
1 
 

 
 

Aan de burgemeester van de gemeente Oude-IJsselstreek,  

Aan de wethouders van de gemeente,  

Aan de raad van de gemeente. 

 

 

Recent is door een wethouder van het vorige college van B&W 2,5 miljoen euro 

uit de gemeenschapskas gespendeerd zonder toestemming c.q. 

akkoordverklaring van de meerderheid van de gemeenteraad.  

Het Comité Verontruste Burgers OIJS heeft herhaaldelijk gewezen op het 

financiële wanbeleid van het toenmalige College en gewaarschuwd voor de 

ernstige financiële consequenties voor gemeente en burgers. De 

bovengenoemde 2,5 miljoen is daarvan weer een sterk staaltje. Volgens onze 

informatie bedroeg de bruto-gemeenteschuld voor de verkiezingen ca.165 

miljoen euro, het zou ons niet verbazen als daar in de laatste maanden van het 

oude college nog ettelijke miljoenen zijn bijgekomen. Dat zoeken wij nog uit. 

Geld zonder toestemming uit de gemeenschapskas pakken is een 

bestuursrechtelijke doodzonde en wij overleggen met juristen wat daarvan de 

consequenties moeten of kunnen zijn. 

 

Wij hebben in verband hiermee de volgende vragen. Als antwoord ons wordt 

geweigerd herhalen wij ons verzoek via een beroep op de WOB; 

 

1. Is deze 2,5 miljoen uitgegeven door betreffende wethouder alleen of na 

overleg met de burgemeester. 

2. Is deze 2,5 miljoen uitgegeven door betreffende wethouder na overleg 

met het voltallige college. Zo ja, wanneer en onderbouwd met schriftelijk 

bewijs. 

3. Is er een voornemen deze ongeoorloofde besteding achteraf alsnog te 

laten goedkeuren door een deel van de gemeenteraad. Zo ja, wanneer en 

door welke politieke partijen ? 

 

Overigens blijkt nu dat ook bij bovengenoemde aankoop, de wethouder c.q. het 

bestuur van onze gemeente opnieuw gelogen heeft door te verklaren dat deze 

aankoop op verzoek was van de netbeheerder Tennet. Tennet ontkent er ook 

maar iets vanaf te weten. Dit is een leugen in een lange reeks van leugens, 

halve waarheden, verdoezelingen enz. enz. waar zowel burgemeester als 

wethouders zich aan hebben schuldig gemaakt en variërend van belangrijke 

rapporten die worden verdoezeld omdat ze een financiële ramp voorspellen; 

een Bailey-brug die 10 keer zo duur was als door de gemeente gesuggereerd; 

een Cultuurfabriek die ruim 4 keer zo duur was als beloofd tot aan uit de duim 
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gezogen beschuldigingen door een burgemeester die een wethouder probeert 

weg te werken. De memo van 4 juni 2014, gericht aan de raad, waarin de 

burgemeester het vertrek van de wethouder beschrijft, is onvolledig en geeft 

daarom een onjuist beeld van de werkelijke toedracht.  

Bovendien blijken er recent opnieuw grote bedragen op het DRU-park te zijn 

uitgegeven zonder toestemming van de gemeenteraad. 

Wie gelooft er ook nog maar iets van wat er door burgemeester en (oud) 

wethouders wordt gezegd. Enig moreel besef lijkt geheel te ontbreken en 

moreel gezag is er dan ook niet meer. Wij wonen in een Bananenrepubliek. De 

verantwoordelijken moeten consequenties trekken . Als de gemeenteraad dat 

niet kan of wil dan moet de Commissaris van de Koning dat doen . 
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