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Voorjaarsnota 2022. 

 
Gelet op het uitgangspunt Brede Welvaart én de focus op uitvoering en regie, wil onze fractie vanavond in 
een opmaat naar de komende begroting aangeven welke onderwerpen we terug willen zien.  
 
We maken een selectie uit de elf speerpunten uit het coalitieakkoord en geven daarmee onze richting aan. 
(Niet dat de andere onderwerpen er niet toe doen, zeker niet, maar alles kan niet tegelijk en zeker niet in 
tien minuten ) 
 
 Financiën. 
 
De invloed van de mei-circulaire is zo groot dat in feite de Voorjaarsnota achterhaald is. De uitkomst 
verandert van licht negatief naar flink positief.  
Voor College en Raad een goede start, we kunnen door op de ingeslagen weg en nieuwe initiatieven 
oppakken.  
 
In de VJ zijn twee aftrekposten toegepast: Risico Maartbrief effect regeerakkoord (25% )en Risico Maartbrief 
herijking gemeentefonds (100%), als we deze niet zouden meerekenen, was het resultaat nog positiever 
geweest. 
 
Maar akkoord met dit voorstel, zeker die  tweede aftrekpost, zolang de nadeelgemeenten blijven lobbyen 
om de herverdeling tegen te houden of aan te passen kun je het toekomstige voordeel van structureel 1,5 
miljoen beter niet meerekenen. 
 
Terecht merkt u op dat het accres van het rijk in de praktijk kan tegenvallen. Prima om hiervoor een stelpost 
onderuitputting op te nemen. Want net als bij het Rijk is het ook bij ons heel goed  mogelijk dat door gebrek 
aan menskracht of langlopende procedures, er minder gerealiseerd kan worden dan men eigenlijk wil. ( Het 
voordeel daarvan is dat je plannen kunt maken, dan liggen die er alvast ) 
 
Er zijn enkele middelen die via een specifieke uitkering lopen en niet zijn opgenomen in de mei-circulaire. 
Deze specifieke uitkeringen moeten door de gemeente worden aangevraagd; het betreft, 
Structurele aanpak energie armoede, 
Woningbouw impuls 
Volkshuidvestingfonds 
Lokale sportakkoorden. 
Graag zien we bevestigd dat het college hier een flink beroep op gaat doen, of misschien al gedaan heeft. 
 
Er vind herijking plaats op het klassieke en sociale domein  waardoor het lastig wordt precies te definiëren 
welke geldstromen binnen het sociale domein vallen. links om of rechtsom staan we aan de lat en zullen we 
onze inwoners moeten helpen. Akkoord om de verwachte effecten in het sociaal domein wel mee te nemen 
in het saldo en niet binnen de hekjes te verrekenen. 
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Mogelijk moet het college faseren in de investeringen in verband met de wet Fido. Graag hier kort op de bal 
spelen, we zijn immers een ontwikkelgemeente, tijdig het contact met de provincie zoeken om hierover te 
overleggen en ruimte te zoeken. 
 
Voorzitter, dan de denkrichting die onze fractie wil meegeven voor de komende begroting. 
 
Bestaanszekerheid. 
 
Als er iets schuurt op dit moment dan is het wel de bestaanszekerheid voor veel mensen. 
 
In Oude-IJsselstreek wonen veel mensen met een minimaal inkomen. De zorgen zijn hier groot. De druk zal 
oplopen om gebruik te maken van de regelingen waarmee de gemeente kan helpen. Naar onze mening kan 
daar een tandje bij: 
We willen voorstellen zien op het gebied  van intensivering van het armoede beleid en daarbij denken wij 
o.a. aan de mogelijkheid bestaande vergoedingen en de kwijtscheldingsnorm op te trekken 130% van de 
bijstandsnorm.  
 
Kunnen we de specifieke uitkering die u hebt ontvangen om energiearmoede aan te pakken binnenkort 
uitgewerkt terug zien? 
 
Ook de druk op schuldhulpverlening gaat stijgen, u schat dit in op een bedrag 25.000 euro. Belangrijk hier is 
om te kijken waar verbeteringen kunnen worden aangebracht in de aanloop en in de uitwerking naar 
schuldhulpverlening. De aanbevelingen die worden gedaan in de nota “Hindernisbaan zonder Finish” van de 
nationale ombudsman helpen daar zeker bij. Wij horen dat vroegsignalering redelijk werkt, alleen, niet alle 
organisaties zijn  aangesloten, waardoor achterstanden bij energieleveranciers of zorgverzekeringen niet of te 
laat worden doorgegeven. Hier de regie rol pakken en flink sturen werkt preventief. 
Voorzitter, straks besluiten we over de begroting van de stadsbank oost Nederland waar 23.000 extra wordt 
gevraagd voor een kwaliteitsimpuls. Wij zijn daar in de commissie al mee akkoord gegaan en dat blijft ook zo. 
Toch willen wij het college vragen te onderzoeken of we de backoffice dichter bij de inwoners kunnen 
regelen. Ook handig om te weten om welke reden Aalten uit deze samenwerking is getreden.  
 
Aandacht voor het niet -gebruik van de regelingen. Met name ouderen laten deze inkomensvoorzieningen 
liggen. Een proactieve gemeente op dat gebied is hard nodig.  
 
Er liggen recente aanbevelingen om de Participatiewet beter in balans te brengen. 
Kan het College voor behandeling van de begroting aangeven welke verbeteringen aan de hand van die 
laatste aanbevelingen kunnen worden doorgevoerd? Daarnaast graag een inhoudelijke terugkoppeling over 
de voortgang en resultaten binnen de organisatie STOER zelf. Met name wat betreft de maatschappelijke 
banen. We zien te weinig terugkoppeling op dit punt. In de begroting van 2021 is een businesscase 
uitgewerkt en170.000 euro gereserveerd. Wat is het resultaat? Ook de resultaten waarbij Start Foundation 
aan de slag zou met privaat/publieke banen missen wij. Graag inzicht in resultaat en cijfers. 
 
De aandacht die we  ( overigens raadsbreed ) hebben beloofd aan het Jongerenwerk wil onze fractie graag 
inlossen. De structurele bijdrage 190.000 kunnen wij zeker steunen. De regie-rol hier pakken is een must. De 
aan te stellen jongerenwerkers gaan een belangrijke signalerende rol krijgen in het opbouwen en 
onderhouden van relaties. Samen met jeugdboa's  jeugd/wijkagenten, en de gebiedsmakelaar Jeugd kan aan 
een sluitende aanpak worden gewerkt.  
 
Wij vragen wel uw bijzondere aandacht voor het straatwerk dat jongerenwerk  moet zijn.  
Jongerenwerk is geen baan van 9 tot 5 én als jongerenwerkers geen contact kunnen leggen omdat ouders dat 
niet willen valt het hele proces, met alle goede bedoelingen inelkaar.  



  

 
Verkeer en Vervoer. 
 
De aankondiging van het nieuwe Verkeers en Vervoersplan zien we tegemoet. Dat doen we samen met onze 
inwoners en willen we voor alle kernen goed regelen. Uw speciale aandacht hierbij voor het vrachtverkeer 
dat uit de dorpskernen geweerd zou moet worden. Onze fractie was vorige week aanwezig bij de avond van 
de Ulftse Ondernemers. Zij doen net als Terborg en Varsseveld mee aan het project Ondernemers aan zet. 
We hoorden daar dat de verkeersafwikkeling nou niet bepaald vloeiend is. Deze ondernemers zullen vast 
willen meepraten en denken. 
 
Recreatie Toerisme Oude-IJsselzone. 
 
De ambitie, rond en aan, de oude IJssel liggen wat ons betreft hoog. Duurzaamheid staat daarbij voorop. De 
uitvoering voortvarend oppakken. En past goed bij de ontwikkelgemeente die we willen zijn. 
De doorontwikkeling van DRU-industriepark past daar goed bij. We lezen dat er rond deze zomer een 
rapportage ligt en rekenen er op dat er onderdelen bij de begrotingsbehandeling worden voorgesteld.  
 
Wij zien een economische stimulans voor Recreatie en Toerisme op gebied van verduurzaming van de 
voedselketen. Volgens Wageningen liggen er ultieme  kansen om gezond voedsel, duurzaam geproduceerd 
en afkomstig uit de regio te vermarkten. De PvdA fractie ziet hier kansen. Wil het College in gesprek gaan 
met diverse   organisaties die hier al actief zijn en de Smaak van de Regio, de economie, maar ook natuur, 
landschap en gezondheid flink op de kaart te zetten. Unieke Achterhoekse ingrediënten voor  Brood, Zuivel, 
Bier, Wijn, Vlees om maar ns wat te noemen.  
Bij het internationale broodbakken in Parijs winnen we zilver met graan uit Silvolde dat gemalen wordt in 
Vragender. Hoe lekker wil je het hebben én in een korte keten! Heel belangrijk is dat. Niet alleen praten over 
een voedseltransitie, maar er al flink mee aan de slag zijn! 
 
Groen in de kernen. 
Het vergroenen van kernen en woonwijken heeft in de  uitvoerings bijlage in de Visie op Groene kernen 
prioriteit nummer één. Voor ons ook. Deze bijlage is alweer enige tijd geleden vast gesteld. Bij de 
begrotingsbehandeling zien we ongetwijfeld concrete voorstellen op dit vlak. 
 
Woningbouw 
Voorzitter, in het verleden zijn door de raad moties aangenomen om de woningbouw te versnellen. Daarbij 
actief het goede voorbeeld geven en te starten op eigen grond. Goed voor woningzoekende, goed voor de 
eigen inkomsten. Daarbij aandacht voor sociale woningbouw en alternatieve woonvormen.   
 
Zomerschool. 
Wil het college nadenken over de herinvoering van de Zomerschool? Kinderen hebben door corona 
achterstanden opgelopen. Onze statushouders kunnen extra onderwijs goed gebruiken. Misschien een idee 
om pabo-leerlingen een rol te laten vervullen? 
 
Energie. 
De Tweede tranche Energie staat in de pauze stand. Onze fractie wil volop door. Voorzitter we lezen dat het 
uitnodigingskader wordt geëvalueerd. Maar we weten toch wat we willen én moeten doen? We zien graag 
concrete voorstellen. 
Ondertussen experimenteert Vattenfal met verrijdbare zonnevelden en hopen wij dat het college broedt op 
de allernieuwste Energie. 
 
 
 



  

Subsidiebeleid 
De Rekenkamer kwam tot conclusie dat in het subsidiebeleid het begrip Brede Welvaart een leeg begrip is. 
De huidige opzet van de basissubsidie past niet bij de doelstelling van de Brede Welvaart. En juist het 
uitgangspunt Brede Welvaart is de leidraad waarlangs we willen werken. Wil het college een voorstel doen 
om dit subsidiebeleid in lijn te brengen met de Brede Welvaart.  
 
Stikstof 
 
Welk effect het stikstofbeleid in onze gemeente zal hebben valt nog niet te overzien. De kaarten geven 
richtinggevende doelen aan die door de provincie moeten worden uitgewerkt in een gebiedsvisie. Volgend 
jaar zomer moet dat in de steigers staan. 
Wat het betekent per agrariër in onze gemeente is niet bekend. Ook in onze gemeente zijn er boeren die 
willen en boeren die niet willen. En daartussen zitten allerlei nuanceringen. Daarbij moeten ook de belangen 
van andere spelers en die van natuur en landschap worden behartigd. 
Kan het College aangeven hoe ze hier haar rol ziet en hoe we hier gezamenlijk in kunnen participeren. 
 
De PvdA wil het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor al het werk dat weer is verzet. College, 
wees zuinig op onze ambtenaren. Er wordt veel gevraagd. Zeker nu ook de Brede Welvaart en de Duurzame 
Doelen uitgangspunt zijn bij het uitwerken in voorstellen en beleid. 
Geen kleinigheid. Daarom tot slot ondersteuning voor  uw voornemen om op gebied van personeel mensen 
te werven 
die willen meehelpen aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Een hele eervolle taak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


