
SOBER & IN BALANS

Voorzitter, mensen op de publieke tribune, thuis, de pers, college en collega’s van de 
raad: 
Vanavond gaan we het hebben over de programma begroting 2016-2019:
Sober en in balans.

We kijken terug naar een bewogen tijd, veel negatieve berichtgeving, veel onrust.
Knap dat de winkel tijdens al die onduidelijkheid gewoon open is geweest terwijl het 
voor velen echt niet gemakkelijk was.
Lokaal Belang distantieert zich dan ook van uitspraken in de krant dat er anderhalf 
jaar niets gedaan zou zijn in het gemeente huis.

Hopelijk keert de rust terug en kunnen we als raad weer aan het werk.

Maar laten we ook voor ogen houden, dat wat van de Heelweg tot aan Gendringen 
en aan beide kanten van die lijn in de afgelopen jaren is gebeurd. Er is door de hele 
gemeente heen veel geïnvesteerd en dat is te zien.

Een meerjarig sluitende begroting, wie had dat gedacht na alle geluiden in de 
afgelopen tijd.
Het is een begroting met noodzakelijke stevige keuzes.
We zijn ons er goed van bewust dat hier alleen begrotingswijzigingen op plaats 
kunnen vinden als hier concrete dekkingen tegenover staan.

We kijken naar een te hoge schuldenlast, waar we dringend iets aan moeten doen. 
Maar wat hadden we van al deze zaken die van dit geld gerealiseerd zijn, NIET 
gerealiseerd willen zien in Oude IJsselstreek? Sportpark IJsselweide, het nieuwe 
overdekte zwembad de Paasberg, gisteren door wethouder Kuster geopend waarbij 
ook nog eens een van die super waardevolle vrijwilligers van onze gemeente werd 
geëerd, de nieuwe basisscholen, de opgeknapte centra: u mag het zeggen. 
Ook de woonvisie heeft bijgedragen aan de grote schuldenlast en wat dacht u van de 
wegen en rioleringen.

Onze conclusie is in ieder geval dat het voorzieningen niveau in de gemeente Oude 
IJsselstreek op een heel goed niveau is. Naast de gemeentelijke voorzieningen 
hebben ook bijvoorbeeld de muziekschool en de bibliotheken hun plek. 



We zijn blij dat het college al voordat het rapport van der Wel er was, en wat later 
bleek, een groot deel van de aanbevelingen van dit rapport al in deze begroting had 
verwerkt en de overige aanbevelingen ook over genomen heeft.

Lokaal Belang pleit voor het onder de loep nemen van de financiële verordeningen 
die stammen uit 2005. Nota reserves en voorzieningen, nota weerstandsvermogen. 
Nota activa beleid is er niet maar zou er moeten komen. Duidelijk is dat de financiële 
spelregels aangescherpt moeten worden. Ook moet er iets gebeuren met het kennis 
niveau van de raad t.a.v. financiën.
Afgelopen vrijdag hebben we daar al een begin mee gemaakt onder leiding van van 
der Wel

Om op termijn ook weer wat zoete appels te kunnen presenteren zullen we eerst 
echt door die zure heen moeten: zeer beperkt of niet investeren, alleen daar waar we 
contractueel aan vast zitten en helaas een lasten verzwaring voor onze inwoners.

We moeten besparen waar kan:
Akkermansweide, een park? Is dat nodig? Is een soberder uitvoering ook mogelijk?

Het breng punt in Doetinchem, ongeveer € 5 per aansluiting is dat nodig? Dit is 
volgens ons in strijd met het principe de vervuiler betaalt. Zijn er niet voldoende 
brengpunten in de gemeente of regio? Is het voor inwoners uit Breedenbroek, 
Gendringen en bijvoorbeeld Heelweg of Varsseveld zo logisch om naar Doetinchem 
te rijden met hun afval?
Lokaal Belang GVS wil samen met anderen donderdag een motie inbrengen over het 
afval beleid.

We brengen het budget voor de raad terug met een zelfde korting als de andere 
afdelingen. Lokaal Belang is het hier mee eens.

Het subsidie beleid zijn we aan het herijken: zijn we sinds de fusie Wisch en 
Gendringen, toen we het beste van beide gemeentes overeind wilden houden te 
royaal geweest (als we naar onze buurgemeentes kijken) en doet dat nu extra pijn.

Zo moeten we op dit moment en waarschijnlijk de komende jaren steeds zaken extra 
kritisch tegen het licht houden.

DRU
Wat betreft de DRU rest ons een andere zware opgave, 2018 nadert.
We moeten snel aan de slag om de DRU financieel toekomstbestendig te maken.

Het college is op de hoogte van het raadsbesluit dat van alles wat er aan de andere 
kant van de Oude IJssel gebeurt ter hoogte van het DRU terrein m.b.t. het 
bestemmingsplan, parkeerplaatsen en overige ontwikkelingen dit vooraf te melden 
aan de raad. In deze begroting wordt melding gemaakt van de aanleg van een 
parkeerplaats. Wij willen graag geïnformeerd worden over deze ontwikkelingen. 
Worden hier straks ook inkomsten uit gegenereerd? Door wie?



Onderwijs en werkgelegenheid
Wat betreft het Almende willen we eerst het onderzoek afwachten. We gaan er van 
uit dat alle creativiteit gebruikt wordt om hier een plan voor op tafel te krijgen dat past 
bij het nieuwe financiële beleid. Of het plan dan ook nog gerealiseerd kan worden is 
de vraag.
De werkgelegenheid schijnt aan te trekken, nog te weinig mensen profiteren hiervan. 
Het hebben van werk, een goed inkomen is van wezenlijk belang voor inwoners, 
individueel maar zeker voor gezinnen met kinderen. Het vergroot het welbevinden.

Het is noodzakelijk dat de kaarten bak van het ISWI en straks de nieuwe organisatie 
veel minder gevuld is. Dit is goed voor onze financiële positie maar vooral voor onze 
inwoners.
Wat denkt de portefeuille houder te gaan doen om de arbeidsmarkt nog meer te 
stimuleren.

Zijn de gevolgen duidelijk van de werkwijze van het ISWI, het laten werken van 
mensen tegen een uitkering? Gaat ons dit nog extra geld kosten?

Er is hier veel over gezegd en geschreven, wij willen hier niet ongenoemd laten dat 
er ook inwoners waren die blij waren met de dagbesteding die er op deze manier 
was en bij uitbetaling van het minimum loon misschien niet mogelijk was geweest.
Thuis zitten is een slechte uitgangspositie voor terug keer op de arbeidsmarkt.
Werkervaring, dagritme opbouwen met behoud van uitkering met wederzijdse 
toestemming moet kunnen. Op welke wijze gaat de portefeuillehouder organisaties 
en werkgevers hierbij betrekken?

Wat meer moet, is het gebruiken van de kracht en kennis van onze inwoners. We 
hebben mooie voorbeelden gezien, zoals Het Westendorphuus, waar Westendorp nu 
gezamenlijk de schouders onder zet en eerder het dorpshuus van 
Varsselder/Veldhunten, dorpsplein Etten, Centrum Silvolde.
Daar waar inwoners zelf zaken kunnen oppakken moeten we dat laten gebeuren. 
Daar waar ondersteuning nodig is moeten we die bieden. Maar laat inwoners of 
realistische initiatieven niet dobberen. Daar waar nodig is verbindingen leggen, actief 
ondersteunen tot goede initiatieven zich zelf kunnen redden. Het gaat niet altijd om 
geld, smeerolie is ook belangrijk. 

Communicatie is en blijft enorm belangrijk. Op respectvolle wijze met elkaar omgaan. 
Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Maar dan wel in een vroeg tijdig stadium. 
Betrek en informeer inwoners vroegtijdig, meestal blijken onze inwoners over een 
gezond Achterhoeks verstand te beschikken.

Hoe staat het college tegenover het verstrekken van duurzaamheidsleningen?
Wat is de stand van zaken m.b.t. de AGEM, we hebben in 2012 een dikke ton ter 
beschikking gesteld, is de AGEM nu in staat om op eigen benen te staan?

Lokaal Belang maakt zich zorgen om de grondexploitatie in relatie met de 
woonagenda. Graag willen we hier structureel (jaarlijks) van op de hoogte gebracht 
worden en zijn ook benieuwd naar een visie op de detailhandel.



Wat betreft het sociaal domein gaat Lokaal Belang ervan uit dat de uitvoering 
kwalitatief goed is en binnen de bestaande budgetten gebeurt. Lokaal Belang gaat uit 
van de kracht en zelf regie van onze inwoners en ondersteuning zo licht en zwaar als 
nodig voor die mensen die het zelf niet of niet alleen redden.
Mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben moeten die ook krijgen
We zijn er van overtuigd dat de keukentafel gesprekken enorm belangrijk zijn en 
zorgvuldig gebeuren.
Goed luisteren naar wat er nodig is.
Ook vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor onze mantelzorgers. Wat 
moeten we zonder. Dit geldt ook voor alle nieuwe ontwikkelingen, experimenten en 
de regionale samenwerking in de zorg.

Niet alleen op het gebied van Zorg en Participatiewet moet er in de regio samen 
gewerkt worden.
Laten we als regio onze bescheidenheid maar eens laten vallen en samen onze 
kracht naar voren brengen.

In het licht van de krimp, vergrijzing en leefbaarheid zouden wij het belangrijk vinden 
dat er een accommodatie monitor komt en met visie op sport en sportaccommodatie 
voorzieningen.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze begroting. 
Ook het ambtelijk apparaat voor het geleverde werk van afgelopen jaar.
Zoals al eerder gezegd hebben wij veel waardering voor het feit dat in deze roerige 
tijden onze inwoners gewoon geholpen werden en veel zaken zoals in het sociaal 
domein, participatie wet, subsidiebeleid, velden beheer goed opgepakt zijn.

Verder wil ik vanaf deze plek ons college heel veel succes wensen voor de komende 
jaren.
Er liggen nog wat prachtige uitdagingen op u en ons te wachten.

Dit in eerste termijn


