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Geachte voorzitter, geacht college, leden van de raad, 

Voor ons ligt de Programmabegroting voor 2015 t/m 2018, genaamd “Samen aan 
het werk”. Allereerst willen we college en ambtelijke organisatie dank zeggen voor 
het vele werk dat zij hebben verzet om deze begroting op tijd gereed te hebben. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we stellen dat het een zeer bewogen 
jaar is geweest. Voor de gemeente Oude IJsselstreek, voor raad en college, maar 
ook voor ons als SP Oude IJsselstreek. Een jaar met verkiezingen, een nieuwe raad 
en een nieuwe manier van werken, verwoord in het proces- en werkakkoord. Een 
manier van werken, die beoogt, meer met de inwoners van onze gemeente in 
gesprek te gaan over diverse onderwerpen. Een jaar ook waarin, met de 
verkiezingen van 19 maart, een nieuwe raad is gekozen en daaruit een nieuw 
college. Het jaar dat wij voor het eerst zitting nemen in deze raad. De formatie van 
het college had, op zijn zachtst gezegd, behoorlijk wat voeten in de aarde. Ook voor 
ons als SP. Op 15 mei werd het college geïnstalleerd. Met een wethouder van de 
SP. Twee dagen later hadden we geen wethouder meer. De gang van zaken 
hieromheen betreuren we nog zeer. Maar zoals ik op 19 mei als nieuwe 
fractievoorzitter al aan de burgemeester aangaf: we blijven proces- en werkakkoord 
steunen, ook al hebben we ons teruggetrokken als coalitiepartij. Dat wil uiteraard 
niet zeggen dat we geen kritische noten bij deze begroting hebben. Die hebben we 
zeker. 

Zoals we al in een brief aan het college hebben verwoord, vinden wij de begroting 
niet sluitend. Formeel zal zij aan de eisen van structureel sluitend voldoen, maar 
wanneer we zien dat er, wederom, 1.500.000 euro aan de algemene reserves wordt 
onttrokken om de begroting sluitend te krijgen, krijgen wij een déja-vu met het 
vorige college. Dat wist in een paar jaar tijd ruim 21 miljoen aan de Algemene 
Reserve te onttrekken. En als we de begroting tot 2018 doornemen gaan we de 
komende jaren richting de 8 miljoen onttrekking van middelen uit de Algemene 
Reserves. Dat betekent dat we de ruim 40 miljoen die ooit verkregen werd door de 
verkoop van NUON-aandelen in een sneltreinvaart aan het opmaken zijn. En daar 
heeft de raad tot nu toe mee ingestemd. Het nieuwe college zou het echter anders 
gaan doen. En doet het ook anders, dat moet eerlijkheidshalve ook gezegd worden. 
Er wordt minder geïnvesteerd in stenen en meer in mensen. Gelukkig. Want dat was 
onze inzet, toen we deel gingen nemen aan de coalitie. Meer investeren in mensen 
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en minder in stenen. Toch hebben we ook komend jaar weer minder baten dan dat 
er lasten zijn. Voor het zoveelste jaar op rij en het einde lijkt, met de begroting tot 
2018 in de hand, nog niet in zicht. In het werkakkoord hebben we ook afgesproken 
dat de leningenportefeuille de komende jaren zou verminderen van 106 miljoen in 
2014 naar maximaal 90 miljoen in 2018. In de begroting echter, schrijft het college 
dat, wanneer we de noodzakelijke investeringen doen, de leningenportefeuille ook 
de komende jaren blijft stijgen. Voorzitter, dat baart ons zorgen. Zorgen, omdat  de 
gemeente er een enorm takenpakket bij heeft gekregen. WMO, Jeugdwet en 
Participatiewet vallen met ingang van 1 januari onder onze verantwoording. En we 
weten allemaal dat Den Haag behoorlijk heeft gesneden in de budgetten voor deze 
decentralisaties. Graag kijkt de SP nog verder vooruit dan tot en met 2018. Wanneer 
we de Algemene Reserve de jaren na 2018 net zo hard gaan aanspreken als de 
jaren tot en met 2018, zijn de reserves rond 2020 op. Graag hoor ik van de 
wethouder van Financiën zijn visie hierop. Ons inziens zijn we als gemeente 
onverantwoord aan het uitgeven. Zeker wanneer we kijken naar de grote 
hoeveelheid industriegronden die we als gemeente in ons bezit hebben, dan wel 
mede in participeren. Wanneer op deze gronden nog verder moet worden 
afgeboekt, wat niet irreëel is, bereiken we de bodem van de schatkist nog eerder 
dan in 2020. Wellicht al in deze raadsperiode.  

Dan, voorzitter, de begroting zelf. Waren er vorig jaar nog meerdere fracties, die het 
voorgaande stuk een brei van wollige volzinnen vonden; dit jaar is het een vrij 
duidelijk tekstueel stuk. Met vier programma’s, die ik één voor één met u wil 
doornemen.  

 

Programma 1. De gemeente waar het goed wonen is.  

De SP heeft het standpunt, dat iedere Nederlander recht heeft op een betaalbare 
woning van goede kwaliteit en voldoende woningen voor alle inwoners. De 
woningvoorraad moet worden afgestemd op de samenstelling van de bevolking, 
waarbij de wet- en regelgeving van hogere overheden worden gerespecteerd. Dit 
streven is er op gericht, de leefbaarheid van alle kernen zo goed mogelijk te 
waarborgen. We willen betaalbare huurwoningen o.a. voor onze ouderen zodat die 
in hun eigen wijk kunnen blijven wonen, ook op vergevorderde leeftijd. In dit verband 
acht de SP het realiseren en in stand houden van wijk- en buurtcentra als 
onderkomen voor openbare en medische voorzieningen als een belangrijk 
onderdeel, ook in de kleine kernen. Zij moeten de huiskamers van de wijk of het 
dorp zijn, waarin iedereen zich thuisvoelt. Bovendien dienen we zorg te dragen voor 
voldoende speelvoorzieningen voor de jeugd in alle dorpen en wijken. 

 Wij zijn voorstander van een vergroting van het aantal sociale huurwoningen. Wij 
zijn dan ook tegen een verdere verkoop van huurwoningen door Wonion en wij zijn 
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zeer terughoudend inzake de sloop van huurwoningen.  Ook hierover horen wij 
graag uw visie.  

Het college streeft naar voldoende en kwalitatief goede woningen. De eerste vraag 
die daarbij oprijst is, of er voor de toekomst ook voldoende wordt ingezet op 
levensloopbestendige woningen, een eerste vereiste volgens ons.  Ook spreekt u 
over gemeenschappen van zelfvoorzienende ouderen. In Varsseveld is in 2011 een 
dergelijke voorziening gerealiseerd; de Zwanenpoort.  De bewoners ervaren het als 
een groot succes. Graag zouden wij als SP een dergelijke voorziening in iedere 
grote kern van onze gemeente gerealiseerd zien. Graag uw visie hierover. Verder 
spreekt u over een betere ruimtelijke kwaliteit door bij renovaties van oude 
woonwijken, rijwoningen om te zetten naar 2 onder 1 kap-woningen. Deze 
verdunning geeft minder risico op waardedaling van de woningen. Een bijkomend 
risico is dat deze woningen waarschijnlijk een hogere huurprijs krijgen en daarmee 
niet meer in aanmerking zouden kunnen komen voor huurtoeslag.  

Dienstverlening op verschillende terreinen dient in voldoende mate gerealiseerd te 
worden. Daarbij streeft de SP naar voldoende aanbod van middenstand, waarbij 
voor de eerste levensbehoeften ook (eventueel ambulante) winkelvoorzieningen in 
de kleinere kernen gerealiseerd dienen te worden. Op het terrein van financiële 
dienstverlening wil de SP ook in de kleine kernen voldoende basisvoorzieningen. 

Tenslotte vragen we aandacht voor de overlast die in sommige wijken plaatsvindt. 
Ze moet structureel en integraal worden aangepakt in samenwerking met betrokken 
partijen. 

 

Programma 2. Een leefbare gemeente (sociaal domein) 

Een leefbare gemeente is voor ons op de eerste plaats een gemeente zonder 
armoede, waarbij iedereen zorg heeft voor elkaar. Dan is aan de eerste voorwaarde 
voor zich goed voelen voldaan en kunnen we instemmen met de rest van dit 
programma.  

De afgelopen maanden heeft de raadsprojectcommissie Sociaal Domein aan het 
beleidsplan, het uitvoeringsplan en de verordening met betrekking tot het Sociaal 
Domein gewerkt. Wat er in heeft geresulteerd dat onze gemeente, zeker het 
komende jaar, maar wat ons betreft ook de komende jaren, inderdaad een leefbare 
gemeente is en blijft. De commissie zal in driemaandelijkse bijeenkomsten het 
uitvoeringsplan blijven evalueren. 2015 is nog duidelijk een overgangsjaar, waarin 
nog niets zeker is. Het jaar van de zachte landing. Onder de inwoners die zorg nodig 
hebben, zal dan ook komend jaar de zorg blijven bestaan of zij deze zorg ook in 
2016 en de daaropvolgende jaren zullen blijven krijgen. Wat de SP betreft wel. Wij 
willen immers blijven investeren in mensen.  Naar onze mening heeft ook het college 
deze intentie. Maar uiteraard blijven wij hier zeer kritisch op. Ook op de 
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communicatie vanuit onze organisatie naar de inwoners toe. Geef duidelijk aan 
welke voorzieningen er zijn in het sociaal domein. Ook naar hen die geen internet 
hebben of daar niet zo handig mee zijn. Vaak zijn dat juist de mensen die zorg hard 
nodig hebben; onze ouderen. Speciale aandacht blijven wij vragen voor het 
armoedebeleid. Armoede in een rijk land als Nederland is onaanvaardbaar. Door 
allerlei bezuinigingsmaatregelen is armoede de afgelopen jaren weer sterk 
toegenomen. Het aantal huishoudens met problematische schulden is explosief 
gestegen, ook in Oude IJsselstreek. Steeds meer mensen moeten gebruikmaken 
van de voedselbank. Er dreigt een sluiting van de sociale werkvoorziening waardoor 
mensen op straat komen te staan. Binnen de gemeente Oude IJsselstreek is budget 
voor armoedebestrijding. Mensen, die hier gebruik van willen maken, wil de SP de 
weg naar hulpverlening wijzen.  

 
Armoede is vaak oorzaak van sociale problemen, het niet hebben van gelijke kansen 
en kan leiden tot isolement. Armoede kan met name grote negatieve gevolgen 
hebben voor de ontwikkeling van kinderen en leiden tot achterstand. In onze visie 
hebben ook arme mensen recht op een volwaardig bestaan. Wij willen structureel 
aandacht voor preventieve schuldhulpverlening, een goede voorlichting over de 
diverse sociale voorzieningen en hulpverlening binnen onze gemeente en vroegtijdig 
hulp bieden als armoede dreigt. Daardoor kan grotere ellende vaak worden 
voorkomen, regelingen treffen om meer mensen en kinderen, die onder de 
armoedegrens leven, te betrekken bij sportactiviteiten en  bedrijven, die sociaal-
maatschappelijke verantwoording nemen, door langdurig werklozen in dienst te 
nemen, stimuleren. 
Uitgangspunt van de SP is het scheppen van gelijke kansen voor alle kinderen en 
jongeren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Uit verscheidene onderzoeken 
blijkt dat kinderen uit arme gezinnen over het algemeen een slechtere gezondheid 
hebben, achterblijven in cognitieve en emotionele ontwikkeling, slechtere 
leerprestaties hebben op school en vaker gedragsproblemen hebben dan andere 
kinderen. Daarom kennen we prioriteit toe aan preventief jeugdbeleid waarbij extra 
aandacht en middelen ingezet moeten worden voor achterstandsjeugd. Het is niet 
acceptabel dat in een rijk land als Nederland kinderen opgroeien in langjarige 
armoede. 
 
De ongelijkheid groeit in Nederland door het regeringsbeleid van de VVD en de 
PvdA. De armen worden armer en de rijken worden rijker.  In 2013 steeg het 
vermogen van de Nederlandse miljonairs met 46 miljard, terwijl het begrotingstekort 
van de staat 14,6 miljard was. De rijkste 10% van onze bevolking bezit 61% van het 
vermogen, gemiddeld 950.000 euro per huishouden. De armste 10% heeft per 
huishouden gemiddeld 57.000 euro schuld. Een verschil van een miljoen per gezin. 
Een schril contrast, zo vinden wij. In Nederland leven 2,5 miljoen mensen onder de 
armoedegrens. Bijna 15%. Vertaald naar onze gemeente zijn dat 6000 mensen. Een 
aantal zo groot als een dorp met de grootte van Varsseveld. Wij willen er dan ook 
met nadruk op blijven wijzen dat gelden die vanuit het rijk beschikbaar zijn voor 
armoede- en schuldenproblematiek, deze ook als zodanig te oormerken. 



Algemene	  Beschouwingen	  SP	  Oude	  IJsselstreek	   5	  

 

Op het gebied van kunst en cultuur moet de gemeente een stap terugdoen. Geen 
dure kunstwerken meer in de openbare ruimte, wat ons betreft. We gaan de 
samenwerking tussen diverse partijen op het DRU Industriepark bevorderen, stelt u. 
Wat de SP betreft, zijn of worden dit private partijen, die net als de inwoners, op 
eigen kracht moeten gaan functioneren. In het verleden is de financiële transparantie 
voor wat betreft de DRU ver te zoeken geweest Hopelijk komt deze transparantie 
nog voor het eind van dit jaar. Wij hebben daar in de verkiezingscampagne op 
gehamerd, we hebben daar tijdens de formatie op gehamerd en daar zullen we op 
blijven hameren. De inwoners van onze gemeente hebben recht op die 
transparantie. Het college heeft deze onlangs toegezegd. Graag houden wij het 
college aan deze toezegging.  

Uiteraard is de SP voor het behoud en het stimuleren van kleinschalige cultuur.  
Onze kernen hebben een rijk cultureel verleden en rijke tradities. Het behoud van 
deze cultuur is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in onze kernen.  

Wij zijn voorstander van subsidie voor sport en cultuur, enkel op basis van het aantal 
jeugdleden tot 18 jaar voor alle verenigingen en evenementen. Natuurlijk zijn wij 
voorstander van het nakomen van gemaakte afspraken. Dat betekent voor de DRU 
Cultuurfabriek, zo lang de huidige afspraak loopt, een maximum van € 750.000 
subsidie per jaar. Wij vinden dat evenementen als Huntenpop, Festivaart en 
Spektakeltoer zichzelf kunnen bedruipen door heffing van entreegelden en door 
sponsoring.  

De SP is verder een groot voorstander van transparantie, ook op het gebied van 
subsidiebeleid. Onze collega’s van D66 hebben het al eerder voorgesteld en wij 
sluiten ons daar graag bij aan; een openbaar en online subsidieregister. Graag uw 
visie hierover. 

Programma 3. De werkende gemeente 

Voorzitter, allereerst is de SP van mening dat niet alleen betaalde arbeid, maar ook 
vrijwilligerswerk, dat bijdraagt aan de samenleving, ECHT werk is. De afgelopen 
jaren hebben we een stijging van het aantal werklozen en daarmee ook 
bijstandsgerechtigden gezien. Ondanks tekenen dat de economie weer voorzichtig 
aan zou trekken, zien we in de regio Achterhoek dat deze tendens van stijgende 
werkloosheid zich nog steeds voortzet. Het probleem is dus niet zozeer, hoe we 
mensen uit een uitkering kunnen krijgen, maar allereerst; hoe krijgen we het werk 
weer bij de mensen? Werklozen en bijstandsgerechtigden bij elkaar opgeteld, 
hebben we in heel Nederland ongeveer 1 miljoen mensen die naar werk zoeken. 
Daar staan nog geen 100.000 vacatures tegenover. Een eenvoudige rekensom leert 
ons, dat dat dus 1 baan op tien personen is. Om werk naar de regio en onze 
gemeente te halen zullen we regionaal moeten samenwerken. In het kader van de 
bedrijventerreinen A18 en het EBT doen we dat al met de gemeenten Doetinchem, 
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Bronckhorst en Montferland, maar deze samenwerking zal nog veel breder moeten 
worden uitgebreid. Een stevige lobby naar Den Haag en zelfs Duitsland om 
bijvoorbeeld de infrastructuur in onze regio te verbeteren. We verwachten dat de 
andere landelijke partijen dit lobbywerk ook doen.  Dubbel spoor in de hele 
Achterhoek, de gehele N18 vierbaans en niet te vergeten de op- en afrit op de 
Duitse A3. Dan pas is het voor ondernemingen buiten de Achterhoek interessant om 
zich hier te vestigen. In de tussentijd moeten we natuurlijk zorgen voor de 
werkgelegenheid die we hier hebben, moeten we als gemeente bedrijven faciliteren. 
zonder daarbij een woud aan regels op te stellen. Ook hier moet de gemeente een 
laagdrempelige netwerkpartner zijn. Intensivering van samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven is zeer belangrijk. Studenten moeten opgeleid worden 
voor een baan met toekomst. En het bedrijfsleven weet als geen ander welke banen 
toekomst hebben.  

Het college stimuleert de uitbreiding van nieuwe openbaar vervoer initiatieven. Dit 
heeft onder andere betrekking op nieuwe verbindingen en het buurtbussennetwerk. 
Ook de SP is voorstander van nieuwe buurtbusverbindingen. Waarbij we wel de 
kanttekening willen maken dat we zeer kritisch zijn op het vervangen van reguliere 
busverbindingen door buurbuslijnen. Wij zien in een verbinding Heelweg-
Varsseveld-Westendorp-Silvolde-Ulft-Gendringen een goede aanvulling op het 
bestaande buurbussennetwerk. Er bestaat tot op heden nog niet één openbaar 
vervoer verbinding tussen deze kernen. En naar onze mening is deze zeer belangrijk. 
Niet alleen veel jongeren uit Varsseveld en omgeving die naar het middelbaar 
onderwijs in Silvolde gaan, maar ook ouderen die niet mobiel zijn en naar het 
gemeentehuis in Gendringen moeten enz. kunnen van deze verbinding gebruik 
maken.  

Voor wat betreft duurzame energie zijn wij een voorstander van het zoveel mogelijk 
energieneutraal maken van nieuwe en bestaande gemeentelijke panden en 
voorzieningen.  

 

Programma 4. De dienstverlenende gemeente. 

We zijn het eens met de uitspraak “de gemeente is er voor haar inwoners en niet 
andersom” en zijn vol vertrouwen dat dit ook in praktijk wordt gebracht. Wat de SP 
betreft worden we nog meer een netwerkpartner en overleggen we nog meer met 
onze inwoners, waaraan wij als gemeente ten dienste staan. Een streven van het 
college is dat de inwoner initiator of aangever in maatschappelijke vraagstukken is. 
Wij vinden een belangrijke voorwaarde hierbij dat de inwoner dan ook als volwaardig 
netwerkpartner gezien moet worden en dat een tijdige terugkoppeling van gemeente 
naar inwoner hierbij onontbeerlijk is.  
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Waar halen wij de bezuinigingen uit? I n ieder geval uit de vermindering van de 
subsidies, een versobering van het project IJsselweide en door goed te luisteren 
naar onze bevolking waardoor we kunnen voorkomen dat er onnodig geld wordt 
verspild aan prestige projecten.  

Samenvattend: we gaan niet akkoord met de voorgestelde begroting, omdat we het 
niet eens zijn met de negatieve ontwikkeling van de Algemene Reserve en de 
leningenportefeuille, waarbij ons dringende advies is; zorg dat deze negatieve 
spiraal doorbroken wordt en dat in de begroting ook in de ogen van de SP écht 
sluitend is. 

Tot zover in eerste termijn. 

 


