Algemene beschouwingen voorjaarsnota 1-7-2021
Eerste termijn CDA
Voorzitter,
Eerst wil het CDA haar respect uitspreken voor het College, onze ambtelijke organisatie en
onze griffie.
Zij hebben als dagelijks bestuur en adviseurs, de gemeente Oude-IJsselstreek goed door de
ergste crisis geleid.
De Rijks Coronagelden voor de Oude-IJsselstreek zijn actief binnen gehaald en daarnaast is
de winkel gewoon zoveel mogelijk open gebleven.
Ook hebben wij als Raad in deze tijd zo veel mogelijk onze taken naar behoren uitgevoerd.

Dit gezegd hebbende voorzitter,
bouwen we dit jaar verder aan de brede welvaart waarbij de burger nog meer centraal moet
staan.
We hebben de afgelopen tijd zeker niet stil gezeten en hebben onze visie en ambities
vastgelegd in
o.a.:
- de Visie op Landschap Natuur en Groene Kernen
- concept visie op Vitaal platteland
- het VANG beleid
- Ontwikkeling OIJ-zone en DRU industriepark
- de Toekomstvisie OIJS
Versnelling woningbouw:
We hebben belangrijke stappen gezet op weg naar meer woningen in de gemeente. Door de
aanpassing van de Lokale Kwaliteitscriteria is het nu mogelijk dat inbreiding en uitbreiding
hand in hand kunnen gaan waardoor we sneller kunnen voorzien in de grote
woningbehoefte.
We hebben nu concrete plannen om de woningnood te bestrijden. Tussen de 1000 en 2500
woningen hebben we nodig in de komende 10 jaar. Zowel grote als kleine kernen zijn hierin
meegenomen. Het zou wel mooi zijn als er voor de kleine kernen ook naar contour
uitbreiding gekeken gaat worden. Ook hier leeft de wens dat er niet teveel van het bestaand
groen in de kern
omgezet wordt naar woningbouw. Dit is in het algemeen ook een wens van het CDA voor
alle nieuwe woningbouw: energie neutrale woningen in een ruim opgezette omgeving zodat
het ook goed past in ons landschap.

We hebben ook de starterslening aangepast maar voorzitter hierbij moet wel worden
opgemerkt, dat er tot nu toe nog niet heel veel te koop is in het goedkopere segment,
wanneer de woningen er ZIJN zouden er meer mogelijkheden zijn voor starters om een
woning te kopen. Het CDA heeft al meer aangegeven dat bouwen naar behoefte qua
aantallen erg belangrijk is ,ook wonen met zorg voor ouderen staat hoog in het vaandel van
het CDA ,samengevat vindt het CDA dat er voor starters en senioren moet worden
gebouwd daarnaast maken wij ons hard voor wonen met zorg en wonen in het
middensegment. Wij zullen de ontwikkelingen hiervan goed blijven volgen en zo nodig
agenderen wanner blijkt dat dit uit te pas gaat lopen.
Wat ons op ook dit moment zorgen baart zijn de snel stijgende prijzen van
nieuwbouwwoningen en bestaande koopwoningen. Ook bouwmaterialen worden met de dag
duurder.
Voorzitter,
Er is een tekort aan medewerkers Ruimtelijke Ordening om dit snel op te pakken. Dat is een
landelijk probleem dat niet 1-2-3 is opgelost. Hier zal de komende tijd aandacht voor moeten
zijn om te zoeken naar effectieve en creatieve oplossingen. Er zijn al initiatiefnemers die
bereid zijn RO taken uit te voeren, We zullen daar goed naar moeten kijken en afwegen wat
de juiste weg is.
Voorbeelden zoals in Ede waar de gemeente zelf sociale koopwoningen realiseert van
€ 215.000 en deze woningen blijvend laag in prijs houdt via een Koopgarant-regeling vinden
we een mooi idee. Weroepen het college op naar dit soort initiatieven te kijken om de
woningen betaalbaar te houden voor
onze starters. Dit is ook een goede reden voor onze eigen jeugd om in de gemeente te
kunnen blijven wonen. Iets wat we ook erg belangrijk vinden.

Klimaatdoelstellingen vs opwekken duurzame energie.
De RES (regionale energie transitie) staat onder druk door het principe van NIMBY. (Not in
My Backyard) l Naar het er nu naar uitziet gaan veel Achterhoekse gemeenten het niet
redden om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarom moet het Akkoord van Groenlo
geëvalueerd en aangepast worden .Onze gemeente verdient een groot compliment voor het
nemen van haar verantwoordelijkheid in de aanpak van de klimaatverandering. Met
windmolens en zonneparken gaan we onze duurzame energie opwekken.
Maar voorzitter, het CDA kijkt samen met de raad verder dan vandaag. We moeten flexibel
handelen en inspelen op veranderingen en nieuwe technieken om energie op te wekken
Het CDA is geen voorstander van zonnevelden op landbouwgrond, echter tot heden zijn er
geen effectieve en doelmatige alternatieven waarmee we op grote schaal energie op kunnen
wekken. Het zou mooi zijn als we al bijvoorbeeld. verder waren met waterstof .Zodra er
goede en bruikbare alternatiever zijn moeten we daarop inspelen. Na het inspreken van vele
partijen bij de 2 e tranche is het ook duidelijk dat we nog goed na moeten denken over het
uitnodigingskader en over de rol van participatie. Het is duidelijk dat hier nog verbeterpunten
liggen. We kunnen deze mooie ambitie alleen samen met onze inwoners realiseren.
En dan de daken , daar is toch ook veel ruimte voor zonnepanelen? Ja dat klopt maar we
lopen nu tegen de beperkingen van Liander aan. Liander heeft niet de juiste infrastructuur
om overal stroom af te voeren en of goed op te slaan. Het CDA vindt dat hier wat aan moet

gebeuren. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur van Liander anders
komen we niet verder. Dat gaat veel geld kosten, vandaar dat we hier ook een rol zien voor
de provincie om zeker mee te financieren.
Er moeten ook veel meer onderstations komen in de Achterhoekse gemeenten. In de Oude
IJsselstreek hebben we onderstations. Dat is aan de ene kant fijn omdat we hierdoor de
duurzame energie af kunnen voeren, maar anderzijds is er het nadeel dat andere gemeenten
dit als argument zien om zelf minder duurzame energie op te wekken.
Voorzitter, het CDA wil niet dat onze gemeente vol gezet wordt met windmolens en
zonneparken ter faveure van andere gemeenten. Iedere gemeente heeft een
eigenverantwoordelijkheid! Wij verwachten dan ook van de andere raden en colleges dat zijn
hunverantwoordelijkheid nemen in dit gezamenlijke proces.
Het CDA is voorstander van innovatie, bijvoorbeeld innovatieve zonnevelden met een veel
hogere opbrengst per m2 waardoor we minder kostbare landbouwgrond hove te gebruiken
Een mooi voorbeeld zien we in het initiatief aan de Eikelenboomseweg in Gendringen.
Op dit gebied zijn er ontwikkelingen en er komen meer nieuwe ontwikkelingen aan. Daarom
is het goed om na de tweede tranche, even een pas op de plaats te maken en het
uitnodigingskader duurzame energie wederom tegen het licht te houden en aan te passen.
Het burgerinitiatief is hierbij uitgenodigd om in bij te dragen Maar we zijn er nog lang niet. De
energieconsumptie blijft snel stijgen in de maatschappij en de opgave om duurzame energie
op te wekken zal verder toenemen. We vinden het belangrijk dat de gemeente regelmatig
communiceert over dit onderwerp zodat onze inwoners beter op de hoogte zijn van de
energietransitie en weten wat er gaat gebeuren en niet verrast worden.
Wij vinden dat daar nog zeker winst te behalen is.

Voorzitter,
Met betrekking tot het Sociale Domein het volgende het had er alle schijn van dat we op
een financiële penibele situatie af stevende .
Rekeningen die voortkwamen uit zorg voor onze kwetsbare inwoners bleven binnen komen.
Soms later dan gepland en hoger dan verwacht. We moesten inzetten op een verandering.
Eentje waardoor onze inwoners niet de dupe zouden worden. Er werd ingezet op een
efficiëntere manier van werken en inkopen. En nu, een paar ontwikkelingen verder, blijkt
dat de gemeente weer de goede kant op gaat bij de financiering van het sociale domein. En
dat zonder onze inwoners de dupe te laten worden. Een welgemeend CHAPEAU aan het
College en de organisatie.
Stoer onze eigen Sociale dienst is gestart. Nou zijn de Achterhoekers al het stoerste volkje
dat er rondloopt, nu hebben we ook een bedrijf met die naam.
De Raad wordt steeds duidelijk en helder op de hoogte gehouden van de vorderingen. Stoer
komt op stoom.
We vinden het als CDA belangrijk om met vertrouwen te kijken naar dit bedrijf en natuurlijk
ook kritische vragen te stellen. Wat daarmee samenhangt zijn de verordeningen die we
langzaam maar zeker komend jaar doornemen en vaststellen.

Hierop geeft de commissie zijn input en deze wordt meegenomen naar de volgende
commissie, waar de voorbereiding tot het vaststellen in de Raad voltooit kan worden Deze
manier van werken maakt de verordening behapbaar en overzichtelijk.
Op het sociale domein vind ook nog een andere uitdaging plaats. De ontschotting in de
WMO. Dit is een benijdenswaardig maar tegelijkertijd ook enorm complex proces. Om op
een manier te gaan werken die gaat om de persoon en niet om de regels vinden we een
prachtig uitgangspunt. Wij zullen er dan als CDA onze volle medewerking aan geven om dit
voor elkaar te krijgen. Wij hebben ook zorgen, zoals ook anderen hebben uitgesproken,
maar vinden het hogere doel hierin leidend.
Voorzitter,
We mogen in Oude IJsselstreek trots zijn op de vele verenigingen en stichtingen die ervoor
zorgen dat er voor onze inwoners veel leuks en actiefs te vinden is. Maar corona heeft dit
bruisende verenigingsleven al 1,5 jaar behoorlijk in de tang. Wij maken ons als CDA hier
zorgen over. Veel van deze verenigingen hebben financieel behoorlijk in moeten leveren
door minder contributie, minder kantine-inkomsten, maar ook nu en in de nabije toekomst
mogelijk minder sponsor inkomsten.
Daarnaast zijn inwoners door de corona crisis en hierdoor het meer individualiseren van
onze samenleving op zoek gegaan naar andere activiteiten. Vaak activiteiten die binnen de
corona regels pasten, dus over het algemeen individueel en niet als team of groep. Dit zorgt
over de lange periode leven met corona ook voor minder binding met verenigingen, maar
ook dorpshuizen. Gevolg hiervan is dat na de crisis goed mogelijk is dat er minder leden bij
verenigingen zullen zijn, maar even belangrijk: er zijn minder vrijwilligers die deze
verenigingen, maar ook dorpshuizen draaiend houden!
We hebben als gemeente vanuit de overheid en provincie verschillende corona steunpotjes
ontvangen. Hiervan is in 2020 bijna een half miljoen euro over gebleven. Wij willen graag
dat het college op korte termijn, in ieder geval voor het begin van het nieuwe
verenigingsseizoen in september, met een plan komt om deze gelden of in ieder geval een
deel hiervan te kunnen gebruiken om ons verenigingsleven weer een kickstart te geven. Om
dit te doen is het uiteraard wel van belang om eerst te inventariseren wat de verenigingen
nodig hebben. Wij zullen hiervoor een motie indienen. Motie voorlezen

Voorzitter het CDA is verheugd dat het IKC Gendringen van de grond gaat komen en hoopt
dat de kinderen er met veel plezier daar zullen vertoeven.
Maar voorzitter nu de leeftijd wanneer kinderen niet meer in een IKC verblijven ,er bereiken
ons signalen van uit de samenleving over het drugsgebruik onder jongeren. Het CDA vindt
dit zorgelijk. Zo geven jongeren zelf aan in bijeenkomsten, dat de toegang tot drugs te
gemakkelijk is en het gebruik te laagdrempelig. Wij vragen de portefeuillehouder van orde en
veiligheid hier sterk op te ageren en gebruik te maken van de mogelijkheden die hij heeft.
Daarnaast willen wij een verbod op het oneigenlijke gebruik van en de handel in lachgas op
openbare locaties. We vragen de raad in te stemmen met deze motie en het verbod op
nemen in de APV van de gemeente Oude IJsselstreek zodat deze gehandhaafd kan worden.
Motie voorlezen

De doorontwikkeling van het DRU-Industriepark Voorzitter, is een van de opgave langs de
Oude-IJssel ,het CDA vindt het belangrijk dat dit zoveel mogelijk onderdeel is van een

circulaire gebiedsbenadering en wil dit nogmaals benadrukken en dit terdege mee geven
aan de nog aan te stellen proces regisseur. Voorzitter dit zullen we met aandacht en
belangstelling blijven volgen om twee redenen.
Even een stukje geschiedenis.
Martin Luther King hield op 28 augustus 1963 een rede, van overigens 17 minuten wij
hebben er maar 15 hopelijk met dezelfde impact. Terug naar Maarten Luther King de naam
van zijn rede was:
I have a Dream . De droom van Martin Luther King is tot op de dag van vandaag nooit
uitgekomen daar zal vriend en vijand het over eens zijn.
Het DRU industriepark is ooit ook begonnen als een droom en ja voorzitter het CDA wil dat
deze droom nu wel eens helemaal uitkomt dat voor eens en altijd deze droom waargemaakt
wordt en op dit park een prachtige glorende business staat. Dat nu voorzitter is de eerste
reden de twee reden is natuurlijk vanuit het financiële oogpunt minder aansprekend als de
eerste maar weg degelijk net zo belangrijk.
Dus ja voorzitter het CDA is in blijde verwachting en volgt met aandacht de zaken die
komen.
Voorzitter ik eindig zoals ik ben begonnen en dank nogmaals de gehele organisatie voor
hun enorme inzet
Tor zover eerste termijn
Jeanette Estak

