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Inleiding 
De programmabegroting. De eerste van de collegeperiode van Lokaal Belang en het CDA. Een periode die nu al 
gekenmerkt lijkt te worden door tekorten en tegenvallers. De nieuwe regeerperiode is amper begonnen of we 
werden geconfronteerd met een enorme kostenoverschrijding van 9 naar 13 miljoen euro voor de nieuwbouw 
van het Almende-college. Nu blijkt uit de begroting opnieuw een kostenoverschrijding van 75% voor het 
realiseren van een nieuw fietspad tussen Ulft en het Almendecollege. Geen € 290.000,- maar meer dan € 
500.000,-. Daar bovenop komen nog eens de tekorten die in 2018 en 2019 worden voorzien in het sociaal 
domein. Tekorten die oplopen tot maar liefst 4,3 miljoen euro. Als ik alle bedragen en kostenoverschrijdingen 
bij elkaar optel kom ik in totaal al op zo’n 10 miljoen euro. De vraag rijst dan of het college, meer specifieker de 
wethouders Kuster en Van der Wardt hun portefeuilles wel beheersen. In de begroting vinden we bijvoorbeeld 
geen enkele maatregel waaruit zou kunnen blijken dat we weer grip gaan krijgen op het sociaal domein. 
Toegegeven wethouder zijn is een zware baan. Ook onze gemeente heeft en krijgt zware dossiers en dat vraagt 
om een behoorlijk denkniveau, het kunnen communiceren, conflicten kunnen hanteren maar uiteindelijk ook 
maatschappelijke doelen bereiken binnen de kaders die de raad stelt. Dat laatste gaat de wethouders slecht af 
en dat baart ons zorgen. 
  
De 2e Berap en begroting 
Het raadsvoorstel over de 2e bestuursrapportage geeft een structureel positieve afwijkingen van de begroting 
te zien van € 402.000,-. Dat is natuurlijk in feite onjuist. Want uit de tabel blijkt dat een tekort op het sociaal 
domein van € 2.800.000,-. En dat tekort wordt gedekt door een even grote onttrekking aan de reserves. Uit de 
2e bestuursrapportage blijkt een structureel tekort van € 2.398.000,-. De PvdA constateert bovendien dat dit 
structurele tekort slechts eenmalig gedekt is. 
 
Ditzelfde geldt voor de begroting 2018. Ook die laat een voordeel van € 633.000,- zien terwijl er in feite een 
nadeel is van € 2.167.000,-, eenmalig gedekt door de verschillende reserves. Door de tekorten op het sociaal 
domein en de onttrekkingen aan de reserves daalt bovendien het weerstandsvermogen van 2,8 in de begroting 
2018 naar 2,3 per 1-1-2020. Dat is nog steeds voldoende, maar wordt wel geflatteerd door een in onze ogen te 
laag bedrag voor open-eind-regelingen. Dat risico wordt nu ingeschat op € 1.000.000,-, maar in dit bedrag 
zitten ook de risico’s van de geïndiceerde jeugdzorg en de extra kosten van de huishoudelijke hulp vanwege de 
tariefafspraken en de lagere eigen bijdrage van de klanten. Dat risico lijkt ons groter. 
 
De programmabegroting 
Heette het coalitieprogramma “met lef bouwen aan onze toekomst”, de programmabegroting 2019 – 2022 
heet daarop voortbordurend ‘Met lef’.  
 

1. En het getuigt inderdaad van lef als je deze begroting als reëel en meerjarig structureel sluitend 
presenteert, terwijl  er in feite sprake is van een nadeel van € 4,2 miljoen. Een eenmalig structureel 
tekort en meerjarig sluitend, zegt het college. Op papier inderdaad juist, maar alleen als je ervan 
uitgaat dat de begrotingsombuiging van € 4,2 miljoen in 2020 gerealiseerd wordt. Dat lijkt inderdaad 
van lef te getuigen, maar het heeft ook iets van overmoed.  

2. Het getuigt ook van lef als je tegen de afgesproken begrotingsdoctrine in een greep uit de kas doet en 
dus structurele tekorten oplost met incidenteel geld. Vloeken in de kerk toen het CDA nog in de 
oppositie zat. Maar onder druk wordt kennelijk alles vloeibaar.  

3. Het getuigt ook van lef als je tegen het advies van de informateur en anderen in, het college met 5 in 
plaats van de geadviseerde 3 wethouders bemenst, en die wethouders voor ‘spek en bonen’ laat 
meedoen door niet ook middelen vrij te maken of beleid in te zetten dat ervoor zorgt dat de twee 
extra wethouders ook succesvol kunnen zijn en zinvol zijn.  

4. Het getuigt van nog meer lef en zelfs onverschrokkenheid als je, tegen alle eigen retoriek in, een 
begroting presenteert, die niet reëel en structureel meerjarig sluitende is, maar waarin ook nog eens 
de leningenportefeuille oploopt in plaats van daalt. Van de PvdA weet u dat we de omvang van de 
leningenportefeuille in feite van minder belang vinden, zolang de rente en afschrijving van alle 
investeringen kunnen worden opgevangen in een sluitende begroting. Maar van de rentmeesters van 
het CDA hadden we dit niet verwacht.  
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Moed en durf is volgens de Van Dalen de uitleg van het woord lef. Maar wanneer is lef moed? En wanneer is lef 
hetzelfde als overmoed? De valkuil van lef is namelijk roekeloosheid. En roekeloosheid constateert de PvdA in 
deze begroting als het gaat om het sociaal domein. Er wordt een tekort in het sociaal domein aangekondigd, 
oplopend tot 4,3 miljoen in 2020, als een natuurwet, een gegeven, zonder dat de oorzaken, de gevolgen en de 
reikwijdte van de risico’s inzichtelijk zijn. Er gloort zelfs geen begin van een oplossing. Het college spreekt 
slechts over een streven om vanaf 2020 weer uit komen met de beschikbare budgetten en een structureel 
sluitende begroting te hebben. Het enige wat de begroting daar verder over zegt is dat daarvoor een stevig 
pakket van maatregelen nodig is dat het college samen met de raad wil uitwerken. En als dat niet toereikend is, 
dan hangt ons, als een zwaard van Damocles, ‘nadere concern brede keuzes’ boven het hoofd. Eerst binnen het 
domein zelf, en mocht dat niet lukken dan uit andere domeinen. 
 
De begroting lijkt op het eerste oog cijfermatig dan wel reëel en meerjarig structureel sluitend, inhoudelijk is de 
begroting dat allerminst. De PvdA-fractie mist ook de urgentie. Gaat u rustig slapen, het college waakt over u, 
lijkt de begroting te willen zeggen. Het staat beschreven alsof het een fluitje van een cent wordt, terwijl een 
ingrijpende ombuigingsoperatie als een grote donderwolk boven ons hangt. En we hebben nog maar een half 
jaar te gaan. 
 
De PvdA-fractie had daarom verwacht dat het college na de behandeling van de voorjaarsnota meteen was 
begonnen aan het onderzoek naar de verschillende (landelijke) ontwikkelingen en ‘good practices’ in het 
sociaal domein, waarom de raad breed vroeg. Met de resultaten daarvan hadden we wellicht een begin van 
een oplossing gehad. Maar nee! Het college waarschuwt slechts en thats’s it. Dat getuigt van lef, maar dan wel 
in de zin van roekeloosheid. Besturen is ook bijsturen. Als het ergens mis gaat, moet je ingrijpen. Moet het 
schip een andere kant op worden gestuurd. Iets doen! Anders gaat het mis. Dat vraagt niet om helderziendheid 
maar om actie wanneer het nodig is. En dat ontbreekt in deze begroting. Laissez faire leiderschap 
gecombineerd met lef wordt zo een giftige cocktail. 
 
De voorstellen  
Natuurlijk is niet alles kommer en kwel en ondanks de fragiele begroting, stelt het college ongeveer € 800.000,- 
aan structureel nieuw beleid voor. Ook de economische- en woonparagraaf zijn hoopvol. 
 
Voorstellen PvdA 
Zowel in de aanloop naar het coalitieprogramma als bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft de PvdA 
steeds geprobeerd constructieve voorstellen te doen. We zien overigens van die ideeën en suggesties niets 
terug in het beleid maar ook niet in deze begroting. Zelfs het raadsbrede verzoek aan het college om voor deze 
begrotingsvergadering de feiten en (al dan niet nieuwe) ideeën te inventariseren en zich door originele 
bronnen te laten informeren, is niet gehonoreerd. We vroegen het college bij de behandeling van de VJN onder 
andere sommige onderwerpen concreter uit te werken, zodat bij deze begrotingsbehandeling alsnog een goed 
inhoudelijk en politiek debat kan plaatsvinden. Dat alles missen we. Toch geeft de PvdA-fractie niet op en 
proberen we ook deze keer weer oorspronkelijke voorstellen in te brengen in de hoop dat we niet alleen maar 
complimenten krijgen voor onze constructieve houding, maar onze inspanningen ooit ook vrucht gaan dragen. 
 
Financien 
a. investeringen op nemen in de investeringsstaat van de gemeente Oude IJsselstreek.  
Om te voorkomen dat de leningenportefeuille verder stijgt is de financiering van het Almende-college 
(eenmalig) ondergebracht in de jaarlijkse exploitatielasten. Deze werkwijze is minder transparant dan wenselijk 
en beperkt de (jaarlijkse) financiële mogelijkheden om andere onvermijdelijke, noodzakelijke of wenselijke 
keuzes te maken. De PvdA stelt voor in het vervolg bij investeringen de lasten (rente en afschrijving) op te 
nemen in de jaarlijkse begroting en de investering op te nemen in de investeringsstaat van de gemeente Oude 
IJsselstreek.  

1. b. Schuldenpositie uitdrukken in percentage van de totale begroting 
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de algemene reserve naar 29 miljoen wordt opgebouwd en de 
leningenportefeuille naar 110 miljoen euro wordt afgebouwd. De PvdA-fractie stelt voor een 
schuldenpercentage te hanteren in plaats van een gefixeerd bedrag. Een dergelijk bruto -of netto 
schuldquote geeft veel beter inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de 
totale omzet of de eigen middelen. Het geeft een veel betere indicatie van de mate waarin de rentelast en 
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aflossingen op de exploitatie drukken. We kunnen dan nog kiezen of we dit kengetal inclusief of exclusief de 
doorgeleende gelden bereken. 
 
c. Gemeentelijke gebouwen in een gemeentelijke Vastgoed b.v. 
De overheid als openbaar bestuur verschilt wezenlijk van een particulier bedrijf. Het openbaar bestuur heeft 
niet als focus om een zo hoog mogelijke winst te behalen, maar om het algemeen belang te dienen. Bovendien 
staat aan het hoofd van het openbaar bestuur niet een directeur die achter gesloten deuren in de 
directiekamer simpelweg besluiten neemt, maar een gemeenteraad. We zien ook dat de boekhoudkundige 
regels die voor gemeenten gelden soms sterk afwijken van die in het reguliere bedrijfsleven. De PvdA-fractie 
wil graag onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn als de gemeente Oude IJsselstreek 
besluit om panden en andere bezittingen in eigendom en beheer van de gemeente onder te brengen in een 
nieuw op te richten vastgoed BV. Het is ons niet te doen om het risico van de gemeente naar de BV te 
verleggen of BTW-constructies mogelijk te maken, maar we willen weten wat een dergelijke constructie 
betekent voor waarderingsgrondslagen, afschrijvingstermijnen en de looptijden van leningen en dus 
uiteindelijk voor de jaarlijkse kapitaallasten.  
 
d. Jaarlijkse investering van 100.000 omzetten in kapitaalslast van 50.000  
We willen het jaarlijks bedrag van 100.000,- dat in de begroting wordt ingezet voor het verduurzamen van 
gemeentelijke gebouwen, omzetten in een jaarlijkse kapitaallast van 50.000 euro, waarmee we een investering 
van circa 3,5 miljoen euro na voren kunnen halen en in combinatie met de beschikbare bedragen voor 
onderhoud en renovatie substantieel stappen te kunnen zetten in het verduurzamen van ons eigen bezit. 
Daarmee kunnen we niet alleen opbrengsten genereren, maar ook een versnelling aanbrengen in het 
verduurzamen van onze eigen gebouwen. Die versnelling is niet alleen nodig om de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord van Parijs te realiseren, maar ook om het bedrijfsleven in onze gemeente als voorbeeld te 
dienen en gebruik te laten maken van onze werkwijze, lessen en innovaties.  
 
Sociaal Domein 
a.  Werkbezoek  
De afgelopen jaren hebben we ons, met het oog op zorgcontinuïteit, vooral gericht op het goed begrijpen van 
de nieuwe taken. Deze transitie is volbracht en we zijn allang toe aan de transformatiefase. Daartoe zijn en 
worden ook in de gemeente Oude IJsselstreek pilots en experimenten opgestart en uitgevoerd. We hebben een 
lijst met deze pilots en experimenten ontvangen. De PvdA-fractie was niet onder de indruk van die 
experimenten en zeker niet van de opbrengt ervan. In den lande zijn pilots, experimenten en ontwikkelingen 
gaande die meer effect sorteren en een forse omslag bewerkstelligen van maatwerk maar collectieve en 
algemene voorzieningen. Een succesvolle pilot is de coöperatie ‘Rondom Wijchen’. Die coöperatie krijgt de 
beschikking over al het geld dat de gemeente uitgeeft aan begeleiding, dagbesteding en jeugdzorg en moet 
daarvoor al die zorg aanbieden. Wijchen sluit dus niet meer (samen met andere regiogemeenten) aparte 
contracten met vele tientallen zorgaanbieders, maar is opdrachtgever van nog maar één organisatie waarvan 
de zorgondernemers zelf lid of leverancier zijn. Wij willen graag samen met de overige raadsfracties een 
werkbezoek brengen aan Wijchen.  
 
b. Rentetarieven Stadsbank  
Rentetarieven leningen Stadsbank aanpassen naar een meer redelijk percentage.  
 
Duurzaamheid 
De PvdA wil graag stappen zetten in de duurzaamheidsopgave die we met zijn allen hebben. We gaan in de 
commissie FL dan ook een aantal voorstellen inbrengen die dat bewerkstelligen. 
 
a.  Stoplicht op groen in ruil voor duurzaamheid 
We willen in specifieke gevallen af van het ‘stoplichtenmodel’ en in voorkomende gevallen ‘rode plannen’ 
omzetten naar ‘groen’ waarbij aanvullende afspraken worden gemaakt over de kwaliteit, plaats en optimale 
duurzame keuzes en oplossingen. Wij willen met partners in gesprek gaan waarmee in het verleden afspraken 
zijn gemaakt over eventuele bouwplannen. Dat kunnen individuele mensen zijn die een bouwplek hebben, 
maar ook bedrijven met grote projecten. Met die partijen om tafel zitten en de mogelijkheden bespreken van 
het respecteren van in het verleden gemaakte afspraken in ruil voor woningen van de beste kwaliteit, op de 
juiste plaats en state of the art wat betreft duurzaamheid (gasloos en nul op de meter). Van de PvdA hoeven zo 
niet alle woningen in één keer gebouwd te worden. Dat kan dan over een aantal jaren verspreid gebeuren.  
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b.  Impuls aan duurzame kernen en dorpen geven 
In de begroting wordt € 35.000,-  uitgetrokken voor extra formatie die nodig is om de grote opgave op het 
gebied van energie op te zetten en aan te jagen. De PvdA denkt dat dit bedrag daarvoor niet voldoende is en 
bovendien efficiënter ingezet kan worden door eerst tijdelijk kennis en kunde in te huren. Een autoriteit en 
aanjager op het gebied van advies en begeleiding van transities en duurzaamheid. Mensen als Jan Rotmans, 
hoogleraar Transitiekunde en een internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid. 
Mensen die niet alleen de kanteling van de samenleving richting duurzaamheid onderzoeken, maar proberen 
daar ook actief aan bij te dragen. Rotmans kent de gemeente Oude IJsselstreek en hij kan mensen meekrijgen 
en ons succesvol helpen het nieuwe pad van duurzaamheid in te slaan. Het bestuur, de organisatie, het 
bedrijfsleven en onze burgers verleiden om mee te veranderen naar het grotere doel. Hij kan ons helpen dat 
effectief op te pakken. 
 
c.  Aanmelden voor tweede tranche gasloos 
Het kabinet heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om woningen gasvrij te maken. Het geld van de eerste 
tranche gaat naar 27 wijken en dorpen verspreid over het land. Die bewoners gaan straks elektrisch koken en 
krijgen diverse alternatieven voor de verwarming. Veel huizen worden aangesloten op een warmtenet dat 
wordt gevoed met restwarmte van de industrie of bij voorbeeld biomassa. Andere huizen krijgen 
warmtepompen of worden uitgerust met heteluchtverwarming. De PvdA-fractie wil graag dat onze gemeente 
zich aanmeldt voor de aangekondigde tweede tranche van deze maatregel. 
 
d. Vergroenen van schoolpleinen  
In het kader van duurzame oplossingen kunnen scholen vanaf 1 december 2018 bij de provincie 
Gelderland plannen en een subsidieaanvraag indienen voor een groen schoolplein. Minder tegels, meer groen, 
minder last van hitte in de zomer en droge voeten bij heftige buien. Maar ook de biodiversiteit wordt hiermee 
versterkt. We willen graag dat de gemeente deze aanvragen gaat ondersteunen. 
 
e.  De Oude IJssel als economische drager: bevaarbaarheid Oude IJssel onderzoeken  
De PvdA wil onderzoeken wat ervoor nodig is om de potentie van de Oude IJssel beter en optimaal te 
benutten. De kansen en (internationale) subsidiemogelijkheden onderzoeken. We willen de Duits/Nederlandse 
recreatieve en economische potentie van deze mooie rivier verkennen. We denken namelijk dat daarmee 
meerdere lokale, (inter)regionale en nationale doelen bereikt kunnen worden. Opgaven als ‘ruimte voor de 
rivier’ bijvoorbeeld. Maar met een dergelijk project kunnen we wellicht ook een nieuwe tak van sport op het 
terrein van recreatie, toerisme en recreatievaart binnenhalen. Goed voor de regionale en lokale economie en 
werkgelegenheid.  
 
Extra info t.b.v. commissie 
Het onderzoek zal moet zich, wat de PvdA betreft, richten op de kansen en internationale 
subsidiemogelijkheden om de bevaarbaarheid van de Oude IJssel in combinatie met andere (natuur)doelen te 
bevorderen. Welke hindernissen/uitdagingen moeten genomen worden om deze verbindingen vanaf Ulft langs 
Aalten richting Bocholt over water mogelijk te maken. Het onderzoek moet SMART zijn, gericht op fysieke 
werkzaamheden die leiden tot het gestelde doel: recreatieve bevaarbaarheid van de Oude IJssel richting 
Bocholt. (het verbeteren van het basisrecreatietoervaarnet; nieuwe jachthaven(s); uitbreiding van het aantal 
ligplaatsen, met andere woorden: het verbeteren van het netwerk voor Duits/Nederlandse recreatievaart.  
 
Nabranders 
 
Onderzoek naar sportcluster 2030:  
Hoe belangrijk sport is in onze samenleving hoef ik niemand uit te leggen. Hoe belangrijk sportvoorzieningen 
daarbij zijn, onder andere voor het vestigingsklimaat niet, ook niet. De voorzieningen liggen er goed bij. Zijn ze 
ook toekomstbestendig? In onze gemeente zien we momenteel een aantal voetbalverenigingen uit 
verschillende kerkdorpen al samenwerken. Op onderdelen redt men het niet langer alleen. Een logische 
vervolgstap is dan ook om na te denken over te toekomst, bijvoorbeeld over 10/15 jaar. Op een aantal plekken 
in Nederland met zelfde problematiek is succesvol geanticipeerd door een clustering van o.a. 
veldsportvoorzieningen. Door clustering is bovendien een verdere professionalisering mogelijk en dat komt 
weer ten goede aan de kwaliteit van sportbeoefenaar. Het aftasten en onderzoeken van mogelijkheden en 



 

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2019 – 2022 

kansen van een clustering, uiteraard in samenwerking met/door de sportverenigingen, wil de PvdA graag 
stimuleren. 
 
Onderzoek en lobby Floriade 2030 naar de Achterhoek 
Afgelopen vrijdag. Raadswerkdag. Almere heeft Floriade naar de stad gehaald. Zag meteen in 2030 de Floriade 
in de Achterhoek georganiseerd worden. Met wereld Tuinarchitecten als Piet Oudolf en Nico Wissink. Met een 
innovatie landbouwsector en onze smart-industrie moet dat lukken. 
Wij willen in ieder geval weten of er een kans en mogelijkheid is. 
 
Tenslotte 
Overige raadsfracties, het college en de ambtelijke organisatie te bedanken voor de samenwerking de 
afgelopen periode. We hopen ook de komende ongetwijfeld interessante periode weer op u allen te kunnen 
rekenen.  
 


