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Voorzitter,

De nieuwe coalitie heeft haar akkoord gepresenteerd: ‘Met lef samen bouwen aan onze 
toekomst’. De omstandigheden zijn gunstig. De economie draait goed en er is weer een klein 
beetje ruimte om te investeren. Mooi, én… om deze goede uitgangspositie daadwerkelijk om 
te zetten in vooruitgang, is het nu aan het nieuwe college om toekomstgericht te durven  
investeren en te handelen.  

De PvdA ziet ernaar uit om de komende tijd met de nieuwe gemeenteraad en college samen 
te werken aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. De 
Oude IJsselstreek klaar stomen voor de toekomst. We moeten kansen verzilveren nu het 
kan. Het coalitieprogramma biedt daarvoor goede aanknopingspunten. Maar om álle kansen 
die er zijn te benutten, moeten we niet alleen lef tonen maar vooral ook ambitie. Daar gaat 
de PvdA het nieuwe college toe aansporen.

De formateurs stelde vorige week dat bewust gekozen was voor het woord lef in de titel in 
plaats van voor ambitie. De heer Van der Wardt zei letterlijk ‘omdat het woord lef beter bij 
ons past dan ambitie. Ambitie inwisselen voor lef is misschien wel goed bedoeld, maar wat 
de PvdA betreft verkeerd gekozen. Want als college zou je juist ambitie moeten hebben. Een 
eigen koers, maar die zit nog te weinig in het coalitieprogramma. 

De PvdA had het woord ambitie liever vaker gelezen, zowel in de titel als in de verschillende 
teksten. Ambitie dwingt namelijk om iets te vinden van hoe het nu is en hoe het mogelijk 
(veel) beter kan. We hebben in onze bijdrage aan het formatieproces juist dat proberen in te 
brengen. De ambitie verwoorden. De komende vier jaar iets bereiken en een lonkend 
perspectief bieden aan onze inwoners. Het uitspreken of beschrijven van een ambitie en 
welke doelen daarbij horen inspireert mensen namelijk en nodigt uit om mee te doen. 
Bovendien geeft het ook richting aan ontwikkelingen en maatregelen waar je voor staat. Het 
zorgt dat je koersvast blijft en de impact van beleid vergroot. Pas als je op basis van de 
missie en visie maatregelen voorstelt is het woord lef op zijn plaats. 

De heren Kuster en Van der Wardt roemen nogal het feit dat ze de oppositiepartijen invloed 
hebben gegeven op het uiteindelijke coalitieprogramma. We hebben inderdaad twee goede 
gesprekken gehad. Van de eerste proeve van het programma hebben we gezegd dat we niet 
zoveel opmerkingen hadden over de onderwerpen en maatregelen. Wel hebben we gezegd 
dat we een kop en een staart misten. Een overkoepelende boodschap, een missie en een 
visie aan de voorkant en een plan van aanpak, tijdspad en financiële paragraaf aan de 
achterkant.

We hebben inderdaad ook aangeboden te willen helpen bij het formuleren van die 
overkoepelende visie. Hiertoe hebben we een uitgebreid stuk geschreven en er samen met 
SP en de formateurs over gesproken. In dat gesprek kregen we de indruk dat we het 
eigenlijk over de inhoud eens waren. 

Een van onze fractieassistenten heeft de oorspronkelijke tekst toch maar eens naast het 
coalitieprogramma gelegd. En wat blijkt: het maken van een samenvatting is nog niet zo 
eenvoudig. Je moet beknopt zijn en tegelijkertijd de hoofd –en bijzaken van elkaar scheiden. 
Ik heb sterk het gevoel dat inderdaad beknopt de bijzaken zijn overgenomen en de 
hoofdzaken niet. 



1. Wat wel overgenomen is: 
Is de constatering dat de uitdaging voor de komende raadsperiode niet ligt in het behalen 
van de sociale, de economische, de duurzame of financiële doelstellingen afzonderlijk, maar 
in het bereiken van deze doelstellingen tegelijkertijd. Samenwerken, én werken in 
samenhang. Dat geld ook voor het inrichten van de begroting: minder ordenen langs 
afdelingen en wethouders, maar over de domeinen en beleidsvelden heen. 

2. Wat ook is overgenomen is 
Is de constatering dat de economie, maatschappij, klimaat en natuur onder druk staan. Door 
de groeiende wereldbevolking, welvaart en consumptie nemen grondstoffenproblematiek, 
zoals schaarste en extreme prijsschommelingen toe. Maar tegelijkertijd ook dat deze 
onzekerheden de broodnodige mogelijkheden bieden om dingen écht anders te doen. 

De PvdA is er van overtuigd dat daar dan ook het potentieel voor een circulaire economie 
ligt. Juist op ons schaalniveau krijgen we de komende jaren kansen. Met meer en hogere 
kwaliteit hergebruik kan de gemeente in veel grotere mate in de eigen vraag voorzien en dat 
levert nieuwe economische impulsen op. Ook voor de arbeidsmarkt: in de circulaire 
economie hebben we veel menskracht nodig in reparatie, onderhoud, herontwerp, 
hergebruik, recycling en innovatie. 

3. Onderwijs
Ook de onderwijsparagraaf is overgenomen, tenminste voor het deel wat in de eerste versie 
ontbrak. Namelijk een leven lang leren vanaf 18 jaar. Het besef dat leren de motor is van 
groei en verandering. Een leven lang leren om te repareren, te kunnen wisselen in de 
loopbaan, bij de tijd te blijven en vooruit te kunnen komen. Stimuleren van leren in alle 
levensfasen dus. 

4. Zorg
Jammer genoeg is het coalitieakkoord op het terrein van de zorg minder ambitieus dan we 
zouden willen. De constatering dat de aparte regelingen voor zorg, onderwijsondersteuning 
of werkloosheid steeds minder voldoen en dat dat kan leiden tot nieuwe sociale ongelijkheid, 
is overgenomen en ook dat die constatering vraagt om op de persoon passende combinaties 
van bijvoorbeeld zorg, aangepast werk en schuldhulpverlening.
Niet overgenomen is het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op een menswaardig 
inkomen, op degelijk onderwijs, op goede en betaalbare huisvesting, op gezondheidszorg, 
maatschappelijke bijstand en op veiligheid. De sociale grondrechten noem ik ze maar. Als 
opstap naar een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven, die zowel voor het 
individu als de samenleving noodzakelijk en zinvol is.

5. duurzaamheid
Ook op het terrein van duurzaamheid is de ambitie beperkt. Overgenomen is wel de 
constatering dat het klimaatakkoord en het akkoord van Groenlo ons dwingen tot een forse 
inzet op verduurzaming. Maar er is geen keuze gemaakt tussen wachten en de 
verduurzaming van de energiehuishouding zo lang mogelijk uitstellen. Of dat we gaan 
versnellen: vaart maken met de verduurzaming. In onze bijdrage kozen we voor tempo 
maken. Niet alleen omwille van het klimaat maar ook omwille van onze economie. Wij zien 
een versnelling óók als een kans om in de Oude IJsselstreek meer groene welvaart te 
creëren.

6. Woningbouw



In het coalitieprogramma vinden we ook maar weinig terug van de straffe uitspraken over de 
woningbouw tijdens de verkiezingscampagne en in de bijdragen van de coalitiepartijen het 
afgelopen jaar. De fractievoorzitter van Lokaal Belang in discussie met de Commissaris van 
de Koning. Maar ook het gegeven dat Lokaal Belang uiteindelijk met grote weerzin instemde 
met de woonvisie en de woningbouwafspraken. We hadden wat meer flair en power 
verwacht, zeker ook met de nieuwe wethouder op dit dossier. Maar voorzichtigheid lijkt troef. 
Geen uitspraak dat de Oude IJsselstreek weliswaar de regionale afspraken ondersteunt, 
maar zich tegelijkertijd sterk gaat inzetten om meer volume binnen te halen. Niets over de 
Nationale Woonagenda dat in ieder geval tot 2015 bestaande bouwplannen wil versnellen en 
het aanbod jaarlijks wil vergroten met 75.000 woningen. Niets over hoe we het lokale 
woonbeleid versterken en de provincie gaan verleiden richting te geven aan de 
woningbouwproductie, ook in de Achterhoek. Maar ook thema’s als hoe de sociale 
huursector toegankelijk en betaalbaar blijft. Hoe we betaalbare verduurzaming bevorderen,  
doorstroming organiseren en passende huisvesting voor aandachtsgroepen realiseren. Dit 
vraagt om een reactie van de coalitiepartijen op het thema wonen.

We constateren dat, ondanks een extra wethouder, nergens aandacht wordt besteed aan 
cultuur en cultuurhistorie. Een gemeente met zo’n rijk aanbod aan culturele verenigingen. 
Een gemeente die aan zijn cultuurhistorie grotendeels z’n bestaan ontleend. In het 
coalitieprogramma komt die gemeente niet verder dan de relatie van cultuur met de 
omgevingsvisie. Cultuur met slechts een ceremoniële functie in plaats van de verbindende, 
inspirerende en economische.

Tenslotte wordt dit coalitieprogramma uitgevoerd met 5 wethouders en 1 burgemeester. Een 
van de redenen is: “Dat de ambitie van het collegeprogramma extra energie en capaciteit 
van de wethouders vraagt”. De vraag is dan: “Kunt u als coalitiepartijen aangeven welke 
ambities nu 5 wethouders rechtvaardigen?  En waar de relatie ligt met het advies van de 
informateur om niet alleen een coalitieprogramma op hoofdlijnen te maken, maar als college 
ook op hoofdlijnen te acteren en de blik naar buiten te richten?”

Onze gemeente staat voor grote opgaven: de transitie naar een adequate en houdbare zorg. 
De overgang naar een schonere en duurzame energievoorziening. Bouwen aan een nieuwe 
circulaire lokale economie. Het lokale woonbeleid versterken. Om álle kansen die er op die 
terreinen zijn te benutten, is nog veel meer ambitie en lef nodig. Dat is ook waar de PvdA het 
coalitieprogramma op toetst. Maken we de Oude IJsselstreek toekomstproof, zorgen we voor 
omstandigheden dat mensen opleidt voor de banen van morgen en niemand buiten de boot 
valt. Grijpen we de kansen die voorbij komen. Gaan we investeren in innovatieve 
oplossingen?

De nieuwe coalitie is een feit. Ook al maken we er geen deel van uit is het wat de PvdA 
betreft alle hens aan dek. Ons aanbod: laten wij – college en raad - nu aan de slag gaan om 
de toekomst samen vorm te geven.

 


