
1 

 

Algemene beschouwingen  
Programmabegroting 2019-2022 
 

Met lef! 
 
 
 
Geachte voorzitter, raadsleden, college, toeschouwers op de publieke 
tribune en thuis, 
 
Vanavond spreken wij over de programmabegroting 2019-2022 van de 
gemeente Oude IJsselstreek met als titel  'Met lef'. Dit is de eerste 
programmabegroting in de nieuwe raadsperiode. Een periode waarin veel 
uitdagingen op ons afkomen en daarom is het belangrijk dat alle partijen 
in deze raad, oppositie en coalitie, samen verder werken aan én voor onze 
mooie gemeente.  
 
Lokaal Belang wil in de eerste plaats graag deze gelegenheid gebruiken 
om alle betrokken ambtenaren en het college te bedanken voor hun 
inspanningen om deze begroting te maken en al onze vragen te 
beantwoorden. Dit vergroot ons inzicht in de financiële situatie van de 
gemeente en helpt ons om onze rol goed in te vullen.  
 
Mogelijk een min puntje om toch iets te katten. Wat ons opviel is dat de 
programma’s wat door elkaar lopen, waardoor de begroting minder 
leesbaar is. Als Lokaal Belang vragen we voor de komende jaren een beter 
leesbaarder begroting op te stellen met concrete doelen en meetbare 
indicatoren, waardoor de controlerende taak van de raad beter tot zijn 
recht komt. 
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Het afgelopen jaar hebben raad, de organisatie, onze 
samenwerkingspartners en niet te vergeten onze inwoners, gericht 
gewerkt aan wederzijds vertrouwen. De kijk op de omgeving. Samen 
kunnen we veel bereiken in een -toch wel- financieel turbulente periode. 
Maar er is ook nog ruimte voor investeringen en dit kan alleen als we de 
krachten in de samenleving benutten om de gewenste doelen te bereiken 
 
De komende jaren staan er een flink aantal maatschappelijke uitdagingen 
op de rol. De belangrijkste voor 2019 en de daarop volgende jaren, is de 
ombuiging van de tekorten in het Sociaal Domein.  
Het zal soms niet alleen met minder moeten, maar ook anders. Kwalitatief 
beter, maar ook goedkoper. Dit vraagt niet alleen creativiteit- en 
inspanningen van de gemeentelijke organisatie, maar zeker ook van 
organisaties uit het werkveld. Oude IJsselstreek zal hierin scherp op 
moeten sturen. Dit niet alleen om goede hulpverlening te borgen, maar 
ook om binnen ons budget te blijven. Dat zal niet makkelijk worden, maar 
Lokaal Belang heeft er vertrouwen in dat we met z'n allen deze uitdaging 
tot een goede invulling zullen weten te brengen. 
 

Voorzitter en verdere aanwezigen, nu wil ik het hebben over de inhoud, 
de begroting die aan ons is voorgelegd, want daar gaat het uiteindelijk 
om. De fractie van Lokaal Belang kan zich op veel punten vinden in de 
gepresenteerde begroting, maar heeft nog een aantal vragen en 
opmerkingen. Ook hebben wij nog wat wensen die wij graag nog 
meegenomen zien. 
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1. De gemeente waar het goed wonen is. 
 
Wonen 
Er is een Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek gedaan, 
waarvan de uitkomsten in de commissie FL  zijn gedeeld. Ook wordt 
aangekondigd dat er een nieuwe Woonmonitor 2017 in het najaar van 
2018 beschikbaar komt. We hebben geconstateerd dat er een scheefgroei 
in de woningmarkt is. Silvolde, Gendringen en Varsseveld zitten te 
springen om woningen.  
 
Lokaal Belang is erg benieuwd naar de vervolgstappen van het college om 
deze mismatch ongedaan te maken. Als er al ergens lef getoond moet 
worden is het wel op dit onderwerp. 
Daarnaast geeft u aan dat voldoende woningen geschikt zijn om flexibel 
aan te passen aan veranderende behoeften. Wij verwachten van het 
college in het 1e kwartaal van 2019 een beleidsmemo over de mogelijke 
vormen van flexibele woonconcepten en de invoering hiervan in de 
praktijk.  
 
Buitengebied 
Lokaal Belang hecht veel waarde aan het buitengebied. Binnen de 
omgevingsvisie voor ons een heel erg belangrijk onderwerp. Een gebied 
waar wat ons betreft alles bij elkaar komt; wonen, werken, landbouw,  
recreëren en natuur. Een gebied waar we met zijn allen trots op zijn. 
 
Lokaal Belang ziet dat bij sommige wegen incl. zandwegen het niveau 
basis niet gehaald wordt. Lokaal Belang vindt dat dit basisniveau minimaal 
gehaald moet worden, want het staat ook in het beleidsplan.  
Dit mede natuurlijk ook in het kader van verkeersveiligheid. Groen in de 
wegbermen kan in sommige gevallen de verkeerveiligheid bevorderen 
(“Natuurlijk sturen”). We gaan er van uit dat de aanwonenden van de 
betreffende wegen hierbij betrokken worden. 
 
Verkeersveiligheid blijft voor Lokaal Belang van groot belang, daarom is 
het goed dat er 4 fietspaden opgenomen zijn in de begroting. Dit is een 
noodzakelijke voorziening voor de veiligheid van fietsers.  
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Echter op handhavingsgebied blijft Lokaal Belang aandringen op meer 
controle.  
 
Bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkelingen.  
Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar 2e fase verdubbeling A18/N18 
Varsseveld-Groenlo en dubbel spoor tot en met Winterswijk. Beide 
projecten moeten op de agenda blijven staan, mogelijkheden tot verder 
verbeteren van ander openbaar vervoer en ook de ontsluitingen via 
Duitsland richting de A3 blijven actuele items. 
 
Door de aantrekkende economie komt er meer bedrijvigheid. Daarom 
moet er aandacht zijn voor de “verkeerschaos” richting- en rond Arnhem. 
Nu lijkt het zo dat je ’s morgens niet de Achterhoek uit mag en ’s avonds 
niet erin. De verbreding van de A12 en doortrekken van de A15 Dit is een 
zijn items dat die regionaal opgepakt dient te moeten worden. 
Gezien de verdere ontwikkeling van vervoer en vervoersmiddelen, 
misschien ook in “regionaal” verband eens kijken naar de mogelijkheden 
van een “fietssnelweg” Arnhem-Enschede of  richting Doetinchem-
Winterswijk. Lokaal Belang is benieuwd hoe de andere fracties hierover 
denken? Waar moet de prioriteit worden gelegd? 
 
Bedrijventerreinen. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw RPW (regionaal 
programma werkterreinen) ten aanzien van de diverse industrieterreinen 
in de Achterhoek. Wij gaan er van uit dat de diverse gemeenten in de 
Achterhoek met elkaar in gesprek gaan over: waar er wel economische 
bedrijvigheid in de Achterhoek en waar niet. Het nieuwe RPW moet hier 
een afgeleide van zijn. Wij vragen het college nadrukkelijk in te spannen 
voor de realisatie van Hofskamp 3, ten behoeve van de smart industrie. 
 
Hierbij ook de samenhang betrekken van o.a. het Pand Frank Damen, 
Icer/CIVON, Anton Tijdink School en het Almende College richting smart 
industry in het kader van innoveren, leren en werken. 
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2. Een leefbare gemeente 
Bij een leefbare gemeente denken we op dit moment vooral aan het 
Sociaal Domein. En dan vooral: het verder vorm geven van het Sociaal 
Domein, met het doel om tot een samenleving te komen, waar iedereen 
kan meedoen. De uitdaging voor de komende jaren. 
 
Inwoners, die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten op de 
gemeente kunnen rekenen. Wel moet er nog meer gekeken worden wat 
inwoners zelf kunnen en niet (meer) kunnen.  
Het gevoel er bij te horen kan in sommige gevallen een opstart geven om 
zelf weer een plaats te vinden in de maatschappij of zelfs arbeidsmarkt. 
(Stimuleren en waarderen) We moeten het belang van mantelzorgers en 
vrijwilligerswerk blijven inzien en koesteren. Ook is de inzet op preventie 
(bv leefstijl- interventie) en vroeg signalering (bv op scholen) van groot 
belang. Hierdoor kunnen we de zwaarte van hulp- en 
ondersteuningsvragen, verminderen of misschien zelfs voorkomen. 
  
Door dingen “anders te doen” leren en ontdekken (experimenten) we 
welke werkwijzen (bv inkoop) en ondersteuningsproducten (informatie- 
voorziening) het meest effectief zijn. Hierdoor krijgen we meer sturing op 
de WMO, Jeugdhulp, participatie en onderwijs en zicht en grip op wat er 
echt nodig is.  
 
Het grote zorgpunt zijn de financiën ! Den Haag heeft aan de gemeente 
taken gegeven, maar blijven toch inhoudelijk sturen terwijl men dit beter 
aan gemeenten kan overlaten.  
 
Het steeds weer korten op budgetten (zorg- en buigbudgetten) of 
ingrijpen in bestaande regelingen (bv abonnementstarief WMO), betekent 
dat veel gemeenten grote tekorten kennen binnen het Sociaal Domein, 
die de komende jaren alleen maar toenemen.  
 
Als gemeenteraad zullen we samen, maar ook met het college en de 
ambtelijke organisatie een discussie moeten voeren hoe we dit gaan 
oplossen en waar nodig- en mogelijk ons beleid moet worden aangepast. 
Want we moeten hulp en ondersteuning kunnen waarborgen, maar 
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moeten tegelijkertijd ook besparen. Hoe houden we de kosten van de 
jeugdzorg binnen de perken? Wat kunnen we nog meer beïnvloeden? 
Daarom is de discussie die we samen in november gaan voeren erg 
belangrijk.  
 
We hebben nu nog een reserve sociaal domein, maar deze pot is na 2019 
leeg. Een extra aandachtspunt hierbij is hoe we na 2019 onze tekorten 
gaan opvangen, mocht blijken dat de te treffen maatregelen vanaf 2020 
niet het gewenste resultaat opleveren van circa € 4,3 miljoen. Heeft het 
college hier al nagedacht over mogelijke opties? 
 
Een andere aandachtspunt is het aantal inwoners met een uitkering (631 
uitkeringsgerechtigden). Laborijn heeft de belangrijke taak om te zorgen 
dat mensen weer kunnen doorstromen naar een baan- en weer meedoen 
in onze samenleving. Dit is de core-business van een organisatie als 
Laborijn.  
 
We verwachten ambitie van Laborijn en de wethouder van minimaal een 
reductie van het aantal mensen die een uitkering genieten van ongeveer 
100 per jaar. Zeker gezien de kortingen die we volgend jaar verwachten op 
de buiggelden. 
 
Het sociaal domein kent veel verschillende problematieken, waar een 
hulp of ondersteuningsvraag bij hoort. Belangrijk is dat een situatie 
integraal wordt beoordeeld. Daarom is Lokaal Belang voorstander van één  
integraal toegangsloket. 
 
In de begroting staan bij het onderdeel “meedoen aan onze samenleving” 
veel maatregelen genoemd die een waardevolle toevoeging kunnen zijn 
voor onze samenleving. We gaan er van uit dat we hier in de commissie 
MO en waar nodig besluitvormend in de raad over discussiëren. 
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3. De werkende gemeente 
 
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Ook Lokaal Belang wil een 
leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen/volgende generaties. 
Gezien de opgave waar wij voor staan, energie neutraal in 2030, vragen 
wij ons af, ondanks de extra middelen, of de huidige ambtelijke formatie 
wel volstaat. Wij als gemeente zullen een stevige aanjaag functie moeten 
vervullen om tot een acceptabel resultaat te komen in 2030. 
 
Onderwijs 
U geeft aan dat dat we besluiten over passende huisvesting voor het 
basisonderwijs in Gendringen, voor het uitvoeren van het project 
doorlopende leerlijn 0-18 Silvolde en verkennen de mogelijkheden voor 
huisvesting in deze. Ook besluiten we over de onderwijshuisvesting van 
Etten als onderdeel van het onderzoek Etten 2025.  
 
In de investeringsstaat zijn voor deze projecten PM posten opgenomen. 
Lokaal Belang vind dat deze projecten meer voortvarend moeten worden 
opgepakt, zodat op korte termijn de mogelijkheden in beeld worden 
gebracht om tot weloverwogen keuzes te komen.  
 
 
4. De dienstverlenende gemeente 
 
De gemeente staat voor de uitdaging om de kloof tussen de leef- en de 
systeemwereld te overbruggen. Hierbij verschuift het accent van de groep 
naar individu. Lokaal Belang juicht daarom een andere manier van werken 
alleen maar toe. Uitgaan van mogelijkheden en meedenken met onze 
inwoners moet het uitgangspunt zijn. Een goede informatievoorziening 
zowel digitaal als fysiek moet hiervoor de basis vormen. Daarbij is o.a. een 
toegankelijke en gebruiksvriendelijke website een vereiste. Lokaal Belang 
is voorstander om ook nieuwe informatiemogelijkheden te onderzoeken. 
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Bijna af …..  
 
Het is het college gelukt onze woonlastenstijging onder de 3% te houden 
met een stijging van gemiddeld 2,38%. 
Echter het verder terugdringen van de leningenportefeuille en het laten 
groeien van de reserves staat o.a. door de ontwikkelingen in het Sociaal 
Domein onder druk. Voor Lokaal Belang blijft in eerste instantie dit het 
uitgangspunt. Mocht blijken dat in 2019 andere keuzes moeten worden 
gemaakt, is Lokaal Belang bereid deze uitgangspunten los te laten. Een in 
de toekomst financieel sluitende en gezonde begroting geniet hierbij onze 
voorkeur. 
 
Voorzitter, tot slot in ons eerste termijn, 
 
De inwoners van onze gemeente Oude IJsselstreek voelen zich sterk 
verbonden met hun gemeente. Wij zijn trots op het gebied waar we 
leven, wonen en werken. Daar is ook alle reden voor. In de Oude 
IJsselstreek gebeuren al vele mooie dingen en er is nog heel veel meer 
mogelijk. Dit kunnen we alleen bereiken als we hier samen – raad, college, 
ambtelijke organisatie, inwoners en maatschappelijke instellingen – sterk 
voor maken! 
 
Daarom willen we de komende jaren met lef denken in mogelijkheden. 
 


