
Memo 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 1 december 2015 

Kenmerk: 15ini03223 

Onderwerp: reactie op ingediende moties met betrekking tot de programmabegroting 2016 - 2019 

 
 
1) D’66/SP: Transparantie van de gemeentebegroting/ investeringen > 250.000 
Een dergelijk verplichte bekrachtiging belemmert de uitvoering van al door de raad vastgestelde 
besluiten ten aanzien van de investeringen. De vastgestelde begroting is het kader voor het college. 
Uiteraard wordt de raad, zoals nu gebruikelijk is, geïnformeerd over de stand van zaken en betrokken 
bij grotere projecten. Het college raadt daarom deze motie af. 
 
2) D’66/SP: Kerntakendiscussie 
In het coalitieakkoord is aangegeven dat het college komend voorjaar een strategische agenda 
opstelt. Vanuit deze strategische agenda kunnen verdere prioriteiten en keuzes worden vastgesteld.  
Het college adviseert om de motie aan te houden tot dat moment. 
 
3) D’66/SP: Sport, cultuur en onderwijs voucher 
In 2016 wordt het minimabeleid/armoedebeleid herzien. Het college omarmt het idee om op een 
vernieuwende wijze vorm te geven aan het minima/armoedebeleid. Uiterlijk bij de voorjaarsnota zal 
het college – binnen de bestaande budgetten - de mogelijke richtingen aangeven. Het college ontraadt 
daarom deze motie.  

 
4) D’66: Begrotingswijziging ivm investering Almende/voucher/buurtbudgetten 
Het dekkingsplan is onvoldoende deugdelijk en niet structureel, waarmee het college deze motie 
ontraadt.  
 
5) D’66: Pilot buurtbudget 
Met uw raad is afgesproken om de motie van 6 november 2014 uit te voeren na vorming van het 
nieuwe college. Wij stellen voor om in een volgende raadsrotonde de uitgangspunten voor een 
dergelijke pilot opnieuw vast te stellen, om zodoende een gelijk te beeld te krijgen of en zo ja op welke 
wijze de motie kan worden uitgevoerd. Er is in de begroting 2016 geen aparte dekking voor deze pilot. 
Het college raadt daarom deze motie af.  
 
6) D’66: Onderzoeken samenwerking/fuseren 
Deze motie is door D’66 aangehouden. Is dus vooralsnog niet meer aan de orde.  
 
7) PvdA: Project Tha Bus 
In het PoHo sociaal zullen we dit onderwerp op de agenda zetten en op draagvlak in de regio en 
haalbaarheid toetsen. De uitkomsten en mogelijkheden rapporteert het college in het voorjaar aan uw 
raad. Het college adviseert de motie aan te houden en te betrekken bij de verdere discussie.  
 
8) PvdA OZB- niet woningen 
 Een dergelijke extra verhoging betekent een extra belasting voor ondernemers en strookt niet met de 
strategische focus van het college. Het college ontraadt daarom deze motie.  
 
9) PvdA Werkgelegenheid 
Een dergelijk besluit haalt de balans uit de markt. Regionaal hebben we afspraken gemaakt over de 
voorwaarden voor de industriegronden. We willen mensen plaatsen met reguliere arbeidscontracten. 
Het college ontraadt daarom deze motie. 
 
10) PvdA Rioolheffing 
Het huidige GRP heeft (in bijlage 2, scenario 1) al vastgesteld hoe om te gaan met de Btw 
compensatie. In het nieuwe GRP vanaf 2017 wordt dit meegenomen (zoals ook in de begroting in het 



dekkingsplan is aangegeven). Het college ziet nu geen aanleiding om van het huidige GRP af te 
wijken en ontraadt daarom deze motie.  
 
11) PvdA Huisvesting Statushouders 
Op dit moment vormt de huisvesting van statushouders onderdeel van de discussie in relatie tot het 
totale plaatje op het gebied van wonen. Daarnaast wordt in regionaal overleg bezien op welke wijze 
de vluchtelingen en statushouders kunnen worden opgevangen. Het college zal uw raad hierover 
regelmatig informeren. Het college adviseert de motie aan te houden en te betrekken bij de verdere 
discussie.  
 
12) SP/PvdA Verenigingssubsidies 12% 
Er staat geen dekking tegenover en is bovendien in strijd met het eerder genomen raadsbesluit. Het 
college raadt daarom deze motie af. 
 


