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Inleiding 
We gaan als gemeenteraad van de Oude IJsselstreek de laatste fase van deze 
collegeperiode in. Nog een kleine zes maanden en dan zijn de verkiezingen voor de 
volgende periode alweer achter de rug. Het is nog geen tijd voor de nabeschouwing, 
maar wel een goed moment om de tussenbalans op te maken en te bepalen of de 
bakens nog moeten worden verzet.  
Het zal u allen niet verbazen dat de PvdA zich goed in de hoofdlijnen van deze 
begroting kan vinden. Het ademt de visie van de PvdA uit waar het gaat om de manier 
waarop de gemeente Oude IJsselstreek de crisis te lijf gaat aan de ene kant, en hoe ze 
zich voorbereidt op de toekomst aan de andere kant. Er is echter niet echt een reden om 
de vlag uit te hangen, want de bezuinigingen hakken er wel stevig in, heel stevig zou ik 
willen zeggen. De Oude IJsselstreek heeft het, net als alle andere gemeenten, moeilijk.  
De toekomstige resultaten staan onder grote druk en het blijft erg lastig om de begroting 
structureel sluitend te houden en krijgen. Zeker de jaarschijven 2016 en 2017 laten 
grote tekorten zien, vooral veroorzaakt door een verdere verlaging van de algemene 
uitkering. De opmerking die de PvdA maakte bij de behandeling van de begroting 2013 
dat het college,hoewel koersvast, scherp aan de wind vaart wordt hiermee bevestigd.  
Het blijven zware tijden ook voor een nieuw college en een nieuwe raad. De 
onzekerheid over de financiële toekomst van de gemeente is groter dan ooit. Dat ligt ook 
aan de financiering van voorgenomen transities en decentralisaties, de economische 
crisis en de precaire toestand van ’s Rijksfinanciën. 
 
En daarom moet me iets van het hart. Ik heb het er namens de PvdA-fractie al vaker 
over gehad. Juist in deze economisch en financieel lastige tijden geven we structureel 
150.000,- weg doordat we de hondenbelasting afschaffen. De PvdA-fractie wil de 
verdere afschaffing van de hondenbelasting wel stoppen. Graag zelfs! En vooral omdat 
u de rest van de afspraak ten tijde van het afschaffen van de hondenbelasting steeds 
aan de laars hebt gelapt. namelijk een hondenbeleid voeren, handhaven en het al vaker 
toegezegde honden-straat-meubilair aanschaffen en plaatsen.  
 
Zolang dat niet gebeurd, vindt de PvdA 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 gemeenschap 
maakt voor de overlast in onze gemeente. Graag een reactie van de overige fracties en 
het college. 
 

Werk, werk, werk  
De PvdA onderschrijft de begroting ook als het gaat om de investeringen in de 
werkgelegenheid, de leefbaarheid, het vervoer, in energie en duurzaamheid, in kennis, 
innovatie, zorg, economie en onderwijs.  
Maar de economische crisis blijft veel van deze maatregelen overschaduwen. De 
faillissementen, zeker in onze regio zijn talrijk en er komen steeds meer van onze 
inwoners op straat te staan. De PvdA maakt zich daar ernstige zorgen over. 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. Het is en blijft een 
belangrijke gemeentelijke taak om de voorwaarden te scheppen om zoveel mogelijk 
mensen aan het werk te houden, of aan het werk te krijgen. Daarvoor is goed onderwijs 
nodig, een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, goede 
mogelijkheden voor bedrijven om zich hier te vestigen en zo verder. Het is noodzakelijk 
een actieve lokale en regionale werkgelegenheidsstrategie te ontwikkelen. We moeten 
deals sluiten met werkgevers en onderwijsinstellingen, het lokaal ondernemerschap 
stimuleren en het eigen netwerk inschakelen om banen te creëren. 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 en het  zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid vergroot.  
 
Wij denken dat het college er vooral verstandig aan doet om te kiezen voor consistent 
en coherent beleid waar het gaat om de economie van de gemeente. Het college zet 
zich daar goed voor in. Goed dat het college samen met het onderwijs en regionale 
ondernemers ‘de Afbramerij’ heeft opgepakt met ICER als resultaat. De kansen van de 
Oude IJsselstreek en de Achterhoek liggen vooral in maakeconomie en de 
zorgeconomie, en heel belangrijk, de verbinding tussen die twee. De PvdA vindt het in 
deze barre economische tijden ook slim om de kapitaalslasten ten behoeve van de 
investering op te schroeven naar 600.000 euro. We moeten als gemeente juist in 
economisch slechte tijden blijven investeren. De PvdA vindt ook dat we aanbestedingen 
dicht bij huis moeten zoeken juist om de lokale en regionale werkgelegenheid te 
stimuleren. In de huidige aanbestedingsregels lopen we dan tegen grenzen aan. De 
PvdA wil die grenzen oprekken. Motie 1 en 2 
 

Zoals gezegd is werk nog steeds de beste manier om armoede en sociale uitsluiting 
tegen te gaan. Maar mede door de economisch moeilijke situatie en het voortduren van 
de economische crisis zal de inzet van het college niet kunnen voorkomen dat er 
mensen zijn die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Met name kinderen zijn 
ongewild de dupe van het feit dat ouders (langdurig) moeten leven van een laag 
inkomen. Daarom heeft het kabinet meer geld uitgetrokken voor de bestrijding van 
armoede. Voor 2013 is er incidenteel 18 miljoen extra naar de gemeenten gegaan, voor 



2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen. Deze bedragen zijn 
structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds.  
Deze bedragen zijn niet geoormerkt. De PvdA hecht eraan dat deze gelden ook 
daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed. Met name voor kinderen, 
alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein 
pensioen is er extra aandacht nodig. 
 
Daarom hebben we een motie gemaakt waarin we het college vragen om het extra 
budget dat naar het gemeentefonds gaat voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk 
aan armoede te besteden en niet in de algemene middelen of voor andere 
beleidsdoeleinden te gebruiken. Wij roepen ook op om kinderen tot specifieke doelgroep 
van het gemeentelijk armoedebeleid te maken. We hebben al een begin van een 
kindpakket (met bijvoorbeeld tegemoetkomingen voor de zwemles, bibliotheekpas, 
vervoer, kleding), maar we denken ook aan ‘handgeld’ voor de wijkregisseurs of de 
ondersteuning van organisaties die zich hier specifiek voor inzetten. Motie 
 
Stijgende woonlasten 
Een andere groep waar de PvdA zich zorgen over maakt zijn de huurders, ook in de 
gemeente Oude IJsselstreek. De berichten over de toename van huurders die hun 
woonlasten niet meer kunnen dragen zijn zorgwekkend Sociale huurders zijn meer 
inkomen kwijt aan huur als gevolg van dalende besteedbare inkomens, een toename 
van de huurlasten en de stijgende energieprijzen. Huurders in de sociale sector 
ontvangen sinds 2012 bovendien minder huurtoeslag door bezuinigingen.  
Door de introductie van de ‘verhuurdersheffing’ gaan woningcorporaties bovendien de 
financiële consequenties nu voor een belangrijk gedeelte doorbelasten aan de huurders. 
Deze boventrendmatige huurstijgingen leiden tot hoge huurlasten in relatie tot het 
beschikbare inkomen waardoor schuldenproblematiek ontstaat.  
 
En dit probleem raakt indirect ook het gemeentelijk beleid. De gemeente Oude 
IJsselstreek kan deze problematiek weliswaar onmogelijk alleen oplossen, want daar 
zijn óók landelijke maatregelen voor nodig. De PvdA vraagt het college wel met de 
corporatie afspraken te maken over het behoud van de omvang van de sociale 
huurwoningvoorraad en de noodzaak van (extra) investeringen in energiemaatregelen 
voor de bestaande huurwoningvoorraad. Ook moet de gemeente zelf alle 
belemmeringen weg nemen om energiebesparende verbouwingen sneller te kunnen 
uitvoeren. We vragen u ook samen met de corporatie ook op zoek te gaan naar 
maatwerkoplossingen om huurders te helpen die in de knel komen, bijvoorbeeld door 
een tijdelijke korting op de huurprijs. Het doel van dit alles is de stijging van de 
woonlasten voor de mensen met de laagste inkomens af te zwakken. Met deze ingrepen 
willen we armoede en huisuitzettingen onder gezinnen bestrijden en voorkomen.�Ziet 
het college mogelijkheden? 
  
Zorg dichter bij de mensen  
Een ander onderwerp dat hier door de PvdA niet onbesproken mag blijven gaat over de 
nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning. Dit dossier ligt 
ongelofelijk gevoelig. Het raakt mensen op de plek waar je het hardste geraakt kan 
worden: de zorg voor je eigen gezondheid en die van je geliefden. De veranderingen in 



de zorg maken veel mensen onzeker en nerveus. De grote transities gaan namelijk 
gepaard met bezuinigingen, hetgeen mensen doet vermoeden dat de zorg minder wordt 
of verdwijnt. Dat is niet waar: de zorg wordt anders, flink anders. De PvdA is natuurlijk 
ook niet op voorhand blij met de bezuinigen op dit dossier, maar we zijn wel blij met de 
beweging die wordt gemaakt. De PvdA is er altijd een groot voorstander van geweest 
om de zorg dichter bij mensen te brengen, en dat is exact wat nu gebeurt. Zorg wordt 
persoonlijker, meer maatwerk en het wordt verleend in de eigen omgeving. Gemeenten 
kunnen op dit punt een goede rol spelen en de Oude IJsselstreek gaat dat doen. 
Nieuwe vormen van zorg en ondersteuning, maar de PvdA weet ook dat sprake moet 
zijn van elementaire zekerheid, anders wordt het een hachelijk solidariteitsavontuur. Ik 
wil daarom geen enkele verwarring laten bestaan over het feit dat wij dit dossier heel 
kritisch zullen volgen. De grote beweging is goed en de Oude IJsselstreek begint op 
koers te komen om hier invulling aan te geven. Wij hebben daar vertrouwen in, maar 
blijven er kritisch op.  
Dat is overigens heel wat anders dan roepen dat de zorg wordt afgebroken en daarmee 
op het sentiment van zorgbehoevenden te spelen en hun onzekerheid te vergroten. Wij 
spelen niet met gevoelens van broze ouderen of mensen die afhankelijk zijn van 
intensieve zorg. We zijn kritisch op inhoud en debatteren daarover in deze zaal. 
 
Sensire 
Vorige week presenteerde bemiddelaar Borstlap een oplossing waarbij TSN Thuiszorg 
uit Almelo 800 medewerkers van Sensire, met behoud van salaris en andere 
arbeidsrechten, wil overnemen als de gemeenten in 2014 het hoge ‘Sensire-tarief’ willen 
blijven betalen. Sensire heeft kennelijk relatief veel ‘dure’ werknemers in dienst en kreeg 
daarom van de Achterhoekse gemeenten afgelopen jaren een hoger tarief voor de 
thuishulp dan andere zorgaanbieders. Nu Sensire niet meer meedoet, sparen de zeven 
gemeenten geld uit. Dat bedrag zou, volgens het voorstel van Borstlap, naar het 
goedkoper werkende TSN moeten gaan. 
 
De PvdA vindt dat we deze, voor 2014, geboden oplossing met beide handen moeten 
aangrijpen. De extra eenmalige bijdrage van 100.000 euro kunnen we volgens de 2e 
Berap vinden in de te verwachten overschotten op de jaarrekening 2013.  
 
Het komende transitie –en decentralisatieproces gaat hoe dan ook gepaard met 
bezuinigingen. Er is minder geld en dus minder werk in 2015. Er zal onderhandeld 
moeten worden tussen de overheid en alle betrokken partijen hoe dit aan te pakken en 
op te lossen. Dat is niet alleen een lastig maar ook een tijdrovend traject. Een traject ook 
dat gebaat is bij rust. Door deze oplossing te omarmen kopen we de tijd en de rust om 
creatieve, werkbare en acceptabele oplossingen uit te werken. De PvdA wil deze 
oproep, ondersteunen met een motie.  
 
Zorg is een vak. Bij een dergelijk vak hoort om –en bijscholing. Dat geldt zeker voor 
thuishulpen. De gemeente heeft volgens de PvdA een rol om te voorkomen dat juist 
deze medewerkers, veelal aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in de knel komen 
door veranderend overheidsbeleid. Doordat het Rijk veel taken overdraagt naar de 
gemeenten en tegelijkertijd op deze taken bezuinigt, gaat werk verloren en verandert de 
inhoud van diverse functies. De PvdA vindt dat we een (financiële) taak hebben in het 



om –en bijscholen van thuishulpen om daarmee hun arbeidsmarktpositie te versterken. 
Vanaf 2015 worden er meer eisen aan hen gesteld. Dankzij scholing kunnen ze dan 
goed beslagen ten ijs komen. Graag een reactie van het college.  
 
Kunstbeleid 
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 PvdA is blij dat in de begroting 2014 opnieuw financiële ruimte is gemaakt en gelaten 
om instituten als bibliotheek, muziekschool en subsidies aan verenigingen in stand te 
laten. Zorgvuldig in tientallen jaren opgebouwde kwaliteit wordt zo gesteund in plaats 
van de nek omgedraaid. De PvdA-fractie is er van overtuigd 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. En als je wilt voorkomen dat alle jonge ambitieuze mensen de regio 
verlaten, moet je hen ook cultureel wat te bieden hebben. Dat blijkt telkens weer uit 
bijeenkomsten van onder andere Jong Achterhoek. 
  
We waren dan ook onaangenaam verrast door de opmerkingen in de rotonde van LB, 
D66 en vanzelfsprekend ook de VVD over de regeling dat 2% van de investeringen 
wordt besteed aan de uitbreiding van gemeentelijke kunstwerken. In de vastgestelde 
nota ‘Met Vuur Voor Cultuur’ hebben we die regeling afgesproken. En nu het fonds in 
2014 voor het eerst is opgezet, sterft het al een stille dood. Welnu een stille dood zal het 
wat de PvdA betreft niet worden. 
 
Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog Churchills minister van Financiën voorstelde op 
de kunsten te bezuinigen antwoordde de leider volgens de overlevering: 'Then what are 
we fighting for?' Zo'n geluid is in de Nederlandse politiek al sinds lang niet meer 
vernomen. Tuurlijk moeten we in moeilijke tijden naar alle investeringen kijken 
Het is ook niet altijd even makkelijk uit te leggen waarom kunst eigenlijk belangrijk is, 
laat staan waarom je het zou moeten subsidiëren. Mensen maken tegenwoordig zelf wel 
uit wat ze leuk vinden Zo valt de politieke steun voor het kunstbeleid weg. De meeste 
argumenten voor steun aan kunst gaan over wat kunst oplevert: toerisme, een goed 
vestigingsklimaat, creatieve industrie. Maar kunst heeft, volgens de PvdA, ook een 
intrinsieke waarde.�Die waarde is juist van belang voor onderwijs en voor de opvoeding 
van kinderen.  
Scepsis en achteloosheid hebben het cultuuronderwijs echter laten verdampen. 
Ondertussen ziet men het als verdienste van het regeerakkoord dat het CKV-onderwijs 
op middelbare scholen niet wordt afgeschaft. In de huidige cultuurpolitiek is iets niet 
slopen nu een verdienste.� 



Ik vond een mooi voorbeeld uit het tv-programma Candid camera, waarin iemand 
taartjes bestelt bij de banketbakker. Wanneer die zijn ingepakt, wil hij er een paar bij en 
vraagt of die in hetzelfde doosje kunnen. “Als je ze een beetje aandrukt, lukt dat wel en 
eenmaal in je maag zit het toch allemaal door elkaar”. Het meisje in de winkel is 
geschokt. Wij, kijkers, moeten lachen, want wij begrijpen haar ontzetting.  
Het is een sterk beeld.�'Om van een Neanderthaler een mens te maken', 'dat was een 
heel gedoe. Maar het omgekeerde is een fluitje van een cent.'. De PvdA pleit voor 
instandhouding van de regeling in 2014.  

 

Leegstand  
In de voorjaarsnota hebben we aandacht gevraagd voor de leegstand in de diverse 
centra. Na jaren van groei  is er inmiddels sprake van een krimpende winkelmarkt. We 
doen er gemiddeld al 10 tot 30% minder inkopen. Door de concurrentie met internet is 
dit nog maar het begin. Om te overleven moeten winkelgebieden zich allemaal bezinnen 
op de vraag: voor wie zijn we er? Het pure winkelen is passé. Beleving en sfeer worden 
veel belangrijker. De gemeente Oude IJsselstreek heeft dat goed begrepen en heeft de 
verschillende centra getransformeerd tot aantrekkelijke verblijfsgebieden. We hebben 
bovendien gerenoveerde fabrieksgebouwen met uitstraling, die we alleen nog moeten 
verbinden met de rest van de gemeente. Maar dat is niet genoeg. De winkelleegstand in 
de centra van onze kernen word steeds groter en dat 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, vroegen we in het voorjaar? Welke vorderingen zijn tot op heden 
gemaakt om deze ongunstige ontwikkeling te keren? In hoeverre helpen we 
consumenten en marktpartijen experimenteren bijvoorbeeld met nieuwe 
distributievormen, afhaalpunten in winkels en solitaire pick-up-points? 
 
Wegenonderhoud 
Ik wil namens de PvdA even twee opmerkingen uit de raadsrotonde combineren. 
Allereerst de roep van het CDA en LB om alle vage beschrijvingen in de begroting te 
vervangen door SMART geformuleerde doelen en dito teksten. Een wens die ook de 
PvdA uit het hart gegrepen is. Echter die smart geformuleerde doelstelling moeten wel 
een oorsprong vinden in strak geformuleerde kaders door de raad. Als raad worstelen 
we daar ook al jaren mee. Hoe positioneren we ons überhaupt aan de voorkant van het 
beleidsproces en hoe geven we dan daar een zinvolle invulling aan. Moeilijk. 
 
Maar ik vond op internet een geweldig eenvoudig voorbeeld van kinderlijk eenvoudige 
strakke kaderstelling in relatie tot het wegenonderhoud. Wegenonderhoud: een van de 
twee kroonjuwelen van D66 in de Oude IJsselstreek, naast de caravanopslag in de 
SSP-hal. Als ik de heer Canter Cremers over het erbarmelijk niveau van het onderhoud 
aan de wegen in de gemeente Oude IJsselstreek hoor, waan ik me elke keer weer in 
een ontwikkelingsland ergens diep in Afrika. Terwijl ik het wegenonderhoud alleszins 
redelijk vindt. Sterker nog op een hoog niveau zelfs. Ik kom nog wel eens in het 
buitenland en elke keer valt een vergelijking in het voordeel uit van onze gemeente. 
 



In het voorbeeld (Rotterdam) dat ik vond wordt voor de verharding van verschillende 
wegfuncties in de openbare buitenruimte en verblijfsgebieden een gedifferentieerde 
kwaliteitsnorm vastgesteld.  
 
Weg naar functie ambitieniveau voldoende/matig ambitieniveau onvoldoende 
 minimaal  maximaal  
Trottoirs  95%      5% 
Vrije fietspaden  95%      5% 
Parkeervakken  85%      15%  
Rijbaan   85%      15% 
    
De gemeente schouwt elke twee jaar de verharding in de openbare buitenruimte 
conform deze normen.  
Naast deze kaders voor de technische kwaliteit heeft de gemeenteraad kaders benoemd 
over de afstemming met andere partijen (o.a. kabeleigenaren) om kosten te besparen. 
Indien kabel of nuts eigenaren in de ondergrond moet werken, moet gekeken worden of 
het onderhoud door de gemeente hieraan gekoppeld kan worden.  
That’s It. Het lijkt de PvdA een goed idee en het uitproberen waard. Wat vindt D66 en 
het college van zo’n aanpak? 
 
ICT-paragraaf 
Tegenwoordig is ict een fundamentele bouwsteen van organisaties en dienstverlening. 
Ik durf zelfs te stellen dat onze ict-systemen belangrijker zijn dan het fysieke gebouw 
aan de Staringstraat in Gendringen, dat nu zelfs deels verhuurd kan gaan worden. De 
ict-systemen raken steeds nauwer verweven, bevatten steeds meer privacygevoelige 
informatie, worden meer en meer als basisinformatievoorziening gebruikt en speelt een 
verbindende en leidende rol in de uitvoering. Maar we lezen ook continu over lekken, 
cyberaanvallen, identiteitsdiefstallen en digitale misleiding en enorme 
kostenoverschrijdingen. Het is belangrijk om dit als raad onder ogen te zien en ook op 
dit gebied de sturing te pakken. Wij willen daartoe voorstellen om de begroting, de 
Beraps  en de jaarrekening voortaan uit te breiden met een ict-paragraaf. Zonodig dient 
de PvdA  een motie in. 
 

Tenslotte 
Ik sluit af met nogmaals de steun uit te spreken voor de grote lijn van deze begroting en 
de keuzes van dit college. De bezuinigingen snijden diep in het vlees van de Oude 
IJsselstreek, maar het is verstandig en er gebeuren geen ongelukken. Er wordt nog 
steeds gebouwd en geïnvesteerd, en er wordt gewerkt aan een solide basis voor de 
toekomst. Een toekomst die wij met vertrouwen tegemoet treden.  
 

Want ook de gemeente Oude IJsselstreek maakt zich op voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De kandidatenlijsten en programma’s 
worden wereldkundig gemaakt. De nieuwe raad zal anders zijn dan de huidige. Ruimte 
voor nieuwe energie, nieuwe ideeën en nieuwe geluiden. De PvdA blikt met 
tevredenheid terug op de afgelopen periode en kijkt ook vol belangstelling en energie uit 
naar de nieuwe. Ook dan zullen we weer onze verantwoordelijkheid nemen. Kritisch, 
maar in alle opzichten constructief en gericht op samenwerken en verbinden. Daarbij 



steeds voor ogen houdend dat de gemeenteraad haar legitimatie vindt in de stem van 
haar burgers. Een goede en sprankelende campagnetijd toegewenst! 
 


