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Inleiding: 

 

Voorzitter, vanavond behandelen we de programmabegroting 2014-2017 met de titel 

“Koersvast”. Dit is de richting die het college, op basis van het coalitieakkoord, enige jaren 

geleden is ingeslagen. Naast de al geplande investeringen, stelt u voor geld vrij te maken voor 

het treffen van verkeersmaatregelen, de bouw van een nieuwe sporthal en een nieuwe school 

en voor leefbaarheidinitiatieven. De begroting van 2014 is structureel dekkend en het saldo 

voor 2015 is ook sluitend. Voor de jaren daarna is het perspectief nog niet duidelijk. 

 

Wij zullen geen bloemlezing houden over datgene wat de afgelopen jaren gerealiseerd is. We 

constateren dat het uitgangspunt van de raadsperiode, het visiedocument OWN 2020, de 

coalitieakkoorden en de collegeprogramma’s steeds richtinggevend zijn geweest. Zoals 

gezegd geen bloemlezing, maar wel een constatering dat de wereld de afgelopen jaren flink is 

veranderd en ook de komende periode flinke veranderingen zal ondergaan.  

 

Voorzitter, de VVD heeft de afgelopen jaren regelmatig opmerkingen gemaakt over de 

leesbaarheid van de programmabegrotingen en ook nu willen wij aandacht vragen voor de 

leesbaarheid en de logica qua opbouw van de programma’s. Die laat naar onze mening te 

wensen over, een investering van het fietspad Gendringen - Megchelen zou je niet zoeken 

onder het programma “energiek ondernemen”.  

 

De VVD  wil  bij deze begroting aandacht voor de financiële betekenis. Die is groot, want het 

zijn financieel spannende tijden voor de gemeente(n). De economische en financiële crisis 

woekert voort. Het Rijk bezuinigt stevig op het gemeentefonds en de doeluitkeringen. 

Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat het Rijk nogmaals met een stevig 

bezuinigingspakket zal komen. Zoals gezegd, groot financieel risico.  

 

Voorzitter, wij sluiten onze ogen niet voor de krimp van de bevolking. Krimp is meer dan 

alleen bevolkingsdaling, ook de bevolkingsopbouw verandert, jonge mensen en gezinnen 

trekken weg. De achterblijvende bevolking vergrijst. Bij bevolkingskrimp zien we vaak 

leegstaande en onverkochte huizen. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn 

steeds moeilijker in stand te houden. Uiteindelijk komt de leefbaarheid in de knel. Maar krimp 

is niet alleen een probleem, krimp biedt ons ook de aanleiding om zaken anders te gaan 

organiseren. Het is zaak om met de bewoners en buurgemeenten op één lijn te komen over de 

toekomst van onze gemeente en de regio. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat een bepaalde 

voorziening in ieder geval in één van de naburige dorpen voorhanden blijft. 

 

Voorzitter: in uw aanbiedingsbrief van deze programmabegroting beschrijft u de vier 

uitgangspunten van beleid.  

- De gemeente ondersteunt de inwoners en stimuleert het zelforganiserend 

vermogen van de lokale samenleving 

- De gemeente behoudt haar doelstellingen en gaat terug naar de basis 

- In een vitale samenleving voeren mensen, instellingen en bedrijven de regie over 

hun eigen bestaan 

- In een vitale samenleving is een solidaire gemeente 

Uitgangspunten die wij vanuit onze liberale uitgangspunten volledig kunnen onderschrijven. 

 

 



U meldt ook dat er belangrijke stappen gezet zijn of zullen worden in het omvormen van de 

ambtelijke organisatie. Het wijkgericht werken wordt verbreed en verdiept en samen met de 

samenleving gaan we werken aan het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. 

Alles wat regionaal opgepakt kan worden, proberen we regionaal op te pakken, waardoor 

efficiënter gewerkt kan en gaat worden. Vooral dat laatste zijn mooie woorden, maar wat is de 

realiteit? 

 

In de programmabegroting geeft u een toelichting op de uitgangspunten van beleid en schetst 

u de ontwikkelingen die op ons afkomen.  

 

Voorzitter, wij zullen niet op alle programmaplannen ingaan, immers zoals gezegd, dit is 

uitvoering van het coalitieprogramma en al ingezet beleid, maar daar waar nodig zullen wij 

opmerkingen plaatsen, aanvullingen geven of accenten leggen.  

 

1 Krachtige kernen in prachtig gebied 

 
In dit programma beschrijven we de inrichting en ontwikkelingen van de gehele gemeente van 

Woonvisie tot het WMO beleidsplan. Ik kom hier bij het volgende programmaplan op terug. 

 

In het bijzonder vragen wij aandacht voor de bereikbaarheid en verkeerscirculatie in diverse 

kernen (Terborg en Ulft), tijdens de nieuwbouw/verbouw van de winkels. Ook tijdens de 

bouw moet het winkelgebied goed bereikbaar zijn en blijven.  

 

Alvorens we weer enorme sommen geld gaan investeren in sport- en overige accommodaties 

willen we eerst samen een visie ontwikkelen. Dit is tijdens de raadsrotonde toegezegd. Dus 

wat de VVD betreft geen blanco cheque, maar neem de raad mee in de proces- en de 

voortgang.  

 

In 2014 wordt een nieuw regionaal woningbouwprogramma aangeboden, tot nu toe was de 

focus gericht op de geplande woningen die we niet  kunnen gaan bouwen. De VVD wil de 

nadruk leggen op de aantallen die we wel kunnen gaan bouwen. Meer nog dan in het verleden 

vragen wij van u een actieve rol bij het oplossen van “de rotte kiezen” en het geven van 

nieuwe functies aan verpauperde (zaken)panden en leegstaande religieuze gebouwen in 

diverse kernen.  

 

2 Samenleven en zorgzaam zijn 

 
Het programma over zorg en welzijn in brede zin binnen onze gemeente. Belangrijk hierin 

zijn de omvormingen (transformatie) en overdracht (transitie) binnen de jeugdzorg, de 

AWBZ, het passend onderwijs en de Participatiewet. U spreekt over het benutten en vergroten 

van de sociale cohesie, het zelforganiserend vermogen en het goed inbedden. Wij willen 

vooral inzetten op samenwerking en schaalvergroting. Immers de taken worden overgedragen 

met een forse korting. Wij kunnen het als gemeenten(n) beter, slimmer, maar daar alleen 

redden we het niet mee, we zullen het vooral samen moeten doen. Samenwerking in de 

beleidsontwikkeling en uitvoering.  

 

Voor de VVD  geldt dat de overheid voor mensen die het echt niet op eigen kracht kunnen, 

een betrouwbare partner is. 

 



Bij het budget leefbaarheidsinitiatieven, noemt u als voorbeeld Silvolde, Heelweg en 

Westendorp. De laatste twee staan al jaren op het programma en wat de VVD betreft houden 

we de plannen opnieuw tegen het licht en beoordelen we ze op realiteitszin.  

 

Opmerkelijk is dat de uitgaven aan Internationale contacten gaan van 2012 (53) naar 2013 

((48) in 2014  naar (70).   
 

De subsidieregelingen welzijn, cultuur en sport worden of zijn al deels geëvalueerd en herijkt 

(programma 2 en 3). Wij herhalen datgene wat we vorig jaar al gezegd hebben, nl:  veel 

verenigingen zijn afhankelijk van het ruimhartige subsidiebeleid van onze gemeente. Die 

afhankelijkheid is geen goede zaak. De VVD  is voor het terugdringen van pretsubsidies.  

Subsidies  zijn bedoeld om te stimuleren (bijvoorbeeld een activiteit of de jeugd of de 

leefbaarheid).  
 

3 Oude industrie verbonden met cultuur en kunst 

 
In dit programma beschrijven we de ontwikkeling van kunst en cultuur in onze gemeente. Wij 

investeren hier nog steeds in en zullen –lokale- ondernemers moeten blijven betrekken om de 

evenementen kostendekkend te laten zijn. Niet alles hoeft altijd maar gratis aangeboden te 

worden. 

 

Zelfs in deze lastige economische tijden breiden we het bezit aan gemeentelijke kunstwerken 

uit. Wat ons betreft mag ten aanzien van de kunstregeling bij investeringen een pas op de 

plaats gemaakt worden, het mag wel een tandje minder. 

 

4 Energiek ondernemen 

 
Voor dit hoofdstuk herhaal ik de woorden die ik eerder over dit onderwerp gezegd hebt, nl; 

“Om het bedrijfsleven in onze gemeente te stimuleren en nieuwe bedrijven aan te trekken 

moet er een gunstig ondernemersklimaat zijn. Dit begint met het bieden van concurrerende 

grondprijzen, dus geen onnodige prijsverhogingen door het harmoniseren van tarieven.  

Geen rentelasten bijschrijvingen op de grondexploitatie als je ze later toch weer af moet 

boeken. Een laag OZB-tarief en kwalitatief goede en snelle dienstverlening m.b.t. procedures 

bij vestiging en/of uitbreiding”. 

 

Verkeer  

Ook hier herhalen wij de woorden die wij eerder uitspraken: “We moeten ons blijven sterk 

maken voor een realistisch en betrouwbaar openbaar vervoer”. We zijn blij met het besluit dat 

onlangs in PS  is genomen om o.a. de spoorlijn Arnhem- Doetinchem- Winterswijk robuust en 

betrouwbaar te maken. 

Het inrichten van wegen moet veilig en logisch worden uitgevoerd. Wij willen aandacht voor 

de gevolgen voor het onderliggende wegennet van het doortrekken/ opwaarderen van de A-

18/N-18  in en om Varsseveld, de afrit van de A-3 bij Emmerik/ Netterden.  

 

Verder ondersteunen we uw plannen om te komen tot  een zelfstandige exploitatie van de 

maalvaardige molens en het zoeken naar samenwerking met de regio om te komen tot 

samenhangende mobiliteitsvoorzieningen (leerlingenvervoer, regiotaxi). 

 

Het fietspad Megchelen Gendingen (30.000) 1
e
 fase vraagt een nieuwe beoordeling. 

 



5 Kwaliteit in dienstverlening en bestuur 

 
Hierbij beschrijft u de kwaliteit van de dienstverlening en het bestuur. In de doelstelling1 

omschrijft u: “waar mogelijk ondersteunt en faciliteert de gemeente de behoefte en wensen 

vanuit inwoners, verenigingen en bedrijven. Wat ons betreft mag dat wel iets puntiger 

omschreven worden namelijk waar nodig ondersteund, enz. enz.  

 

Wij streven naar een kleine, slagvaardige en doelmatige gemeentelijke overheid. Een overheid 

die tijdig, betrouwbaar, transparant, efficiënt en klantgericht werkt, maar niet alle problemen 

op zal lossen.  

 

Een van de doelstellingen voor het komende jaar is het realiseren van een milieustraat en er 

wordt samen met de samenleving actie ondernomen tegen horizonvervuiling (staat wat ons 

betreft haaks op raadvoorstel van windmolens Netterden). Daar zetten wij wel onze 

vraagtekens bij.  

 

Wij zijn niet te spreken over de financiële gevolgen van de gemeenschappelijke regeling 

ODA omgevingsdienst (nadeel € 85.000), deze gemeenschappelijke aanpak zou juist een 

voordeel moeten opleveren. 

  

Dekking 
 

In de tabel vergelijking woonlasten 2013, heeft de gemeente Oude IJsselstreek t.o.v. andere 

gemeenten de laagste in afvalstoffenheffing, redelijk laag met rioolheffing, maar zijn wij de 

hoogste met het OZB tarief. 

De door u voorgestelde opbrengst stijging OZB van 3% (van 4.587 milj. naar 4.725 milj.) 

betekend een stijging van de opbrengsten van € 140.000. 

Is er gedacht aan nul procent woonlasten stijging? 

 

Voorzitter, wij vragen aandacht voor: dynamisch programmeren, diverse 

garant/borgstellingen die de gemeente is aangegaan en leefbaarheidsinitiatieven ca 5 milj. 

voor scholen. Deze laatste gaan in de toekomst onder een anders financieringsstroom vallen, 

nl. rechtstreeks van Rijk naar schoolbesturen. Welke gevolgen heeft dit? 

 

De investeringen genoemd in de meerjaren investeringsstaat, moeten zoveel mogelijk tot een 

effectieve, besteedbare en structurele versterking leiden van de (lokale en regionale) 

economie en werkgelegenheid. 

 

Raadsfunctioneren 

 
Voorzitter, ook vorig jaar hebben wij opmerkingen gemaakt over het raadsfunctioneren. Met 

name de invoering van allerlei werkgroepen, of hoe ze ook mogen heten, baart ons zorgen. 

Problemen moeten opgelost en besluiten genomen worden en niet worden vooruitgeschoven. 

 

Samenwerking  
Meer nog dan voorheen zullen wij moeten werken aan samenwerking, samenwerking in de 

breedste zin van het woord. Regionaal, lokaal, met de 3 O’s, met verenigingen, maar vooral 

met onze inwoners. Alleen dan kunnen we vooruit, samen vooruit, koersvast. 



Voorzitter, ik kom tot een afronding, maar niet voordat ik namens de VVD-fractie  U, het 

college, de ambtelijke organisatie, collega raadsleden, fractieassistenten en iedereen die op 

een of andere manier heeft bijgedragen aan ons functioneren, bedanken voor de medewerking 

en de steun in het afgelopen jaar. 

 

 

 

 


