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Troonrede begroting 2020 financiën 
 
Geachte leden van de raad,  
 
Samen verder bouwen aan een sterk Oude IJsselstreek. Geen loze kreet, maar de daad bij het woord 
voegen. Dat is wat deze begroting uitstraalt. Met lef een stap verder gaan daar waar anderen met 
meer dan gemiddelde belangstelling onze visie en uitwerking volgen. 
De vorig jaar aangekondige kwaliteitslag in het sociaal domein heeft inmiddels voor resultaten 
gezorgd. Met het accent op de menselijke kernwaarden voeren we nieuw zorgbeleid door binnen de 
jeugdzorg, de WMO en de participatie. De pilot Meedoen werkt! Is een voorbeeld daarvan. Centraal 
staan de begrippen normaliseren, voorkomen en innoveren/samenwerken. 
 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota is duidelijk geworden dat uw raad geen begroting wenst vast 
te stellen waarin een tekort zichtbaar niet opgelost wordt. Daarnaast heeft uw raad aangegeven dat 
de kosten van de gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2020 nog opgenomen worden zoals 
gevraagd, maar dat voor de jaren daarna prijspeil 2019 gehanteerd moet worden. We vragen onze 
gemeenschappelijke regelingen daarmee om gelijke tred te houden met de gemeentelijke 
begrotingsomvang. Ook voor deze regelingen geldt het trap op trap af principe zoals het Rijk dat 
hanteert bij de algemene uitkering. Geeft het Rijk minder uit, dan krijgen de gemeenten ook minder 
geld om uit te geven.  
Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij u een stevig pakket aan maatregelen 
voorgesteld. Vooral binnen het Sociaal Domein. De Kwaliteitsslag. 
 
Na stevige signalen uit het gehele land heeft het Rijk uiteindelijk in de meicirculaire meer geld voor 
het Sociaal Domein -en dan met name de jeugdzorg- in het vooruitzicht gesteld. Vooralsnog nog 
maar tot en met 2021, waarbij wel is toegestaan om in de begroting over de volgende jaren uit te 
gaan van deze extra middelen. Anderzijds bleek uit dezelfde circulaire dat door trap op trap af 
methodiek er minder geld uit Den Haag komt voor onze andere taken. Hierdoor verschuift onze 
besparingsopgave enigszins van het Sociale naar het Fysieke Domein. In deze begroting vind u 
daarvoor de voorstellen. We hebben daarbij onze voorzieningen en de kwaliteit van onze 
dienstverlening zoveel mogelijk op peil gehouden. 
Daarnaast hebben wij ruimte gehouden voor onze ambities. We willen verder bouwen aan nieuwe 
industrieterreinen, woningen en scholen. Maar ook aan duurzaamheid, groen, bereikbaarheid, vitaal 
platteland, veiligheid, inclusie en regionale samenwerking. 
 
In het coalitieprogramma is een aantal doelen opgenomen. Een eerste doelstelling was om de 
leningenportefeuille terug te brengen naar 110 miljoen euro. Wij hebben u in de voorjaarsnota 
gemeld dat deze doelstelling, vanwege de af te dekken tekorten in het Sociaal Domein niet gehaald 
gaat worden.  Ook de investering in de realisatie van Hofskamp Oost fase 3 speelt daarbij een 
belangrijke rol. Deze investering levert overigens ook verdiencapaciteit op. De kost gaat voor de baat 
uit.  
Ten opzichte van de voorjaarsnota ziet in deze begroting het meerjarenperspectief van de 
leningenportefeuille er een stuk gunstiger uit. (Circa 128 miljoen euro per 2023 in plaats van 135 
miljoen euro). Belangrijkste redenen zijn de getroffen maatregelen door de Kwaliteitsslag in het 
Sociaal Domein. 
 
Wij stellen u in deze begroting voor om in 2020 een kleine miljoen euro vanuit de algemene reserve 
beschikbaar te stellen teneinde de begroting sluitend te krijgen.  Vanaf 2023 zal de reserve weer 



aangevuld kunnen worden. In grote lijnen blijft deze reserve in het meerjarenperspectief stabiel rond 
de 21 miljoen euro hangen. 
 
Een tweede doelstelling in het coalitieprogramma is om de woonlasten met niet meer dan 3% 
jaarlijks te laten stijgen. Zoals u weet worden de woonlasten berekend aan de hand van drie 
parameters: de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerend zaak belasting. Door externe 
omstandigheden zal volgend jaar de afvalstoffenheffing stijgen, mede vanwege voldoende financiële 
buffer kan de rioolheffing dalen. Samen met de door ons voorgestelde verhoging van de OZB met 3%  
levert dit uiteindelijk een woonlastenstijging op van 1,85%. De OZB leidt tot een een structurele 
opbrengststijging voor de begroting van 245.000 euro. 
 
Hoe zit het met onze risico’s? Zoals u weet nemen onze risico’s in de breedte af. Deze afname zit 
voornamelijk in enkele grondexploitaties; die worden steeds meer beheersbaar als gevolg van de 
bloeiende economie. En dat betekent dat de benodigde weerstandscapaciteit afneemt. De omvang 
van de weerstandscapaciteit wordt vrijwel volledig bepaald door de hoogte van de algemene 
reserves. Deze reserve bedraagt 21,7 miljoen euro in 2020. De weerstandscapaciteit afgezet tegen 
onze risico’s levert als resultaat het weerstandsvermogen. Dat is voor volgend jaar berekend op 4.1. 
Een voorbeeldig getal. 
 
Niet onvermeld kan blijven dat uw standpunt ten aanzien van de financiering van de 
Gemeenschappelijke Regelingen voor de nodige druk op de begroting kan zorgen. Besluitvorming 
over de gemeentelijke bijdrage vindt namelijk niet in uw raad plaats, maar in het Algemeen Bestuur 
van de GR. Voor de begroting 2020 heeft dit nog geen gevolgen omdat aan de financiële vraag van de 
GRen wordt voldaan. Het mogelijke probleem dient zich vanaf 2021 aan. 
Gelet op de positieve signalen uit de septembercirculaire is het een realistische aanname dat we een 
mogelijk extra beslag vanaf 2021 op de begroting ten behoeve van de GRen het hoofd kunnen 
bieden. 
Over de inhoud van de septembercirculaire ontvangt u binnenkort een memo van ons. 
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Troonrede begroting 2020 wonen 
 
Na dit financiële deel wil ik nu graag de ambities binnen programma 1: De gemeente waar het goed 
wonen is toelichten. En dan met name de opgaven Flexibel wonen op maat en een visie op onze 
gemeente. 
 
Onlangs zijn door uw raad de regionale kwaliteitscriteria voor woningbouw vastgesteld. Op dit 
moment liggen deze criteria ter besluitvorming voor aan het college van Gedeputeerde Staten. De 
kern van deze criteria is dat er geen sprake meer is van een quotum op voorhand, maar dat gebouwd 
wordt voor de aangetoonde vraag naar woningen. En dat we deze vraag in eerste aanleg binnen de 
kern gaan oplossen. Door herstructurering in bestaand vastgoed of door gebruik te maken van 
geschikte percelen. Uw raad heeft al eerder de wens uitgesproken om ook gemeentelijke gronden in 
te zetten voor deze nieuwbouwopgave.  
Nog dit jaar gaan wij met uw raad in gesprek om de set regionale criteria uit te breiden met enkele 
meer lokaal gerichte criteria. Gedacht moet worden aan het opnieuw mogelijk maken van 
woningsplitsing in het buitengebied, een regeling voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, 
beleid voor woningbouw op inbreidingslocaties, een regeling voor het stichten van landgoederen. 
De roep om nieuwe woningen is groot en wordt in de hele gemeente gehoord. Vandaar ook dat we 
inmiddels vooruitlopend op de provinciale vaststelling van de criteria een aantal plannen in 
behandeling hebben genomen. U heeft vast wel van het plan op de voormalige buizenfabriek in 
Silvolde gehoord. 
Voor de grotere kernen hebben we een richting aangegeven om hoeveel woningen het gaat. Voor de 
kleinere kernen leveren we maatwerk door met de inwoners in gesprek te  gaan. We schatten in dat 
we tot 2023 in totaal tussen de 300 en 600 woningen nodig zullen hebben om aan de vraag te 
voldoen. Die woningen zijn in hoofdzaak bedoeld voor de doelgroepen starters en senioren. Door 
voor de senioren te bouwen verwachten we dat de reguliere eengezinswoningen waarin de senioren 
nu wonen beschikbaar komen voor de vraag vanuit de doorstroom doelgroep. Door betaalbare 
starterswoningen te bouwen willen we jongeren binnen onze gemeentegrenzen houden en een 
aantrekkelijke woonomgeving aanbieden voor jongeren die we van buiten aan onze gemeente willen 
binden. Ook flexibele woonconcepten voor specifieke doelgroepen worden door ons onderzocht. 
Daarbij kunt u denken aan Tiny house concepten voor bijvoorbeeld jongeren of arbeidsmigranten.  
Niet veronachtzaamd mag worden dat op korte en middellange termijn 27.000 arbeidsplaatsen in de 
Achterhoek vrijkomen vanwege de pensionering van de naoorlogse babyboom. Onze bedrijven 
sorteren hierop voor en werven zowel binnen als buiten onze streek nieuw personeel. Dit personeel 
zal deels eveneens gehuisvest moeten worden. Dit levert een extra druk op de woningmarkt op. Wij 
zijn met onze bedrijven in gesprek om met onze woningbouwplanning hierop in te spelen.  
 
Mensen wonen graag in een fijne omgeving. Rust, ruimte, groen, voorzieningen, sociale contacten en 
werk zijn dan veelgehoorde facetten die bijdragen aan een goed woonklimaat. We zullen dus moeten 
werken aan het creëren van werkgelegenheid, cultuur, recreatie, gezondheid, ontmoeting, onderwijs 
en ga zo maar door. Welke cross overs liggen er? Waar kan bijvoorbeeld het onderwijs de 
arbeidsmarkt versterken, of hoe stimuleren we de versterking van de smart industry? Hoe zorgen we 
ervoor dat we in de directe nabijheid kunnen wandelen en fietsen? 
Onze toekomstvisie zal in hoofdlijnen antwoorden geven op deze vragen. Welke ontwikkelingen 
doen zich voor in onze omgeving en welke invloed hebben die op onze gemeente. Welke 
ontwikkelingen hebben we opgehaald bij onze inwoners? Het verbinden van deze ontwikkelingen is 
het doel van de visie. 



Meer specifiek zullen wij volgend jaar nadrukkelijk aandacht schenken aan de ontwikkelingen op en 
rond de Oude IJssel, de ontwikkelingen rond Varsseveld en zullen wij de ontwikkelingen die op gang 
komen op basis van het RODE beleid volgen of sturen. 
 
Op hoog schaalniveau zien we beperkte verhuisbewegingen vanuit de Randstad naar het Oosten. We 
zien ook nog steeds een verhuisbeweging van studenten naar de studentensteden. We willen 
studenten verleiden om hier te blijven of hier te komen. De nieuwe start up lokatie op het Dru 
IndustriePark draagt bij aan dit doel. Ook het Achterhoekbrede initiatief om De stage en 
afstudeerregio van Nederland te willen zijn is hier dienstig aan. We zien economische ontwikkeling in 
de regio’s om ons heen, maar ook in nog sterkere mate bij onszelf. 22% werkgelegenheidsgroei in de 
afgelopen periode. We zien op Rijks en Provinciaal niveau bewegingen om de CO2- en stikstof 
problematiek het hoofd te bieden. Verkleining van de veestapel en opkopen van boerderijen. Lagere 
snelheden op de wegen. Maar ook het stimuleren van het fietsverkeer. Het Rijk wil duizenden 
hectares grond bebossen. Het stond deze week nog in de krant. Ook de waterproblematiek als gevolg 
van klimaatverandering heeft inmiddels aandacht. Droge beken op onze zandgronden is iets dat we 
niet graag zien. 
Grote zaken die een vertaling kunnen krijgen naar ons grondgebied. Op het gebied van duurzame 
energie heeft uw raad onlangs beleid vastgesteld. 
Er speelt veel en, zoals het college ernaar kijkt, kunnen deze grote ontwikkelingen bijdragen aan de 
oplossing van meer lokale vraagstukken. Een win-win creëren. 
Wij willen daarover in gesprek met Rijk, Provincie en Waterschap. En daar waar het een grens over 
gaat, met onze Nederlandse en Duitse buren. 
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