
Inleiding
De PvdA breekt in deze begrotingsbehandeling met een decennialange 
traditie. We gaan ons namelijk in onze bijdrage zoveel mogelijk beperken tot 
de begroting en dat wat daar direct mee samenhangt. In tegenstelling tot alle 
voorgaande jaren geen bespiegelingen en overpeinzing, ook geen reflectie op 
en uiteenzettingen over de gang van zaken in de gemeente, Nederland en de 
wereld. Nee, alleen de voorliggende begroting en onze alternatieven. Wees 
echter gerust, de lengte van mijn bijdrage is weer als vanouds.

De bijdrage aan deze Algemene en Financiële beschouwingen van de Partij 
van de Arbeid, zouden we de titel arm of rijk kunnen meegeven.
Het college rekent zich arm, terwijl we rijk zijn. Rijk, niet waar het gaat om geld 
maar wel waar het gaat om voorzieningen en mogelijkheden om onze mooie 
gemeente vooruit te helpen. In de begroting zitten wat de PvdA betreft, nog 
veel te weinig mogelijkheden om de financiële positie van de gemeente te 
verbeteren. De begroting is bovendien weinig ambitieus en niet creatief waar 
het gaat om werkgelegenheidsbeleid, onderwijshuisvesting en financieel 
beleid. De Partij van de arbeid heeft daar andere ideeën over en zal die in 
deze bijdrage ook laten horen.

Aanbiedingsbrief/Raadsvoorstel
in het raadsvoorstel staat onder 1.3, het derde gedachtestrepen: verlaging van 
de investeringslasten:
“We maken in 2016 af waar we (contractueel) mee zijn begonnen”. Uiteraard 
juridisch juist, ook om claims te voorkomen. Betrouwbaarheid kun je echter 
niet via juridische procedures en de rechtbank afdwingen. Een betrouwbare 
overheid ben je door je te houden aan afspraken, ook al staan ze niet of niet 
volledig op papier. Wanneer je met partijen een weg bent ingeslagen, dan mag 
die partij er van uitgaan dat we deze ook voortzetten, tenzij!! En dat tenzij 
moet je dan heel goed gemotiveerd worden. Gebeurd dat niet dan lopen we 
als gemeentebestuur opnieuw deuken op. En het vertrouwen in het bestuur 
van de Oude IJsselstreek is al flinterdun. We vragen het college dan ook om 
een overzicht van zaken óf en waar het college ‘gebroken’ heeft met gemaakte 
afspraken en uitgesproken intenties. 

Over de leesbaarheid van de begroting valt nog wel wat te zeggen. Daar gaan 
we ons sterk voor maken in de nieuw te vormen financiële commissie.

Ik had hier willen vertellen wat de PvdA op financieel terrein heeft ingebracht in 
de formatie. Maar bij andere gelegenheden heb ik al een paar keer 
aangegeven hoe we de financiele huishouding duurzaam willen organiseren 
en op orde willen brengen. Dus sla ik dat hier over.



De begroting 2016 en verder
In de begroting ‘Sober & in Balans, vinden we in ieder geval een groot aantal 
van onze uitgangspunten terug. De begroting lijkt in ieder geval meerjarig 
structureel sluitend. Ook is de onbenutte belastingcapaciteit ingezet, weliswaar 
niet voor nieuw beleid, maar vooral om de financiële positie te versterken. De 
OZB op niet-woningen stijgt iets. Voor het eerst in 100 jaar, maar op het 
Gelderse gemiddelde zitten we nog lang niet. De uitvoering van het sociaal 
domein gebeurd binnen de daarvoor beschikbare budgetten en is het 
uitgangspunt. En er heeft een taakstellende bezuiniging op beïnvloedbare 
budgetten plaatsgevonden. In de raadsrotonde is aanvullend nog toegezegd 
dat opnieuw gekeken gaat worden naar de mogelijkheden van herfinanciering 
van de leningenportefeuille. 

Wat we niet of minder van onze uitgangspunten in deze begroting terugvinden 
is:

Algemene Uitkering
De PvdA stelde voor om de raming van de algemene uitkering gemeentefonds 
te baseren op de septembercirculaire en vooral ook het ‘gezonde verstand’ te 
gebruiken. Met andere woorden: kijk eens kritisch naar de wijze waarop wij in 
onze ramingsystematiek de aannames van het Rijk volgen of niet. Die 
berekeningswijze kan namelijk tot gevolg hebben dat we ons in de Oude 
IJsselstreek te arm rekenen ten opzichte van de raming in het gemeentefonds. 
De PvdA stelt voor in een nieuw te vormen financiële commissie goed te kijken 
naar die systematiek en wat wellicht een betere rekenmethode is. We vinden 
overigens al langer dat de huidige “trap op, trap af” systematiek aanpassing 
behoeft. We hadden onze hoop dan ook gevestigd op de commissie o.l.v. 
Rinnooij Kan. Die pleitte voor verbreding van de OZB en invoering van een 
ingezetenenbelasting. De rijksbelasting zou dan gelijktijdig omlaag moeten, 
zodat de totale lasten voor inwoners niet stijgen. Jammer genoeg is het 
belastingplan verzand in het politieke moeras, niet in de Oude IJsselstreek dit 
keer, maar in Den Haag. Doodzonde! 

Te arm rekenen
1. De PvdA denkt overigens dat we ons op basis van de huidige wet –en 
regelgeving sowieso te arm rekenen. Dat geldt voor de hele begroting. De 
PvdA wordt vaak verweten dat we ons te rijk rekenen. Dat kan zijn. Maar de 
keuze van dit college is om de meest sombere uitgangspunten te hanteren. 
Dat mag, en is waarschijnlijk ook een bewuste keuze. Als je namelijk enorm 
arm rekent leidt elke afwijking tot een meevaller. En dat komt sommigen 
politiek goed uit, zeker als je jarenlang en stelselmatig begrotingen van een 
andere coalitie hebt afgekeurd. 

2. Ook de PvdA zegt dat deugdelijk financieel beleid een voorwaarde is om 
de gemeente toekomstbestendig te maken, maar het is geen doel op zich. 



Waar het kabinet op Prinsjesdag na zware jaren van crisis eindelijk een 
positieve, opwaartse tendens kon presenteren, lijkt deze begroting te blijven 
steken in een neerwaartse trend. De Oude IJsselstreek komt tot stilstand. Zo 
lijkt het. De Oude IJsselstreek heeft nu een nieuw college. We hopen dat deze 
coalitie daadkrachtig de problemen in de gemeente aanpakt. En niet met 17 
man voor de goal gaat liggen en met een enkele uitbraak denkt het tij te 
kunnen keren. 

3. Behalve dat wordt afgeboekt op de grondexploitaties vinden we in de 
begroting niets over stimulering van woningbouw of transformatie van ‘rotte 
kiezen’. We kunnen geen enkele beleidsmaatregel vinden. Dat hadden we wel 
verwacht gezien ook de kritische opstelling van de fracties van de PvdA en LB 
inzake de woonvisie. Het scheelde niet veel of de fracties had geen steun aan 
het regionale beleid gegeven. Begrijpelijk omdat het regionale beleid, op 
onderdelen, het eigen lokale beleid teniet doet. Dat gevoel werd nog eens 
versterkt door de vreemde en bemoeizuchtige brief van de provincie. De 
PvdA-fractie wil in ieder geval dat gebouwd wordt, waar dat kan. Niet voor 
leegstand natuurlijk, maar wel om bijvoorbeeld invulling te geven aan ‘rotte 
kiezen’. We zien geen voorstellen, terwijl er wel initiatieven zijn.
Het huidige beleid ontmoedigd kennelijk meer dan dat het stimuleert. Wat gaat 
het college doen om dit tij te keren?

4. In onze gemeente moet je lang wachten, wil je via de corporatie een 
woning aangeboden krijgen. Zeker als je jong bent. Op die manier jagen we 
mensen de gemeente uit. Daar is geen krimpbeleid tegen opgewassen. Wat 
wel helpt is woningen bouwen en er voor te zorgen dat er een adequaat 
aanbod is en de wachtlijsten worden teruggebracht. Naast de bestaande 
prestatieafspraken om statushouder te huisvesten zal er ook op onze 
gemeente een extra beroep worden gedaan. Tot op heden doen we het op dit 
terrein uitstekend (complimenten aan het college, maar vooral ook aan 
Wonion). Maar we zullen meer statushouders moeten gaan huisvesten. We 
willen iedere burger gelijk behandelen en daarin past geen voorrangsbeleid. 
Dat tast het draagvlak en de solidariteit aan. Dat betekent wel dat andere 
onorthodoxe oplossingen bedacht moeten worden. MOTIE

Schuldenpositie
Als alle aannames en voornemens slagen, is het het college gelukt een 
structureel, reëel sluitende begroting te presenteren. Ook heeft, conform het 
VanderWel-rapport, het beheersen en terugbrengen van de schuldpositie 
prioriteit gekregen. De hoogte van de schulden krijgen veel aandacht. We 
missen zowel in de pers, de publieke opinie, in de raad en nu ook weer in de 
begroting  steeds weer de verklaring voor de relatief hoge schuldenpositie. 
Namelijk dat de schulden samenhangen met alle investeringen die de laatste 
decennia ten behoeve van inwoners en bedrijven zijn gedaan. Het opknappen 
van wegen, het vervangen en aanleggen van riolering voornamelijk, maar ook 
investeringen in dorpscentra, investeringen in wijken en investeringen in 



culturele –en sportvoorzieningen. We hopen dat die uitleg en nuance door het 
nieuwe college ook wordt uitgedragen. De uitleg en nuance was kennelijk het 
afgelopen jaar niet gewenst en niet nodig en dus vaak ver te zoeken.

Van der Wel is in z’n rapport en de toelichting erop gelukkig wel een stuk 
genuanceerder. Niet alleen over het ontstaan van de schulden, het risico wat 
de gemeente loopt, maar ook over de maatregelen die de gemeente zou 
moeten nemen. Dat begint bij het maximum van de schuldpositie. Het is maar 
welk bedrag je afspreekt. De PvdA wil daarom een raadsbrede discussie over 
de in de vorige coalitie afgesproken schuldpositie van 90 miljoen euro. Met 
andere woorden een uitspraak van de gemeenteraad over welke maximale 
schuldenpositie acceptabel is. Uiteraard binnen de gestelde normen, maar ook 
met een eveneens af te spreken realistisch tijdpad waarbinnen dit gerealiseerd 
moet zijn. Daarbij moeten we anticiperen op externe effecten die van invloed 
zijn op de schuldpositie. Dat hangt naast de investeringen af van de 
ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven. In de regel zullen bestaande 
schulden langzaam verdampen door inflatie. Als de inflatie stijgt, stijgen de 
inkomsten mee. De netto schuldquote zal afnemen omdat de inkomsten in de 
noemer groeien. 
In die discussie kunnen we dan ook de mogelijkheden bespreken waarmee de 
schulden kunnen worden teruggedrongen. Bijvoorbeeld:

 Kunnen we investeringen faseren (in feite weer gaan sparen voordat we 
overgaan tot grote uitgaven).

 Hoe blijven we kritisch kijken naar de mogelijkheden van het verkopen van 
activa die niet nodig zijn voor de uitvoering van de publieke taak. 

 Hoe vergroten we de overige inkomsten. 
 Welk gemeentebezit verkopen we, en laten we per investering ook kritisch 

kijken naar mogelijkheden zoals huur en lease wat deze keuzes betekenen 
voor de exploitatie. 

 Hoe vinden we andere financieringsbronnen, zodat er minder leningen 
aangetrokken hoeven te worden. 

 Is de te financieren voorziening wel een publieke taak? Financiering moet 
een vast onderdeel worden van de afwegingen bij de begroting en bij elk 
investeringsbesluit. 

Ten aanzien van de verkoop van gemeentelijke eigendommen, wil ik nog even 
refereren aan de motie Kwaksmolle. Een belangrijk argument daarbij was dat 
beleid moest worden ontwikkeld waarom we wat aan wie verkopen. 
Vervolgens horen we dat de brandweerkazerne in Ulft verkocht zou zijn. Is dat 
zo? Voor hoeveel dan en met welke bestemming en mogelijkheden? Waarom 
is deze toplocatie (aan de Oude IJssel bijvoorbeeld niet op de markt 
aangeboden om zo meer gegadigden de mogelijkheid te geven en dus ook de 
hoogste prijs te kunnen krijgen. Graag duidelijkheid hierover en een oproep 
snel beleid te formuleren.
 



Kapitaalslasten
Het college stelt voor de kapitaalslasten van 600.000 terug te brengen naar 
370.000,- in 2016 en daarna naar 200.000 per jaar. Door deze keuze is de 
vraag nu minder hoe we uitvoering gaan geven aan onze plannen, maar meer 
of en welke plannen we gaan uitvoeren. Welke taken kunnen en willen we nog 
uitvoeren, hoe doen we dat en hoe financieren we de opgaven en uitdagingen 
die voor ons liggen? 
Dat is wat mijn fractie betreft de hamvraag na het lezen van deze begroting. 
Mijn fractie ziet echter ook de noodzaak van sommige investeringen nu. Nu 
niet investeren betekent dat we op een later moment nog veel meer 
onvermijdelijk hogere investeringen zullen moeten doen. 

OZB
In de begroting zien we gelukkig dat de onbenutte belastingcapaciteit van 
ongeveer 1,3 miljoen euro helemaal wordt ingezet om de begroting structureel 
sluitend te krijgen. Niet voor nieuw beleid, maar vooral om de financiële positie 
te versterken. De PvdA is het daarmee eens. Wat wel opvalt is dat zelfs de 
VVD akkoord gaat met dit voorstel. Een paar jaar geleden moest nog 1,2 
miljoen uit de Algemene Reserves worden gehaald om de OZB van 2011 tot 
en met 2015 niet met 6,9% maar met slechts 3,5% te laten stijgen. Nu wil zelfs 
de VVD deze enorme inhaalslag maken. De PvdA is wel benieuwd naar uw 
redenen om zo af te wijken van uw verkiezingsprogramma en de wens van uw 
achterban.

De PvdA wil overigens nog wel wat verder gaan. Zoals ik net al stelde stijgt de 
OZB op niet-woningen voor het eerst in 100 jaar. We zijn in de afgelopen 10 
jaar dan ook ver onder het Gelderse gemiddelde gezakt als het gaat om de 
OZB op niet-woningen. De PvdA wil snel naar dit Gelderse gemiddelde toe. 
Dat levert ongeveer 200.000 euro aan structurele inkomsten op, zonder dat 
daarbij ondernemers het vel over de oren getrokken wordt.
Deze extra inkomsten wil de PvdA doelgericht inzetten voor beleid dat het 
bedrijfsleven ten goede komt. Namelijk ten behoeve van het culturele –en 
verenigingsleven en de onderwijshuisvesting. Door de bezuinigingen op de 
subsidies aan verenigingen te matigen en investeringsruimte te creëren voor 
de onderwijshuisvesting. 
Cultuur en onderwijs zijn doorslaggevend voor bedrijven en mensen om zich 
te vestigen. Dat zie je in succesvolle, dynamische regio’s, waar de gemeente 
investeert in onderwijs, cultuur en erfgoed. Het vestigingsklimaat van de 
gemeente is sterk gebaat bij goede onderwijs- en culturele voorzieningen.  

Rioolheffing
Advies Van Der Wel: Verhoog de Kostendekkendheid van de rioolheffing. 
150.000 euro kunnen en moeten eigenlijk worden doorbelast in het tarief (4% 
extra stijging rioolrecht.) Bovendien zou een keuze kunnen zijn om de 
afschrijving op investeringen in het riool op 25 jaar te stellen en in het tarief te 
verdisconteren, schrijft Van Der Wel in z’n rapport. 



Waarom heeft het college de adviezen van Van Der Wel over de 
kostendekkendheid en afschrijvingen niet in deze begroting meegenomen? 
We zien in de begroting helemaal niets terug van de genoemde 
aanbevelingen. Alleen de opmerking dat een volgend jaar een nieuw 
gemeentelijk rioleringsplan moet worden vastgesteld. Die gaat dan gelden 
voor 2017. Waarom een jaar uitstellen? De PvdA-fractie voelt wel wat voor 
deze voorstellen. Zeker het voorstel ten aanzien van de 150.000 euro 
ondersteunen we al voor 2016. Als we dan toch door zure appels heen moeten 
bijten, dan deze ook maar meteen. Wat vinden ander fracties hiervan? 
Motie?!

Onderwijshuisvesting 
Al jaren is er sprake van dalende leerlingaantallen in het (basis)onderwijs. De 
aandacht op het terrein van onderwijs zal de komende jaren dus vooral 
uitgaan naar het teruglopend aantal leerlingen en de huisvesting van scholen. 
En ten aanzien van het laatste, de onderwijshuisvesting, missen we beleid. 
Wat komt er op ons af, wat  willen we en wat moeten we. Wat zijn de 
sociaaleconomische en ruimtelijke gevolgen nu en straks. Beleid is meer dan 
alleen blindelings achter een directie gaan staan en hun wensen faciliteren, 
voor een bedrag dat z’n eigen leven al is gaan leiden. 
Natuurlijk is iedereen voor goede onderwijshuisvesting, maar daar zijn we er 
niet mee. Het onderwijs van nu is niet het onderwijs van morgen. We moeten 
nu voorspellen wat we over 30 jaar nodig hebben. Weliswaar gebaseerd op 
cijfers en feiten. Maar wel de cijfers en feiten van vandaag. En zelfs de feiten, 
cijfers en omstandigheden van vandaag, zijn morgen weer anders. Krijgt ook 
onze gemeente te maken met de opvang van vluchtelingen als gevolg van 
crises in de wereld, dan gaan de cijfers van vandaag al mank. Niemand kan in 
de glazen bol kijken. 

In de presentaties tot dusver werd steeds sterke nadruk gelegd op een 
centrale locatie vanwege het aanbod van leerlingen. Ook die gegevens staven 
de huidige gewenste situatie, maar zegt niets over toekomstige 
leerlingenstromen. Vanuit Varsseveld is het openbaar vervoer naar 
Doetinchem en Winterswijk veel beter dan naar Silvolde. Dus dat zegt niet zo 
veel. Belangrijk is wel om ’s-Heerenberg niet los te laten. In het verleden zijn 
daar de LTS en Mavo gesloten met in het achterhoofd een acceptabele, 
bereikbare accommodatie in Ulft. Bovendien laten ouders en leerlingen zich 
niet zo makkelijk laten sturen, zoals beleidsmakers en onderwijsspecialisten 
dat graag zien. Vriendjes en vriendinnen bepalen vaak mede naar welke 
school ze gaan of als er iets positiefs of negatiefs in een school of dorp 
gebeurt, kan dat zomaar tot gevolg hebben dat potentiële groepen kinderen 
hun educatieve loopbaan elders gaan vervolgen.

Niet alleen de PvdA-fractie is van mening dat het in ieder geval onverstandig is 
om los van alle ontwikkelingen een aanvraag als dat van het Almende College 
geheel geïsoleerd te bekijken en op te lossen. Daarom is er ook, door alle 



fracties gezamenlijk, een motie ingediend waarin bijvoorbeeld ook werd 
gevraagd integraal te kijken ook naar de huisvesting van basisscholen. De 
PvdA en de andere fracties vragen in die motie om een integrale visie en 
aanpak. Dus ook rekening houdend met het overschot aan klaslokalen in het 
basisonderwijs. De PvdA wil niet afwachten tot een schoolbestuur iets vraagt, 
maar zelf ideeën aandragen die mogelijk voor de besturen acceptabel zijn. De 
PvdA wil actief kijken naar de mogelijkheid scholen gecombineerd te 
huisvesten en zonodig te verplaatsen.

We denken dan onder andere aan de katholieke basisschool ‘Christoffel’ en 
basisschool de Hoeksteen in Gendringen en de Mariaschool en Woelwaters in 
Ulft.
De gemeente beschikt over een keur aan accommodaties die met 
herschikking, herbestemming en gecombineerd huisvesten multifunctioneler 
en uitstekend geschikt te maken zijn. In de zoektocht naar passende 
onderwijshuisvesting voor basis en vo-onderwijs moeten we bijvoorbeeld ook 
naar het gemeentehuis kijken. De praktijk is dat meer dan 30% van het 
gebouw continu leeg staat. Het nieuwe werken en de inkrimping van het 
personeelsbestand zorgen daarvoor. We moeten dan ook kritisch kijken of we 
deze overtollige m2 niet veel beter kunnen inzetten voor het onderwijs 
en mogelijke andere werkgelegenheidsdoelen. Kijk eens of de ambtelijke 
organisatie in bijvoorbeeld het ISWI gebouw gehuisvest kan worden. We zitten 
nog een aantal jaren vast aan het huurcontract. Een wellicht nog duurzamere 
oplossing is het ambtelijk apparaat te huisvesten in ‘de Wesenthorst’ samen 
met de basisscholen Maria School en de Woelwaters. Tegelijkertijd kan 
het gemeentehuis dan geschikt worden gemaakt voor de Christoffelschool en 
de Hoeksteen. In het gemeentehuis kunnen ze dan groeien naar één school. 
De nieuwbouw aan het gemeentehuis kan dan bovendien door de stichting 
‘IJzersterk’ in de markt gezet worden (Rabo Gendringen zit vol en er is nog 
steeds behoefte voor starters). Zomaar wat ideeën. Maar wel ideeën die 
voldoen aan de SER-ladder: (ladder van duurzame verstedelijking en een 
belangrijke toetssteen in de ruimtelijke ordening). 

De uitdaging is dus om alle behoeften, functies en gebouwen te inventariseren 
en daar een integrale oplossing voor te bedenken. Dan is 1 + 1 = 3. Dit kan, 
zoals gezegd, door aan overheids- en onderwijsgebouwen een nieuwe functie 
te geven.
De totale investering in de huisvesting die de komende jaren door het 
(basis)onderwijs gevraagd wordt bedraagt globaal berekend 23 miljoen euro. 
Dat kunnen we op dit moment nooit financieren. Financiële ruimte ontstaat wel 
als het onderwijs helemaal of deels in bestaande locaties wordt gehuisvest, 
bovendien ligt wellicht ook een kans om bij het rijk en provincie aan te 
kloppen. Dat lukt niet bij nieuwbouw, want dat is niet nieuw, maar wel bij 
duurzaam hergebruik en als voorbeeld voor andere krimpregio's. 

Samenwerking



1. Vrijwel iedereen onderkent dat (gemeentelijke) samenwerking op veel 
beleidsterreinen onvermijdelijk is om toekomstbestendig te zijn en om te 
kunnen blijven voldoen aan alle wettelijke eisen die de rijksoverheid aan onze 
gemeente stelt. Zonder uitbreiding van organisatie en zonder extra middelen 
kunnen we onvoldoende kwaliteit leveren aan onze inwoners. Dus moeten we 
samenwerken. Een veel meer effectieve samenwerking in de regio Achterhoek 
en de buren ook over de grens. Die regionale samenwerking (R8gemeenten, 
provincie, waterschap, provincie, maatschappelijke organisaties en 
belangengroeperingen) moet echt een meerwaarde hebben. Nu is vaak niet 
duidelijk wat de opbrengsten zijn en hoe effectief de samenwerking is. Ook de 
democratische legitimatie is onduidelijk. We willen een toetsingskader om 
huidige en nieuwe samenwerkingsinitiatieven systematisch te kunnen 
beoordelen op de effecten en opbrengsten. Maar ook om de controlerende 
positie van de gemeenteraad daarin borgen. 

2. Ook tijdens de presentaties over de ontmanteling van het iswi en de 
wedeo hebben we gesproken over democratische controle en invloed van de 
raad. De PvdA is niet gerust op de toekomst. Raadsleden worden uit het 
bestuur gewipt, en er komt iets onduidelijks voor terug. De afstand wordt 
daardoor steeds groter. We bepleiten een aanpassing van de structuur. 
Raadsleden weer terug in het AB.

3. De Partij van de Arbeid vindt dat we afspraken moeten maken met de 
lokale ondernemers. Zij maken zich terecht zorgen over het beleid of juist het 
gebrek eraan. Het duurt allemaal veel te lang en de creativiteit ontbreekt. We 
missen in de begroting initiatieven voor een lokaal werkgelegenheidsbeleid. 
De PvdA vindt dat we afspraken moeten maken met lokale 
industrieverenigingen als de VIV IBOY. Afspraken over mensen uit een 
uitkering helpen, arbeidspools enzovoorts.  Bijpraten met de werkgevers 
natuurlijk, maar ook zaken doen. Ondernemers vragen dan terecht ook een 
inspanning van de gemeente. Zo valt er wat de PvdA betreft bijvoorbeeld te 
praten over het tijdelijk beschikbaar stellen van industriegrond voor sterk 
gereduceerde prijzen met als tegenprestatie, werkloze burgers weer aan het 
werk te helpen. Dat is goed voor onze werkloze burgers, dat is goed voor 
ondernemers en dat is goed voor de gemeentefinanciën. 

Wegenonderhoud
Het college heeft de kwaliteit van het onderhoudsniveau vastgelegd op een 6. 
Dat kan, wat de PvdA-fractie betreft, vooral omdat het niveau in onze 
gemeente hoog ligt. Bovendien laat financiele wet, -en regelgeving niet langer 
toe dat de kosten van wegenonderhoud en dergelijk geboekt worden als een 
investering. Onderhoudskosten kunnen dan ook niet worden geactiveerd, 
maar komen direct ten laste van de exploitatie. Dat betekent natuurlijk ook iets 
voor onze investeringsruimte op andere terreinen. 
Voor onze fractie is een serieuze optie om te kijken of bepaalde wegen mogen 
worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en dat categorieën 



van wegen zo mogelijk worden aangepast. Beter een verminderde en veilige 
toegankelijkheid dan maximale bereikbaarheid via onveilige slecht 
onderhouden wegen. 

Cultuur
1. De PvdA-fractie wil de culturele instellingen als bibliotheek, 
muziekschool en DRU-cultuurfabriek de ruimte te geven om samen 
bezuinigingen te realiseren. 
We verwachten dan ook dat de gemeente dit proces zonodig ondersteunt. De 
PvdA-fractie vindt dat de gemeente ook een belangrijke 
voorwaardescheppende rol vervult. Dus ook voorwaarden stelt die het de 
instellingen mogelijk maakt zo maximaal mogelijk hun eigen broek op te 
kunnen houden. We bedoelen daarmee onder andere: ruimte in het 
bestemmingsplan en een adequate en fatsoenlijke parkeervoorziening. De 
PvdA-fractie betreurt het dat op dit terrein de verhoudingen niet optimaal zijn. 
Juist nu instellingen laten zien meer op eigen kracht te kunnen functioneren, 
verwachten we dat de gemeente dit in voorwaarden en maatregelen 
actief ondersteunt. In plaats daarvan wordt een doorgaande weg afgesloten en 
de mogelijkheden in het bestemmingsplan afgeknepen. We verwachten op dit 
terrein maximale openheid in de communicatie en een zorgvuldige, 
transparante uitleg. Zeker nu extra parkeerdruk ontstaat door de ‘inhuizing’ 
van bewoners van de 32 nul-energiewoning. Bewoners die, bijna allemaal, 
bewust gekozen hebben, juist voor het DRU-industriepark. Het mag niet 
gebeuren, dat die bewoners zich gaan afkeren omdat de gemeente iets nalaat. 

2. We stellen een nieuw beleidshoofdstuk voor als het gaat om behoud, 
beheer en verhuur van cultuurhistorisch erfgoed. Er bestaat een wettelijk plicht 
gebouwen als het voormalige gemeentehuis in Varsseveld, diverse molens, 
scholen, woningen, DRU-gebouwen en ’t Klooster in Ulft in stand te houden en 
te onderhouden. Het is daarom noodzakelijk daarvoor specifiek beleid te 
ontwikkelen.
Er is een lappendeken aan regelingen ontstaan. In sommige situaties is de 
exploitatie bij (para)commerciële partijen ondergebracht (denk aan het 
gemeentehuis in Varsseveld en ‘t Klooster in Ulft). In weer andere situaties 
hebben de huurders een subsidierelatie met de gemeente (DRU-
cultuurfabriek) of een beheer- en gebruiksregeling (dat geldt voor molens). Op 
die manier houden bijvoorbeeld de gebruikers van de DRU-cultuurfabriek, via 
cultuursubsidie onze gebouwen in stand. Voor de gemeentebegroting een 
soort vestzak/broekzak deal. Kortom we gebruiken verschillende methoden 
om onze gebouwen in stand te houden en te exploiteren. Bovendien liggen er 
op dit terrein investeringswensen (zie wensenlijst bij de begroting). In weer 
andere situaties is een monument bijna een Rotte Kies geworden 
(Kaak/Trinity Terborg en cafe de Pluum in Ulft). Voor de PvdA is de tijd rijp dat 
we gaan nadenken op welke wijze we duurzaam met 
deze monumenten omgaan. Wat ons betreft dan ook een verzoek aan het 
college om met een eerste aanzet te komen, wij denken graag mee.



Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 
De PvdA vindt dat de belangrijkste kans die de overdracht van taken vanuit het 
rijk ons biedt, is te kijken naar mensen in plaats van indicaties, en los te 
komen van de zelfstandigheidsmatrixen en invuloefeningen; om op lokaal 
niveau te werken aan een betere samenhang tussen verschillende regelingen. 
Daar hebben we te weinig zicht op.

De PvdA-fractie vindt dat de uitvoering van de transities continu scherpe 
aandacht vraagt. Niet alleen vanwege onze financiële positie, maar een goede 
monitoring van de open-einde-regelingen is van groot belang. De raad kan nu 
lastig sturen. We zouden graag een monitoringsmodel willen ontwikkelen 
waarmee betrouwbare gegevens over trends duidelijk worden. 

Subsidies
In de raadsrotonde over het subsidiebeleid, hebben alle fractie zich 
uitgesproken over de mogelijk negatieve effecten van de wijzigingen in het 
subsidiebeleid. Het regende brieven waarin verenigingen, clubs en instellingen 
hun ongenoegen kenbaar maakten over het proces en de gevolgen en 
effecten van dit gewijzigde beleid. 
In de aanloop naar de rotonde toe hebben twee bijeenkomsten 
plaatsgevonden in Varsseveld. Daarin zijn uitgangspunten voor een nieuw 
subsidiebeleid geformuleerd. Dat ging ook goed. Vooral ook omdat de 
deelnemers aan die bijeenkomsten niet duidelijk was en werd gemaakt dat de 
uitgangspunten ook geld moest opleveren. 

In onze ogen een verkeerde start. En dat hebben we ook meerdere malen 
aangegeven. Gelukkig is er extra tijd gekomen om een ander voorstel te 
formuleren. Op basis van de vele reacties, insprekers en de opstelling van de 
politieke fracties is nu het voorstel om een procentuele korting over de hele 
linie toe te passen. De PvdA ondersteunt dit voorstel uiteraard, maar niet voor 
17%. Want dan maken we een fout. In de bespreking in de raadsrotonde heeft 
iedereen het over 10 of 12% gehad. Daar kunnen en konden verenigingen 
knarsetandend ook mee leven. De PvdA-fractie vindt dat we het ook bij dit 
percentage moeten houden, totdat in samenspraak met verenigingen en 
clusters nieuwe afspraken zijn gemaakt. Anders hadden we als fracties (ook 
de onze) of op z'n minst het college, in de rotonde moeten aangeven dat het 
17% zou worden. Vervelend dat het zo gelopen is en dat betreuren we ook. 
Wij gaan voor 12%. De dekking kan gevonden worden door bijvoorbeeld meer 
verantwoordelijkheden bij de clubs te leggen en dus minder bureaucratische 
bemoeienis van de gemeente bij de uitvoering van het subsidiebeleid. Ook de 
verhoging van de OZB voor niet-woningen kan als dekking dienen. (MOTIE)

Afvalstoffen (VANG)
De transitie naar circulaire gemeente vraagt meer dan de wat magere ambities 



die het afvalstoffenbeleidsplan weergeeft. We zien onszelf al als kampioen in 
het gescheiden afval inzamelen als we de doelstelling verhogen naar 75%. We 
hebben dat al meerdere malen ook in rotondes aangegeven. We vinden het 
afvalbeleidsplan te weinig ambitieus. Hiermee worden we zeker geen 
circulaire gemeente! We gaan op basis van dit beleidsplan ruim 1,7 miljoen 
euro investeren in nieuwe containers en een containermanagementsysteem. 
We vinden dat op dit moment een veel te grote investering, met te weinig 
effect. 

De PvdA wil eerst een fatsoenlijk onderzoek, met welk systeem of combinatie 
van systemen we de grootste milieudoelstelling halen en de kosten het meest 
kunnen beheersen. Pas daarna willen we investeren.

De raad heeft ten aanzien van het VANG-beleid een amendement ingediend. 
Dat amendement vroeg onder andere ook om met verenigingen in gesprek te 
gaan over hun rol bij het beleid. We vroegen om mogelijkheden te 
onderzoeken ook kleding te betrekken en het aantal participerende 
verenigingen uit te breiden. Nu verenigingen gekort worden op hun subsidie 
kan het niet zo zijn dat ze nu twee keer gepakt worden. Hoe denkt de huidige 
portefeuillehouder over dit amendement en hoe gaan we verder?

Tot slot 
Tenslotte nog even iets over de portefeuilleverdeling, waarvan we middels een 
persbericht kennis van namen. Wat opvalt is dat een combinatie van 
wethouders worden gekoppeld aan een 4-tal speerpunten. Twee lijken logisch 
Financiën en Grondzaken en Regio Achterhoek. Twee speerpunten helemaal 
niet. Het Almendecollege en het DRU-industriepark.
Het Almende college is toch gewoon onderwijs en DRU-industriepark is toch 
gewoon cultuur? Door het Almendecollege als een apart speerpunt te 
benoemen, doe je in ieder geval het basisonderwijs en de huisvesting daarvan 
tekort. 
Bovendien heeft dit college geen majeure projecten of ambities meer en is 
veel meer gericht op stabilisatie en implementatie van beleid en 
ontwikkelingen? Dus graag een uitleg. 

  
Afsluitend dank ik namens de fractie allen die zich professioneel of vrijwillig 
inzetten voor onze gemeente en de ondersteuning die de fractie bij haar werk 
heeft gekregen. 
Wij willen onze dank en waardering uitspreken aan degenen die hier hun 
medewerking aan hebben gegeven. 


