kunt u toezeggen, dat dit onderwerp nog voor de verkiezingen wordt 

geagendeerd? 

- Argument 2. Hetzelfde probleem speelt bij de openbare verlichting. U schrijft zelf: Er ontstaat 

achterstand in de uitvoering van het vervangingsplan openbare verlichting. Dan wordt er 

toch gewoon te weinig budget  begroot? 

- Argument 3. Het laatste argument over de niet - sluitende begroting gaat over het 

Herfstakkoord. U hebt voldoende reserve in de begroting opgenomen voor de gevolgen van 

de septembercirculaire, vertelde u in de rotonde.  Maar wat doet u met de structurele 

gevolgen van het daarna pas afgesloten Herfstakkoord? Dat kan wel € 300.000 extra tekort in 

2014 gaan opleveren. Daarna zal het tekort weliswaar ook weer kleiner worden.  Wat doet u 

met deze informatie? Daar kunnen we toch niet zomaar aan voorbijgaan?  

 

Conclusie: de begroting sluit in 2014 niet! Op de jaren na 2014 kom ik straks terug. Nu eerst 

de belangrijkste overige vraagpunten uit de begroting op een rijtje.  

-  
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2. De bruidsschat voor de sportverenigingen 

We vinden het toch vreemd, dat we in de begroting al wel uitdrukkelijk de nog te realiseren 

besparingen, oplopend tot € 400.000 per jaar op de sportverenigingen opnemen, terwijl we voor de 

beslist noodzakelijke bruidsschat helemaal niets opnemen.  Uw argument is: we weten nog niet 

hoeveel het wordt. Maar dat geldt toch ook voor de te realiseren besparingen? U moet wel boter bij 

de vis leveren, dus in ieder geval een stelpost opnemen van bijvoorbeeld   1mln euro. Vandaar het 

amendement.  

3. U raamt veel te hoge investeringen in kunst 

Als we u zouden volgen, worden er in de komende jaren absurde bedragen voor kunst uitgegeven. Bij 

elkaar komt u tot ongeveer € 1, 1 mln euro in vier jaar.  Wij dragen de kunst een warm hart toe, maar 

dat vinden we in deze tijden echt niet te verantwoorden. Dat vinden gelukkig meer fracties.  

Wij steunen elk voorstel, waardoor er bijvoorbeeld in 2014 een maximaal bedrag van € 100.000 voor 

kunst wordt besteed. Hierna kan de nieuw raad zelf beslissen over de prioriteit van deze uitgaven.  

We willen voortaan ook vooraf een concreet raadsvoorstel over de besteding van deze gelden. Zo 

nodig komen we zelf met een amendement om dit voornemen terug te draaien. 

4. Gasthuisfonds en Schulddienstverlening 

In de BERAP laat u  de middelen uit het opgeheven Gasthuisfonds  ( € 229.000) in de algemene 

middelen  verdwijnen. We zijn het daar niet mee eens en dienen een amendement in om deze 

middelen toe te voegen aan het gemeentelijke Noodfonds  voor de Schulddienstverlening. In het 

kader van het armoede- en schuldpreventiebeleid zullen we dat geld hard nodig hebben. Ik weet dat 

het CDA en hopelijk ook de  PvdA  ons hierbij van harte zullen steunen.  

 

In dit verband willen nog graag van u horen, waarom er nog steeds geen uitvoeringsplan 

schulddienstverlening  beschikbaar is, zoals we in de begroting lezen. Hoe overlegt u met de 

ketenpartners,  wanneer U nota bene als wettelijk benoemd regisseur op dit terrein  niet eens  een 

schriftelijk uitvoeringsplan klaar hebt? Hoe gaat u dan in december aanstaande evalueren? 

5. Leefbaarheidsinitiatieven in de kleinere kernen 

U neemt 1 post in de begroting op voor leefbaarheidsinitiatieven voor alle dorpen samen. Dat vinden 

we onverstandig.  In de raadsrotonde gaf U het zelf aan:  

 dat wordt  wie het eerst komt, die het eerst maalt.  

Wat ons betreft staat dit haaks op het voeren van gedegen beleid.  

In het kader van de fusie hebben we al aangegeven: er moet meer ruimte komen voor het stimuleren 

van de betrokkenheid van de inwoners bij hun directe leefomgeving. D66 vind dat daarvoor per kern 

een budget voor leefbaarheidsinitiatieven moet komen. We zijn dan ook tegen het samenvoegen van 

deze gelden en dienen daar een amendement over in. 

 

Voorzitter, 
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Samenvattend : Dit waren onze kanttekeningen bij de begroting 2014, bij het jaar zelf.  Maar het 

echte venijn zit in de staart, de meerjarenbegroting voor 2015, 2016 en 2017. Daar gooit u de 

problemen echt over de schutting. 

 Voorzitter 

In dit laatste jaar van de huidige coalitie is het zinvol om na te denken over de situatie waarin wij de 

gemeentebegroting achterlaten voor de nieuwe raad. Dit voorjaar heb ik het college  bij de 

behandeling van de jaarrekening  dringend gevraagd nu een meerjarig sluitende begroting te 

presenteren.  

Het College doet dat in de verste verte niet.  U gooit de problemen gewoon over de schutting! 

U presenteert voor de jaren 2016 en 2017 forse tekorten van 1,7 en 2,4 ml euro.   

Uit het overzicht van alle incidentele posten, dat u ons gister stuurde, bleek dat ook  het jaar 2015 

ook al een structureel tekort heeft van ongeveer € 1,5 mln. 

 U camoufleert dat in de begroting, door opnieuw een greep in de reserves te doen. 

 

Met recht financiele gatenkaas. Maar het wordt nog erger. Veel erger. 

 Tot nu toe stelt u  dat de komende decentralisaties van rijksbeleid budgettair neutraal gaan 

verlopen.  

U maakt daarover zelfs geen enkel  scenario, terwijl de provincie dat uitdrukkelijk adviseert. En wij 

andere partijen er herhaaldelijk om vragen. 

En dat die gevolgen van het nieuwe rijksbeleid nog erg onbekend zijn, moet toch juist de reden zijn, 

dat U die scenario’s uitwerkt. 

Dat is namelijk precies het risicomanagement, dat u toch echt zou gaan toepassen?? De wethouder  

van financiën beloofd dat in ieder geval bij de jaarrekening 2012.  

 

Mijn conclusie is: zulke miljoenengaten kunnen we niet zomaar over de schutting gooien naar de 

nieuwe raad. 

Daarom kom ik met een drietal bezuinigingsvoorstellen. Ik zal deze straks in amendementen aan de 

Raad voorleggen. Daarmee geven we ook aan, welke prioriteiten voor ons gaan gelden in de nieuwe 

raad. 

 

Wij zullen absoluut voorrang geven in de nieuwe raad aan wat meestal de “zachte sector”  heet. 

Vooral het welzijn en de sociale sector zijn inmiddels al danig door u onder handen genomen.  

Ook lopen er nog diverse forse bezuinigingsoperaties. Bij de begroting van vorig jaar hebben we 

daarvoor al amendementen ingediend, maar die zijn helaas allemaal verworpen.  
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Die dienen we dus niet opnieuw in, we wachten liever eerst op de stem van de kiezer.  

  

Maar voor de komende jaren trekken wij die lijn wel door en geven in onze voorstellen prioriteit aan 

onderwijs, welzijn en  het sociale domein. 

Ook willen wij het maximale doen, om de komende bezuinigingen bij de decentralisaties  te 

compenseren. En tot slot: we maken ons ernstige zorgen over de bezuinigingen op het ambtelijk 

apparaat. Daar nemen wij geen verantwoordelijkheid voor, dat mag duidelijk zijn. 

 Dat staat ook in ons komende verkiezingsprogramma. 

Door deze prioriteit zal duidelijk zijn, waar bij ons dan de bezuinigingen vandaan komen: Wij zullen 

man en paard noemen en dagen de andere fracties en ook het College uit  om ook uw bezuinigingen 

te noemen.  Ik ben benieuwd en denk dat u dat niet aan uw kiezers durft voor te leggen. 

Kern van de bezuinigingen van D66: 

1. Bezuinigingen op het gehele DRU-complex 

De DRU is prachtig, maar een maatje te groot voor onze gemeente. Wij vinden het te riskant 

om verantwoordelijk te zijn voor een SSP-hal, een Afbramerij, een Ketelhuis waar zo nodig 

een hotel moet komen, de aanleg van grote parkeerterreinen over de IJssel en zo meer.  

 

Ook vinden we dat een jaarlijkse subsidie van € 1,2 mln aan de DRU-Cultuurfabriek echt 

buiten proporties is voor een gemeente van nog geen 40.000 inwoners.  

 

Op al deze uitgaven samen bezuinigen wij in de komende jaren de volgende structurele 

bedragen: 

Bezuiniging op gehele DRU-complex 2015 2016 2017 

o.a. subsidie Cultuurfabriek + reductie 

of stoppen andere bijdragen 

400.000 500.000 600.000 

 

 

2. Ook de harde sector moet een stapje terug doen 

De harde sector is bij de huidige coalitie altijd buiten schot gebleven. Daarom staan er nu 

voor € 58 mln investeringen op een grote reeks van terreinen in de meerjarenbegroting.  

Daarvoor zal weer veel geld geleend worden, waardoor de lasten naar de toekomst worden 

verschoven. Wij vinden dat in een tijd van Voedselbanken en Schulddienstverlening een 

verkeerde prioriteit. Wij denken dat er met €30 mln nieuwe investeringen voldoende 

speelruimte is voor de komende jaren. Dat betekent niet, dat we geplande investeringen 

volledig gaan schrappen. We gaan ze gewoon verder in de tijd uitsmeren over de komende 

jaren. In de nieuwe raad zal de volgorde dan bepaald moeten worden.  Daarom halveren we 

de begrotingspost, waardoor deze investeringen mogelijk worden gemaakt.    Deze post, de 

“stelpost nieuwe kapitaallasten” wordt  daarom verlaagd met de volgende bedragen: 

Beperken investeringsruimte               2014 2015 2016 2017 

Verlagen stelpost kapitaallasten           300.000 600.000 900.000 1.200.000 
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3. We doen een omgekeerde NUON-constructie 

Aan het begin van deze coalitieperiode is in feite de structurele begrotingspost waarop de 

NUON-dividenden binnenkwamen omgezet in een eenmalige post, die in de algemene 

reserve is opgenomen. Wij stellen voor, om aan het eind van deze periode deze constructie 

voor een deel weer te gebruiken, maar dan precies in de omgekeerde richting. Wij willen de 

nieuwe raad niet onnodig opzadelen met een structureel tekort in de meerjarenbegroting, 

terwijl de eenmalige Algemene Reserve – naar het oordeel van het College  - meer dan 

voldoende ruimte biedt voor  een forse reparatie-actie. Het College berekent namelijk op 

pagina 106 van de begroting, dat er 14,2 mln “overschot” in het weerstandsvermogen zit. 

 

Dus met andere woorden: de Algemene Reserve heeft voor dit bedrag, 14,2 mln dus, ruimte. 

De omgekeerde NUON-constructie werkt nu als volgt: We nemen eenmalig een bedrag van € 

14,2 mln uit de Algemene Reserve. Vervolgens gebruiken we dit om restantboekwaarden van 

de zogenaamde Materieel Vaste Activa met maatschappelijk nut , versneld af te schrijven. 

Dat is uitdrukkelijk toegestaan in de begrotingsvoorschriften (BBV).  We halen zodoende 

komende lastendalingen naar voren in de tijd. . Dit is allemaal nogal technisch, maar we 

hebben ons voorstel met de afdeling financien besproken, dus u kunt er van uit gaan, dat de 

redenering klopt. Ons voorstel komt er op neer dat er afgerond al in 2014 een bedrag van 1 

mln euro structureel beschikbaar kan komen. Wij ramen dit voordeel vanaf 2015, dus de 

nieuwe raad kan dan nog iets veranderen! 

Omgekeerde NUON-constructie            2015 2016 2017 

Daling van de kapitaallasten                   1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 

4. Wat levert dit op in de komende raadsperiode? 

Uit onze becijferingen  blijkt, dat we zodoende een blijvende lastenvermindering krijgen van 

2 mln in 2015, die oploopt tot 2,8 mln batig in 2017. Vervolgens zetten we dit tegenover de 

tekorten van het College, die  oplopen tot 2,4 mln in 2017. Het sommetje is dan simpel: het 

College gooit een tekort van 2,4 mln over de schutting en wij compenseren dat ruim door 

besparingen van 2,8 mln. Een slordige 400.000 euro is er dan dus structureel over in 2017! En 

eenmalig in de jaren daarvoor ongeveer 2,7 mln. 

Eindresultaat prioriteitsstelling 2015 2016 2017 

DRU- bezuinigingen 400.000 500.000 600.000 

Verlagen stelpost kapitaallasten 600.000 900.000 1.200.000 

Omgekeerde NUON-constructie 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Totale lastenvermindering 2.000.000 2.400.000 2.800.000 

Saldo Begroting College (afgerond) +37.000 -/-1.700.000 -/-2.400.000 

Beschikbare ruimte 2.037.000 700.000 400.000 

 

 

5. Conclusie: Er zijn door onze voorstellen geen tekorten meer, er is nog enige speelruimte in 

de komende jaren! 

 

U ziet: na het doorvoeren van onze voorstellen komen er positieve getallen onder aan de 

streep. Uw forse tekorten hebben we veranderd in structurele overschotten. 

Die zullen we hard nodig hebben.  
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Zelf hebben we enkele scenario’s voor de decentralisaties bekeken. Het zal tekorten 

opleveren, zeker in de eerste jaren na de overdracht. De overschotten op onze 

meerjarenbegroting reserveren we dan ook om de effecten van de decentralisaties op te 

vangen.   

 

Als u onze voorstellen volgt, zadelt u de komende Raad dus niet op met een structureel 

tekort! Natuurlijk is de prijs dat er eenmalig geld wordt ingezet, maar dat is ook volgens het 

College nu al beschikbaar om in te zetten. We hebben ook na deze inzet toch voldoende 

weerstandsvermogen over?? 

 

 Er is dus nog geld beschikbaar om de onverwachte tekorten op de rijksdecentralisaties in 

ieder geval tijdelijk fors te compenseren, terwijl er uiteindelijk in 2017 nog een structurele 

ruimte van rond € 400.000 beschikbaar is!   

Voor onze inwoners is het goed nieuws. Velen hebben nu zorgen over de decentralisaties om 

dat de gemeente er nog niets voor heeft gereserveerd. Met onze begroting is er geld om die 

zorg weg te nemen. 

 

We voldoen hiermee ook aan de eisen van de provincie en verkleinen de kans op strenger 

toezicht tot een minimum. Ook dat is voor de inwoners goed nieuws want dat betekent dat 

de OZB niet extreem zal stijgen. 

  

 

Graag hoor ik uw reactie op onze voorstellen. Ik wil afsluiten met de zinnen, die de 

wethouder van financien altijd gebruikt: Als  u onze voorstellen niet volgt: even goede 

vrienden, maar geef dan minstens  zelf aan, waar u dan wel  op gaat bezuinigen? Dat lijkt me 

ook nu een goede uitnodiging aan het College, maar zeker ook aan de andere fracties! Ik ben 

benieuwd wat u aan de nieuwe raad wil achterlaten. U wilt toch niet uw problemen over de 

schutting gooien naar de nieuwe raad? Wij in elk geval niet. 

 

En dan nu de amendementen en moties; 

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 2013 Begroting 2014-2017 

5 en 7 november 2013 

 

Onderwerp: Begroting 2014-2017 

OZB tarief 
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Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener(s): 

H. Canter Cremers D66 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 5 november 2013, 

Overweegt: In de begroting wordt voorgesteld om de OZB met 1,4% (= € 138.000) te 

laten stijgen en de rioolheffing met €10 per h.h. te verhogen. Aangekondigd wordt dat 

deze laatste heffing in de komende jaren nog eens met € 40 moet stijgen. 

De huizenprijzen dalen sterk. Daarom mag de OZB naar ons oordeel niet stijgen. De 

rioolheffing daarentegen moet sterker stijgen om geen lasten naar de toekomst te 

verschuiven 

 

Besluit: 

 

1. De opbrengst voor de ozb in 2014 niet te verhogen met de geplande 1,4%  

2. Deze beoogde opbrengst van € 138.000 te gebruiken voor een extra verhoging 

van de rioolrechten. 

3. De gemiste opbrengsten voor de begroting te compenseren door verlaging van de 

stelpost kapitaallasten van € 600.000 met € 138.000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening: 

 
Raadsvergadering 2013 Begroting 2014-2017 

5 en 7 november 2013 
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Onderwerp: Begroting 2014-2017 

Bruidschat privatisering sportvelden 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener(s): 

H. Canter Cremers D66 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 5 november 2013, 

besluit aan het relevante gestelde in de begroting  

 

Toe te voegen en te veranderen: 

 

Het opnemen in de begroting van een bestemmingsreserve voor de privatisering van de 

sportvelden voor een bedrag van €1 miljoen ten laste van de algemene reserve.  
 
  

  

Ondertekening: 
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Raadsvergadering 2013 Begroting 2014-2017 

5 en 7 november 2013 

 

Onderwerp: Begroting 2014-2017 

2% regeling voor de kunst 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener(s): 

H. Canter Cremers D66 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 5 november 2013, 

besluit aan het relevante gestelde in de begroting bijlage B 

met betrekking tot het bestemmen van 2% van alle investeringen voor uitgaven aan 

kunst 

 

te veranderen in: 

 

a) De 2 % regeling op investeringen in het rioolstelsel te schrappen 

 

b) De regeling op de overige investeringen te veranderen in 1% 

 

 

 
 
  

  

Ondertekening: 
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Raadsvergadering 2013 2e Berap 2013 

5 en 7 november 2013 

 

Onderwerp: 2e Berap 2013 opheffen gasthuisfonds 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener(s): 

H. Canter Cremers D66 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 5 november 2013, 

besluit aan het relevante gestelde in de 2e berap dat neerkomt om de opbrengsten van 

het Gasthuisfonds (€ 229.000) via de incidentele baten 2013 uiteindelijk toe te voegen 

aan de algemene middelen: 

 

 

te veranderen in: 

 

a) De opbrengsten van het opheffen van het Gasthuisfonds in de geest van het fonds 

oormerken als Noodfonds voor armoedebestrijding en verhelpen van actuele 

financiële noodsituaties 

 

b) de hiermee gemoeide veranderingen in de begrotingswijzigingen 2013 en de 

jaarrekening 2013 door te voeren. 

 
 
  

  

Ondertekening: 
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Raadsvergadering 2013 Begroting 2014-2017 

5 en 7 november 2013 

 

Onderwerp: Begroting 2014-2017 

Samenvoegen gelden leefbaarheidsinitiatieven 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener(s): 

H. Canter Cremers D66 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 5 november 2013, 

besluit aan het relevante gestelde in de begroting bijlage B 

met betrekking tot het samenvoegen van de gelden voor leefbaarheidsinitiatieven in oa 

Heelweg en Westendorp 

te veranderen in: 

 

a) De gelden niet samen te voegen en als aparte regelingen voor de in de begroting 

genoemde kernen te laten voort bestaan 

 
 
  

  

Ondertekening: 
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Raadsvergadering 2013 Begroting 2014-2017 

5 en 7 november 2013 

 

Onderwerp: Begroting 2014-2017 

Investeringen 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener(s): 

H. Canter Cremers D66 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 5 november 2013, 

besluit aan het relevante gestelde in de begroting ten aanzien van het creëren van 

begrotingsruimte voor nieuwe investeringen in de jaren 2014-2017 met een omvang 

van €600.000 cumulatief per jaar in de stelpost voor kapitaallasten 

te veranderen in: 

 

a) Het uittrekken van €300.000 in ieder begrotingsjaar voor de kapitaallasten van 

nieuwe investeringen en de hiermee gemoeide relevante veranderingen in de 

begroting door te voeren. 

 

  

Ondertekening: 
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Raadsvergadering 2013 Begroting 2014-2017 

5 en 7 november 2013 

 

Onderwerp: Begroting 2014-2017 

Verkorten balans 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

Indiener(s): 

H. Canter Cremers D66 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 5 november 2013, 

besluit aan het relevante gestelde in de begroting ten aanzien van kapitaallasten op 

investeringen 

te veranderen in: 

 

a) Het versneld afschrijven van de boekwaarde op “Activa met een maatschappelijk nut” 

waarvan het einde van de afschrijvingstermijn nadert met een totale omvang van 

€10 miljoen. 

b) de hiervoor benodigde gelden ten lastte brengen van de algemene reserve en de 

relevante veranderingen hiervoor nodig in de begroting door te voeren 

c) de hiermee verkregen ruimte op de meerjarenbegroting te reserveren voor het 

opvangen van de tekorten op de komende decentralisaties van rijksbeleid 

etc 
 
  

  

Ondertekening: 

 


