
Verandering kost tijd

Voorzitter,

“Samen aan het werk” is de titel van de voorliggende begroting 2015 - 2018. De titel van 
het betoog van CDA Oude IJsseltreek luidt: Verandering kost tijd.

In de aanbiedingsbrief bij de begroting staat het al vermeld: Het procesakkoord en 
werkakkoord maken duidelijk dat College en Raad anders gaan werken; een nieuwe 
werkwijze. Maar: verandering kost tijd. Een verandering die in een korte tijd wordt 
doorgevoerd betreft vaak slechts een cosmetische verandering. Van buiten lijkt het alsof er 
een verandering is doorgevoerd. Dat kan echter schijn zijn, omdat we van binnen nog 
steeds hetzelfde denken, voelen en de oude vertrouwde omgeving niet echt willen 
loslaten. Hier zullen we samen in onze toekomstige werkwijze terdege rekening mee 
moeten houden.

Voor het CDA is er echter meer nieuw: sinds 9 jaar maken we weer onderdeel uit van de 
Coalitie. Het kan u niet ontgaan zijn dat we de afgelopen jaren niet hebben ingestemd met 
de voorgestelde begrotingen. Financieel gezien hadden we jaar in jaar uit het grootste 
probleem met het feit dat de begroting werd gedicht met incidenteel geld. In vogelvlucht 
nemen wij u mee door de afgelopen jaren. Voor de begroting 2010 - 2013 hebben we de 
metafoor gebruikt “Help, mijn man is een klusser!”. We hebben destijds vooral benoemd 
welke klussen nog lagen te wachten zonder enige vooruitgang. Denk aan Buurtschapshuis 
Heelweg en Centrumplan Silvolde. Een jaar later hebben we de begroting aangevlogen 
vanuit ons verkiezingsprogramma met de slogan “Het D&A van het CDA: Duidelijk en 
Aanspreekbaar” . We hebben daarin al aangegeven dat Civil Society voor ons betekende: 
Samenleven doe je niet alleen! Vier jaar geleden hebben wij al gezegd dat we de 
betrokkenheid van onze inwoners moeten koesteren en meer waardering moeten geven. 
De begroting “Anders doen met minder” die daarop volgde vonden wij vanuit het CDA 
Triple B: Beleidloos, Bodemloos en Boterzacht. En ook het jaar erna stelde de begroting 
ons niet gerust. Tot slot de begroting van vorig jaar: “Koersvast”. Opmerkingen vanuit ons 
CDA waren onder meer dat doelstellingen niet SMART geformuleerd waren, de begroting 
sluitend maken geen doel op zich kan zijn en dat we pleiten voor initiatieven vanuit de 
samenleving. We hebben vorig jaar afgesloten met de woorden: “Onze inwoners vragen 
om leiderschap, samenwerking en daadkracht. Niet om gedoe!” 

En vanuit die invalshoek is het CDA binnen de huidige Coalitie aan het werk gegaan. We 
moeten echter ook realistisch zijn: Verandering kost tijd. De nu voorliggende begroting 
voldoet zeker nog niet aan onze wensen van hoe een begroting eruit zou moeten zien. 
Niet qua opbouw, niet qua SMART geformuleerde doelstellingen en ook niet qua inhoud. 
Maar het is wel een begin. Een begin van de kanteling. 
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INHOUD

Als het gaat om de inhoud van een begroting, dan hebben wij in ons 
verkiezingsprogramma daar al een uitgangspunt voor beschreven: de benodigde middelen  
moeten gelijke tred houden met de ambities van de gemeente en haar inwoners. De 
ambities moeten worden gedragen door onze inwoners. Het is daarom niet vreemd dat we 
graag mee willen werken om tot een begroting te komen, waarbij de inbreng van inwoners 
een belangrijkere rol gaat spelen. Hoe dit er precies uit zal gaan zien en waar de punten 
van inbreng dan precies liggen is voor ons nog niet te zeggen. We willen dan ook nauw 
betrokken worden bij dit proces. Maar ook hierbij moeten we er ons met elkaar weer van 
bewust zijn: Verandering kost tijd.

We zijn verheugd met het feit dat de begroting voor 2015 in ieder geval sluitend is met 
structureel geld in plaats van incidenteel geld. Hier hebben we de afgelopen jaren dikwijls 
tegen geaggeerd. Voor de jaren erna ligt er echter nog een zeer grote uitdaging. De 
meerjarenbegroting is niet sluitend en we realiseren ons dat het nog een hele klus wordt 
om dit voor de komende jaren wel voor elkaar te krijgen. Temeer omdat we zien dat nog 
niet alle punten uit het werkakkoord financieel zijn vertaald. 

Sociaal Domein

Als we kijken naar de inhoudelijke punten, dan mag het u niet verbazen dat het CDA grote 
waarde hecht aan de uitwerking van het Sociaal Domein. We moeten andere punten die 
het ernaar maken dat mensen graag in onze gemeente leven zeker niet vergeten. Denk 
aan onderhoud wegen, mede uitvoering geven aan centrumplannen, contact blijven 
onderhouden met ondernemers, aandacht blijven schenken aan buitengebied, etc. 

Ondanks dit willen we er inhoudelijk toch graag een punt uitlichten, te weten: Armoede. Dit 
punt is ook opgenomen in het procesakkoord onder het kopje ʻOnze manier tegen 
armoedeʼ. We hebben samen als Raad geconstateerd dat het onduidelijk is in welke mate 
er in de samenleving een spontaan vangnet is rond armoede. We willen samen met 
inwoners en andere direct betrokkenen nagaan welke eventuele maatregelen tegen 
armoede bij ons in de gemeente nodig en nuttig zouden kunnen zijn. Hierbij moet wat ons 
CDA betreft armoede niet alleen gezien worden als een tekort aan financiele middelen, het 
leven met een voortdurende spanning of je aan het eind van de maand nog geld over 
hebt. Armoede is ook sociale uitsluiting en heeft onder meer te maken met gezondheid, 
woon- en leefomgeving, zelfredzaamheid. Voor het CDA staat voorop dat mensen 
redelijkerwijs van een inkomen rond moeten kunnen komen en de noodzakelijke kosten 
van het bestaan moeten kunnen opbrengen. Wanneer dat niet lukt, zal de overheid 
moeten helpen op basis van rechtvaardigheid en solidariteit. Zo vinden wij dat de 
Gemeente een regierol heeft bij huishoudens met meervoudige problematiek. Het gebeurt 
in praktijk nu te vaak dat professionals en vrijwilligers zoals de Schuldhulpmaatjes niet of 
onvoldoende met elkaar worden verbonden om het probleem van het betreffende 
huishouden in zʼn totaliteit en dus integraal op te lossen. Een situatie blijft dan te lang in 
het probleem hangen, met het risico dat het huishouden tussen wal en schip valt, omdat 
niemand doorpakt, omdat niemand de regie neemt. Het CDA is van mening dat het 
Zorgloket voldoende toegerust is om die regie op zich te nemen. 
Om te benadrukken dat dit aspect uit het onderdeel van het procesakkoord prioriteit moet 
hebben, dienen we hierover straks samen met Lokaal Belang, Dʼ66, SP en PvdA een 
motie in.
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Verder blijkt in praktijk voor veel mensen het invullen van allerlei formulieren een enorme 
worsteling. Dit is ook niet zo vreemd als we kijken naar onze papieren bureaucratie. Er zijn 
in den lande al veel gemeenten die hierom een formulierenbrigade hebben opgestart, 
bestaande uit vrijwilligers. Dit zouden wij ook graag bij ons in de gemeente van de grond 
zien komen. In het verleden zijn een aantal pogingen gedaan door andere partijen, maar 
een echte formulierenbrigade is er nog steeds niet. Daarnaast willen wij dat de komende 
twee jaar de Gemeente haar eigen formulieren en procedures vereenvoudigt. Dat is niet 
alleen voor onze inwoner beter, maar levert ook een efficiëntere werkwijze op. In het kader 
van het LEAN gebeuren, zoals ook in de begroting is opgenomen, zou dit een prima casus 
kunnen zijn. D’66 zal hier later mede namens ons een motie over indienen.

Veranderkapitaal

In de begroting is een paragraaf opgenomen waarin vermeld staat dat meer geld nodig is 
voor de organisatieontwikkeling vanuit het veranderkapitaal. Voor het CDA moet het 
uitgangspunt zijn dat we de belangrijkste taakvelden met eigen ambtenaren oppakken. 
Waar nodig zouden dan nog externen kunnen worden ingevlogen, maar zeker niet 
structureel. We hebben nu te weinig zicht op wat daadwerkelijk nodig is. We willen zaken 
beter kunnen afwegen. 

Leefbaarheidsinitiatieven

In november 2010 bij de begrotingsbehandeling heeft het CDA een motie ingediend inzake 
buurtbudgetten. Deze motie is destijds met algemene stemmen aangenomen. In juni 2011 
heeft het CDA tijdens de behandeling van de voorjaarsnota opnieuw naar die motie 
gerefereerd met het vertrouwen dat dit verder in een plan van aanpak uitgewerkt zou gaan 
worden. Helaas is hiervan concreet nog niets verschenen. Nu gaan we vanuit het 
procesakkoord, vanuit het nieuwe werken, aan de slag met ʻonze manier van wonenʼ en 
zou je kunnen bedenken dat om die reden het niet nodig is om opnieuw in te zoomen op 
buurtbudgetten. Toch doen we dat bij deze wel. We dienen dan ook graag samen met 
Dʼ66 opnieuw een motie hierover in, welke straks door Dʼ66 zal worden voorgelezen. 

Reserves, voorzieningen en risicoʼs

Voor wat betreft de reserves en voorzieningen die in de begroting genoemd worden, 
merken wij op dat deze begrippen naar willekeur worden gebruikt; al jaren. Om hier 
eindelijk eens een eind aan te maken, willen wij dat er een nieuwe nota reserves en 
voorzieningen komt. Deze nota heeft wat ons betreft in ieder geval de volgende 3 doelen: 
Vastleggen van het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen, een actuele en 
tranparante weergave van de reservers en voorzieningen en een weergave van het 
verloop en de verwachte omvang voor een ander te bepalen periode. Verder heeft de nota 
als doel dat periodieke evaluatie noodzakelijk is om te voorkomen dat teveel 
gemeentelijke middelen vast komen te zitten in reserves zonder actuele noodzaak. De 
transparantie van het financieel beleid is hiermee gediend.

Gaat het om de risicoʼs, dan is het voor ons te onduidelijk of deze goed zijn ingeschat. We 
willen hier beter zicht op krijgen. Zeker nu we steeds meer te maken krijgen met een 
toenemende complexiteit van de samenleving, complexe projecten waar onze gemeente 
in participeert. Dit dwingt ons allen tot een groter risicobewustzijn. Gekoppeld hieraan is 
inzicht in de weerstandscapaciteit van belang zodat we kunnen inschatten of eventuele 
financiele risicoʼs opgevangen kunnen worden. 
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Voor zover we het terug kunnen vinden, heeft onze gemeente een nota reserves & 
voorzieningen en een nota weerstandvermogen. Deze dateren uit 2006. Sindsdien is er 
echter behoorlijk wat veranderd.

De volgende vraag hebben we hierover aan het College: Kunt u in het eerste kwartaal van 
2015 een nota inzake reserves & voorzieningen en een nota weerstandsvermogen & 
risicomanagement aan de Raad voorleggen?

Vanaf 2016

Zoals we al zeiden, het is mooi dat 2015 sluitend is met structurele middelen. In 2015 
zullen we echter goed met elkaar als Raad moeten bekijken waar we vanaf 2016 nog in 
kunnen investeren. We zullen nog duidelijker met elkaar keuzes moeten maken. En laten 
we daarbij realistisch zijn. De inwoners betrekken bij het opstellen van de begroting is 
prima om te komen tot de zogenaamde netwerkbegroting. Maar we moeten vanaf het 
begin helder zijn en geen worst voorhouden. Er is geen keuze te maken in wat we nog 
meer willen doen, maar er moeten keuzes gemaakt worden in waar we minder moeten 
gaan doen. Wat ons betreft moeten we ons als Raad in 2015 gaan buigen over de vraag 
wat willen we als gemeente nog wel en wat willen we als gemeente niet meer doen, 
samen met onze inwoners. 

SMART

We roepen al enkele jaren dat we de begroting onvoldoende SMART vinden. En ik leg u 
hierbij nog een keer uit wat dit inhoudt. Het gaat om het eenvoudig en eenduidig opstellen 
en controleren van doelstellingen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden.
We willen als Raad jaarlijks goed kunnen monitoren op basis van prestatie-indicatoren. 
Wat ons betreft bestaat elk hoofdstuk uit de volgende onderdelen: Hoofddoelstelling (visie 
wat je samen wilt bereiken), Verbeterdoelen (wat moet je dan beter gaan doen), Smart 
doel (precies omschrijven met een indicator), Inspanningen (wat ga je er dan voor doen) 
en Middelen (wat heb je hiervoor nodig). 
We weten dat het voor deze voorliggende begroting niet anders kon, maar het moet wat 
ons betreft volgend jaar toch echt anders. Verandering kost tijd, maar zeker geen 
onnodige tijd, als je maar weet hoe je dat aanpakt. Over het SMART formuleren van 
doelstellingen zijn al veel boeken en publicaties geschreven. Hier hoeft wat ons betreft 
geen jaar meer overheen te gaan.

OPBOUW

Daar waar het gaat om de opbouw van de begroting spreken wij de wens uit om de 
begroting beter te laten aansluiten op de punten uit het procesakkoord. De BeRap en 
jaarverslaglegging kunnen ook een forse verbeterslag gebruiken en moeten 
vanzelfsprekend aansluitend zijn op de begrotingsopzet. Het CDA wil dat er eenduidige 
spelregels worden geformuleerd over het begroten en verantwoorden. We willen dat we 
als Raad duidelijke en transparante verantwoording van budgetten kunnen afleggen.
Zoals afgesproken zullen we als Raad nauw betrokken worden bij het ʻomvormenʼ van de 
begroting naar een stijl die past bij het nieuwe werkakkoord en het procesakkoord, met 
andere woorden bij de nieuwe manier van werken. In december staat hier de eerste 
afspraak voor gepland. 
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TOT SLOT

Voorzitter, ik kom tot een afronding van ons verhaal. Hierbij wil ik vanaf deze plek iedereen 
die heeft meegeholpen aan het opstellen van de begroting bedanken voor zijn of haar 
inzet. Wij nemen aan dat we op een aantal punten een duidelijk signaal hebben afgegeven 
over hoe het anders zou moeten. En ja: Verandering kost tijd. Maar laten we er met elkaar,  
Raad, College, ambtenaren en inwoners wel voor zorgen dat we vooruitgang blijven 
boeken. 

Dan zou ik nu graag onze motie willen voorlezen.

Tot zover de eerste termijn.
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