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Inleiding 
Waarom hebben we een gemeentebestuur? De meeste dingen in het leven gaan toch vanzelf. 
De zon komt op, mensen gaan naar hun werk, kinderen spelen. Daar hoeft de gemeente 
allemaal weinig voor te doen. Soms is een gemeentebestuur echter nodig om dingen, vaak 
tegen de verdrukking in, tot stand te brengen. 
 
Het in stand houden van de verenigings –en culturele infrastructuur bijvoorbeeld. Het behouden 
van cultureel erfgoed, al kost dat veel geld. Het opknappen van de verschillende centra in de 
kernen, ook al vraagt dat om een grote investering. Belangrijke zaken die worden gerealiseerd 
omdat het gemeentebestuur visie toont en erin slaagt om mensen uiteindelijk te winnen voor 
haar ideeën. Keuzes ook waardoor wij boven ons eigen belang uit stijgen door te investeren in 
het collectieve, het niet tastbare. Het zout in de pap.  
 
Wij hebben een gemeentebestuur om er  voor te zorgen dat de dingen die wij belangrijk vinden, 
en die niet vanzelf gaan, mogelijk worden. De PvdA vindt het allerbelangrijkste dat iedereen in 
de Oude IJsselstreek een eerlijke kans krijgt om mee te doen. Dat ongelijkheid, door gebrek aan 
gezondheid of aan geld, of door verschillen in uitgangspositie om welke reden dan ook, wordt 
teruggedrongen. In de begroting willen we dan ook voorstellen zien die dat ideaal dichterbij 
brengen. Voorstellen die geld uittrekken voor de dingen die niet vanzelf tot stand komen maar 
waar wij wel gezamenlijk voor verantwoordelijk willen zijn. 
 
Waarom hebben we een gemeentebestuur? En waarom zou de gemeenteraad ergens geld aan 
uitgeven? Met die vraag in het achterhoofd heeft de PvdA de begroting gelezen. En namens de 
PvdA-fractie moet ik zeggen dat het antwoord niet altijd meevalt. 
 
De PvdA kan niet anders dan concluderen dat de coalitie er in de afgelopen honderd dagen niet 
in is geslaagd om het werkakkoord om te zetten in een begroting met heldere plannen, met 
bijbehorende financiële prioriteiten en concrete doelstellingen. Misschien is dat ook wel de 
bedoeling. Maar het probleem dat daardoor ontstaat is dat u de zaken omdraait. Met deze 
begroting zegt u eigenlijk: geef ons nou maar het geld en dan bedenken we er samen met u en 
de burgers later wel een plan bij. Dat is niet zoals het zou moeten. En wringt met het 
budgetrecht en de controlerende taak van de raad  Als wij niet inzichtelijk hebben waar u uw 
geld aan wilt uitgeven, of wat dat oplevert, kunnen wij daar moeilijk goed- of afkeuring aan 
geven. 



Voorzitter, wij vragen dus vooral of het wat inhoudelijker en concreter kan. We willen niet alleen 
overzicht, maar vooral ook inzicht. Zodat het mogelijk wordt ook echt het inhoudelijk debat aan 
te gaan over de politieke keuzes die hoe dan ook zijn en worden gemaakt.  
 
Het werkakkoord wordt een holle frase als niet wordt uitgelegd hoe we er voor gaan zorgen dat 
de gemeente Oude IJsselstreek echt van iedereen blijft. De PvdA wil graag het debat aangaan 
hoe we gaan voorkomen dat je alleen nog kans hebt op een goede woning als je een goed 
gevulde portemonnee hebt, hoe we bestrijden dat een kans op een baan wordt bepaald door je 
achternaam, hoe we ervoor zorgen dat de kloof tussen mensen met geluk en mensen met pech 
steeds groter wordt. Kortom: hoe we garanderen dat iedereen meeprofiteert en mee kan blijven 
doen. 
 
Het is, en het klinkt in deze tijd misschien ouderwets, maar het is niet anders, het is volgens de 
PvdA onvermijdelijk dat een college en de coalitiepartijen zelf een visie hebben op de 
toekomstige ontwikkeling van de gemeente. De burger verwacht dat ook van haar bestuur.  
We hebben zoals gezegd geen moeite met welke werkwijze dan ook. Wel hebben we moeite 
met teksten her en der die de oude plannen op nonchalante wijze te bekritiseren met 
zogenaamde nieuwe beelden. Daarmee plak je op de voorgangers een cliché dat niet van 
toepassing is. Je hoort als politicus overigens ook te weten dat je nooit iets lelijks zegt over je 
voorganger. Beter nog, je probeert te vermijden dat je überhaupt iets zegt over je voorganger 
anders dan, desnoods obligate, positieve commentaren. Socrates zei al: het geheim van de 
verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar realiseren van 
het nieuwe. 
 
Transparantie 
Dan naar de inhoud van de begroting. In de begroting staat heel vaak openheid en 
transparantie. Met deze teksten lijkt het alsof sprake is van een trendbreuk. De openheid en 
transparantie is door de gemeenteraad en opeenvolgende colleges echter altijd nagestreefd.  
 
Heel soms betrap ik mijzelf echter op een zekere weerzin, omdat het verantwoorden moet 
plaatsvinden tegen wel heel gemakkelijk ingenomen standpunten die helemaal niet raken aan 
het wezen van wat is gerealiseerd. Die weerzin heeft geen betrekking op het verantwoorden – ik 
doe dat graag -, maar komt voort uit het feit dat sommigen zich er wel heel gemakkelijk vanaf 
maken. En ik vindt dan ook dat politici zich niet altijd alles hoeven te laten zeggen met 
geveinsde nederigheid. Er zijn ook in onze gemeente mensen die denken dat intimideren 
'vrijheid van meningsuiting' is. En dat terwijl mensen met een andere mening geen vijanden zijn, 
maar mensen met een andere mening.  
 
Een leefbare gemeente (sociaal domein) 
Dit hoofdstuk in de begroting krijgt vooral tekstueel veel aandacht. De vraag is wel hoe dit 
bijzonder knap en doordacht staaltje theoretisch kaderwerk, zich verhoudt tot de werkelijkheid 
van dementerende ouderen, jeugd in problemen en armoede. Mijn collega Gijs van de Beek is 
daar vorige week uitgebreid op ingegaan en heeft ook voorstellen gedaan die hopelijk helpen 
om ook werkelijk stappen verder komen. 
 
De PvdA wil in ieder geval niet dat onze gemeente de complexiteit van het sociaal beleid over 
de heg gooit van vrijwilligers, mantelzorgers en zorgbehoevenden: 
“Zet ‘m op, met eigen kracht en een stevig netwerk redt u zich wel. We halen de kaasschaaf 
alvast even flink over de professionele ondersteuning heen en wensen u verder veel succes. Als 
u geluk heeft komen we wel even langs op de fiets om te kijken hoe het gaat’. Met de hand op 
de knip, dat wel”.  



 
Aan de ene kant lijkt ‘eigen kracht’ een gezond en hoopvol begrip, aan de andere kant is het ook 
een ideaalbeeld, dat voor grote groepen mensen niet opgaat. Wij maken ons zorgen over juist 
die gezinnen, alleenstaanden, werkloze inwoners die zich niet zelf kunnen redden, die van het 
ene probleem in het andere terecht komen. Daarom ook onze steun aan de motie die we samen 
met het CDA, SP, LB en D66 indienen. Burgers moeten namelijk altijd kunnen blijven rekenen 
op professionele steun en begeleiding vanuit de gemeente en niet alleen afhankelijk te worden 
van goedbedoelde particuliere initiatieven. Kan niet zo zijn dat je afhankelijk bent van een 
vrijwilliger voor het aanvragen van een uitkering of tegemoetkomingen.  
 
We moeten het wel met minder geld doen. Daarom hebben we iets meer dan een miljoen uit 
eigen middelen gereserveerd om eventuele tekorten op te kunnen vangen van de nieuwe 
gemeentelijke zorgtaken. Door de nieuwe manier van werken kunnen bijvoorbeeld meer 
sluimerende problemen zichtbaar worden, waardoor er soms in eerste instantie juist meer zorg 
wordt verleend.   We kunnen geen nee zeggen tegen het tiende kind dat gespecialiseerde zorg 
nodig heeft. De PvdA gaat ervan uit we pas na een paar jaar met de nieuwe werkwijze binnen 
de budgetten zullen blijven. Dus moeten we ook eerst investeren in participatie en ook eigen 
middelen inzetten voor de transitie om een solide organisatie van de zorg op te zetten. Vraag 
aan het college is of het gereserveerde bedrag voldoende is?  
 
Wat we niet in dit programma zien staan is dat we zorgaanbieders echt uitdagen tot innovatie en 
een vernieuwende aanpak. We verlengen in 2015 de contracten, dat is ook goed. Maar 85% van 
de budgetten ligt alweer vast voor korte of langere termijn vast. Juist ook voor zorgaanbieders is 
de transitie een uitgelezen kans om creatiever hun kennis en ervaring in te zetten. Wanneer 
krijgen we nu de kans om als gemeente of samenwerkende gemeenten de zorgaanbieders de 
ruimte en het vertrouwen te geven om innovatieve ideeën uit te werken? Dat kan pas als de 
contracten weer aflopen. De PvdA wil daarom ook een lijst met de expiratiedata van de 
verschillende contracten. Die hebben we nodig om te zien wanneer we de kans krijgen het 
proces te kantelen en onze opdrachten anders in de markt te zetten.  
 
Verenigingsleven en culturele instellingen 
Het verenigingsleven is in de 'vrije tijd' een belangrijke bouwsteen voor de vorming van 
autonome, creatieve burgers en een veerkrachtige samenleving. Verenigingen zorgen ervoor 
dat mensen blijven meedoen en voorkomen sociale uitsluiting. Dat weten we allemaal. En we 
maken juist die waarden tot kern van ons beleid. Het komt er dan dus op aan, verstandig om te 
gaan met de kwaliteit en toegankelijkheid van de voorzieningen die daaraan bijdragen.  
 
We weten ook dat het verenigingsleven en culturele instellingen onder druk staan door het 
teruglopen van het aantal vrijwilligers en door de economische situatie ook van sponsoren. Zij 
hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.  
 
En wat staat nu in de begroting? In 2015 bezuinigen we 120.000 euro (van de 300.000 euro die 
al was afgesproken. 180.000 euro halen we niet) . Maar in 2016 bezuinigen we jaarlijks bovenop 
de 300.000 nog eens 220.000 euro. 
En wat is de motivatie? We doen dat om ‘de urgentie van keuzes en het vormen van visie te 
benadrukken’. Met andere woorden, raad schiet eens op met het herijken van de subsidies.  
 
Het past volgens ons niet in de nieuwe werkwijze van het procesakkoord om zonder kader of 
plan en zonder discussie met de raad zulke forse bezuinigingen in te boeken. Bovendien 
moeten we (de raad, het college en het ambtelijk apparaat) met verenigingen en culturele 
instellingen eerst om de tafel en in gesprek en kijken wat uitgangspunten en kaders zijn, maar 



ook wat anders en beter kan. En dat kan alleen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en 
niet met een ‘zwaard van Damocles’ boven het hoofd. We stellen dan ook voor om de 120.000 
euro die in 2015 wordt bezuinigd voorlopig te compenseren vanuit de pot 
leefbaarheidinitiatieven. Bovendien stellen we voor vanuit de raad een tijdelijke commissie te 
benoemen die de besprekingen met de verenigingen en instellingen gaat voorbereiden en 
(mede)voert.  
  
Armoede 
Wat de PvdA betreft stellen we de komende jaren extra geld beschikbaar om meer mensen met 
een laag inkomen te ondersteunen. De inkomensgrens wordt, wat ons betreft, voor 
minimavoorzieningen verhoogd van 110 procent naar 120 procent van het wettelijk sociaal 
minimum. Daarmee bereiken we een extra groep huishoudens, een groep die voor een groot 
deel bestaat uit werkende inwoners en schoolgaande kinderen. Uit een Nibud-onderzoek blijkt 
dat het ook voor huishoudens met een inkomen boven de 110 procent van het sociaal minimum 
moeilijk is rond te komen. Een werkend echtpaar met twee kinderen en een inkomen tot 120% 
van het wettelijk sociaal minimum komt bijvoorbeeld iedere maand ruim 200 euro tekort. Met het 
verhogen van de inkomensgrens wil de PvdA ook deze groepen ondersteunen. En om het 
mantra ‘armoedeval’ meteen te neutraliseren. Uit de Nibud-rapportage blijkt ook dat de 
verhoging van de inkomensgrens zelden leidt tot een inkomensval als mensen vanuit de 
uitkering een betaalde baan krijgen. Naast verruiming van de inkomensgrens stellen we ook 
voor een aanvullend ziektekostenpakket te vergoeden. Ook vinden we dat een deel van het 
budget voor minimaregelingen straks direct ten goede moeten komen aan kinderen via een 
soort Kindpakket of een Scholierenvergoeding. Hieruit kunnen bijvoorbeeld schoolboeken, 
contributie voor sportverenigingen en huiswerkbegeleiding bekostigd worden. Zoals gezegd 
willen we onze voorstellen binnenkort in de discussie brengen. 
 
De gemeente waar het goed wonen is 
De PvdA mist in de begroting de keuzes van het college of op z’n minst een aantal 
aanbevelingen en scenario’s als het gaat om de woningbouw. Die hebben we wel nodig om in 
een discussie met u en de raad, de lijnen voor de toekomst uit te kunnen zetten. De kernenfoto’s 
en de leegstand dwingen ons om stappen te zetten. Inbreiden voor uitbreiden is een van de 
oplossingen, maar ook sloop en verdunning en de combinatie met stadsparken is daar een van.  
 
Elk dorp in onze gemeente heeft inmiddels zijn rotte kiezen. Daar zijn we niet trots op en is voor 
veel inwoners ergernis nr 1. We zien de vertaling van deze ergernissen niet in een plan van 
aanpak terug in de begroting. Geen opkoop-, participatie- en/of sloopregelingen. Ook worden 
geen bestemmingsplannen ontwikkeld of verruimd die bijvoorbeeld de de herbestemming van 
winkelpanden of de aanleg van een park mogelijk maken.  
Er gebeurd natuurlijk wel iets, bijvoorbeeld in de samenwerking met Ulft 2020, maar dat is niet 
genoeg om echt een slag te kunnen maken. Zeker niet op de langere termijn. U moet misschien 
wel herbestemmen en inbreiden en met particulieren en de corporaties aan de slag. Kleinere 
wooneenheden voor jongeren/alleenstaanden en ouderen realiseren bijvoorbeeld. Behalve 
creativiteit vergt dit ook geld. Wat zijn uw plannen en welke middelen hebt u daarvoor nodig? 
Laat ons dat weten zodat we daarvoor ook ruimte in de begroting zouden kunnen maken.  
 
Daarnaast vragen we dringend aandacht voor de huursector. Huurders vertrekken 
noodgedwongen naar elders terwijl winkelpanden leeg staan. De omgekeerde wereld. In onze 
gemeente is bijna geen huurwoning meer beschikbaar. Ook starterswoningen zijn nauwelijks 
bereikbaar. De PvdA maakt zich bovendien grote zorgen over de betaalbaarheid van de 
(huur)woningen.  
 



Het aantal goedkope woningen daalt de laatste jaren razendsnel en leidt tot het soms toewijzen 
van woningen aan huurders die deze woning eigenlijk niet kunnen betalen. Zeker voor huurders 
in de sociale sector worden de risico’s steeds groter.  
 
De woningcorporatie heeft te maken met groeiende betalingsachterstanden, soms zelfs met 
huisuitzettingen tot gevolg, en leegstand. Voor gemeenten betekent dit een groeiende 
aanspraak op schuldhulpverlening, een toenemend beroep op de sociale bijstand en 
herhuisvestingsvraagstukken bij uitzettingen. De lokale economie krijgt een klap door de 
teruglopende koopkracht.  
 
We zien dat bij gebrek aan alternatieven de campings vollopen. Als je kunt kiezen tussen 
helemaal niets of een caravan dan is de keuze snel gemaakt. Een oplossing die niet kan. We 
vinden dat het college actie moet ondernemen en deze mensen voor de winter uit de caravan en 
elders gehuisvest heeft.   
 
We lezen niets over het beheersbaar houden van de woonlasten. Niets over gesprekken met 
Wonion over mogelijkheden de woonlasten te beheersen. Niets over energiebesparing, terwijl de 
meest structurele oplossing voor de betaalbaarheid is: het ‘energieneutraal’ renoveren van 
woningen voor de armste huishoudens. Het maakt hen onafhankelijk van de stijgende 
energieprijzen. De kosten van een renovatie naar energieneutraal zijn aanzienlijk. Het blijkt 
echter dat een dergelijke oplossing  zorgt voor een zeer positief maatschappelijk rendement. 
Voor de PvdA is het duurzaam renoveren van alle woningen in de gemeente op dit moment een 
belangrijker project dan het bouwen van nieuwe woningen.  
 
Graag een reactie van het college hierop? Wat gaat u doen om het tij te keren? Welke 
maatregelen heeft u in gedachte? Ook willen we van het college graag horen of en welke 
prestatieafspraken zijn of worden gemaakt met Wonion?  
 
Investeringslijst 
Budget leefbaarheidsinitiatieven. 
Op de investeringlijst zien we een flinke investering voor een nieuw kerkplein in Silvolde. Deze 
investering staat in de lijst van noodzakelijke investeringen. We kennen de plannen, maar niet 
de motivatie waarom u hiervoor kiest, welk beleid en doel u nastreeft en of u vindt dat het een 
verantwoorde investering is die perse nu uit die pot moet plaatsvinden? Op deze manier in de 
investeringsstaat opnemen van een plan heeft iets weg van: ‘u vraagt en wij draaien’. 
 
Natuurlijk wil de PvdA meedenken over oplossingen, maar u gaat wat ons betreft te kort door de 
bocht. De PvdA-fractie zou u ook willen vragen nog eens met Silvolds Belang om de tafel te 
gaan zitten en in gesprek te gaan over het draagvlak van dit plan en andere mogelijkheden om 
dit bedrag in te zetten. En dan denkt de PvdA aan investeringen in de Mauritiuskerk zodat deze 
kerk een nieuwe bestemming kan krijgen en opnieuw een belangrijke centrumfunctie voor 
Silvolde kan krijgen. Wij herinneren ons nog een bijeenkomt over de kerk in het Pakhuus. 
Gelovigen en niet-gelovigen dragen de Mauritiuskerk allemaal een warm hart toe en hopen op 
een tweede jeugd voor deze kerk. Deze tijd vereist dat iedereen zijn zakken leeg maakt. Als we 
hutje bij mutje leggen komen we er wel.  
 
De herinrichting van het centrum en het kerkplein kunnen we in de civieltechnische werken en 
onderhoud van wegen en riool meenemen en financieren en ook naar voren halen. Met een 
beetje planning en herprioritering is dat te doen. De middelen die we nu zouden willen inzetten 
kunnen dan helpen de kerk in stand te houden. Zo snijdt het mes aan twee kanten: behoud van 
de Mauritiuskerk en een nieuw kerkplein. We willen graag dat u dit gaat oppakken met 



SilvoldsBelang en de mensen die zich inzetten voor het behoud van de Mauritiuskerk. Natuurlijk 
zal het niet vanzelf gaan, maar met een beetje inspanning van iedereen maken we en de nieuwe 
inrichting van het kerkplein en omgeving mogelijk, maar behouden we ook de kerk. We hebben 
deze optie zo her in der in de Silvoldse samenleving neergelegd. En uit een eerste rondje langs 
de velden, hebben we voor dit idee steun kunnen vinden. We vragen nu aan u dit verder op te 
pakken.  
 
Regionaal Media Centrum 
De gemeenteraad heeft in het verleden (bij de gunnen van de zendmachtiging aan Optimaal FM 
en de verlenging daarvan) diverse keren de wens voor lokale TV uitgesproken. Op dit moment 
bent u in gesprek over een Regionaal Media Centrum (RMC). Als die besprekingen lukken, gaat 
wellicht die lang gekoesterde wens van de raad in vervulling. Maar dat gaat ook niet vanzelf. 
Daar zijn meerdere partijen voor nodig. Maar het is wel een uitgelezen kans om samen met 
marktpartijen en het onderwijs een mooi initiatief te ontwikkelen. Met kansen voor de 
informatievoorziening aan burgers in het kader van het sociale domein bijvoorbeeld. Ook krijgen 
kinderen en studenten uit onze regio de gelegenheid om dicht bij huis de Camjo-opleiding te 
volgen.  Camjo staat voor camera en journalistiek. We hadden een motie voorbereid die dit 
initiatief zou kunnen ondersteunen. In de afstemming met LB en CDA bleek echter dat zij deze 
motie toch niet konden steunen. Dat vonden wij dan weer vreemd. Want ook LB en het CDA 
hebben in het verleden de komst van lokale TV bepleit. Met de komst van een RMC is die 
mogelijkheid dichterbij dan ooit. We laten ons echter graag informeren en overtuigen door de 
beide fracties. Dus we wachten de 2e termijn eerst maar af. 
 
Economie 
De stuurgroep RBT/EBT heeft inmiddels 2 bijeenkomsten voor de raad georganiseerd over de 
exploitatie van onze gezamenlijk industrieterreinen. Ons is gebleken dat we met een beetje 
geluk niet financieel hoeven bij te passen. Dan moet de economie natuurlijk niet opnieuw gaan 
haperen. De rekenrente is inmiddels op 3.6%  gezet. Het begin is er, maar er zijn nog meer 
knoppen waaraan de gemeenten Montferland en Doetinchem kunnen draaien om de exploitatie 
te ontlasten. De PvdA-fractie ziet graag dat de OZB-opbrengsten versleuteld worden in de 
exploitaties en dat de provincie participeert in met name het noordelijk deel van het RBT. Zo zijn 
er nog meer mogelijkheden. Graag de opvattingen van het college en de andere raadsfracties 
inzake het RBT/EBT? 
 
Tot slot 
Voorzitter, de eerste honderd dagen van het nieuwe college zijn achter de rug. Het waren 100 
roerige dagen, een aantal keren politiek op z’n smalst en soms schaamteloos. Inmiddels is de 
raadgever begonnen met de gesprekken en zal ze ons later adviseren hoe we het 
gemeentebestuur nog verder kunnen verbeteren. De PvdA zal voor de volle 100% medewerking 
verlenen aan de oplossing. We rekenen erop dat andere fracties dat ook doen. Soms is het ook 
nodig over onze eigen schaduw te springen. 
 
Misschien ook vanwege de hectische tijd, zijn er wat de PvdA betreft door de coalitie en het 
college nog weinig piketpalen geslagen. We vinden dat we te weinig zien. Het college en de 
coalitiepartijen luisteren goed, zeggen ze tenminste. We kunnen in de begroting echter 
nauwelijks achterhalen naar wie wel en naar wie niet wordt geluisterd en welke ideeën wel of 
niet worden overgenomen. Dat geldt ook voor de begroting. Wat staat er nu niet en niet meer in? 
Want dat er keuzes zijn gemaakt is duidelijk, alleen niet welke. 
 
We willen ook dat het college en de raad midden in de samenleving staan. Ons niet opsluiten in 
vergadercircuits en interne overleggen, maar tussen de mensen, bij de ondernemers en het 



onderwijs, bij de voedselbank, bij vrijwilligers, op de bouw, op de markt, in het theater, bij de 
harmonie, en zaterdags en zondags op het veld. Niet alleen op uitnodiging, nee juist op 
informele momenten zodat burgers met ons en het college in gesprek kunnen om te zeggen wat 
ze vinden en het college en de raad kunnen voelen wat er leeft.  
 
Ga ook de boer op, in de regio, leg contacten met de provincie en zoek Haagse verbanden. 
Kortom, de 100 dagen van oriëntatie en het bureau inruimen zijn voorbij, nu graag naar buiten, 
laat u zien. We helpen u daar graag bij, want zo zijn we ook, niet aan de zijlijn roepen, maar ook 
de hand uit steken, zo zijn we, zo waren we, en zo blijven we. Op de PvdA kunt u rekenen en wij 
hopelijk ook op u. Wij wensen u dus veel succes met de komende honderd dagen. Ik zou 
zeggen: aan de arbeid. 
 


