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BESLISSEN EN BEGROTEN 
 

1 Stijging van de 
gemeentelijke 
woonlasten samen is 
maximaal 3% per jaar.  

De samenleving kan zelf 
adviseren of en waarvoor 
ze de woonlasten willen 
verhogen. In de visie van 
het college moet een 
woonlastenverhoging 
duidelijk rendement voor 
onze samenleving 
opleveren.  
Vanaf de begroting 2016 
wordt deze vraag 
teruggelegd in de 
samenleving: verhogen 
we de woonlasten en 
waarvoor gebruiken we 
het zo gekregen extra 
geld?  

1% woonlastenstijging is 
een extra opbrengst van  
€ 109.531.  
1% stijging van OZB levert 
een opbrengst op van € 
47.000 
 
In 2018 zou bij een 
jaarlijkse stijging van 3% in 
totaal ruim € 1,3 miljoen op 
jaarbasis aan extra 
opbrengsten zijn.  

De gemeenteraad heeft  
volledige vrijheid in het 
vaststellen van de 
woonheffing met de 
beperking dat de 
Afvalstoffenheffing en 
Rioolheffing maximaal  
kostendekkend mogen zijn. 
Er mag dus voor deze 
heffingen geen 
winstoogmerk zijn. 
Eventueel kunnen tegen de 
stijging  van de woonlasten 
bezwaarschriften worden 
ingediend. 

Indien de samenleving zelf 
gaat adviseren of de 
woonlasten worden 
verhoogd en waar de 
opbrengst voor wordt 
ingezet, krijgt de 
samenleving meer 
zeggenschap over de eigen 
woon- en leefomgeving. 
Financiële en beleidsmatige 
dilemma‟s worden helder 
aan de samenleving 
teruggelegd. 
Het burgerbegrotingsforum 
is hier een voorbeeld van.   

De OZB tarieven niet-
woningen behoren tot 
één van de laagste van 
de regio. 
 
Op dit moment heeft de 
gemeente Oude 
IJsselstreek het hoogste 
tarief OZB woningen van 
de regio. (tarief gem. 
Oude IJsselstreek is 
momenteel  0,14228% 
en landelijk is dit 0,123% 
van de econ. waarde  
van de woning).  
Het effect van een 
jaarlijkse 
woonlastenstijging van 
3% over 4 jaar is in 
totaal een stijging van 
12,55% t.o.v. 2014.  
Voor een woning met 
een economische 
waarde van  € 200.000 
betekent  dit een stijging 
van woonlasten van € 
684,56 in 2014 tot € 
770, 48 in 2018.  
 
 



QUICK SCAN WERKAKKOORD 
14ini01705 

 
Nr. onderwerp Welke kansen en 

mogelijkheden zijn 
hiervoor of ontstaan 
hierdoor?  

Financiële consequenties Juridische  
consequenties 
 

Gevolgen voor 
samenleving 

Toelichting 
 
 

2 In verband met de 
afvalstoffenheffing komt 
er een toets van het 
bestaande 
ophaalsysteem en de 
ophaalfrequentie, met 
aandacht voor het snoei-
afval, drankenkartons en 
een afvalbrengpunt. Er 
komt geen diftar en 
(vanwege de geringe 
meerwaarde) geen 
ander containersysteem 
 
 

De grondstoffen die in 
afval zitten worden 
steeds waardevoller. Nu 
zit in de grijze container 
nog 60% herbruikbare 
grondstoffen. Er komt 
een moment dat het 
verwerken van restafval 
duurder is voor de 
inwoners dan het 
hergebruiken.  
Wij bieden ruimte aan de 
samenleving om meer 
initiatieven te ontplooien 
op kleine of grotere 
schaal om de 
herbruikbare 
grondstoffen te winnen.   

De gemeente heeft nu 
aanzienlijk lagere kosten 
voor afval dan andere 
vergelijkbare gemeentes.  
 

De gemeente heeft een 
wettelijke  zorgplicht voor 
gescheiden ophalen van 
huishoudelijk afval.  
 
De gemeente haalt de 
landelijke scheidingsnorm 
van 65% niet.(we hebben 
54%). Deze norm wordt op 
termijn verhoogd naar 75%. 
Er zijn mogelijk sancties 
vanuit het rijk als de normen 
niet gehaald worden. Dit is 
nog niet duidelijk. 
 

Mensen willen graag afval 
scheiden. Zeker als het geld 
kan gaan opleveren voor 
henzelf of voor bijvoorbeeld 
de school of vereniging (zie 
het ophalen van oud 
papier). De gemeente kan 
de samenleving prikkelen 
en aanjagen om meer met 
deze mogelijkheden te gaan 
doen.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het VANG 
(beleidsdocument Van 
Afval Naar Grondstof) 
zullen met de raad de 
beleidskeuzen gemaakt 
worden in het najaar van 
2014. 
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3 De leningenportefeuille 
gaat terug van 106 
miljoen euro in 2014 
naar maximaal 90 
miljoen euro in 2018. 

Door als uitgangspunt te 
hebben dat er minder 
door de gemeente wordt 
geïnvesteerd ontstaat er 
ruimte voor een gesprek 
over wat de overheid 
moet doen en wat 
anderen doen. Co-
financiering is een 
mogelijkheid om 
investeringen door de 
overheid te verminderen. 
Daarnaast worden de 
dilemma‟s die hierdoor 
ontstaan, besproken in 
de samenleving. In de 
samenleving kan richting 
worden gegeven aan 
welke investeringen wel 
door de overheid worden 
gedaan.  

De kapitaallast wordt zo‟n € 
4 ton lager (uitgaande van 
huidige rentes). Dit levert 
ruimte op in de 
exploitatiebegroting. De 
investeringsruimte loopt 
terug. 

Alleen als besloten wordt al 
aanbestede projecten te 
schrappen, zijn er juridische 
consequenties verbonden.  

In de samenleving zal meer 
gesprek ontstaan over wat 
gezien wordt als 
waardevolle investering en 
waar de samenleving 
minder geld voor over heeft. 
Ook worden nieuwe 
allianties gesmeed, doordat 
nieuwe financieringsvormen 
of andere manieren van iets 
realiseren worden 
gevonden om projecten die 
niet (volledig) door de 
overheid worden 
gefinancierd van de grond 
te krijgen.  
Als er structureel minder 
geld wordt uitgegeven aan 
basisvoorzieningen als 
riolen en wegen, neemt de 
kwaliteit van de 
leefomgeving af.  
 

 

4 Er komt een overzicht 
en analyse van de 
openstaande reserves 
en voorzieningen 

Dit overzicht draagt bij 
aan een transparante 
overheid.  Het wordt 
duidelijk waar de 
overheid geld aan 
uitgeeft.  

Financiële consequenties 
ontstaan alleen als 
reserves en voorzieningen 
worden aangepast. Met de 
daardoor vrijvallende 
(incidentele) gelden kunnen 
eenmalig andere 
doeleinden worden 
gefinancierd. 

Een dergelijk overzicht kan 
gevoelige informatie 
bevatten. 

Voor de samenleving is 
helder waar de gemeente 
geld aan wil uitgeven. Dat 
kan leiden tot meer 
initiatieven vanuit de 
samenleving om zaken op 
een andere manier aan te 
pakken. We gaan daar 
graag over in gesprek.   

Jaarlijks analyseert de 
gemeente nut en 
noodzaak van 
bestaande reserves.  
Daar waar geen duidelijk 
nut meer is voor een 
reserve wordt deze 
opgeheven en gaat het 
saldo naar de algemene 
reserve. 
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5 Er komt een 
ontschotting van de 
openstaande kredieten 
voor 
leefbaarheidsinitiatieven. 

In de raad is vastgesteld 
dat voor het toekennen 
van geld voor 
leefbaarheidsinitiatieven 
drie criteria gelden:   

1. optimaal gebruik 
van eigen kracht 

2. bijdragen aan 
omschreven 
maatschappelijk
e effecten 

3. optimaal gebruik 
van andere 
financieringsbro
nnen 

 
 
 

Inzetten van (incidenteel) 
voordeel op kapitaallasten 

Ontschotting heeft geen 
juridische consequenties   

De samenleving heeft 
ruimte om 
leefbaarheidinitiatieven te 
ontplooien.  

We maken sinds begin 
2014 gebruik van 
ontschotte 
leefbaarheidskredieten. 
Daar waar mogelijk 
restantkredieten worden 
afgesloten kan het 
restant eventueel 
toegevoegd worden aan 
de 
leefbaarheidskredieten. 
Zie ook bijlage 2.  

 
ZORG EN WELZIJN 
 

6 Minimaal 1% van de 
rijksgelden voor de Wmo 
wordt ingezet voor 
preventieve maatregelen 
voor gezonde, vitale en 
zelfredzame inwoners. 

We willen helder krijgen 
hoe investeren in 
gezonde, vitale en 
zelfredzame inwoners 
leidt (op termijn) tot 
vergroting van de 
leefbaarheid en mogelijk 
tot een besparing in 
curatieve gemeentelijke 
uitgaven. Door goed te 
weten hoe oorzaak in 
gevolg in elkaar zit, 
kunnen we gefundeerde 
keuzes maken welke 
preventieve maatregelen 
we nemen.  

Aan de curatieve zijde van 
de Wmo zitten enkele 
open-einde-regelingen. Dit 
vraagt om actief handelen 
van de gemeente om 
binnen de begroting te 
blijven bij de Wmo.   
Door meer te investeren op 
preventie, kan  op termijn 
de kans op een 
overschrijding van het 
begrotingsbudget 
(uitvoeringsbudget 
Zorgloket)  worden 
verkleind. 
 

Geen Investeren op preventieve 
maatregelen vraagt om een 
andere kijk op zorg en 
welzijn in de samenleving. 
Het voorkomen van een 
zorgvraag, of een 
verzwaarde zorgvraag, 
levert een voordeel op. 
Tegelijkertijd wil het college 
een vangnet bieden voor 
iedereen die hulp nodig 
heeft..  
 

De huidige Wmo-
middelen bedragen 
indicatief 5,3 miljoen 
euro. Momenteel wordt 
meer dan 1% ingezet 
voor preventieve 
maatregelen.  
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VERENIGINGEN EN VOORZIENINGEN 
 

7 Er komt een toets op 
incidentele en vaste 
evenementensubsidies 

Herijking van het 
subsidiebeleid start bij 
het de vraag wat een 
evenement bijdraagt aan 
gewenste 
maatschappelijke 
effecten. Wie verbindt, 
activeert, motiveert het 
evenement? Welke 
doelgroepen zijn 
betrokken? Levert het 
evenement 
kruisbestuiving op en is 
daarvan door anderen te 
leren? Op basis van dit 
type criteria wordt het 
subsidiebeleid herijkt.  

Vooralsnog geen financiële 
consequenties 

Bij wijziging in beleid moet 
mogelijk een 
overgangsregeling in acht 
worden genomen.  

De samenleving kan een 
gericht beroep doen op 
haar eigen kracht en 
zelforganiserend vermogen 
bij evenementen die niet 
door de overheid financieel 
worden ondersteund. Voor 
de evenementen die dat wel 
hebben, is er een helder 
maatschappelijk effect 
gedefinieerd.  

 
 

8. De toeslag van 2% op 
investeringen voor kunst 
wordt afgeschaft en 
omgezet in een toeslag 
van 2% voor 
leefbaarheidsinitiatieven 

Deze maatregel verruimt 
de mogelijkheid om in te 
kunnen spelen op 
initiatieven uit de 
samenleving aanzienlijk. 
Inwoners krijgen meer 
(financiële) 
mogelijkheden om met 
ondersteuning vanuit de 
gemeente invulling te 
geven aan de lokale 
behoefte. 

Door dit voorstel worden 
middelen anders 
geoormerkt. Dat heeft geen 
financiële consequenties 
voor de hele begroting. Het 
verminderen van het 
investeringsbedrag per jaar 
(zie punt 3) heeft direct 
invloed op de beschikbare 
middelen voor 
leefbaarheidsinitiatieven.  
 
 

Mogelijk moet een aantal in 
gang gezette initiatieven op 
het terrein van kunst en 
cultuur die al in de 
kinderschoenen staan 
worden stop gezet.  
Het doorvoeren van deze 
maatregel is echter vrije 
beleidsruimte van de 
gemeente. 

Inwoners krijgen ruimere 
mogelijkheden om 
initiatieven met financiële 
ondersteuning vanuit de 
gemeente te ontplooien. 
Hierbij wordt wel steeds 
beoordeeld hoe en aan 
welk maatschappelijk effect 
een initiatief bijdraagt. Een 
bijdrage aan een 
leefbaarheidsinitiatief is 
principieel eenmalig en leidt 
niet tot exploitatiekosten. 
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9  Onderhoud van nieuwe 
en bestaande 
sportvoorzieningen 
wordt aan gebruikers 
overgedragen na 
aanpassing van de 
subsidie, waarna de 
huurprijs vervalt. 

Door het onderhoud over 
te dragen ontstaan er 
nieuwe mogelijkheden 
voor allianties van de 
sportverenigingen met 
bijvoorbeeld bedrijven. 
Bovendien zorgt eigen 
beheer vaak voor meer 
zorgvuldigheid bij het 
gebruik en het aan laten 
sluiten van het beheer op 
de wijze van gebruik van 
de sportvoorziening.  

Afhankelijk van hoe de 
overdracht vorm krijgt, moet 
mogelijk rekening worden 
gehouden met het 
verstrekken van een 
„bruidsschat‟. Op lange 
termijn kan een 
exploitatievoordeel worden 
behaald, wanneer de 
gemeente geen 
sportaccommodaties meer 
exploiteert.  

Bij de overdracht van het 
onderhoud van de 
sportvoorzieningen moeten 
heldere afspraken worden 
gemaakt over 
verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid.   

Over het algemeen blijkt dat 
er in de samenleving 
voldoende kracht, kwaliteit 
en inzet is om het 
onderhoud uit te voeren. Dit 
vraagt om inzet van 
vrijwilligers en zorgt er 
tegelijkertijd voor dat 
sportvoorzieningen 
betaalbaar blijven.  

  

 
WERKEN 
 

10 Als mensen met een 
uitkering zich dienstbaar 
willen maken aan de 
gemeenschap, wordt dit 
mogelijk gemaakt.  

Mensen willen graag 
middenin de 
samenleving staan. 
Dienstbaarheid aan die 
samenleving is daar een 
duidelijk voorbeeld van. 
Het college wil de 
mogelijkheid creeeren 
om 
werkervaringsplaatsen 
en leerwerkplekken te 
maken. Daarnaast wil het 
college drempels 
opheffen die nu de inzet 
van mensen met een 
uitkering hindert.  

Doordat mensen met een 
uitkering zich dienstbaar 
maken aan de 
gemeenschap, zou dit 
kunnen leiden tot sneller 
betaald werk vinden 
(mensen blijven immers 
middenin de samenleving 
staan). Hierdoor kan de 
aanspraak op uitkeringen 
afnemen. Daarnaast blijven 
mensen actief onderdeel 
van de samenleving. 
Hierdoor neemt de kans op 
het ontstaan van een 
zorgvraag af.  
 
 
 
 
 
 

Ja. Er moeten afspraken 
worden gemaakt met het 
UWV over dat mensen 
ruimte krijgen om hieraan 
tijd te besteden. Op dit 
moment kan het UWV 
besluiten om te korten op 
een uitkering als iemand niet 
volledig beschikbaar is voor 
werk door o.a. 
vrijwilligerswerk.  
 

Actieve deelname aan de 
gemeenschap is goed voor 
het welzijn van mensen. 
Hierdoor zijn mensen nuttig 
en actief, hebben ze een 
netwerk om op terug te 
vallen en vergroten zij de 
kwaliteit van leven.  
Daarnaast kan de 
ongehinderde inzet voor 
vrijwilligerswerk ook 
verenigingen en andere 
organisaties helpen bij hun 
exploitatie.  

Er moeten drempels 
worden geslecht om dit 
mogelijk te maken.  
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WONEN 
 

11 Voor leegstaande 
panden / rotte kiezen 
komt er de mogelijkheid 
om ze om te zetten van 
winkels / kantorennaar 
woningbouw. Ook de 
aanloopstraten naar 
geconcentreerd 
winkelgebied kunnen op 
deze manier worden 
opgepakt 

Het college wil de 
samenleving de ruimte 
geven om initiatieven tot 
bloei te laten komen. De 
gemeente stimuleert , 
verbindt en prikkelt om 
tot die nieuwe initiatieven 
te komen. De 
regelgeving van de 
overheid moet niet 
knellend werken voor het 
opheffen van rotte 
kiezen. We willen een 
vorm van 
bestemmingsplannen 
vinden die 
functieverandering of 
sloop makkelijker maakt.  
In samenspraak met de 
eigenaren en 
belanghebbenden 
kunnen nieuwe 
initiatieven vorm 
gegeven worden 
(voorbeeld Het Klooster) 

Verschuiving van 
woningbouwcontingentering 
kan financiële 
consequenties hebben voor 
de bestaande locaties. Er 
zijn immers geen vrije 
contingenten beschikbaar,  
Er moet worden berekend 
welke kosten er zijn 
verbonden aan het vrij 
maken van contingenten. 
De kosten moeten worden 
afgewogen tegen de 
kansen (en mogelijke 
financiële voordelen) die 
daardoor ontstaan. 
Eventueel kan het dilemma 
vervolgens terug worden 
gelegd in de samenleving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier gaan diverse 
procedures lopen waarbij 
bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden 
ontstaan (vb. planschade, 
bestemmingsplanwijzigingen 
etc.) 

De zeggenschap over de 
eigen leefomgeving neemt 
toe als initiatiefnemers 
makkelijker zaken kunnen 
realiseren.  
De centra van kernen 
blijven zo leefbaar en 
gevarieerd. Het is een 
verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit van de 
leefomgeving.  

Aanpassen van huidige 
bestemmingsplannen 
(risico op planschade 
voorkomen). 
Publiekrecht. 
Mogelijk ook aanpassen 
van contracten met 
ontwikkelende partijen. 
Privaatrecht. 
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12 Ook in het buitengebied 
is aandacht voor 
verandering van functies 
van vrijkomende 
gebouwen.   

In het buitengebied 
komen de komende jaren 
veel gebouwen leeg. In 
de samenleving kan 
gesprek ontstaan over 
het hergebruik van de 
vrijgekomen gebouwen.  
De leefbaarheid van het 
platteland is gediend met 
aandacht voor 
functieverandering. 
Daarnaast kan ook het 
stimuleren van sloop van 
gebouwen een 
mogelijkheid zijn.  
Buurten kunnen samen 
een toekomstvisie 
vaststellen om te bezien 
wat in hun buurt 
wenselijk is. 
Ondernemers hebben 
hier natuurlijk ook een 
sturende rol in.  

Functieverandering heeft 
geen directe financiële 
consequenties.  

 

Verandering van functies zal 
via 
bestemmingsplanwijziging 
tot stand komen. Standaard 
publiekrechtelijke rol van de 
overheid. Hier gaan diverse 
procedures lopen waarbij 
bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden 
ontstaan (vb. planschade, 
bestemmingsplanwijzigingen 
etc.) 

De leefbaarheid van het 
buitengebied wordt in stand 
gehouden door actieve 
buurten die samen zoeken 
naar mogelijkheden voor 
vrijgekomen gebouwen.  

 

Verschillende 
economische sectoren 
kunnen juist in dit type 
gebouwen worden 
gestimuleerd en 
gefaciliteerd. Met het 
onderzoeken van 
mogelijkheden hiervoor 
(verkennend 
marktonderzoek) kan de 
gemeente buurten  en 
(startende) ondernemers 
helpen om op nieuwe 
ideeën te komen.   

13 Het beschikbare 
woningcontingent kan 
worden ingezet voor 
kleinschalige 
bouwplannen, die 
concrete 
doelgroepwensen 
mogelijk maken   

Door 
woningbouwcontingenten 
vrij te maken, dan 
ontstaat er voor diverse 
kernen een mogelijkheid 
om dit soort plannen te 
ontwikkelen. Het initiatief 
ligt hierbij in de 
samenleving.  

Zie punt 11. Zie punt 11. Er ontstaat zo ruimte voor 
andere samenlevings- 
vormen en voor andere 
wijze van wonen (zoals een 
gemeenschap van 
zelfvoorzienende ouderen). 
Kleine kernen krijgen 
mogelijkheden om in lokale 
behoeften te voorzien.  
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14 Bij renovaties van oude 
woonwijken is meer 
ruimtelijke kwaliteit 
mogelijk, onder andere 
door extra sloop en 
omzetten van 
rijwoningen in 2-onder-
1-kap. 

Door verdunning ontstaat 
ruimte om elders nieuw 
te bouwen. 
 
Verdunning geeft minder 
risico op waardedaling 
van het woningen. 
 

De eventuele financiële 
consequenties zijn een 
verantwoordelijkheid van de 
investeerder.  

Meer flexibiliteit aanbrengen 
in bestemmingsplannen. 
Onderzoeken wat de voor- 
en nadelen zijn. 
Hier gaan diverse 
procedures lopen waarbij 
bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden 
ontstaan (vb. planschade, 
bestemmingsplanwijzigingen 
etc.). 

Verbetering woon- en 
leefklimaat 

De enige buurt waar 
grootschalige renovatie 
plaatsvindt, is de 
Vogelbuurt in Ulft. Hier 
is in overleg met Wonion 
al maximale flexibiliteit in 
het bestemmingsplan 
opgenomen. 
 

15 De functionaliteit van de 
welstandscommissie 
wordt heroverwogen 

We onderzoeken hoe de 
buurt een rol kan krijgen  
bij het bouwplan. Een 
welstandscommissie 
hoeft alleen maar in 
specifieke gevallen een 
uitspraak te doen.  

Het kan de kosten van de 
welstandscommissie 
verlagen. 

In de Woningwet en het Bor 
staan bepalingen omtrent de 
welstandscommissie.  
Aanpassen van de 
functionaliteit moet hieraan 
worden getoetst.  

De procedures bij het 
bouwen kunnen worden 
verminderd. Buren gaan 
met elkaar in contact over 
bouwplannen. Er ontstaat 
zo de noodzaak om in de 
buurt draagvlak te 
verwerven voor de plannen. 
Dit legt een andere focus 
dan alleen het voldoen aan 
welstandseisen.  

Consequenties van 
afschaffing 
welstandscommissie op  
de ruimtelijke kwaliteit 
zijn onbekend, dit moet 
nader onderzocht 
moeten worden. 

16 Voor de financiering van 
cultuurhistorisch 
onderhoud van 
monumenten, 
waaronder molens en 
kerken, wordt 
samengewerkt met 
dorpsorganisaties  

De samenleving kan zelf 
op zoek gaan naar 
mogelijkheden voor deze 
financiering. Bij een groot 
maatschappelijk belang 
kunnen individuen, 
bedrijven en fondsen een 
bijdrage leveren. Dat 
soort plannen en 
initiatieven wil dit college 
graag honoreren met een 
(eenmalige) bijdrage.  
 
 
 
 

Geen. Financiering van 
monumentenonderhoud 
vindt plaats via subsidiering 
van de eigenaren. 
Samenwerking kan extra 
inkomsten opleveren door 
crowdfunding. 

Geen. Samenwerking tussen 
eigenaren van monumenten 
en dorpsorganisaties is o.a.  
zinvol als er nieuwe 
bestemmingen voor het 
monument moeten worden 
gezocht (bijvoorbeeld bij 
leegkomende kerken).   
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ENERGIE 
 

17 Het windpark „De 
Tol‟moet rechtstreeks 
maatschappelijk 
rendement voor de 
nabije inwoners 
opleveren  
 
 

Het draagvlak voor 
windenergie zal groter 
worden als omwonenden 
participeren en een 
rendement halen uit de 
een windpark ((naast 
Netterdensestraat ook de 
Papenkampseweg). Dit 
geldt ook voor andere 
vormen van 
maatschappelijk 
rendement. 
 
De AGEM kan hier een 
rol in spelen. 

De omwonenden en dorpen 
waar de windparken staan 
profiteren financieel. (zie 
toelichting).  
 
Er zal veel meer budget in 
Netterden zijn voor sociaal 
culture activiteiten.   

In de anterieure 
overeenkomst is een 
compensatie vastgelegd. 
De invloed van de gemeente 
op andere vormen van 
rendement  ( een 
participatieregeling zoals 
winddelen)  voor 
omwonenden is beperkt en 
niet juridische afdwingbaar. 
 
Het  bestemmingplan is 
inmiddels door de raad 
goedgekeurd. (zie 
toelichting). Bij eventuele 
bestemmingsplanwijzigingen 
mogelijkheid tot indienen 
zienswijze en eventueel . 
beroep. Vergunning tot 
bouwen evt. bezwaar. 
 
 

Meer draagvlak voor 
windenergie, financieel 
voordeel voor 
omwonenden.(Zie andere 
kolommen) .  

In de anterieure 
overeenkomst met de 
initiatiefnemers is 
vastgelegd dat er 
minimaal € 10.000 per 
jaar (looptijd 15 jaar) 
wordt uitgekeerd aan 
een lokale stichting. De 
stichting zal de gelden 
uitkeren aan initiatieven 
die bijdragen aan de 
leefbaarheid en sociale 
cohesie in Netterden, 
Wals en Wiek en Milt. 
Daarnaast zijn er 
onderhandelingen met 
de AGEM over een 
participatievorm (zoals 
“winddelen”) voor 
omwonenden. 
Omwonenden kunnen 
zo via de 
energierekening 
profiteren van de 
windmolens. Deze 
zaken zijn niet af te 
dwingen en hangen af 
van de bereidheid van 
de verschillende 
deelnemende partijen. 
 
Ook bij 
Papenkampseweg deze 
lijn volgen 
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18 Er wordt niet ingezet op 
een gemeentelijke 
bijdrage aan nieuwe 
grootschalige projecten 
voor duurzame energie, 
maar op mogelijkheden 
van kleinschalige 
opwekking ervan, in het 
bijzonder zonnepanelen.  

Er zijn veel 
mogelijkheden voor 
kleinschalige opwekking 
van energie. Er is 
hiervoor beleidsruimte. 
Belangrijk zijn de 
initiatieven in de 
samenleving. Deze 
kunnen we faciliteren, 
aanjagen en prikkelen. 
 
Daarnaast kan de 
gemeente in 
samenwerking met 
netwerkpartners ook op 
zoek naar de 
mogelijkheid om 
energieneutraal(er) te 
worden stimuleren. 
Inwoners die dat graag 
willen, worden 
gefaciliteerd in het 
energieneutraal maken 
van de woning zodat 
afkoppeling van 
aardgasnet mogelijk 
wordt.  
Daarnaast kan ook nog 
gedacht worden aan een 
andere waterhuishouding 
rondom woningen, 
waarbij afvalwater ter 
plekke wordt gezuiverd.  
  
 
 
 

De investeringen worden 
gedaan door de 
initiatiefnemers en burgers  
die blijven gelijk. Zonne-
energie wordt financieel 
steeds aantrekkelijker, en 
levert een financieel 
voordeel op.  
 
Er zijn geen directe 
financiële consequenties 
voor de gemeente, omdat 
de gemeente zelf niet 
investeert in duurzame 
energie projecten.  
 
Stimulering van zonne-
energie kan financiële 
consequenties hebben als 
de gemeente subsidie of 
duurzaamheidleningen wil 
gaan verstrekken. Het 
voordeel ligt bij de 
inwoners. 
 
De gemeente zal slim 
omgaan met in te zetten 
middelen, zodat een 
maximaal effect kan 
worden bereikt.  

Soms kan de gemeente 
grootschalige projecten niet 
weigeren bijvoorbeeld als 
het project in het 
bestemmingplan past.  
 
 

Mogelijk in strijd met het 
Akkoord van Groenlo 
(energieneutrale regio) en 
Tijd voor nieuwe energie.  
 
Afspraken in de regio 
(2020) komen mogelijk 
onder druk te staan omdat 
het milieurendement van 
kleinschalige projecten is 
lager dan die van 
grootschalige projecten. Om 
de doelstelling te halen 
zullen er veel kleinschalige 
projecten gerealiseerd 
moeten worden (ivp een of 
enkele grote projecten). 
 
 
 

Er zitten nu 3 grote 
projecten voor 
duurzame energie in 
een ver gevorderde 
stadium van 
voorbereiding (Wind 
Den Tol, Wind BAM en 
Biogas BVA). Door deze 
drie projecten zetten we 
al een flinke stap in de 
ambitie om 
energieneutraal te 
worden. Besparingen in 
de bestaande bouw, bij 
bedrijven, verkeer en 
industrie blijven echter 
ver achter op de 
doelstellingen uit 2011 
(Tijd voor Nieuwe 
energie). 
De AGEM heeft als 
aanjager voor oa 
opwekking van 
duurzame energie een 
belangrijke rol (o.a. het 
project zonnepanelen 
voor asbest) 
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VERKEER 
 

19 Voor openbaar vervoer 
wordt het idee van de 
dorpsauto uitgewerkt 
(een soort buurtbus 
maar dan per dorp). De 
budgetten voor 
leerlingenvervoer en 
regiotaxi kunnen anders 
worden ingezet. 

De samenleving is aan 
zet om na te denken hoe 
we samen vervoer 
efficiënt organisaiteren. 
Vanuit de behoefte en 
het aanbod in de 
samenleving. Zo worden 
mensen minder 
afhankelijk van door de 
overheid gefaciliteerd 
vervoer en krijgen ze 
meer zeggenschap.  

Mogelijk provinciale 
subsidie voor project 
Dorpsauto. Subsidiebedrag 
nog niet bekend.  
Het project kan uiteindelijk 
een kostenbesparing 
opleveren, vanwege het 
efficiënter organiseren van 
vervoer.  
 

Onbekend. De wettelijke 
vervoersplicht (voor 
bijvoorbeeld 
leerlingenvervoer en 
zorggericht vervoer) die een 
gemeente heeft wordt 
uitbesteed aan een 
vrijwilligersorganisatie. Nog 
niet bekend of dit juridisch in 
alle gevallen is toegestaan. 
De oplossing is het pilot-
karakter van het project, 
waarin mogelijk meer is 
toegestaan. 

Openbaar vervoer bereikt 
ook de kleine kernen waar 
geen bus- of 
treinverbindingen zijn. De 
waardering van 
vrijwilligersvervoer ligt 
hoger dan het reguliere 
openbaar vervoer. 
Consequenties voor 
inwoners kunnen ontstaan 
door gewijzigde 
vervoerstarieven. 

Indien de provincie 
Gelderland het pilot-
project niet 100% 
financiert, zal een 
gemeentelijke bijdrage 
noodzakelijk zijn om het 
project op te kunnen 
starten..  

20  Er wordt ingezet op een 
gemeentelijke rol en 
verantwoordelijkheid 
voor de handhaving van 
verkeersregels. Hiermee 
kunnen de kosten voor 
een verkeersveilige 
infrastructuur worden 
beperkt. 

De samenleving wordt 
meer betrokken bij 
(vermeende) problemen 
in het verkeer. Er wordt 
ter plekke gekeken met 
alle betrokkenen naar 
wat de problemen en 
mogelijke oplossingen 
zijn. Er worden zo weinig 
mogelijk regels gesteld. 
Die regels worden strikt 
gehandhaafd. De buurt 
kan een rol spelen in het 
oproepen van een 
handhaver bij 
probleemsituaties.  
 
 
 
 

Het aannemen van een 
extra handhaver (1 fte) of 
het inhuren van een agent 
brengt kosten met zich 
mee. Dit staat echter niet in 
verhouding tot de hoge 
kosten van veel 
verkeersmaatregelen zoals 
rotondes, plateaus en 
verkeerslichten. 

Het is de vraag of dit 
juridisch haalbaar is.  
Verkeershandhaving is een 
wettelijke taak van de politie. 
Een oplossing kan het 
starten van een pilot-project 
zijn, waarin mogelijk meer is 
toegestaan. 

Er kan beter ingespeeld 
worden op wensen van 
inwoners om 
verkeersovertreders aan te 
pakken. Hierdoor neemt 
(het gevoel van) 
verkeersveiligheid toe. 

Een gemeentelijke  
handhaver mag alleen 
op het gemeentelijk 
wegennet handhaven. 
Snelheidshandhaving is 
juridisch nog niet 
toegestaan. Deze taak 
ligt bij de politie.  
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AANVULLENDE AFSPRAKEN 
(voor onderwerpen die niet in het procesakkoord staan, gelden de volgende afspraken) 
 

 
DRU 
 

21 Er komen geen nieuwe 
ontwikkelingen op het 
DRU-industiriepark. 
Bestaande activiteiten 
worden gerespecteerd. 
Aan partners wordt 
ruimte gelaten voor 
andere invulling 
daarvan. Zo kan het 
Ketelhuis een andere 
invulling krijgen dan 
hotel.  

Het college biedt in 2014 
helderheid over de 
investeringen, 
eigendomsverhoudingen 
en gebruikersexploitaties 
van alle functies op het 
DRU-industriepark.  
De samenleving en 
investeerders zijn aan 
zet om eventuele verdere 
ontwikkelingen te doen.  

De panden waar de 
gemeente de eigenaar van 

is, worden minimaal 
kostendekkend 
geëxploiteerd. Dit geldt 
niet voor de DRU 
Cultuurfabriek, die een 
exploitatiesubsidie 
behoudt. Dat vraagt voor 
sommige panden nog 
voor een (aanvullende) 
exploitant.   

Het bestemmingsplan voor 
de Cité Industrielle is 
definitief, muv enkele 
onderdelen. 
Met name de 
woonbestemming op het 
ketelhuis kan juridische 
consequenties hebben.  
Maar mogelijk koopt een 
derde partij het gebouw. 

Gevolgen voor 
samenleving: 

 Economische, 
recreatieve en 
culturele 
ontplooiing van de 
samenleving. 

 Meer 
mogelijkheden 
voor wonen. 

 Mogelijkheden 
voor woon-zorg. 

 Lichtkunstwerk en 
aanlichten van de 
Watertoren 
vergroten de 
aantrekkingskracht
. 

Op lange termijn kunnen 
een Depotmuseum en 
dergelijke een 
doorontwikkeling zijn. 
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22 De functie van de 
overkant van de Oude 
IJssel wordt beperkt tot 
parkeervoorziening en 
evenemententerrein. 

De maatschap Lubbers 
wordt gefaseerd 
uitgeplaatst. Het college 
geeft binnenkort in de 
gemeenteraad een 
toelichting hierop.  

DRU Park: kosten 
parkeerterreinen tlv 
gemeente.  
Infrastructuur in het 
gebiedv en 
landschappelijke inpassing 
daarvan komen 
grotendeels ten laste van 
TENNET (ihkv het 
Landschapsplan, 
onderdeel van het 
Rijksinpassingsplan). 
 

Aanpassing van het 
bestemmingsplan voor de 
overkant van de Oude 
IJssel. 

Gevolgen voor de 
samenleving: 

 Zo optimaal 
mogelijke 
inpassing 380 kV 
lijn 

 Betere agrarische 
structuur 

 Betere 
parkeermogelijkhe
den tbv 
evenementen, SSP 
HAL, ICER en 
dergelijke. 

 Verkeersveilige 
afwikkeling via 
rotonde. 

 

23 In het kader van het 
DRU-herstelplan wordt 
na het beëindigen van 
de Smeltkroes-regeling 
vanaf 2018 de 
aanvullende subsidie 
(dankzij de huur onder 
de kostprijs) verminderd 
door de bijdrage van 
gebruikers te herzien.Er 
komt een risico analyse 
met betrekking tot de 
DRU-bijdrage uit de 
voorzieningenreserve 
Cultuurcluster en het 
dividend BNG 2006  

Het cultuurcluster wordt 
uitgedaagd om met een 
duurzame oplossing te 
komen voor de 
exploitatie die 
onafhankelijk is van de 
aanvullende Smeltkroes 
regeling van de 
gemeente. De 
samenleving, fondsen, 
sponsoren kunnen 
bijdragen aan deze 
voorziening.  

t/m 2018 kan de bijdrage 
van € 275.000 onttrokken 
worden uit de reserve.  

Geen juridische 
consequenties 

We zoeken naar een frisse, 
commerciële en culturele 
insteek. Door de 
samenleving (inclusief het 
bedrijfsleven) nog meer te 
betrekken, neemt de 
betrokkenheid bij het 
cultuurcluster verder toe. 
Cultuur wordt 
laagdrempeliger, zonder 
aan kwaliteit te hoeven 
inboeten.  
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REGIONALE SAMENWERKING 
 

24 Het college zal de 
initiatieven voor 
intergemeentelijke en 
grensoverschrijdende 
samenwerking 
intensiveren. Fusies met 
omliggende gemeenten 
zijn niet aan de orde.  

De gemeenten in de 
Achterhoek praten al 
langer over 
samenwerken. De wijze 
waarop die 
samenwerking tot stand 
komt, verschilt nogal. 
Oude IJsselstreek zet in 
op een gelijkwaardig 
partnerschap met andere 
gemeenten, organisaties 
in de Achterhoek en in 
Duitsland. Die 
samenwerking kan veel 
verschillende vormen 
aannemen. Leidend is 
het maatschappelijk 
effect wat ermee wordt 
beoogd. 

Samenwerking vraagt vaak 
om een behoorlijke 
investering in tijd (en dus 
loonkosten) voordat er 
resultaten kunnen worden 
geboekt. 

Als er gemeenschappelijke 
regelingen worden gevormd 
of ontbonden, zijn er 
juridische consequenties.  
Het maken van afspraken 
kan ook laagdrempelig en 
niet gejuridiseerd, waardoor 
wel helder is hoe wordt 
samengewerkt, zonder dikke 
overeenkomsten te sluiten.  

Regionale 
samenwerking levert op 
lange termijn mogelijk 
grote voordelen op voor 
de samenleving. Het 
vergroten van de 
bereikbaarheid en het 
aansluiten op de 
arbeidsmarkt van 
Duitsland zijn 
voorbeelden van 
effecten die van belang 
zijn voor bedrijven en 
inwoners. Regionale 
samenwerking kan een 
belangrijke bijdrage 
leveren aan het vitaal 
houden van de 
gemeente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de raad is de 
uitvoeringsagenda van de 
regio Achterhoek vastgesteld 
We sluiten dus aan bij de 
focus die in de 
uitvoeringsagenda is 
aangebracht. Als regio 
trekken we bijvoorbeeld 
samen op als het gaat om 
verbindingen (A18 en dubbel 
spoor). Voor andere 
onderwerpen zoeken we 
coalitiepartners die dezelfde 
doelen nastreven.  
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AUTOMATISERING 
 

25 Er komt een 
projectwethouder die de 
ICT-faciliteiten qua 
doelmatigheid en 
financiën beter 
beheersbaar maakt. 

Het college ziet grote 
kansen voor betere en 
efficiëntere ict faciliteiten. 
De doelmatigheid van de 
huidige afspraken over 
onderhoud worden tegen 
het licht gehouden.  
 
De wethouder kan 
samen met de inwoners , 
gemeenteraad en 
ambtenaren een visie 
ontwikkelen op hoe deze 
digitale overheid eruit 
moet zien.  ICT is het 
fundament van een 
netwerk en de 
samenleving eist dat wij 
op zijn minst voldoen aan 
de eisen van deze tijd.  
 
Eind 2013 is onderzoek 
gedaan de manier 
waarop we ons verder 
moeten ontwikkelen naar 
een digitale overheid. Dit 
in combinatie met het 
onderzoek naar de 
huidige stand van zaken 
van onze ICT maken het 
mogelijk om een gericht 
plan van aanpak te 
maken. 

Er wordt inzichtelijk 
gemaakt wat een effectieve 
en efficiente ict voorziening 
voor een organisaite van 
deze omvang kost.  
ICT moet een grote 
ontwikkeling doormaken, 
daar zijn kosten aan 
verbonden. Deze kosten 
moeten vooraf helder zijn 
en beheersbaar blijven 
gedurende het proces.  

Geen juridische 
consequenties.  

De samenleving 
verwacht dat de 
gemeente steeds meer, 
zo niet alle diensten 
digitaal kan leveren en 
zal op termijn ook 
juridisch de middelen 
krijgen dit kracht 
bijzetten. Bijvoorbeeld; 
daar waar nu de 
digitale weg juridisch 
nog expliciet opgesteld 
moet worden zal deze 
volgend jaar 
waarschijnlijk wettelijk 
(AWB) opengesteld zijn 
tenzij daar een ander 
besluit over genomen 
wordt. De organisatie 
moet hier op voorbereid 
worden. 
 
Uitgangspunt is dat 
zoveel mogelijk Open 
Source software 
gebruikt wordt. Hier 
wordt van afgeweken 
als dit ten koste zou 
gaan van de 
continuïteit in de 
bedrijfsvoering. Het 
doel hiervan is de 
afhankelijkheid van 
grote software 
leveranciers te 

De samenleving is zelf de 
afgelopen jaren veranderd 
op het gebied van 
digitalisering. Als gemeente 
lopen we achter en dat zal 
ons steeds meer worden 
aangerekend. De 
Rijksoverheid heeft een visie 
neergelegd waarbij het de 
verwachting is dat vanaf 
2017 alle transacties met de 
inwoner digitaal moeten 
(kunnen) verlopen. Dit lijkt nu 
nog een brug te ver, maar 
geeft wel aan wat de 
verwachtingen zijn. Inwoners 
verwachten alle informatie en 
gegevens online tot hun 
beschikking te kunnen 
hebben, 24 uur per dag 
producten en diensten te 
kunnen aanvragen. En 
daarbij ook digitaal te kunnen 
samenwerken met elkaar en 
met de gemeente in het 
maatschappelijke netwerk. 
Op dit moment voldoen wij 
niet aan deze verwachtingen 
en zullen grote stappen 
moeten maken om als 
digitale overheid serieus 
genomen te worden. 
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verminderen, maar juist 
ook om kansen te 
bieden aan burgers en 
bedrijven om aan de 
software voor de 
gemeente te 
ontwikkelen. Hierbij kan 
dan mogelijk ook een 
bijdrage worden 
geleverd aan 
doelstellingen op het 
gebied van economie, 
arbeidsmarkt en 
onderwijs. 

 




