
Eerste begroting nieuwe  
raadsperiode vastgesteld
Begin november behandelde de gemeenteraad 
de gemeentebegroting voor 2015. Het is de 
eerste begroting die de dit jaar aangetreden 
gemeenteraad vaststelde. Lokaal Belang, 
CDA en PvdA stemden voor de begroting; 
SP en VVD er volledig tegen. Ook D66 ging 
niet akkoord met de begroting 2015 en de 
meerjarenbegroting 2016 – 2018, maar 
steunde wel de voeding van twee reserves 
(voor eenmalig extra veranderkapitaal voor 
organisatieontwikkeling en voor voormalig 

personeel en wethouders). Op deze pagina 
een kort overzicht van de inbreng van de 
fractievoorzitters, Op de gemeentelijke website 
en in de RaadsApp voor de iPad vindt u onder 
raadsinformatie bij de raadsvergaderingen 
van 4 en 6 november alle beschouwingen, 
documenten en videoverslagen.  
Er is ook een overzichtelijke weergave van  
de begroting op Internet:  
http://oude-ijsselstreek.begrotinginbeeld.nl/

Moties en amendementen
•  Een amendement (wijzigingsvoorstel) van de VVD om de stijging van de OZB voor niet-

woningen te beperken kreeg steun van D66 en werd verworpen.
•  Een motie (raadsuitspraak) van CDA, Lokaal Belang, D66, SP en PvdA voor extra aandacht 

voor gezinnen met meervoudige problematiek werd aangenomen; de VVD stemde tegen.
•  Een motie van D66, CDA en SP om met een vrijwillige formulierenbrigade behulpzaam te 

zijn om regelingen rond met name armoede te kunnen benutten werd ingetrokken na de 
toezegging van wethouder Kuster snel aandacht te besteden aan het vergemakkelijken van 
hulpaanvragen.

•  Een motie van D66 en CDA voor een proef met buurtbudgetten werd aangenomen met de 
steun van Lokaal Belang, SP en VVD; de PvdA stemde tegen.

•  Een motie van D66 en SP om de kapitaallasten (voor investeringen) te beperken werd 
verworpen; de andere partijen stemden tegen.

•  Een amendement van CDA, Lokaal Belang, PvdA en D66 om veranderkapitaal voor 
organisatieontwikkeling wel voor 2015, maar niet voor 2016 ter beschikking te stellen werd 
aangenomen met steun van de SP; de VVD stemde tegen.

VVD: Terughoudendheid gepast 
Jos Sluiter van de VVD trapte af en merkte op dat een andere manier 
van werken van de gemeente(raad) geen doel op zich is, “maar wat moet 
opleveren”. Hij doelde daarbij op het procesakkoord en werkakkoord van 
het gemeentebestuur om samen met de samenleving te besturen. Hij is blij 
met de aankondiging dat daarvoor ook een andere vorm van begroten komt: 
“Wat de VVD betreft een vorm waardoor het mogelijk is om eenvoudiger 
dan nu toe te kunnen vergelijken, sturen en controleren”. De VVD vindt dat 
terughoudendheid gepast is bij het doorveranderen van de gemeentelijke 
organisatie en wilde daarvoor geen extra veranderkapitaal beschikbaar stellen. Ook op andere 
punten plaatste de VVD kanttekeningen bij uitgaven, zoals een investeringstoeslag van 2% voor 
leefbaarheidsinitiatieven: “Jaarlijks een cheque van € 700.000 daar zetten wij vraagtekens bij”. 
Uiteindelijk stemde de VVD niet in met de begroting.

CDA: Geen cosmetische verandering
Anita Ermers van het CDA waarschuwde voor cosmetische veranderingen in 
de werkwijze van het gemeentebestuur. “Een verandering kost tijd. Daarbij 
moet je er terdege rekening mee houden dat je niet van binnen hetzelfde blijft 
denken; het oude vertrouwde moet je echt loslaten”. De gemeentebegroting 
voldoet “zeker nog niet aan de wensen van het CDA, niet qua opbouw, niet 
qua scherpte in de doelstellingen en ook niet qua inhoud. Maar het is wel een 
begin van de kanteling naar de samenleving”. Het CDA is verheugd dat de 
begroting “voor 2015 in ieder geval sluitend is met structureel geld in plaats 
van incidenteel geld. Met een niet sluitende meerjarenbegroting ligt er voor de jaren erna echter 
nog een zeer grote uitdaging”. Die gaat het CDA “voor het eerst sinds negen jaar” weer aan als 
collegepartij. Anita Ermers wees op armoede en huishoudens met meer problemen tegelijk en 
was (mede-)indiener van moties daarover.

SP: Verspilling voorkomen
Heini Peters van de SP vertelde waarom zijn fractie tegen de begroting 
stemde. “De SP kijkt vooruit. Wanneer we de algemene reserve de jaren 
na 2018 net zo hard aanspreken als de jaren tot dan, zijn de gemeentelijke 
reserves uiterlijk in 2020 op. Zeker als we op de grote hoeveelheid 
industriegronden nog moeten afboeken. We zijn als gemeente onverantwoord 
aan het uitgeven”. De SP zei te willen bezuinigen door vermindering van de 
subsidies, een versobering van sportpark IJsselweide en “door goed te luisteren naar onze 
bevolking om te voorkomen dat er onnodig geld wordt verspild aan prestigeprojecten”. Heini 
Peters maakte zich sterk “voor betaalbare huurwoningen, zodat ouderen in hun wijk kunnen 
blijven wonen, ook op vergevorderde leeftijd” en voor een “gemeente zonder armoede, die vaak 
oorzaak is van sociale problemen. De vraag moet niet in de eerste plaats zijn hoe we mensen uit 
een uitkering krijgen maar hoe we het werk weer bij de mensen krijgen”. 

Lokaal Belang: Dialoog vergt omdenken
Gülden Siner van Lokaal Belang (LB) signaleerde dat “de burgerkracht 
waar LB een groot voorstander van is, door de hele begroting heen 
is opgenomen, waardoor de vernieuwing is ingezet. We gaan de 
krachten in de samenleving benutten om de gewenste doelen te 
bereiken: samen aan het werk! Het heeft tijd nodig, maar het proces- 
en werkakkoord zijn de juiste weg om de samenleving in zijn totaliteit 
te betrekken bij beleids- en besluitvorming. Het zoeken naar dialoog vergt omdenken van de 
raadsleden en fractieassistenten – en politieke partijen zelf. Partijen zitten hier nog wat onwennig 
in, ook voor Lokaal Belang is het schakelen”. Gülden Siner wees erop dat de gemeente 
“verantwoordelijk is voor heel veel voorzieningen waar heel Oude IJsselstreek gebruik van wil 
maken. Dat moet worden betaald en dat zal niet makkelijk worden. Maar Lokaal Belang heeft er 
vertrouwen in dat we met z’n allen deze uitdaging tot een goede invulling brengen”. 

D66: Invloed op leefomgeving
Hayo Canter Cremers van D66 maakte zich “grote zorgen” over de 
meerjarenbegroting en het eigen vermogen van de gemeente. “Daarvan is 
liefst vijf miljoen euro nodig om de begroting voor 2015 sluitend te maken. Nu 
is er nog 13 miljoen euro over, dus dat kan niet veel langer zo doorgaan”. Hij 
bracht verder het vestigingsklimaat ter sprake: “Her en der is te horen dat dit 
niet voldoet. Wij zouden graag een gedegen onderzoek zien naar maatregelen 
die groei van industrie, midden- en kleinbedrijf en detailhandel kunnen 
stimuleren”. Hij wees daarbij met name op de toeristische sector “als motor 
voor veel zaken”. Hayo Canter Cremers diende samen met andere partijen moties in voor een 
formulierenbrigade (“de papieren bureaucratie is bijzonder ingewikkeld”), de kapitaallasten (“we 
zullen het zuiniger aan moeten doen”) en een aangenomen motie over buurtbudgetten (“inwoners 
van kernen moeten meer verantwoordelijkheid en invloed krijgen op hun leefomgeving”).

PvdA: Gemeente van iedereen
Ton Menke van de PvdA kon “niet anders dan concluderen dan dat de 
coalitie er niet in is geslaagd om een begroting in te dienen met heldere 
plannen en bijbehorende financiële prioriteiten en concrete doelstellingen. 
Het probleem is dat u dan zegt: geef ons nou maar het geld, dan bedenken 
we er samen met u en de burgers later wel een plan bij. Dat is niet zoals het 
zou moeten”. Hij wilde dat “wordt uitgelegd hoe we er voor gaan zorgen 
dat de gemeente Oude IJsselstreek echt van iedereen blijft. Wij helpen u daar graag bij, want 
zo is de PvdA: niet aan de zijlijn roepen, maar ook de hand uitsteken”. Ton Menke zei dat de 
gemeente “zorgaanbieders echt moet uitdagen tot innovatie en een vernieuwende aanpak” 
en wilde daarvoor weten wanneer contracten met hen aflopen “zodat we de kans krijgen 
onze opdrachten anders in de markt te zetten”. Hij wees daarbij op het verenigingsleven als 
bouwsteen voor een veerkrachtige samenleving.


