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Algemene beschouwingen 

Programmabegroting 2015-2018 

 

Samen aan het werk! 

 

Geachte voorzitter, raadsleden, college, toeschouwers op de publieke tribune en thuis, 

 

Vandaag en aankomende donderdag spreken en besluiten wij over de 

programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Oude IJsselstreek met als titel  

'Samen aan het werk'. Dit is de eerste programmabegroting in de nieuwe 

raadsperiode. Een periode waarin alle partijen met de coalitie van Lokaal Belang en 

het CDA samen verder werken aan én voor onze mooie gemeente. 

 Niet vanuit loze beloften en mooie vergezichten, maar met concrete  activiteiten om 

onze  doelstellingen te bereiken. 

 

Lokaal Belang wil in de eerste plaats graag deze gelegenheid gebruiken om alle 

betrokken ambtenaren en het college te bedanken voor hun inspanningen om deze 

begroting te maken en onze vragen te beantwoorden. De ontvangen antwoorden  

hebben ons inzicht in de financiële situatie van de gemeente  vergroot en helpt ons 

om onze rol goed in te vullen.  In onze werkgroep Financiën hebben we uitgebreid 

stil gestaan bij de detaillering en verdieping van dit belangrijke collegestuk. 

 

In het voorjaar heeft de nieuwe coalitie vanuit de bouwstenennotitie met de titel 'Naar 

een nieuwe gemeente Oude IJsselstreek'  proces- en werkakkoord gemaakt. Nu gaan 

we verder met onze nieuwe werkwijze. Dit vraagt een goed samenspel van de raad en 

tot nu toe is Lokaal Belang daar enthousiast over. Het heeft tijd nodig, maar Lokaal 

Belang is van mening dit de juiste weg is om de samenleving in z'n totaliteit te 

betrekken bij besluitvorming en totstandkoming van beleid. Het werkakkoord schetst 

de gewenste richting, zonder dicht te willen timmeren. Daarnaast biedt dit 

werkakkoord het college, de ambtelijke organisatie, maar ook onszelf de ruimte voor 

nadere invulling, precisering en prioriteitsstelling.  

 

Uit deze begroting 2015 blijkt dat de door het vorige college gedane toezeggingen 

met betrekking tot investeringen zijn gerespecteerd.  De burgerkracht waar Lokaal 

Belang een groot voorstander van is, is integraal opgenomen in de begroting, 

waardoor de vernieuwing is ingezet. We gaan de krachten in de samenleving benutten 

om de gewenste doelen te bereiken. Samen aan het werk!  

 

Vernieuwing zit ook in de manier waarop college en raad samenwerken. Het zoeken 

naar de dialoog is van groot belang. Dat vergt omdenken van de raadsleden, 
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fractieassistenten – en  politieke partijen zelf. Natuurlijk wordt ook de ambtelijke 

organisatie hierin betrokken. Partijen zitten hier nog wat onwennig in. Ook voor 

Lokaal Belang is het schakelen. Door het ondertekenen van het procesakkoord 

hebben al de 6 partijen van deze raad zich gecommitteerd. Dat wil niet zeggen dat er 

geen discussie meer moet worden gevoerd. Ieders mening is een groot goed.  

Constructieve samenwerking met alle  partijen van deze raad  juichen wij toe. 

 

In de begroting is veel aandacht voor het sociale domein. Dit is begrijpelijk, want er 

gaat veel veranderen de komende periode. We hebben te maken met de druk door de 

voortdurende nieuwe kortingen,  zoals o.a.  in het sociaal domein, dit is een enorme 

uitdaging bij. Het zal niet alleen met minder moeten, maar ook anders. Kwalitatief 

beter, maar ook goedkoper. Dit vraagt niet alleen creativiteit en inspanningen van  de 

gemeentelijke organisatie, maar zeker ook van organisaties uit het werkveld.  

 

Voorzitter, Lokaal Belang vindt het belangrijk dat mensen in een kwetsbare positie 

adequaat worden ondersteund en dat noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen. 

Maar de gemeente is ook verantwoordelijk voor veel zaken buiten het sociale 

domein. Voor heel veel andere voorzieningen waar heel Oude IJsselstreek gebruik 

van willen maken. En ook die voorzieningen moeten worden betaald. Dat zal niet 

makkelijk worden, maar Lokaal Belang heeft er vertrouwen in dat we met z'n allen 

deze uitdaging tot een goede invulling zullen weten te brengen. Zo kunnen wij 

terugkijken op, maar verwachten we ook de voortzetting van de constructieve 

samenwerking van leden van de raadsprojectcommissie 'Sociaal Domein'. Volgens 

Lokaal Belang is dit een voorbeeld voor andere werkgroepen! 

 

En dan nu, de inhoud, de begroting die aan ons is voorgelegd ter besluitvorming.  

Daar gaat het uiteindelijk om. De fractie van Lokaal Belang feliciteert het college met 

deze sluitende begroting en kan zich op hoofdlijnen vinden in de gepresenteerde 

begroting, maar heeft nog een aantal vragen en opmerkingen over de begroting. Ook 

hebben wij nog wat wensen die wij graag nog meegenomen zien. 

 

De programma’s 

 

1. Een gemeente waarin het goed wonen is. 
Er is in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onze gemeente. De resultaten hiervan 

zien we elke dag om ons heen. De laatste jaren zijn flinke stappen gezet in het 

centrumplan en verkeerscirculatieplan Ulft. De  nieuwe supermarkt gaat  eind dit jaar 

open en wordt gewerkt worden aan de ontsluiting via het Atag terrein. Het 

Centrumplan Silvolde is in een fase gekomen dat daadwerkelijk aan het 

uitvoeringsplan gewerkt kan gaan worden. Investeringen die de leefbaarheid van 
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Oude IJsselstreek voor de komende decennia aanzienlijk in kwaliteit gaat verbeteren.  

 

Maar een gemeente waarin het goed wonen is gaat verder. De jeugd heeft de 

toekomst. Een huis bouw je van onderaf op. Het behouden van jongeren in onze regio 

is van vitaal belang. Wij zien dan ook graag de maximale ondersteuning van andere 

fracties voor de inzet op jongeren. Van het college horen wij graag of in de 

voorliggende begroting middelen zijn gereserveerd om dergelijke initiatieven 

financieel te ondersteunen. 

 

Graag horen wij van het college ook wat de ontwikkelingen zijn ten aanzien van het 

pand Deurvorst/Trinity.  

 

Voorzitter we constateren dat veel gebouwen leegstaan. Zowel in de kernen als in het 

buitengebied. Deze gebouwen een nieuwe functie geven is vanuit verschillende 

oogpunten een noodzaak. De laatste jaren komen steeds meer verzoeken van mensen 

die hun woning willen splitsen in twee of meer woningen. Woningsplitsing biedt de 

mensen de kans in de eigen gemeenschap te blijven wonen. Ook biedt 

woningsplitsing een mogelijkheid voor mantelzorg, kinderen kunnen daardoor voor 

hun ouders zorgen. Een ander voorbeeld is dat er meergeneratiewoningen ontstaan 

waarbij grootouders, kinderen en kleinkinderen dicht bij elkaar kunnen wonen. Ook 

kunnen waardevolle gebouwen behouden blijven. Bestaande hoofdgebouwen kunnen 

op deze wijze efficiënt worden benut. Lokaal Belang hoort dan ook graag van andere 

partijen hoe  zij hierin staan. Lokaal Belang wil graag weten hoe het college op dit 

moment bezig is leegstand te bestrijden? 

 

Lokaal Belang vindt het belangrijk om zoveel mogelijk aan de woningbehoefte te 

voldoen door flexibel de hoeveelheid nog te bouwen woningen in te zetten. Wij zijn 

dan ook benieuwd naar de ontwikkeling van Woonvisie en Kernenfoto's en willen 

daarbij betrokken worden. Wij nemen graag onze verantwoording daarvoor waarbij 

wij gaan voor een herkenbare positie van onze gemeente binnen de regio. 

 

2. Een leefbare gemeente. 
 

Voorzitter ik kom nu bij het onderwerp 'Een leefbare gemeente, het 'Sociaal Domein' 

de kern van programma 2 van deze begroting. De verantwoordelijkheid die we 

hebben getoond met de opstelling van ons (financieel) beleid, is wat Lokaal Belang 

betreft een benadering die volledig past in de huidige maatschappij. We schuiven niet 

af en tegelijkertijd houden we zelf overzicht. 
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We streven naar een gemeente waarin iedereen meedoet naar vermogen. Een vitale 

gemeente, daar gaan we voor! Oplossingsgericht werken, dat past in onze visie van 

een integrale benadering. Voorzitter, Lokaal Belang wil graag op korte termijn een 

helder beeld concreet hebben hoe en op welke wijze de instellingen anticiperen op de 

nieuwe werkwijze. Wij verwachten dat instellingen betrokken worden bij de nieuwe 

werkwijze en wat de opdracht aan de instellingen is. In de begroting zien wij veel 

aandacht voor het sociaal domein en dat de sociale raadsgroep grote stappen zet. 

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat mensen in een kwetsbare positie adequaat 

ondersteund worden en dat de noodzakelijke voorzieningen kunnen worden getroffen. 

Werken aan een eenvoudig systeem waarin  diegenen die de hulp echt nodig hebben 

deze op eenvoudige wijze aan kunnen vragen. 

 

In 2015 staat de herijking van het subsidiebeleid gepland. Met de herijking van het 

subsidiebeleid moeten we rekening houden met een bezuinigingstaakstelling vanaf 

2016. We vinden dit een lastige discussie en wij gaan graag met andere fracties, 

verenigingen, organisaties, belangenverenigingen en onze inwoners in overleg. 

Voorzitter ten aanzien van het subsidiebeleid horen wij graag van het college of het 

klopt dat er op dit moment een bedrag van €120.000,- in het subsidiebeleid is 

opgenomen, buiten de reguliere budgetten om, om de minima te compenseren?  

 

Verder willen wij opmerken dat wij te weinig zijn geïnformeerd over het onderwerp 

bestemmingsplan Buitengebied. Lokaal Belang wil op korte termijn concreet hebben 

wat de ingezette én de nog in te zetten stappen zijn ten aanzien van de ontwikkeling 

van het bestemmingsplan Buitengebied. Lokaal Belang is ook benieuwd naar de 

afspraken ten aanzien van de investeringen, eigendomsverhoudingen, gebruikers, 

afspraken en exploitaties van alle functies op het DRU Industriepark. In het 

werkakkoord hebben we het onderwerp DRU Industriepark opgenomen en daarom 

stellen wij het college de vraag wanneer we die kunnen verwachten. Als Lokaal 

Belang streven wij transparantie na.  

 

Dan de leefbaarheidsinitiatieven voorzitter. Het gaat om onze inwoners en daarom 

vindt Lokaal Belang dat ieder initiatief serieus benaderd dient te worden. Lokaal 

Belang staat en gaat voor leefbaarheidsinitiatieven. In de komende beraps en 

jaarrekeningen verwachten wij een lijst met actuele leefbaarheidsinitiatieven. Graag 

horen wij van het college of dit toegezegd kan worden. Lokaal Belang hecht grote 

waarde aan onze voorzieningen, maar een andere organisatie- en werkwijze moet er 

voor zorgen dat men financieel niet dan wel minder afhankelijke is van onze 

gemeente. Een moderne toekomstperspectief en met een financieel gezonde basis.  
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Voorzitter, in een veranderende participatiemaatschappij wordt de roep om de inzet 

van vrijwilligers steeds groter. Wij vragen daarom het college actief mee te doen om 

jongeren aan te sporen om kennis te maken met de vernieuwende maatschappij. 

Lokaal Belang vindt het belangrijk om jongeren te motiveren om zich 

maatschappelijk in te zetten en de jeugd bewust te maken van de maatschappij. 

Vrijwilligerswerk kan voor de jongeren zelf ook goed zijn. Het doen van 

vrijwilligerswerk kan veel werk- en leerervaringen opleveren die jongeren later voor 

een carrière kunnen gebruiken. Wij beseffen dat het niet makkelijk is om jongeren in 

aanraking te brengen met vrijwilligerswerk. Wij winden het jammer dat 

maatschappelijke stages door Den Haag zijn afgeschaft, maar wij willen jongeren 

blijven betrekken bij vrijwilligerswerk. Graag horen wij een reactie van het college 

als van de andere partijen hoe zij hierin staan. 

 

3. De werkende gemeente 
 

Lokaal Belang mist concreetheid bij dit programma. Er wordt aangegeven dat we  

visies uitwerken en stimuleren, maar wij zien géén concrete meetbare doelen. Graag 

werken wij samen met het college aan een visie waarin duurzame werkgelegenheid 

gestimuleerd wordt en vanuit een brede context de kansen van onze gemeente benut 

gaan worden. Daarbij zijn ontwikkelingen in de regio op het gebied van bijvoorbeeld 

scholing, werkgelegenheidsontwikkeling en bereikbaarheid van groot belang. 

 

Voorzitter duurzaamheid is meer dan alleen energie. Duurzaamheid is ook houding en 

gedrag van inwoners. Dit begint dichtbij huis. Daarnaast heeft duurzaamheid ook 

betrekking op de bedrijvensector. Innovatie met als doel om de werkgelegenheid op 

peil te houden en eventueel naar een hoger niveau te tillen heeft als resultaat dat onze 

gemeente een aantrekkelijke vestigingsgemeente blijft. Heeft uw college daar al 

richting aan gegeven? De NME gelden staan nog opgenomen in onze afvalbegroting.  

Zet deze gelden in, voor natuurontwikkeling, zoals de natuurwerkdag/opschoondag, 

maar ook voor bewustwording van het onderwerp afval bij kinderen van de 

basisscholen. De gemeente heeft een cruciale rol in het leggen van contacten en 

verbinden van organisaties op het gebied van toerisme, onderwijs, ondernemen en 

werken. Zowel binnen onze gemeente, in de Achterhoek maar ook aan beide kanten 

van de grens. Welke concrete plannen heeft het college? 

 

De samenwerkingsverband voor het A18 Bedrijvenpark en het EBT en onze eigen 

bedrijventerreinen Hofskamp en De Rieze voorzien in de groeiende vraag naar 

kwalitatieve en eigentijdse bedrijfskavels. Vanuit zowel financieel als 

werkgelegenheidsoogpunt is de uitgifte van deze kavels van groot belang. Wij 

verwachten dat het college ons tijdig informeert over de ontwikkelingen. 
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4. Dienstverlenende gemeente 
 

In ons procesakkoord staat het woord “samen” centraal. Deze gezamenlijkheid komt 

nog het uitdrukkelijkst naar voren in de dienstverlenende rol die wij als gemeente 

hebben richting inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Zij 

maken de gemeente en wij proberen ze de ruimte te bieden.  

 

Wij staan open voor initiatieven en ideeën van inwoners, ondernemers en diverse 

cultureel-maatschappelijke organisaties. De vraag is hoe we hiermee aan de slag gaan 

als het gaat om dienstverlening. De uitdaging is immers duidelijk. Onze klanten 

moeten digitaal kunnen regelen, wat digitaal kan. En dat willen we graag voor elkaar 

hebben. Hoewel we al op de goede weg zijn, is een volledig digitale gemeente nog 

ver weg. En dan is er nog de vraag welke zaken onze klanten nu echt het belangrijkst 

vinden.  Mogelijkheden om de (digitale) dienstverlening te verbeteren zijn er nog 

genoeg. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan met onze inwoners, 

ondernemers en organisaties. Laten we hierin samen optrekken. 

 

Voorzitter als het gaat om lokale heffingen is het uitgangspunt van Lokaal Belang dat 

onze diensten  kostendekkend moeten zijn. Men moet insteken op realistisch 

begroten, op basis van historisch bekende gegevens maar ook op  basis van 

mogelijkheden die te realiseren zijn door onze organisatie. We weten dat het soms 

lastig is vanwege lange doorlooptijden van projecten. In de berap is dit voor ons 

duidelijk zichtbaar in voordeel kapitaallasten. Wij willen graag van het college een 

overzicht van projecten die nog niet zijn uitgevoerd. 

 

“Samen aan het werk”, zoals aangegeven in de begroting is niet alleen een samen aan 

het werk in de politiek met alle politieke partijen, maar vooral een samen aan het 

werk met en vóór alle inwoners van onze gemeente en in onze regio. Wij zien de 

reactie van het college en andere fracties met belangstelling tegemoet. 

 


