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Algemene beschouwingen  

Programmabegroting 2014-2017 
 

1e termijn 
 
Voorzitter, 

 
Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze raadsperiode. 

Hoewel de effecten van deze begroting pas zichtbaar zullen worden in de nieuwe 
raadsperiode, zijn we toch van mening dat we een basis moeten neerleggen, 
waarmee de nieuwe raad vanaf maart 2014 verder kan. Een gemeente kan 

immers niet zonder continuïteit van bestuur. 
 

Voordat ik inga op de aanbiedingsbrief en de begroting, wil ik eerst kort 
terugblikken naar de voorgaande jaren in deze raadsperiode. Dit doen we niet 
alleen in het kader van transparantie, maar ook omdat Lokaal Belang de 

verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes, die zij heeft gemaakt. 
 

Een belangrijke oorzaak in de financiële ontwikkelingen van de afgelopen jaren, 
zijn de afboekingen in het kader van de grondposities en de investeringen die er 
in er zijn gedaan. Een aantal bouwplannen konden niet tot uitvoer worden 

gebracht vanwege een slecht economisch klimaat. Lokaal Belang vindt dit 
jammer, maar vindt ook dat een goed gemeentebestuur plannen of ambities 

moet hebben voor de toekomst.  
 

Vaak wordt er gezegd, hadden we hier niet voor gewaarschuwd! Maar plannen en 
besluiten worden genomen op specifieke momenten en met de kennis en 
inschattingen die op dat moment aanwezig zijn. Achteraf je gelijk halen is 

gemakkelijker dandoor besluitvorming proberen ambities te realiseren. Er is niet 
voor niets een achterhoeks gezegde met de woorden koe, kont, achteraf en 

kieken. 
 
In tegenstelling tot wat je niet realiseert, hoor je vaak weinig over wat je wel 

realiseert, dat is dan vanzelfsprekend. In de afgelopen vier jaar, zijn er drie 
nieuwe scholen tot stand gekomen (op Koers, Meander en de Rietborgh). Zijn er 

drie centrumplannen (Varsseveld, Terborg en Ulft) opgepakt, is het Dru-complex 
opgeknapt, tot een blikvanger voor onze gemeente. Is in Varsseveld de sporthal 
uitgebreid en een turnhal gebouwd. De natuurgebieden de Vennebulten en 

Engbergen zijn uitgegroeid tot een aantrekkelijk en recreatief natuurgebied. 
Daarnaast is er nog steeds een goed subsidiebeleid voor de verenigingen en zijn 

we nog steeds in staat om ons sociale gezicht te laten zien m.b.t. inwoners die 
het moeilijk hebben. Dit was niet gelukt zonder een goede samenwerking met de 
coalitiepartners, raadsfracties, het college en de ambtelijke organisatie, waarvoor 

onze dank. 
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Voorzitter tot zover mijn terugblijk, nu ga ik in op de aanbiedingsbrief van het 

college. 
 
Het college heeft de programmabegroting 2014-2017 de titel meegegeven 

“koersvast”. Het college geeft in haar aanbiedingsbrief aan dat zij, als gevolg van 
het kabinetsbeleid, financieel zwaar weer verwacht. Koersvast zijn in zwaar weer 

is belangrijk, maar zwaar weer heeft ook vakmanschap,samenwerking en 
creativiteit nodig. In zwaar weer moet je soms ook bijsturen en je koers 
wijzigen. Met deze eigenschappen kunnen de kapitein (de raad), de stuurman 

(het college) en de bemanning (onze inwoners), in gezamenlijkheid, het zware 
weer trotseren, om zo weer rustiger vaarwater te bereiken. 

 
Ook kan zwaar weer betekenen dat we soms een koerswijziging maken omdat dit 

beter past keuzes die we in het verleden hebben gemaakt, heroverwegen. Ik 
kom hier later in mijn betoog nog op terug.In ieder geval zien we dat er een 
essentiële verschuiving van middelen plaats gaat vinden. Minder ‘stenen 

stapelen’ en meer ‘sociaal’. Onderwerpen als de WMO, wijkgericht werken en de 
participatiewet worden de komende jaren bepalend voor de begrotingen. 

 
Daarom zijn we blij met de tekst in de aanbiedingsbrief: “samen met de 
samenleving vooruit”. In de huidige tijd wordt steeds meer van onze inwoners 

gevraagd. Niet alleen financieel maar vooral ook via betrokkenheid bij de mede-
inwoners en de eigen woonomgeving. Waar mogelijk moeten we initiatieven van 

onze inwonersstimuleren, faciliteren en budgetten, zoals buurtbudgetten, 
inzetten. 
 

Het is dan ook niet meer dan logisch dat onze inwoners meedenken/meepraten 
over mogelijke oplossingen t.a.v. voorzieningen, scholen en andere onderwerpen 

die spelen in onze gemeente. In de afgelopen gespreksrondes met onze inwoners 
is gebleken dat men ook graag in gesprek wil met de gemeente.Deze kans voor 
open doel moeten we als raad en college benutten. We wachten dan ook grote 

belangstelling de bouwstenenen-notitie af, om vervolgens snel weer met onze 
inwoners in gesprek te gaan. 

 
In de aanbiedingsbrief meldt het college dat er ook ruimte is voor € 608.000 
(kapitaalslasten) te investeren. Investeren blijft belangrijk, ook in tijden van 

crisis. Onze voorzieningen en infrastructuur hebben onderhoud nodig, om op het 
gewenste kwalitatieve niveau te blijven. Voorzitter, we hebben van het college 

een overzicht ontvangen van de kredieten 2013 en de uitputting hiervan, 
waarvoor onze dank.  
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Waar we nog op wachten is een overzicht van de planningslijst voor 2014 m.b.t. 

de reconstructie van wegen, zoals verzocht in de begrotingsrotonde. We willen 
graag weten aan welke wegen u het budget 2014 van 2,5 miljoen euro gaat 
besteden. (Blz. 33) 

 
Lokaal Belang is in ieder geval blij dat er in 2014 kan worden gestart met de 

nieuwbouw van de sporthal in Gendringen en de nieuwe school in de bomenbuurt 
in Ulft. Ook de investeringsruimte voor de leefbaarheidsinitiatieven inSilvolde, 
Westendorp en Heelweg, kunnen wij van harte ondersteunen. 

 
De woonlasten blijven met een stijging van 1,4%, in 2014, binnen het door de 

coalitiepartijen afgesproken kader van maximaal 3%. Lokaal Belang maakt zich 
wel zorgen voor de gemeentelijke financiën in de jaren na 2014.  

Gezien de bezuiniging van € 6,1 miljard euro die ons door de landelijke politiek 
worden opgelegd, verwachten we dat het college een aantal scenario’s gaat 
opstellen. Ons uitgangspunt is en blijft zo optimaal mogelijke voorzieningen 

tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. 
 

Het college wil de komende jaren inzetten op een vijftal speerpunten. De punten 
m.b.t. het samenspel met maatschappelijke organisaties en het maatschappelijk 
veld, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verbreden/verdiepen van 

het wijkgericht werken kunnen wij ondersteunen. Op het punt van het 
verbeteren van de digitale dienstverlening, kom ik later in mijn betoog nog 

terug. 
 
Ten aanzien van het voortzetten van bestaande en ontplooien van nieuwe 

initiatieven om intergemeentelijke samenwerkingsdoelen te realiseren het 
volgende:  

 
Lokaal Belang is ervan overtuigd dat er in de Achterhoek meer en beter 
samengewerkt moet worden. Dit is nodig om efficiënter te kunnen werken. 

Door, waar mogelijk, meer samen te werken kunnen voorzieningen mogelijk in 
stand worden gehouden en bezuinigingen vanuit Den Haag beter worden 

opgevangen. Daarnaast is het belangrijk om samen te werken om voor onze 
inwoners een aantrekkelijke woon- en werkregio te blijven. We verwachten van 
het college en de ambtelijke organisatie m.b.t. samenwerking een pro-actieve, 

stimulerende en participerende houding. 
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Voorzitter, tot zover de aanbiedingsbrief, ik ga nu in op een aantal punten uit het 

de diverse programma’s: 
 
 

Programma krachtige kernen in prachtig gebied: 

 

(Blz.9) De kruisingen van de N818 (Terborg-Varsseveld) worden gereconstrueerd 
om ze veiliger te maken. Dit heeft veel consequenties voor de aanliggende 
wegen als de Munstermanstraat, Toldijk en De Rabelingstraat. Graag willen wij 

dat, voordat er besluiten worden genomen, dit onderwerp wordt geagendeerd 
voor een raadsrotonde. 

 
(Blz. 9) Centrumplan Terborg: We zijn erg tevreden over de resultaten van het 

centrumplan. Nu nog de laatste loodjes. We wachten nog op een oplossing voor 
het gebied “Deurvorst/Trinity”. Ziet het college nog mogelijkheden voor 2014? 
 

(Blz.8) Voldoende passende woningen:we horen geluiden uit de samenleving dat 
er geen geschikte woonruimte te vinden is binnen onze gemeentegrenzen en de 

constatering dat er thans geen woningen gebouwd worden. De huidige 
mogelijkheden voor woningfinanciering (particulieren) bepaalt dat de woningen 
goedkoper moeten worden. Ook de economische crisis zorgt ervoor dat veel 

mensen op dit moment geen grote financiële beslissingen (durven) nemen.  
Onze gemeente heeft mogelijkheden om op korte termijn goedkopere 

woningbouw te (laten) realiseren. Daartoe kan het middel van de grondprijs 
inzetten door een lagere grondprijs te vragen of in erfpacht grond uit te geven. 
Er zijn al moties hierover ingediend, maar onze fractie heeft de indruk dat deze 

niet voldoende worden opgepakt. Graag willen we van de portefeuillehouder een 
reactie over de stand van zaken en de behaalde resultaten. 

 
 
Programma samenleven en zorgzaam zijn 

 
Voorzitter, dit programma zal in de toekomst in grote mate de komende 

begrotingen gaan beïnvloedden. In onze reactie op de aanbiedingsbrief zijn we al 
op een aantal zaken t.a.v. dit programma gereageerd.  
 

De groep inwoners met een zorgbehoefte wordt steeds groter en daarmee ook de 
vraag naar zorg. Wij gaan er van uit dat het aanbod van wonen, zorg en welzijn  

niet langer wordt bepaald vanuit het aanbod van de zorgaanbieders, maar door 
de behoefte van dezorgvrager.  
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Uitgangspunt hierbij is dat de zelfredzaamheid van de inwoners het vertrekpunt 

is enmaximaal dient te worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Inwoners zijn, 
samen met hun netwerk, in deeerste plaats zelf verantwoordelijk. Desalniettemin 
moeten mensen die het echt nodig hebben, kunnenblijven rekenen op passende 

ondersteuning. 
 

We hebben ons, in de voorbereiding van deze begroting, vaak de vraag gesteld, 
wat kunnen we nu al zeggen over dit programma, omdat veel nog onduidelijk is, 
2014 is een overgangsjaar v.w.b. de transities. 

 
Daarom voorzitter, beperken wij ons nu, tot de zaken die voor onze fractie al wel 

duidelijk zijn: 
- we zijn een sociale gemeente en willen dit ook in de toekomst zijn; 

- we moeten werken aan ons netwerk en onze informatiepositie, zodat we in een 
zo vroeg mogelijk stadium weten welke koers, vanuit den Haag, wordt ingezet 
t.a.v. de verschillende sociale domeinen, we starten zo vroeg mogelijk met 

voorbereidingen en/of scenario-inschattingen; 
- we gaan samenwerken, met gemeenten, maatschappelijke organisaties en 

onze inwoners. Projecten als dorpskracht, wijkgericht werken en zilveren kracht 
zijn hier goede voorbeelden van; 
- de ondersteuningsvraag wordt bepaald door de vraag niet het aanbod; 

- uitgangspunt is de zelfredzaamheid van onze inwoners, maar waar nodig is 
individuele ondersteuning mogelijk; 

- Bij de diverse regelingen in het sociale domein moeten we steeds afwegen 
welke rol we als gemeente voor ogen hebben: loslaten, faciliteren, stimuleren, 
regisseren of reguleren. 

- de diverse welzijnsorganisaties zullen zich bewust moeten zijn dat ook hun 
koers en rol in de toekomst zal wijzigen n.a.v. de ontwikkelingen in het sociale 

domein. 
 
Als je deze zaken op een rij zet, zie je dat er zeer veel moet gaan gebeuren, de 

fractie van Lokaal Belang heeft dan ook zorgen om de zorg. 
 

Ten aanzien van het punt hulp in de huishouding (Blz. 20).  
De afgelopen dagen zijn er opnieuwberichten rondomSensire. Er heeft zich een 
zorgaanbieder gemeld, die het personeel van Sensire wil overnemen, mits de 

gemeente geld bijpast. Voorzitter er is een openbare aanbesteding geweest. We 
gaan er van uit, dat spelregels niet worden aangepast als de wedstrijd al is 

gespeeld.Graag een reactie van de portefeuillehouder over de laatste stand van 
zaken.  
 

(Blz. 17) De subsidieregeling welzijn, cultuur en sport wordt geëvalueerd en 
herzien op basis van maatschappelijke effecten. Vraag: hoe ziet dit traject er uit. 

Welke maatschappelijke effecten vormen de basis en hoe gaat u deze meten? 
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Oude industrie verbonden met cultuur en kunst 

 
(Blz. 21) Voorzitter, zoals in mijn betoog al aangegeven, leidt zwaar soms ook 
tot koerswijzigingen. Lokaal Belang wil een koerswijziging toepassen op de 2% 

regeling n.a.v. de nota “vuur voor cultuur”. Deze budgettaire reservering (2% 
van de uitgaven voor van nieuwe gemeentelijke werken en inrichting openbare 

ruimte) is op dit moment een automatisme.Hoewel wij kunst belangrijk vinden, 
zijn we van mening dat gezien de problematiek op andere terreinen, deze 
automatische 2% reservering voor kunst niet meer in de huidige tijdsgeest 

past.Aan het einde van mijn betoog, zal ik hiervoor een motie indienen. 
 

Welke mogelijkheden ziet u om de gebouwen van de DRU over te dragen aan 
een stichting, zoals afgesproken met de raad. 

 
 
Programma energiek ondernemen 

 
(Pag. 30) Voorzitter we gaan op dit moment niet in de samenwerking tussen 

ISWI, WEDEO en de sociale dienst Doetinchem, aangezien dit onderwerp eind 
deze maand op de agenda staat. 
 

Ten aanzien van de ontwikkeling/exploitatie van het RBT A18, ondersteunen we 
de koers van het college. De antwoorden op de vragen die door het CDA zijn 

gesteld, geven wat ons betreft voldoende inzicht. 
 
 

Programma kwaliteit in dienstverlening en bestuur 

 

De omgevingsdienst Achterhoek zou budgetneutraal worden ingevoerd. 
Inmiddels is er in 2013 al een tekort van ruim € 32.000 en in 2015 van ruim  
€ 83.000. We kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat men wel er 

gemakkelijk over het feit van budgetneutraliteit heenstapt. Daarom willen wij de 
portefeuillehouder vragen om te onderzoeken of aan het ODA een 

bezuinigingstaakstelling kan worden opgelegd voor de jaren 2015 en volgende. 
 
Automatisering: in de begroting staat vermeld dat de geplande bezuinigingen op 

de ICT niet realistisch zijn, kunt u uitleggen waarom? 
 

Milieustraat: hoewel de discussie nog volgt in een later stadium, zijn wij van 
mening dat we dit initiatiefmoeten overlaten aan de markt. 
 

 
Tot zover in 1e termijn. 

 
 


