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Voorzitter,

 

“Met lef”, zo betitelt het college zijn eerste programma begroting. En ja, misschien moet je inderdaad wel lef 
hebben om een greep in de Algemene Reserve te doen om de begroting kloppend te krijgen en vervolgens 
te stellen dat deze sluitend is. Waar je vervolgens ook lef voor moet hebben, is om als college een opdracht 
van de voltallige raad zo goed als geheel naast je neer te leggen. Ik doel hiermee op de gezamenlijke reactie 
van de raad “samen op weg met de voorjaarsnota”.

 

De financiën van Oude IJsselstreek leken de laatste jaren zo mooi op orde te komen. De 
leningenportefeuille leek af te gaan nemen, de Algemene Reserve groeide langzaam weer. Maar, zo 
waarschuwde de SP-fractie ook voorgaande jaren al: laten we ons niet rijk gaan rekenen. Meermaals 
hebben wij het college en de raad de afgelopen jaren de vraag gesteld wat we gaan doen als onverhoopt 
blijkt dat het budget voor het sociaal domein ontoereikend blijkt te zijn. En gelukkig kregen we de laatste tijd 
te horen dat we dan het geld ergens anders vandaan moeten halen. De wethouder verklaarde hierbij 
letterlijk dat we als gemeente altijd die zorg moeten verlenen die wettelijk is voorgeschreven.

 

Toch lopen we nu in 2018, drie jaar na de grote transformaties in het sociaal domein, tegen dat tekort aan. 
2,8 miljoen voor 2018. En, zoals het er nu naar uitziet, zelfs 4,3 miljoen voor 2019. Waar die tekorten 
ontstaan, is ons niet bekend. We lezen dat er in 2018 bijvoorbeeld ineens een enorme kostenverhoging in 
de jeugdzorg heeft plaatsgevonden, maar op welke vlakken, is ons onbekend. En, voorzitter dat baart ons 
grote zorgen. De meest kwetsbaren in onze samenleving, jeugdigen onder de 18 jaar die zorg nodig 
hebben, hebben hier mee te maken. Maar ook, zo stelt het college, dreigen er tekorten in de Wmo te 
ontstaan. U wilt deze samen met de raad oplossen, opdat op 1 januari 2020 deze tekorten weggewerkt 
zullen zijn. Als U ons duidelijk heeft gemaakt hoe deze tekortraming tot stand is gekomen, met feiten 
onderbouwd, zeggen wij U toe samen met U positief te willen meedenken over mogelijke oplossingen. Als 
we er vanuit mogen gaan dat uw ramingen juist zijn, zou dat betekenen dat in 1 jr tijd een tekort van 4,3 
miljoen wordt weggewerkt. Dat lijkt ons wensdenken en niet getuigend van realisme.

 

Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet in de begroting. Naast de vierprogramma’s die we tot nu gewend 
waren, kent de begroting nu ook 8 opgaven. Wij zullen deze opgaven met u doorlopen en onze kijk erop 
geven.

 

1 Meedoen aan onze samenleving.

 

Voor de SP betekent meedoen in de samenleving dat iedere inwoner in onze samenleving deel kan 
uitmaken ván deze samenleving. En dat niemand buitengesloten wordt door omstandigheden, waarop hij 
op dat moment geen grip heeft. Vooral kinderen hebben hierbij onze extra aandacht. Niet voor niets diende 
de SP de motie kinderarmoede in, die door de hele raad werd omarmd. De motie is inmiddels gedeeltelijk in 
uitvoering, maar in de praktijk zien we dat er bergen papier moeten worden ingevuld, alvorens mensen 
gebruik kunnen maken van de meedoenregeling. Dit werkt drempelverhogend. Op grond van onze analyses 
komen we tot een deelname percentage van zo’n 40%. Veel te laag en o.i. ook mede veroorzaakt door 
onbekendheid van de doelgroep met deze regeling. Ons inziens is hier totaal geen sprake van maatwerk. In 
de commissievergadering MO over deze programmabegroting zullen we hier dieper op ingaan. Meedoen 
betekent ook dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk baan.

De laatste jaren trekt de economie, ook in Oude IJsselstreek, weer aan. Maar het bestand dat in de 
zogenoemde kaartenbak van Laborijn zit, onze bijstandsgerechtigden, neemt nauwelijks af. Tijdens een 
radenbijeenkomst van Laborijn werd ons duidelijk dat de uitvoeringsorganisatie de klanten die instromen, 
redelijk goed in beeld zijn, maar dat klanten die al langer bijstandsgerechtigd zijn, niet in beeld zijn. Op de 
vraag of er al zicht is, op welke termijn deze mensen wél in beeld zullen zijn, kon nog geen antwoord 



gegeven worden. Dat verontrust ons. Ruim 2000 bijstandsgerechtigden in de gemeenten Aalten, 
Doetinchem en Oude IJsselstreek, waarvan Laborijn niet weet, wat ze kunnen, wat ze willen, wat voor 
opleiding ze hebben genoten, wat voor opleiding ze willen en kunnen volgen, kortom: waar Laborijn niets 
van weet.


Mensen die zich vaak onbegrepen voelen en waarvoor Laborijn niets doet, om ze weer aan die fatsoenlijke 
baan, die ze verdienen, te helpen. En toen we de second opinion over Laborijn lazen, werd de verontrusting 
bij ons alleen maar groter. Ik zal hier niet op de details ingaan, maar “im Grossen und Ganzen”   is de 
organisatie Laborijn nauwelijks in staat om haar taken uit te oefenen.


Een groot aantal inwoners van onze gemeente moet rondkomen van een inkomen dat op of onder de 
armoedegrens ligt. In veel gevallen moeten zij gebruik maken van een zogenoemde sociale lening bij 
Stadsbank Oost Nederland. Het rentetarief dat zij voor deze kredieten moeten betalen is schrikbarend 
hoog. Percentages van rond de tien procent. Wij willen dit percentage verlagen; het liefst naar 0%. Wij 
willen hier het liefst in samenwerking met alle andere fracties tot een goed onderbouwd voorstel komen in 
de commissie MO. 

 

2. Een leven lang leren.

 

Kwalitatief goed onderwijs is in iedere gemeente, ook de onze, van wezenlijk belang. Voor ons betekent dat: 
 

- In zoveel mogelijk kernen een basisschool. In ieder geval alle inspanningen verrichten om de bestaande 
basisscholen in stand te houden.

- Een zo breed mogelijk aanbod aan voortgezet onderwijs binnen onze eigen gemeentegrenzen.

- Een zo breed mogelijk aanbod aan beroepsonderwijs in de regio. Daarbij moet tevens gedacht worden 
aan een verbreding van de samenwerking van het hoger beroepsonderwijs en waar mogelijk vestiging van 
hbo-opleidingen in de regio. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een paramedisch centrum in de 
nabijheid van het nieuwe Slingeland ziekenhuis. Zo mogelijk in Oude IJsselstreek.

 

Voor wat betreft de huisvesting van het primair onderwijs in Gendringen, Silvolde en Etten, wil de fractie van 
de SP er met klem op wijzen dat de raad tijdig geïnformeerd dient te worden van álle ontwikkelingen 
hieromtrent. We willen toestanden, zoals rondom het Almende College voorkomen.

 

Zoals ik in mijn inleiding al noemde, maken ook wij ons grote zorgen om de stijging van de kosten in de 
jeugdzorg. U stelt zelfs dat er een tekort raming is van 3,5 miljoen in het Sociaal Domein in de nabije 
toekomst maar ons is tot dit moment nog niet duidelijk hoe deze raming tot stand is gekomen en waarop 
deze is gebaseerd. Graag willen wij op zo kort mogelijke termijn een analyse en plan van aanpak van het 
college, om deze verder te bespreken in de commissie MO. Bovendien bevat dit gedeelte van de begroting 
gedeeltelijke of hele onwaarheden en suggestieve opmerkingen, op zijn vriendelijkst gezegd aannames.  Er 
staat dat het overgrote deel van het tekort is te wijten aan geïndiceerde zorg en dat dit gebeurt door de 
verwijzers, zoals huisartsen. Daarmee wordt daar heel suggestief de schuld bij hen neergelegd. De andere 
verwijzers, zoals de aanspreekpunten,  worden nl niet genoemd en daar horen m.i. ook veel gemeentelijke 
vertegenwoordigers bij. Bovendien “vergeet” U te vermelden dat de gemeente een zgn. keuzelijst verstrekt 
aan de huisartsen van contractanten die door de gemeente is vastgesteld. Omdat deze lijst van de 
gemeente afkomt, controleert de huisarts niet meer op uitvoering, bewaking en evaluatie van het proces. De 
gemeente doet dit ook niet dus er is geen controle op de kwaliteit van de verleende zorg. Iets te 
gemakkelijk om dan de “schuldvraag” bij  de huisartsen neer te leggen. Graag willen we met het college en 
de andere raadsfracties van gedachten wisselen over de uithuisplaatsingen in de commissie. In het 
voortraject voor de rechterlijke beslissing zijn mogelijk aanpassingen mogelijk waarmee een aantal 
uithuisplaatsingen zijn te voorkomen. Ons inziens zijn hier de nodige bezuinigingen te halen. Of daarmee 
alle tekorten zullen worden afgedekt, weten wij ook niet, maar iedere goede maatregel helpt.

 

Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven.

 

Het is een goede ontwikkeling dat het college anticipeert op de aantrekkende economie. Als raad hebben 
we het voorkeursrecht zoals bedoeld in de Wvg, op de gronden van het toekomstige bedrijventerrein 
Hofskamp Oost III vastgesteld. De uitbreiding van DocksNLD door onze buurgemeente Montferland volgen 
we met grote belangstelling. Ook voor onze gemeente biedt dit kansen. Zorg, samen met Montferland, wel 
voor een goede communicatie naar de inwoners van Azewijn en Netterden.




 

Graag zien wij op afzienbare tijd de notitie tegemoet met daarin het plan van aanpak voor het Frank 
Daamengebouw in Ulft, inclusief alle geraamde kosten bovenop de aankoopprijs van 1,3 miljoen. Wij 
hebben niet ingestemd met de aankoop van dit gebouw in dit, naar ons idee, veel te vroege stadium, maar 
worden uiteraard wel graag betrokken bij de verdere ontwikkelingen rondom dit pand.

 

Bij een bloeiende economie hoort meer dan alleen bedrijventerreinen en een Smart Business Centre. Ook 
detailhandel, toerisme en recreatie, de agrosector verdienen de nodige aandacht. Een heldere 
detailhandelsvisie, maar ook de aanpak van winkelstraten in het algemeen verwachten wij dan ook op 
afzienbare tijd tegemoet te kunnen zien. Graag zien wij de plannen rondom het groene-loper-beleid.

 

In de begroting wordt genoemd dat we willen dat afstudeerders en start-ups moeten willen blijven wonen 
en werken in onze regio. Wij willen hen hier graag bij faciliteren. Ook hier willen we nogmaals wijzen op de 
mogelijkheden rondom het nieuwe Slingeland ziekenhuis.

 

4 Over de grenzen heen kijken.

 

De samenleving houdt niet op aan de gemeente- of rijksgrens. Grenzen vervagen steeds meer. De 
doelstellingen van het college zijn goed. En waar samengewerkt wordt, kunnen ook kosten gedeeld worden. 
Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

 

5 Duurzaamheid geeft nieuwe energie.

 

Duurzaamheid wordt door veel inwoners nog gezien als iets abstracts, door overheden opgelegd, om 
klimaatdoelstellingen te behalen. Maar duurzaamheid is meer. Duurzaamheid is ook aandacht voor onze 
natuur en landschap en ons ecosysteem; de mens is natuur en wij als mens zijn daarmee onderdeel van de 
natuur. Duurzaamheid moet van onder af opgebouwd worden. We moeten draagvlak onder inwoners 
creëren. Niet veel mensen willen graag een windmolen of solarpark in hun achtertuin, maar als hun 
energierekening hiermee beduidend omlaag kan, zal men er heel anders tegenaan kijken. SP is van mening 
dat zeker omwonenden volop moeten mee kunnen profiteren van de energie die windmolens opwekken.

 

Als het woord duurzaamheid valt, wordt daar vaak de term “van het gas af” aan gekoppeld. Dat de 
Nederlandse aardgasvoorraad niet verder uitgeput wordt, is een goede ontwikkeling, maar de rekening 
hiervoor mag volgens ons niet bij de minst draagkrachtigen worden gelegd. Bijvoorbeeld: een warmtepomp 
is een forse investering, die veel van onze inwoners eenvoudigweg niet op kunnen brengen. We moeten hier 
goede oplossingen voor vinden.

 

Ook zullen we verder moeten kijken dan alleen wind en zon. Waterstof is de brandstof van de toekomst. Op 
de website energa.nl, maar ook op de site van de Gelderlander staan interessante artikelen te lezen over 
energieprofessor Ad van Wijk van de TU Delft die over waterstof o.a. het volgende zegt: “Het is een schoon 
en veilig alternatief voor het Gronings Aardgas. Waterstof is namelijk te maken uit water en zon/wind zonder 
CO2. Waterstof is dus de ontbrekende schakel in de energietransitie.” Het is zelfs, met enkele kleine 
aanpassingen, te vervoeren in het bestaande aardgasnet en installaties, die nu nog werken op aardgas, 
zullen met relatief goedkope oplossingen aangepast kunnen worden aan waterstof. Zoals propaanbranders 
in de jaren zestig massaal werden aangepast aan aardgas, zal die aanpassing nu ook kunnen voor 
waterstof. Wij willen het college en de overige fracties voorstellen om de mogelijkheden hiervoor, zo nodig 
samen met de Regio Achterhoek, te gaan bestuderen. 

 

Afgelopen week hebben we, op de dag van de duurzaamheid, de eerste stappen in de energietransitie 
gezien. We volgen met grote belangstelling en betrokkenheid deze ontwikkelingen.

 

6 Van buiten naar binnen werken.

 

De fractie van de SP is van mening dat inwoners zo veel mogelijk moeten worden betrokken in de aanloop 
naar besluitvorming. Ons adagium hierin ia al sinds de oprichting van de SP: geen raad zonder straat. In 
onze ogen is democratie meer dan alleen eens in de vier jaar een vakje rood maken door de kiezer en 
campagne voeren door de politiek. Wij zijn voortdurend met inwoners in gesprek.

 




Het van buiten naar binnen werken spreekt ons dan ook aan. Toch zien we in de praktijk, dat communicatie 
van binnen naar buiten vaak maar moeizaam verloopt en dat inwoners zich niet altijd even serieus gehoord 
voelen. Nog maar een paar weken geleden bleek dat weer eens tijdens een bijeenkomst voor de 
dorpsbelangenorganisaties in Westendorp, waarin veel organisaties aangaven dat ze nog steeds niet 
helemaal begrepen wat nou precies hun rol en betrokkenheid betekent in de ontwikkeling van de 
omgevingsvisie. Ook lezen wij nog te vaak in de pers dat een collegebesluit uitgelegd wordt als een 
definitief besluit, nog vóór de raad er een besluit over heeft genomen.

 

Maar niet alleen de communicatie van gemeente naar inwoners laat te wensen over. Ook richting 
gemeenteraad heeft het college de laatste tijd de nodige steken laten vallen. Ik refereer hier nog maar even 
naar het Almende College, maar ook naar de aanschaf van het Frank Daamenpand. Betrek de raad hier veel 
eerder in en stel álle informatie beschikbaar.  

 

De website wordt stukje bij beetje beter, maar kan nog zeker een verbeterslag gebruiken. Formulieren, 
procedures, aanspreekpunten zijn vaak maar moeizaam te vinden. Ook zou de website veel meer interactief 
kunnen worden. Als voorbeeld noem ik één aspect van de website van de gemeente Doetinchem. Een 
inwoner kan hier met een simpele muisklik vrijstelling van gemeentelijke lasten aanvragen, in plaats van de 
stapel formulieren, die hij in onze gemeente moet invullen en die vervolgens door onze ambtenaren moeten 
worden verwerkt.

 

7 Een visie op onze omgeving.

 

De toekomstvisie staat nog in de kinderschoenen en als aan een gemiddeld raadslid wordt gevraagd, wat 
die toekomstvisie of omgevingsvisie nou precies inhoudt, is dat nog moeilijk uit te leggen. De eerste 
concrete stappen worden nu gezet. We willen wel aan college en ambtelijke organisatie meegeven dat alle 
inbreng die onze inwoners, organisaties en bedrijven in de voorbereidende fase hebben gegeven, ook 
serieus moet orden meegenomen in de verdere ontwikkelingen. Zij weten als geen ander wat er in hun 
omgeving speelt. Aan ons de moeilijke taak daar de grote gemene delers uit te destilleren.

 

8 Flexibel wonen op maat.

 

Twee jaar geleden hebben we als raad de woningbouwplanning vastgesteld. De SP heeft daar destijds niet 
mee ingestemd. Nog steeds zijn wij van mening dat we veel flexibeler moeten zijn in de vraag naar 
woningen. Landelijk is er nog steeds een tekort aan woningen. Zeker aan betaalbare woningen. De 
rijksoverheid gaf onlangs nog aan dat er binnen tien jaar tussen de 750.000 en 1.000.000 woningen moeten 
worden gebouwd. Het kan niet zo zijn dat deze alleen in de al volle Randstad worden gebouwd. Voor de 
komende jaren zal onze gemeente zich volop in moeten zetten, om meer wooncontingent toegewezen te 
krijgen. De economische ontwikkeling vraagt daar ook om.

 

Voorzitter ik ga afronden. De fractie vindt dat er nog het nodige moet gebeuren. De visie van dit college is 
ons nog steeds niet altijd even duidelijk. De leningenportefeuille moet worden afgebouwd en tegelijkertijd 
lenen we een miljoen extra voor een gebouw zonder onderbouwing. Wij zijn niet tegen nieuwe 
investeringen, maar deze moeten wel aan onze inwoners uitgelegd kunnen worden.

 

Toen ik nog een klein menneke was, kwam mijn vader iedere vrijdag met zijn loonzakje thuis. Mijn moeder 
verdeelde de muntjes netjes in dit kistje. Als de kolenboer dan kwam, wist ze zeker dat ze geld voor hem 
had. Er zitten schotjes in dit kistje, maar als ze geld te kort kwam voor het één of het ander dan werd het 
geld uit een ander potje gehaald, dat op dat moment niet zo belangrijk was. Misschien moeten we als 
gemeente wat vaker terugdenken aan dat Brabantia-kistje.

 



