
Het duurt nog even voor er weer 
raadsverkiezingen zijn (op 19 maart), 
maar de huidige gemeenteraad stelde 
alweer zijn laatste gemeentebegroting 
vast, die voor 2014. Het college gaf de 
gemeentebegroting de titel ‘Koersvast’. 
Voor die koers was er wisselende 
sympathie bij de vijf raadsfracties. Soms 
steunden ze elkaars standpunten, en soms 
ook helemaal niet. 

Het resultaat was dat er vier moties werden 
aangenomen of overgenomen (zie kader), 
en dat de begroting werd vastgesteld met 
steun van Lokaal Belang, PvdA en VVD. 
Tegen de begroting stemden het CDA (“het 
college heeft geen scenario’s voor de nieuwe 
sociale taken van de gemeente en geen 
begrotingsvisie”) en D66 (“de begrotingstekst 
is een ramp en het college kiepert problemen 
over de schutting naar de nieuwe raad”). 
Toen waren er twee vergaderavonden voorbij, 
waarin wethouder Gerard van Balveren zijn 
laatste begroting verdedigde (hij stopt zodra 
er na de verkiezingen een nieuw college is): 
“Oude IJsselstreek is aantoonbaar géén dure 
gemeente”. Het college ziet er bij monde 
van wethouder Corine Sluiter niets in om 
scenario’s door te rekenen: “Scenario’s helpen 
niet. We moeten de nieuwe sociale taken 
doen met het geld dat er voor beschikbaar 
komt. Het idee is, dat we het als gemeente 
goedkoper kunnen”. Het college wil zo 
weinig mogelijk aparte bestemmingen in de 
begroting, zoals bij leefbaarheidsinitiatieven. 
Wethouder Finkenflügel (die tijdelijk 

Wybe Rijnsaardt vervangt): “Wij willen het 
leefbaarheidsgeld gemeentelijk afwegen”. 

Zorg over zorg
Op 5 november hielden de fractieleiders 
hun algemene beschouwingen. Peter van 
de Wardt (CDA) beet het spits af: “Onze 
samenleving is in staat meer zaken in 
beweging te zetten, dan de politiek voor 
mogelijk houdt. Het wijkgericht werken 
moet veel voortvarender worden opgepakt. 
Het CDA wil ook veel meer dialoog, in het 
vervolg op de gespreksavonden over de 
bestuurskracht en de bestuurlijke schaal 
die bij Oude IJsselstreek past”.  Bert Kuster 
(Lokaal Belang) keek terug en vooruit: “In 
de afgelopen jaren zijn drie nieuwe scholen 
en een turnhal en sporthal gebouwd, zijn 
drie centrumplannen opgepakt en werd het 
DRU-complex een blikvanger. En we willen 
met de samenleving samen vooruit. Meer 
en beter samenwerken in de Achterhoek 
ook”. Jos Sluiter (VVD) wil met bewoners 
en buurgemeenten zien af te spreken, dat 
een voorziening in elk geval in een naburig 
dorp gehandhaafd blijft. Hij verwacht ook dat 
het college, meer nog dan in het verleden, 
aandacht geeft aan “de rotte kiezen” in de 
dorpen, om zo verpaupering tegen te gaan. 
Hayo Canter Cremers uitte zich zeer kritisch 
naar het college en claimde dat zijn D66 
“uiteindelijk steeds gelijk krijgt. Gelukkig 
loopt met deze begroting de termijn van 
deze coalitie op zijn eind”. De toespraak 
van Ton Menke (PvdA) was vol zorg over 
de zorg: “Maar het zorgaanbod wordt niet 
minder, maar flink anders. Zorg is een vak. 
Daar hoort om- en bijscholing bij. Zeker 
voor thuishulpen”. De andere fracties en het 
college vonden echter niet dat de gemeente 
daar een taak in heeft. Menke maakte zich 
verder sterk voor bestrijding van werkloosheid 
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en armoede, en bestreed net als ‘zijn’ 
wethouder John Haverdil besparingen op de 
kunsten: “Over een voorstel om daarop te 
bezuinigen zei Churchill tijdens de Tweede 
Wereldoorlog: Then what are we fighting for?” 

Sociale agenda leidend
Op 7 november was er een levendige 
afronding, met de nodige scherpte tussen de 
fractieleiders onderling en ook in het debat 
met het college. Oppositie en de coalitie zijn 
het eens dat de “sociale agenda de komende 
periode leidend is” zoals Van de Wardt het 
verwoordde. Maar hij vond dat D66 “bij alle 
kritiek geen inhoudelijke keuzes maakt, maar 
alleen een technische optelsom”, wat Canter 
Cremers weersprak met: “Wij zorgen voor 
geld voor de nieuwe sociale taken”. Onder 
andere stelde Canter Cremers net als eerder 
daarvoor het DRU-complex ter discussie. De 
raad legde daar twee jaar geleden op voorstel 
van het CDA de financiële grenzen voor vast. 
Canter Cremers vond “de DRU prachtig, maar 
een maatje te groot voor onze gemeente”. 
Hij zei dat de gemeentelijke bijdrage aan het 
gehele DRU-complex 1,2 miljoen euro per 
jaar is en dat D66 die in 2017 gehalveerd wil 
zien. Van de Wardt en Kuster daagden Canter 
Cremers aan te geven hoe dan precies. 
Canter Cremers duidde daartoe op grand 
café Het Schaftlokaal. Een ander kritiekpunt 
van Canter Cremers is het wegenonderhoud. 
Kuster en Menke willen over dit onderwerp 
een uitgebreide raadsbijeenkomst, met uitleg 
van deskundigen en een schouw door de 
gemeenteraad. En zo vindt de gemeenteraad 
zijn weg naar de volgende raadsperiode.

Op www.oude-ijsselstreek.nl vindt u 
onder raadsinformatie bij 5 en 7 november 
2013 alle beschouwingen, voorstellen en 
videoverslagen.

De Vijf In Beraad
V.l.n.r. wordt Ton Menke 
(PvdA, op de rug gezien) 
bevraagd door Hayo Canter 
Cremers (D66), Peter van de 
Wardt (CDA) en Bert Kuster 
(Lokaal Belang). Rechts 
vooraan Jos Sluiter (VVD).

Het college overlegt over 
zijn antwoord aan de 
gemeenteraad. Van linksaf 
om de tafel: burgemeester 
Alberse (met ambtsketen), 
de wethouders Van 
Balveren, Haverdil en 
Finkenflügel (met een losse 
pols uit zijn blessureband…) 
en twee ambtenaren.

Ton Menke is vermaard om zijn bevlogen 
toespraken.

Moties en amendementen
Een motie is een raadsuitspraak, en een 
amendement een wijzigingsvoorstel. 
Veertien in totaal dienden de fracties in 
tijdens de begrotingsbehandeling. Vier 
haalden de eindstreep, en over één 
onderwerp (armoedebeleid) gaat de 
gemeenteraad zich nog buigen.

•  Bruidsschat voor de privatisering van 
sportvelden: een amendement van CDA 
en D66 hiervoor werd verworpen (andere 
partijen tegen).

•  Armoedebeleid: een amendement 
van CDA en D66 voor een noodfonds 
en ook een PvdA-motie voor extra 
armoedebestrijding werden aangehouden 
voor beraad op een raadsrotonde.

•  Minder geld voor beeldende kunst bij 
bouwprojecten: een motie hiervoor van 
Lokaal Belang, VVD, CDA en D66 werd 
aangenomen met tegenstem van de 
PvdA.

•  Amendementen van D66 over de OZB, 
leefbaarheidsinitiatieven, investeringen 
en de gemeentelijke balans werden 
verworpen, alleen D66 zelf stemde 
ervoor.

•  Regionale/lokale aanbesteding en social 
return bij aanbesteden: moties van 
PvdA en CDA hiervoor werden door alle 
partijen aangenomen.

•  De PvdA trok drie moties nog voor de 
stemming weer in: over de aanbesteding 
van de huishoudelijke hulp (gezien 
de actuele ontwikkeling), over een 
scholingsbudget voor thuishulpen en 
over het hondenbeleid.

•  Een paragraaf over automatisering in alle 
raadsstukken: een motie van de PvdA 
hiervoor werd overgenomen door het 
college.

Begroting in Beeld
De gemeenteraad werkt tegenwoordig met 
iPads. Daarom is er een overzichtelijke 
presentatie van de gemeentebegroting 
op beeldscherm. Deze Begroting in Beeld 
vindt u op Internet via:

oude-ijsselstreek.begrotinginbeeld.nl




