
1 
 

Dank u voorzitter 

 

Ik zal tijdens mijn betoog achtereenvolgens een paar onderwerpen bespreken.. Het betreft de 

bedrijvigheid in de gemeente, de krimp, het onderwijs, het armoedebeleid,  de organisatie van de 

gemeente en tot slot de begroting. 

Voorzitter, onze gemeente telt een groot aantal bedrijven. Naast veel MKB en detailhandel hebben 

we traditioneel ook relatief veel maakbedrijven binnen de grenzen. Ze zijn belangrijk voor veel zaken, 

zoals werkgelegenheid, voor welvaart, voor het sponsoren van verenigingen en evenementen en zo 

verder.   

Het is in ons aller belang dat bestaande bedrijven verder groeien. Maar ook dat er nieuwe bedrijven 

bijkomen. Het vestigingsklimaat en de werving van nieuwe bedrijven zijn daarvoor van groot belang. 

Her en der worden opmerkingen gemaakt dat het vestigingsklimaat niet voldoet.  We vinden dat we 

moeten Inzetten op het optimaliseren van het vestigingsbeleid. 

 Dat  kan veel belangen dienen. We hebben immers nog 25 ha gemeentelijke bedrijfsterreinen uit te 

geven.   Investeringen waarmee die de uitgifte ervan versnellen zien we wel zitten. Het kan immers 

veel opbrengsten genereren. Dat heeft overigens alleen zin als ook de rest op orde is.  

D66 zou daarom graag zien dat er nog dit jaar een gedegen onderzoek wordt gestart naar het 

optimaliseren van het vestigingsklimaat en na aar maatregelen die kunnen bijdragen aan de 

stimuleren van de groei van de gevestigde bedrijven. En daarmee doel ik  op de industrie, het mkb en 

de  detailhandel.  

 

In onze lokale economie neemt de toeristische sector een aparte plaats in. Het kan een belangrijke 

motor voor veel zaken zijn. Het trekken van meer toeristen naar gemeente en regio vergt visie en 

beleid. Natuurlijk.  

Maar ook hier is meer. In politiek cafe Piment kwamen laatst ondernemers uit de toeristische sector 

met een opmerkelijke constatering.  

Ze onderschrijven: Met eenvoudige middelen kan heel veel worden bereikt. Goede samenwerking 

tussen de verschillende ondernemers is daarvoor nodig. Samen overleggen, samen de schouders 

eronder, samen aantrekkelijke concepten ontwikkelen. Daar over zijn ze het snel eens. Maar het 

komt er zelden van. 

De constatering was wat treurig. De noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende 

ondernemers uit de sector ontbreekt op dit moment. Ik zie hier een schone taak voor onze 

gebiedsmakelaars. Ze moeten in staat zijn de ondernemers bij elkaar te brengen en de samenwerking 

te stimuleren. Ik roep u van harte op daarop in te zetten.   

Over de krimp in onze gemeente en regio is al veel gezegd.  Als we praten over de krimp, gaat onze 

aandacht in de eerste plaats uit naar het onderwijs. 

 Het basisonderwijs heeft met de krimp al te maken. Scholen in kleine kernen worden kleiner en 

kleiner. De dreigende sluiting van scholen in de kleinere kernen is een beladen onderwerp. De 

leefbaarheid in de kernen wordt er direct gekoppeld.  Volstrekt begrijpelijk.  
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D66 vindt dat met oog op de ontwikkeling van de talenten van een kind,  de kwaliteit van het 

onderwijs  en de kwaliteit van de schoolse omgeving  voorop moeten staan.  Diverse onderzoeken 

wijzen uit dat deze kwaliteiten nauw samenhangen met de omvang van de school. Een aantal van 

400 leerlingen op een school is ideaal.  

De krimp kunnen we niet keren. We moet het helaas onder ogen zien en ons beleid er op 

afstemmen. Dat kunnen we van een bedreiging een kans maken.  

We vinden daarom dat de gemeente in overleg moet treden met de verschillende 

schoolverenigingen in onze gemeente om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen.  

Waar kiezen we voor? Wat zijn de uitdagingen die we dan tegenkomen? Wat zijn de mogelijke 

oplossingen? Nu daarover grondig met zijn allen nadenken is van groot belang voor de toekomst van 

onze kinderen. Ik roep het college op het overleg snel op te starten. 

 

Voorzitter, 

Het is ook u bekend dat een groot aantal inwoners van  de gemeente Oude IJsselstreek onder of 

tegen de armoedegrens aan leven.  

 Armoede leidt vaak  tot schulden , wat verstrekkende gevolgen heeft voor welzijn en gezondheid.  

Ons beleid is om “steeds meer te vertrouwen op de eigen kracht van mensen”.   

Met u constateren we dat  dat inwoners een snel groeiend aantal zaken zelf actief schriftelijk of via 

internet  moet aanvragen en regelen bij overheden en andere instanties/organisaties.  

De papieren bureaucratie in Nederland is echter bijzonder ingewikkeld.  Velen hebben daar 

ondersteuning bij nodig. De krijgen ze nu niet tijdig.  

Er zijn in onze gemeente diverse organisaties betrokken bij de schuldenproblematiek. Ze signaleren 

dat dit niet tijdig krijgen van ondersteuning bij de papieren bureaucratie een belangrijke oorzaak is, 

waardoor mensen in grote financiële problemen komen.   

Dit kan worden verholpen met behulp van een formulierenbrigade. Deze is er in onze gemeente nu 

niet.  

Als D66 zouden we graag zien dat er formulierenbrigade van de grond komt die vooral draait op  

vrijwilligers.  

We weten ook dat er goede ideeën voor zijn, maar dat er nog wat gesmeerd moet worden. In het 

nieuwe denken zoals vastgelegd in het procesakkoord is dit bij uitstek een taak voor de gemeente.   

We zouden daarom graag zien dat de gemeente hierover een overleg opstart met relevante 

organisaties zoals Wonion, Humanitas-thuisadministratie, de Schuldhulpmaatjes, Sociaal 

raadsliedenwerk en de Stadsbank.  

 En om dit te faciliteren vinden we het ook van groot belang dat er een professional als coördinator 

komt. Want dat is echt een taak die te belangrijk is om over te laten aan de kwetsbare inzet van 

vrijwilligers. 

 We zouden graag zien dat de gemeente daarvoor een bedrag ter beschikking stelt uit de post 

leefbaarheidsinitiatieven van 100.000 euro voor een pilot periode van twee jaar. Ik zal hier zo een 

motie voor indienen.  
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Voorzitter, met alle decentralisaties hebben we gezien dat we als gemeente steeds meer in een 

situatie komen waarin we gezamenlijk met andere regionaal samenwerken.  

Dat betekent dat we ons als gemeente steeds meer moeten concentreren op de hoofdzaken, op de 

hoofdlijnen  

 In de visie van D66 kan dat uitstekend, maar er is wel een belangrijke mits.  

Het kan mits de inwoners van de kernen meer verantwoordelijkheid en invloed krijgen op hun 

directe leefomgeving. Het werken met buurtbudgetten is daarvoor een geschikte methode. 

 Op diverse plaatsen in Nederland zijn daar al goede ervaringen mee opgedaan. D66 vindt daarom 

dat er op korte termijn een pilot met buurtbudgetten in onze gemeente moet  worden uitgevoerd. 

Wat D66 betreft met twee kernen die zich hiervoor vrijwillig kunnen melden en dan een jaarbudget 

krijgen van 25000 ieder. Ik zal hiervoor straks een motie mede namens het CDA indienen. 

 

Tja voorzitter en dan de begroting.  

Er zijn al veel dingen over gezegd door de mensen voor mij. Daarom  nu maar enkele opmerkingen. 

De opbrengst van de OZB voor de bedrijfspanden, in jargon de OZB niet woningen,  laat u met 8% 

stijgen.  

Lokale belastingen vormen een onderdeel van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Het lijkt ons heel 

verstandig dat zo gunstig mogelijk te maken.  

Het lijkt ons dan ook veel beter deze  ozb niet te laten stijgen. Ik sluit me daarbij aan bij het voorstel 

van collega Sluiter van de VVD.  

 

Dan een opmerking over de reserves en voorzieningen. Al een aantal jaar is de raad een notitie over 

de reserves en de voorzieningen toegezegd. Nog steeds niet gezien.  

De inkomsten van de gemeente zijn door de decentralisaties behoorlijk gestegen. Tegelijk zien we 

het niveau van het weerstandsvermogen gevaarlijk snel dalen. Er is daarom alle reden om na te 

denken hoe groot de Algemene Reserve minimaal zou moeten zijn.  

Ook moeten we ons afvragen, of we alle reserves  en voorzieningen wel nodig hebben. Of  de buffer 

van de ooit vastgestelde 4,2 miljoen nog steeds voldoet.  

D66 zou daarom graag op korte termijn een notitie hierover van de wethouder krijgen. Kan de 

wethouder die toezeggen. 

D66 maakt zich grote zorgen over  het meerjarig perspectief in de begroting. Ook de snelle 

achteruitgang van het eigen vermogen baart ons grote zorgen.  

Bij de jaarrekening 2013 was er nog zo’n 20 miljoen, Nu krap een vijf maanden later is er nog maar 13 

miljoen over. Liefst 5 miljoen alleen al nodig om de begroting voor 2015 sluitend te maken.   

Dit kan niet veel langer zo door kan gaan.  IK geloof dat inmiddels een meerderheid van de raad 

daarvan wel overtuigd is.  
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De conclusie ligt voor de hand: We zullen het zuiniger aan moeten gaan doen.  

 

D66 stelt daarom voor de kapitaallasten voor nieuwe investeringen in de jaren 2016, 2017 en 2018  

te maximeren op drie ton per jaar in plaats van de nu gereserveerde 600.000 euro per jaar.  

Dit levert in 2016 een bezuiniging van 3 ton op, in 2017 al zes ton en in 2018 liefst 9 ton.  

Daarmee verbetert het financieel meerjarig perspectief  aanzienlijk, terwijl we nog steeds niet bang 

hoeven te zijn voor een standstil.  

We investeren immers nog steeds zo’n 8 miljoen per jaar extra, alleen zullen we projecten moeten 

vertragen in de tijd.  Ik dien hier zo een motie voor in.  

De consequentie is overigens wel dat we heel goed moeten gaan nadenken over waar we nog wel in 

gaan investeren. Mijns inziens is het dan ook de hoogste tijd om  een kerntakendiscussie te voeren. 

Da Ik geloof dat mijn college mevrouw Ermers daar ook al op duidde.  

Voorzitter ik ga afronden: 

D66 ziet graag: 

een gedegen onderzoek naar het vestigingsklimaat voor bedrijven in de gemeente  

een initiatief van de gebiedsmakelaars om  de dialoog tussen de betrokken ondernemers uit de 

toeristische sector te stimuleren 

een overleg met de scholen voor een gedegen krimpplan dat de kwaliteit van het onderwijs en de 

schoolse omgeving garandeert 

een overleg voor het realiseren van een tweejarige pilot met een formulierenbrigade en het 

faciliteren deze vrijwilligersorganisatie met een coördinator, 

Een pilot met buurtbudgetten van 25.000 per jaar voor twee kernen te dekken uit de post 

leefbaarheidsinitiatieven. 

Het niet laten stijgen van de opbrengst OZB niet woningen,  

Een notitie over de reserves, voorzieningen en weerstandsbuffer.  

Het maximeren van de post kapitaallasten nieuwe investeringen voor 2016, 2017 en 2018 op jaarlijks 

3 ton en het vrijkomende geld gebruiken voor het terugbrengen van de financiële tekorten 

Het op korte termijn starten van een kerntaken discussie. 

 

En dan nu de moties. 
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