
  

 

Voorzitter, 

In mijn algemene beschouwingen zal ik diverse  onderwerpen aanstippen: 

( de democratische mentaliteit en de kwaliteit van bestuur 

Vergrijzing en de effecten naar de toekomst  

De inzet op het gebied van laaggeletterdheid 

De inclusieve samenleving 

De economische ontwikkeling en het ice station in Emmerich 

Duurzaamheid, klimaatverandering)  

 

Voorzitter  laat ik beginnen met de democratische mentaliteit 

Een paar jaar geleden presenteerde mevrouw Verstand een heldere rapport: Belangrijke 

boodschap eruit: democratie is een mentaliteit. En een belangrijk element van de mentaliteit is 

het streven naar de grootst mogelijke meerderheid. In constateer dat in dit college en deze 

raad dat streven niet in de praktijk weet te brengen. Steeds opnieuw is het de coalitie tegen de 

andere partijen . D66 stelt voor om onder leiding van een ervaren coach daar het gesprek over 

aan te gaan. Raad en college gezamenlijk. Met als belangrijkste vraag: hoe kunnen we dit 

gezamenlijk doorbreken. Daarbij mag wat mij betreft ook aandacht komen voor de sfeer in de 

raad. D66 hoort daar steeds meer opmerkingen over. 

Voorzitter dan De kwaliteit van Bestuur 

Over de kwaliteit en transparantie van bestuur maakt D66 zich ernstige zorgen. Redenen om 

aan de kwaliteit te twijfelen zijn er te over. Met de regelmaat van de klok krijgen we klachten 

van inwoners dat collegeleden niet echt met ze in gesprek met ze gaan. Wel luisteren, maar 

redelijke bezwaren, voorstellen of plannen negeren.  Geen consequenties trekken uit zelfs in 

de media breed uit gemeten falen.  Zeker omdat we er als raad ook mee te maken. Bij de 

voorjaarsnota kwamen we tot een gezamenlijke reactie met een behoorlijk aantal heldere 

opdrachten aan het college. Ik zie er tot nu toe weinig van terug, noch in de begroting, noch in 

andere stukken. Van de gezamenlijke inzet van vijf wethouders zou de raad meer mogen 

verwachten. . 

Het maakt  D66 bezorgd. 

En laten we eerlijk zijn: in deze begroting beginnen we de gevolgen ervan te zien. Enorme 

tekorten op het sociaal domein. En niet eens weten waar ze vandaan komen. Eerst onderzoek 

moeten gaan doen om daar inzicht in te krijgen. In de begroting opnemen dat de tekorten in 

2020 als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Wensdenken in de zuiverste vorm. 

 

 Anders dan in veel andere gemeenten is er in de afgelopen jaren door onze gemeente 

nauwelijks iets is gedaan aan het realiseren van slimmere zorg, aan dingen anders, slimmer 

doen, aan het realiseren van grotere kwaliteit met minder inzet. Een overkoepelende visie met 

heldere doelen ontbreekt. 

Met spijt constateer ik samen met mijn fractie dat het sociaal domein bestuurlijk gezien niet 

op orde is. Des te opmerkelijker omdat er een grote expert in  het college zit. Het lijkt wel 

alsof van die expertise in het geheel geen gebruik wordt gemaakt. D66 vindt dat bijzonder 



slecht.  D66 stelt dan  ook voor in de commissie MO een discussie te voeren over gang van 

zaken in  het sociaal domein en met nadruk daarin ook te kijken naar verbetering van de 

bestuurlijke aansturing.  

Vergrijzing en de effecten naar de toekomst  

Voorzitter 

Op dit moment is al ongeveer een op de vijf inwoners ouder dan 65. In de komende tien jaar 

gaat dat naar een op de drie. In 2030 zal ongeveer 33% van onze inwoners ouder zijn dan 65 

jaar.  

De contouren van de gevolgen beginnen we op het moment al te zien. Bijvoorbeeld op de 

arbeidsmarkt. Het begin van de pensioneringsgolf is er. De roep van bedrijven om nieuwe 

werknemers en meer her en bij scholingscapaciteit wordt luider en luider. Maar ook op het 

gebied van de zorg. Het is een groep die veel zorg vereist. De zorginstellingen kunnen het 

werk nu al bijna niet meer aan. Ik voorspel u nu: zonder wijzigingen in het beleid zullen de 

tekorten op het sociaal domein hierdoor in ons gezicht ontploffen. Volgens D66 is er op dit 

moment onvoldoende aandacht voor de gevolgen van deze demografische ontwikkeling. D66 

stelt daarom voor dat we in de cie MO hier een brede discussie aan wijden. Vooral gericht op 

concrete aanpak en oplossingen.  

 

Voorzitter dan De inzet op het gebied van laaggeletterdheid 

D66 vindt de aandacht voor het terugdringen van laaggeletterdheid in de begroting nog veel te 

vrijblijvend.  En college: hou nou  eens op met dat verschuilen achter “ze zijn zo moeilijk te 

vinden”. Via Laborijn  zijn  in onze gemeente honderden laaggeletterden eenvoudig te 

benaderen. In de eerste plaats is het terugdringen van laaggeletterdheid voor het welzijn en de 

welvaart van de betrokkenen zelf van groot belang. Het kan de gemeente ook veel publiek 

geld besparen.  

D66 vindt dan ook dat er op dit gebied een actieplan moet komen met concrete doelstellingen. 

In overleg met de griffie is D66 bezig om dit onderwerp op MO cie vergadering met 

verschillende deskundigen verder uit te diepen. 

 

De inclusieve samenleving 

Op de raadsvergadering van 28 juni jl presenteerde het college het beleidsplan 

 “Iedereen doet mee”. Een plan wat nog niet echt een plan genoemd mocht worden, maar 

volgens de betrokken wethouder een veelbelovende aanzet is om te komen tot Inclusie.  

In het plan staan behoorlijke ambities voor de periode 2018-2022 benoemd. Kort samengevat: 

- Een  quickscan, want meten is weten.  

- de uitkomsten omzetten in uitvoeringsplannen  en aan de gang gaan met als doel in 

2022 een inclusieve gemeente te zijn 

- Evalueren en nieuwe doelen stellen 

Met grote  teleurstelling lees ik in hoofdstuk 4.1.6 van de begroting wat daar nu nog van over 

is. 

Het college laten een quickscan uitvoeren door deel te nemen aan de app Ongehinderd. Een 

app die zich vooral richt op fysieke- en zintuiglijke toegankelijkheid. En de gemeente gaat  de 

ondernemers vertellen welke voordelen er zijn aan het toegankelijk maken van de 

onderneming.  En dan op termijn nog een onderzoekje aan de hand van de resultaten van App 

Ongehinderd en het MKB. 



En dat moet voldoende zijn om te komen tot een inclusieve gemeente. 

 

D66 zegt u hier en nu: dat gaat op deze manier niet lukken. Nooit niet. 

Het veelzijdige onderwerp krijgt nu  een uiterst eenzijdige aanpak, enkel en alleen gericht op 

toegankelijkheid.  D66 kan daar niet mee leven.  D66 vindt dat de ambities van het 

beleidsplan veel beter moeten worden opgepakt. Dat betekent op korte termijn beginnen met 

een goede quickscan door een ter zake kundig partij. D66 wil daarover in de cie Mo met de 

andere raadsfracties van gedachten wisselen en zal zo nodig een motie indienen.   

Voorzitter dan even over De economische ontwikkeling en het ICE station in Emmerich 
Op relatief korte afstand van  onze gemeente zijn veel universiteiten en hogescholen te 

vinden. In Nederland maar ook net over de grens in Duitsland.  Daar is veel kennis en 

innovatiekracht te halen. Ook bieden ze een enorm potentieel aan hoog opgeleide jonge 

werknemers.  D66 vindt dat de gemeente samen met onze innovatieve maakbedrijven het 

gesprek moet aangaan om te zien hoe de contacten en de samenwerking met deze instellingen 

kunnen worden geïntensiveerd. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een gezamenlijke 

faciliteit voor start-ups in de maakindustrie. 

En voorzitter: hoe staat het met de optimalisatie van het vestigingsklimaat in onze gemeente? 

Nieuwe vestiging van bedrijven is van groot belang voor het op peil houden en misschien 

zelfs groei van de werkgelegenheid in onze gemeente. Wat voor concrete maatregelen moeten 

daarvoor nog worden genomen? Hebben we al een plan van aanpak? 

Voor veel van onze bedrijven is Duitsland een belangrijke markt.  

De bereikbaarheid van het Duitse achterland zou in ieder geval verbeteren als Emmerich een 

ICE station zou krijgen. Is daar al eens over gesproken met het stadsbestuur van Emmerich? 

Alle files op de A12 tussen Arnhem en de aansluiting met de A18 hebben gevolgen voor de 

bereikbaarheid van de Achterhoek. Het effect ervan is misschien nog wel groter dan van 

ontbreken van dubbelspoor. Het lijkt D66 tijd om in gesprek te gaan over een lobby voor het 

terugdringen van de files en andere maatregelen die de bereikbaarheid van de Achterhoek 

vergroten. D66 zal zo nodig een motie voorleggen in de cie FL. 

Voorzitter al weer het laatste onderwerp  
Duurzaamheid en de noodzaak voor een veel grotere inzet 

Op het gebied van de duurzaamheid en de klimaatverandering moet veel werk verzet worden. 

In 2030 moeten we van het gas af. Dat is een enorme opgave. We moeten daarvoor 

bijvoorbeeld nog minimaal 8000 bestaande woningen beter isoleren. En tegelijk nog enorm 

investeren in de opwekking van hernieuwbare energie. En zo’n 17.000 woningen voorzien 

van andere verwarming. Als we vandaag beginnen moeten verder  2 woningen per dag 

worden omgebouwd. Een enorme operatie die geen uitstel meer kan velen.  D66 vindt dat er 

al lang genoeg om de hete brij is heen gedraaid. Nog dit jaar moet er een gedegen aanvalsplan 

worden gepresenteerd. D66 ziet dat het daarbij niet alleen om techniek draait, maar ook over 

meer sociale vragen zoals:  hoe krijg je iedereen mee? We hebben daar als gemeente nog geen 

enkele ervaring mee. 

 D66 vindt daarom dat er snel met een pilot in een van de kernen moeten worden gestart. Het 

doel van de pilot is simpel:  in 2022 is deze kern gasloos. Daarmee doen we de noodzakelijke 

ervaring op met alle facetten die voor de uitrol naar de rest van de gemeente van belang zijn. 



Zo nodig zullen we daar een motie voor voorleggen want met de beperkte maatregelen uit de 

begroting gaan we het in de verste verte niet redden. Daarbij denken we ook aan een andere 

inzet van de gereserveerde middelen en aanvullingen op het budget.  

In lijn daarmee vindt D66 dat er ook gekeken moet worden naar de broeikasgasemissies van 

verkeer en vervoer en naar de landbouw. Het is natuurlijk wat vreemd dat de die sectoren op 

dit moment in het denken over klimaatneutraliteit buiten schot blijven. Gezamenlijk zijn deze 

twee sectoren verantwoordelijk voor meer dan een derde van de broeikasgasemissies. Dat 

moet naar beneden.  Zo nodig zullen we ook daarvoor een motie indienen.  

 

Tot slot:  er moet ook een plan B komen. Zelfs als alle landen van Europa zich net als wij 

maximaal gaan inspannen: de klimaatverandering gaat nog wel even door. De afgelopen 

zomer en jaren hebben we kunnen zien wat dat voor gevolgen heeft. D66 vindt dan ook dat er 

haast gemaakt moet worden met de  voorgeschreven klimaat stress test. En dat er heel snel 

een plan van aanpak moet komen tot een klimaat adaptieve gemeente. Zo nodig zullen we ook 

hiervoor een motie voorleggen. 

 

Voorts is D66 van mening dat de gemeente Oude IJsselstreek zo snel mogelijk moet fuseren 

met de omliggende gemeenten om te komen tot een gemeente West Achterhoek.  


