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Inleiding: 
 
Voorzitter, vanavond behandelen we de programmabegroting 2016-2019 
met de titel “Sober & in Balans”. 
 
Laat ik u over de bijdrage van de zijde van de VVD niet in spanning 
houden. Hoewel er het nodige over deze begroting valt te zeggen, zal de 
eindconclusie u niet verbazen. De VVD onderschrijft deze begroting en 
accepteert dat dit het beste antwoord is op de financiële positie waarin 
wij ons bevinden. 
 
Een tweede punt van spanning zou de vraag kunnen zijn of ik de 
woorden die mij voorganger veelal, en zeker tijdens de 
begrotingsbehandeling, in de mond nam, hier zal herhalen. 
 
Nu: bij deze dan: 

 ”Je kunt niet alles en zeker niet alles tegelijk.” 
 
Ik weet dat sommigen in deze raad deze vaststelling, die keer op keer 
door de VVD is uitgesproken, zien als een soort mantra. Ik constateer op 
deze plaats dat het consequent vasthouden aan een standpunt van 
budgettaire soliditeit iets is, dat de burger, nu en in de toekomst, van de 
VVD mag verwachten en constateer met vreugde dat andere fracties met 
“Sober & in Balans” zich daarbij aansluiten. Meer dan ooit zullen we de 
komende tijd in het besef moeten leven dat de gemeentelijke middelen 
beperkt zijn. 
 
Dat maakt overigens niet dat een eenzijdig somber beeld over de 
toekomst van onze gemeente gerechtvaardigd is. Ondanks de pittige 
kritiek, die wel tot een hoogtepunt komt in de in te scherpe bewoordingen 
gestelde en veelal anonieme commentaren op de website van de 
Gelderlander, heerst er binnen onze gemeente geen bestuurlijke chaos 
en is er geen sprake van een uitzichtloos financieel gat. 
 
Van dat laatste getuigt de voorliggende begroting, die niet alleen voor 
het komend jaar, maar ook voor daarna, een evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven laat zien. 
 
Voor wat betreft de kritiek op het gemeentebestuur kan ik u zeggen, dat 
ik in de aanloop van mijn aantreden in deze raad met heel veel mensen 
uit dat gemeentebestuur heb kennis gemaakt en een beeld heb 
gekregen van hardwerkende en welwillende medeburgers. Ik heb er dan 
ook vertrouwen is dat, daar waar er steken zijn laten vallen ook voor wat 
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betreft de kwaliteit van het gemeentebestuur de weg omhoog is 
ingeslagen. Daar zullen alle hier aanwezigen het oog op moeten blijven 
houden. 
 
Deze begroting valt niet los te zien van de laatstelijk voltooide 
tussentijdse formatie. De VVD-delegatie was blij dat al heel vroeg tijdens 
de gesprekken vanuit het CDA de stellige wil werd uitgesproken met een 
strak financieel beleid de gemeentelijke huishouding op orde te willen 
brengen en dat dit volmondig werd gesteund door Lokaal Belang. 
 
Ter voorbereiding op de formatie is een aantal rapporten geproduceerd, 
zoals  “Bouwstenen voor de formatie, de basis voor stabiel bestuur” van 
Wim Dijkstra en Geert Jansen,  het rapport  “Rollen, 
verantwoordelijkheden en werkwijze bij een vitaal duaal politiek-
bestuurlijk samenspel in de gemeente Oude IJsselstreek” van Maarten 
Pieters en  het rapport “Analyse financiën gemeente Oude IJsselstreek” 
van Welconsult.  
 
Deze rapporten maken duidelijk waar de schoen wringt en wat nodig is 
om weer financieel en bestuurlijk gezond te worden. Deze conclusies en 
aanbevelingen nopen tot bijsturing van de koers die werd ingeslagen met 
het  z.g. procesakkoord van april 2014.  Deze conclusies en 
aanbevelingen worden door de VVD volledig onderschreven. 
 
Een andere manier van werken vraagt ook een andere manier van 
begroten. Wij willen, samen met de raad en het college, op zoek gaat 
naar een andere vorm van begroten. Wat de VVD betreft een vorm 
waardoor het mogelijk wordt om eenvoudiger dan tot nu toe te kunnen 
vergelijken, sturen en controleren (een van de conclusies en 
aanbevelingen uit het rapport Van de Wel). De wijze van presentatie in 
deze begroting is al een stap in die richting. 
 
De nieuw aangetreden coalitie heeft een aantal afspraken gemaakt, 
waar de VVD sterk aan hecht. Ik verwijs naar de z.g. “Zalmnorm”, die er 
op ziet dat maximaal  wordt ingezet op besparingen en efficiency, dat de 
opbrengst daarvan daadwerkelijk wordt ingezet om tot een sluitende 
exploitatie te komen en pas als die anders niet is te bereiken de 
portemonnee van de burger wordt aangeschreven. 
 
Ik kom nu toe aan het bespreken van de verschillende hoofdstukken van 
de begroting. 
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De gemeente waar het goed wonen is 
Belangrijk onderdeel in het programma is de uitvoering van de regionale 
woonagenda. De plancapaciteit is onlangs, met het vaststellen van de 
Woonvisie, nog eens met 10 % extra naar beneden bijgesteld, maar door 
toepassing van het zogenaamde stoplichtmodel kunnen gemeenten 
flexibel inspelen in het prioriteren van woningbouwprojecten en kan 
ingespeeld worden op kansen en ontwikkelingen die zich voordoen in de 
woningmarkt. 
 
Hier geldt, dat de VVD weliswaar realistisch wil zijn, maar “de krimp” 
minder als gegeven en meer als een uitdaging ziet. 
 
De VVD vindt dat we moeten blijven werken aan het afstoten van 
overtollige gebouwen, gronden en van snippergroen. Dat helpt bij het 
verbeteren van de financiële gezondheid. 
 
Een leefbare gemeente (sociaal domein)  
Een van de grote uitdagingen die er op gemeenten afkomen is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor het uitvoeren van het sociale 
domein. (de jeugdzorg, Wmo en Participatiewet). De jaren 2014 en 2015 
hebben vooral in het teken gestaan van de transitie, de overdracht van 
taken van het Rijk naar de gemeenten. In 2016 zetten wij de 
transformatie door en duidelijk is, het moet anders.  Om uiteindelijk de 
besparing op de budgetten van het sociale domein te kunnen realiseren 
moet dit sociale domein opnieuw worden ingericht en wel zodanig dat 
ondersteuning, hulp en zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor onze 
inwoners.  
De onlangs vastgestelde nota “Voorbij de zure appel: toe naar een 
duurzaam, toegankelijk en betaalbaar sociaal domein” kan ons daar bij 
helpen. Daarin passen ook de activiteiten van de schuldhulpmaatjes. 
 
Ook hier wijs ik op de afspraken die binnen de coalitie zijn gemaakt, met 
name de afspraak dat de uitgaven binnen het sociaal domein 
gemaximeerd zijn op hetgeen daarvoor van het rijk wordt verkregen. Ik 
weet niet of ik iets gemist heb, maar ik kon zo snel in de begroting geen 
helder staatje vinden, waaruit ik kan opmaken of aan dat uitgangspunt 
wordt voldaan.  
 

 Ik vraag het college daarop te reageren en op dit punt helderheid te 
verschaffen. 

 
Op het gebied van subsidies voor kunst en cultuur ligt er een stevige 
besparingsopgave. Subsidieplafonds zijn een middel om dit bereiken. 
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We onderschrijven het streven naar een duurzame exploitatie van het 
DRU Industriepark en sorteren voor op de vervaldatum van de 
huurcompensaties voor voormalige Smeltkroesgebruikers in de DRU 
cultuurfabriek. Dit in combinatie met de zojuist genoemde aanpassingen 
van het subsidiebeleid.  
 
De werkende gemeente  
In dit programma beschrijft u de missie/visie om, in samenhang met 
ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners, de huidige en 
toekomstige werkgelegenheid en de zelfstandigheid van inwoners te 
versterken door het stimuleren van de economische ontwikkelingen en 
het ondernemerschap in onze gemeente. Ondernemers zijn de motor in 
onze samenleving. Het zal u niet verbazen dat de VVD ook op dit punt 
de inzet van het college met meer dan gewone belangstelling zal blijven 
volgen en de concrete resultaten afwacht. 
 
Op verzoek van de raad komt er een onderzoek naar 
toekomstbestendige positie van het Voortgezet Onderwijs in onze 
gemeente. De VVD onderschrijft het belang dat we hebben bij een vitale 
VO –school in deze gemeente. Ook hier zullen soberheid en balans 
echter niet uit het oog kunnen worden verloren. 
  
In het kader van duurzaamheid willen wij ook enkele opmerkingen 
maken, een goed duurzaamheidsbeleid geeft een belangrijke impuls aan 
de leefbaarheid in de gemeente en de lokale en regionale economie. 
Voor de VVD blijft wel het uitgangspunt dat de gemeente duurzaamheid 
moet stimuleren en niet zozeer moet subsidiëren. 
 
De dienstverlenende gemeente  
In dit programma beschrijft u de kwaliteit van dienstverlening en bestuur, 
die moet voldoen aan de behoeften en de logica van de inwoners, 
ondernemers enz. De dienstverlening moet toegankelijk, begrijpelijk en 
rechtmatig zijn. 
 
De laatste jaren is er binnen deze raad veel energie besteed aan het 
verbeteren van de relatie tussen het gemeentebestuur en de burgers en 
ondernemingen binnen Oude IJsselstreek. Er is gezocht naar werkwijzen 
om deze nauwer bij het bestuur te betrekken. Ik kan niet anders dan dat 
een positieve drijfveer noemen.  
 
Dan steekt natuurlijk eens te meer, dat ondernemers en 
belangenverenigingen zich bij de raad hebben gemeld, met klachten die 
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betrekking hebben op de toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van ambtenaren en bestuurders en, meer in het 
algemeen zien op gebrekkige communicatie.  
 
Ik heb daarover wat vragen. Hier moet het toch mogelijk zijn, met weinig 
tot geen kosten, een oplossing te vinden.  

 Wat maakt het volgens het college dat deze 
ondernemersverenigingen en belangenverenigingen de perceptie 
hebben dat er iets aan de communicatie schort? 

 Wat is het niveau van toegankelijkheid en bereikbaarheid dat 
ondernemers en burgers van de wethouders in ons nieuwe college 
mogen verwachten?  

 Hoe gaat het college er voor zorgen dat die perceptie tijdens de 
volgende begrotingsbehandeling anders is? 

 
Bij een schone gemeente hoort ook een doelmatige afvalinzameling. De 
uitgangspunten van het zogenaamde en onlangs door de raad 
geamendeerde VANG (van afval naar grondstoffen) beleid 
onderschrijven we. Maar over de uitvoering hiervan hebben wij een 
andere beleving en zouden hier nog graag met u een discussie over 
willen voeren alvorens tot grote (onnodige en overbodige) investeringen 
over te gaan.  

 Is het college bereid toe te zeggen nog geen onomkeerbare 
verbintenissen aan te gaan voordat deze nog komende discussie 
tot conclusies heeft geleid? 

 
Financiën 
Deze paragraaf geeft inzicht in de financieringspositie en de beheersing 
van de risico’s op financieel gebied. In de huidige situatie loopt de 
leningenportefeuille nog op vanwege noodzakelijke investeringen in 
2016. Na 2016 loopt de leningenportefeuille langzaam terug. 
 
De kapitaallasten  worden teruggebracht van € 600.000 naar € 370.000 
in 2016 en € 200.000 in 2017. Op zich is dat noodzakelijk en goed, maar 
we moeten wel beseffen dat dit de ruimte voor nieuw beleid en nieuwe 
investeringen sterk beperkt. 
 
Ook worden er toevoegingen gedaan aan de algemene reserves 
(€650.000 in 2016). Zo worden de eerste stappen naar het verbeteren 
van de financiële positie (zie rapport van de Welconsult) gezet. 
 
Wij zien in het voorgenomen beleid belangrijke onderdelen uit onze VVD 
visie terug en denken dat er een goede aanzet is gegeven voor een 
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solide financieel beleid, dat uitgaat van besparingen en efficiency om pas 
als  het echt niet anders kan de burger en bedrijven met 
lastenverzwaring te confronteren. 
 
In het coalitieakkoord staat dat er in de huidige situatie geen heilige 
huisjes kunnen zijn. Als we er niet alleen uitkomen door te bezuinigen, 
zullen aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om tot een 
meerjarig sluitende begroting te komen. Voor die verantwoordelijkheid 
lopen we niet weg. Onder strikte voorwaarden, waarbij ik verwijs naar de 
door mij al genoemde “Zalmnorm”, accepteren wij de noodzakelijke 
lastenverhoging in de OZB. 
 
Grondexploitatie 
Ook in de voorliggende begroting houdt u rekening met een actualisatie 
van de grondexploitatie. Voor eventueel verwachte nadelige resultaten 
wordt een verliesvoorziening getroffen. Zo hoort het, maar voor de VVD 
geldt; pas dan afwaarderen als je ook daadwerkelijk tot een andere 
bestemming overgaat of de boekwaardes boven de marktprijs uitkomen.   
 
 
Raadsfunctioneren 
Voorzitter, ook in voorgaande jaren hebben wij opmerkingen gemaakt 
over het raadsfunctioneren. Ik denk dat wij inmiddels voldoend weten 
hoe het niet moet. De conclusies en aanbevelingen die in de diverse 
rapporten gedaan zijn, (Verstand, Jansen en Dijkstra, Pieters)  
onderschrijven wij volledig en zonder enig voorbehoud.  
 
De VVD hecht sterk aan het opvolgen van de gegeven adviezen om de 
door de verschillende spelers binnen het gemeentebestuur in te vullen 
rollen beter vast te leggen en een meer traditionele structuur te maken, 
zonder afscheid te nemen van de wens om de burgers, daar waar 
mogelijk en wenselijk, daarbij te betrekken. 
 
De VVD wil het nemen van concrete stappen naar een nieuwe structuur 
niet te lang uitstellen. Deze raad heeft wat beters te doen, dan nog veel 
langer bezig te zijn met het eigen functioneren, hoewel we natuurlijk altijd 
zelfkritisch zullen moeten blijven. De bijlagen bij het coalitieakkoord zijn 
wat ons betreft een goed uitgangspunt om de komende maanden 
spijkers met koppen te slaan. De VVD kijkt uit naar ieders inbreng en 
vertrouwt op de welwillendheid van alle fracties om tot een werkwijze te 
komen, die rust en structuur brengt, zodat de inhoud van ons 
belangrijker werk nog wat meer ruimte krijgt. 
 



 

8 

 

Bij een goede werkwijze hoort ook een loyale samenwerking binnen de 
coalitie en een gezonde discussie met de oppositie. Ook naar dat laatste 
kijk ik uit. 
 
Aanbiedingsbrief 
In de aanbiedingsbrief spreekt u van een solide realistische begroting, 
sober en verantwoord. De rek is eruit, de franje is eraf. We doen een 
stap terug, met name met betrekking tot investeringen en nieuw beleid.  
 
We zetten wel in op versterken van onze financiële positie.  
 
De belangrijkste maatregelen zijn: 

- Het sociale domein/subsidiebeleid binnen de bestaande of 
taakstellende budgetten 

- De grondexploitaties realistisch in beeld 
- Het wegenonderhoud volledig vanuit de exploitatie betalen              

(hiermee voldoen we aan de uitgangspunten van de provincie) 
- Het woonlastenprincipe laten we los, dus rioolheffing en 

afvalstoffenheffing worden kostendekkend doorbelast 
- Het verlagen van de leningenportefeuille door het verlagen van de 

kapitaallasten en het positief saldo voor de komende jaren toe te 
voegen aan de algemene reserves 

- Samengevat; u noemt het scherper sturen op ons huishoudboekje 
 

In opdracht van de formateurs heeft Welconsult een financiële analyse 
uitgevoerd en een aantal aanbevelingen uit deze analyses zijn in de 
begroting in gang gezet. Die analyse en aanbevelingen vormen een 
goede leidraad voor het te voeren financieel beleid.  
 
Wij gaan ervan uit dat het college ook aan de slag gaat met de overige 
aanbevelingen zoals het vergroten van zicht en inzicht op de financiële 
mogelijkheden, het kostendekkend maken van het GRP (gemeentelijk 
riolerings plan), een optimaal gebruik van bestaand bezit, overdracht van 
hypotheekportefeuilles aan banken en waar mogelijk een versnelde 
verkoop van de stille reserves.  
 

 Kan het college dat beamen? 
 
De VVD heeft nog wat laatste vragen met betrekking tot de teruggang in 
de mogelijkheden voor nieuw beleid. Wij kunnen ons namelijk voorstellen 
dat de terugloop van “nieuw beleid” ook een vermindering van de 
werklast van de anders daarmee belaste (beleids-) ambtenaren met zich 
meebrengt. 
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 Kan het college aangeven of er naar verwachting daadwerkelijk dit 
soort gevolgen zijn te verwachten?  

 Zo ja, zijn die gevolgen te kwantificeren, leiden die tot een andere 
inzet van de bespaarde capaciteit of zijn er zelfs gevolgen voor de 
formatie te verwachten?   

 
Voorzitter,  
 
Op de inbreng van de andere fracties en de door hen gedane 
wijzigingsvoorstellen en ingediende moties kom ik, nadat ook het college 
daar een visie op heeft kunnen geven, in de tweede termijn terug. 
 
Als enig voorschot daarop, merk ik op dat voorstellen die tegen de 
voorzichtige tendens van financieel herstel indruisen, weinig kans maken 
op onze steun. Ook dit zal u wel niet verrassen. 
 
Voorzitter,  
 
Ik kom tot een afronding, maar niet voordat ik namens de VVD-fractie  U, 
het college, de ambtelijke organisatie, collega raadsleden, 
fractieassistenten en iedereen die op een of andere manier heeft 
bijgedragen aan ons functioneren, bedankt voor de medewerking en de 
steun in het afgelopen jaar. 
 
 
 


