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Inleiding 
 

“Voor ons ligt de Voorjaarsnota 2019”. Met deze woorden openen de politieke partijen normaal 

gesproken hun algemene beschouwingen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota. Vervolgens 

geeft iedere partij aan wat hun visie en wensen zijn voor de komende periode.   

Dit jaar willen wij – de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek – het net even wat anders 

doen. Tijdens de coalitievorming werd de raad uitdrukkelijk gevraagd om wat vaker gezamenlijk de 

lijnen voor de komende periode uit te stippelen. Vandaar dat de 6 raadsfracties de koppen bijeen 

hebben gestoken om te kijken welke onderwerpen/thema’s wij als raad van belang vinden. Hieruit 

hebben wij de volgende vijf thema’s geformuleerd: wonen, plattelandsontwikkeling, duurzaamheid, 

economische ontwikkeling en sociaal domein.  

Bij elk van deze thema’s hebben wij gekeken wat de opgave is waar de gemeente Oude IJsselstreek 

de komende periode voor staat. Daaraan gekoppeld hebben wij een opdracht aan het college 

geformuleerd, vaak in de vorm van een onderzoek. Wij verzoeken het college voor de 

begrotingsbehandeling in november dit jaar de raad over de uitkomsten van de onderzoeken te 

informeren. De uitkomsten van deze onderzoeken willen wij gebruiken voor het maken van onze 

politieke keuzes bij de Begroting 2019 - 2023. Op deze manier worden wij als raad daadwerkelijk in 

positie gebracht en kunnen wij weloverwogen kaders meegeven ten aanzien van (nieuw) beleid. 

 

Namens de fracties, 

Lokaal Belang, CDA, PvdA, SP, VVD en D66 

 

 

  



Plattelandsontwikkeling 2018- 2022 (en verder) 

 

De raad is van mening dat: 

Natuur en landschap zijn het kapitaal van de gemeente Oude IJsselstreek. Het aantrekkelijke en 
gevarieerde landschap oefent grote aantrekkingskracht uit op de inwoners van onze gemeente, het 
bedrijfsleven en bezoekers. Natuur- en landschapsontwikkeling lijkt een kerntaak van de gemeente 
geworden. We moeten ook zelf een eigen koers bepalen en samen met onze agrariërs, inwoners en 
andere partners het landschap en de natuur op een goede manier kunnen ontwikkelen en beheren.  
 
De landbouw moet steeds meer aan de maatschappelijke eisen op het gebied van milieu, dierwelzijn 
en biodiversiteit voldoen en veel landbouwers zullen de komende periode (soms noodgedwongen) 
stoppen. Wat zijn de effecten van deze ontwikkelingen op het landschap? De landbouw heeft als 
bemiddelaar tussen natuur en cultuur een buitengewoon grote rol gespeeld in de totstandkoming 
van het Achterhoekse landschap. Wat kan de rol in de verdere landschapsontwikkeling zijn?  

Het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek zal geleidelijk maar ingrijpend veranderen. Het 

belang van de landbouw neemt relatief af, terwijl binnen de landbouw zelf ingrijpende 

veranderingen plaatsvinden. Enerzijds de ontwikkeling naar een grootschalige en monofunctionele 

landbouw, anderzijds de wens van veel agrariërs die naar een meer kleinschalige en verbrede 

landbouw willen. Tegelijkertijd vragen burgers en bewoners meer ruimte voor natuur, 

vrijetijdsactiviteiten, rust en wonen. Hierdoor komt op verschillende plaatsen de leefbaarheid van 

het platteland onder druk te staan. 

 

Regeren is onder andere vooruitzien. Een betekenisvolle bijdrage aan behoud, herstel en wenselijke 

ontwikkeling van landschapswaarden is vooral een kwestie van op tijd zien wat er te gebeuren staat, 

daarvan de consequenties onderkennen en tijdig pogen kansen te pakken en dreigingen af te 

wenden.  

De raad verzoekt het college: 
onderzoek te doen naar en in beeld te brengen van de verschillende ontwikkelingen in het 
buitengebied en de consequenties en de effecten daarvan op de leefbaarheid van het buitengebied 
en het landschap. In het onderzoek worden in ieder geval de volgende punten meegenomen: 

1. Selecteer en inventariseer ontwikkelingen waarvan verwacht mag worden dat zij een sterke 
invloed hebben en zullen hebben op de leefbaarheid van het buitengebied en de 
landschappelijke waarden; 

2. Vertaal de opbrengst onder punt 1 naar de consequenties voor de leefbaarheid en de  
landschapswaarden; 

3. Breng in beeld welke kansen bepaalde ontwikkelingen bieden dan wel bedreigingen vormen; 
4. Breng in beeld welke maatregelen nodig zijn om bij functieverlies van vrijkomende 

bedrijfsgebouwen karakterverlies van het landschap tegen te kunnen gaan; 
5. Breng in beeld welke verbredingsactiviteiten ondersteunend zouden kunnen zijn bij 

voortzetting van kleinschaliger, meer in het landschap ingepaste bedrijfsvormen en dus 
leefbaarheids -en landschapsbehoud. 

De gemeenteraad verzoekt het college de raad voor de begrotingsbehandeling in november 2018 
over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.  
  



2. Wonen 

 
De raad is van mening dat: 

In 2010 zijn regionale afspraken gemaakt over de aantallen te bouwen (nieuwbouw)woningen, ook in 
de gemeente Oude IJsselstreek. De afgelopen jaren hebben op basis van die afspraken inderdaad 
minder zichtbare bouwactiviteiten plaatsgevonden. Inmiddels trekt de economie fors aan en staat de 
Nederlandse woningmarkt de komende decennia voor een omvangrijke woningbouwopgave. De 
vraag is waar die benodigde woningen moeten worden gebouwd? Hierover lopen de meningen 
uiteen. Duidelijk is in ieder geval dat de komende jaren alleen al in de provincie Gelderland 
honderdduizend extra huizen nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. “Dit ondanks de krimp 
op het platteland. Vooral in de regio's rond Ede en Doetinchem blijkt er een groeiend tekort aan 
huizen”, aldus De Gelderlander van februari dit jaar.1  
 
Het huidige debat over de woningopgave en woningbouwmogelijkheden in onze regio kent een 
aantal lacunes. Het debat wordt in hoge mate ‘fact-poor’ gevoerd. Bovendien lijkt er vaak te worden 
uitgegaan van één woningbehoefteprognose, waarbij weinig rekening gehouden wordt met 
onzekerheden, bandbreedtes en regionale spreiding van die prognose. Ook blijven de gehanteerde 
aannames bij de inschatting van woningbouwbehoefte in het debat vaak onderbelicht. Daar komt bij 
dat de focus in het debat vaak ligt op aantallen en minder op bijvoorbeeld de noodzaak van 
transformatie van on(der)benutte gebouwen en terreinen. Tot slot blijft het debat veelal generiek. Er 
is weinig aandacht voor de verschillen binnen de regio in relatie tot de woningbehoefte.  
 
De gemeenteraad van de Oude IJsselstreek wil proberen deze lacunes te vullen met een eigen 
empirische analyse en inventarisatie van de woningbouwbehoefte in onze gemeente. Zowel als het 
gaat om de kwantiteit/aantallen maar ook wat betreft de ruimtelijke kwaliteit.  

De raad verzoekt het college: 
Een brede analyse en zorgvuldige inventarisatie te maken van de daadwerkelijke 
woningbouwbehoefte. In dit onderzoek worden in ieder geval de volgende punten meegenomen: 

1. Geef een overzicht van de ontwikkeling van de woningbehoefte, woningvoorraad en 
(bestaande) plancapaciteit, rekening houdend met de bestaande voorraad, verhuisketens en 
doorstroomaanbod; 

2. Schets daarbij meerdere scenario’s op basis van verschillende factoren en veronderstellingen 
zoals: bevolkings-, huishoudens- en inkomensontwikkeling, migratie, economische situatie, 
regelgeving (hypotheekverstrekking en –renteaftrek), woonvoorkeuren en demografische 
ontwikkelingen;  

3. Inventariseer welke woningbouwmogelijkheden mogelijk en wenselijk zijn binnen de 
verschillende kernen. Neem daarin mee welke plekken in de kernen (panden en terreinen) 
op dit moment on(der)benut zijn en geschikt kunnen/moeten worden gemaakt voor 
woningbouw.  

4. Inventariseer de (woning)behoefte bij ruimtelijk en kwalitatief gewenste en noodzakelijke 
transformatie van leegstaand vastgoed (leegstaande winkels, kantoren, scholen en 
(onder)benutte terreinen binnen de verschillende kernen (zoals kaasfabriek Varsseveld, 
Bongersstraat, ATAG-terrein, Frank Daamenstraat etc.).  Dit om onnodig ruimtebeslag te 
voorkomen, het landschap te sparen en tegelijkertijd bij te dragen aan een hoge 
leefomgevingskwaliteit; en het duurzamer omgaan met de bestaande voorraad vastgoed;  

                                                                 
1 https://www.gelderlander.nl/achterhoek/100-000-extra-huizen-nodig-in-gelderland~a3fbe975/  

https://www.gelderlander.nl/achterhoek/100-000-extra-huizen-nodig-in-gelderland~a3fbe975/


5. Onderbouw de transformatiepotentie van winkels en maatschappelijk vastgoed getalsmatig 
met behulp van (data)bestanden die (geheel of gedeeltelijke) leegstand van panden 
bijhouden; 

6. Inventariseer de effecten van de lokale economische ontwikkelingen op de noodzaak van 
(nieuwe) woningen voor de (kennis)werkers die verbonden zijn aan de (grote) werkgevers in 
onze regio; 

7. Inventariseer de woningbehoefte van mensen die snel een betaalbare en beschikbare 
woning nodig hebben en daarom (vaak noodgedwongen) uitwijken naar campings en 
vakantiehuisjes; 
  

De gemeenteraad verzoekt het college de raad voor de begrotingsbehandeling in november 2018 

over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.  

 

 

 

  



3. Duurzaamheid Geeft Nieuwe Energie 
De weg naar een energie neutrale gemeente Oude IJsselstreek  

De raad is van mening dat: 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft samen met de regio Achterhoek het Akkoord van Groenlo 
gesloten. In het coalitieprogramma 2018 - 2022 ‘Met lef samen bouwen aan onze toekomst’ wordt op 
basis van datzelfde akkoord de ambitie uitgesproken dat de Oude IJsselstreek in 2030 
klimaatneutraal is. Ook wordt daarmee de doelstelling onderschreven dat in 2020 sprake is van 50 
procent minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Tenslotte meldt de coalitie in coalitieprogramma 
‘met de raad gaan we een discussie voeren op welke wijze we de doelstellingen van het akkoord van 
Groenlo kunnen realiseren’. 

Doel en definitie klimaat-/energieneutraal 

Er wordt alleen energie van hernieuwbare bronnen (zon, wind, biomassa, aardwarmte) gebruikt voor 
het verwarmen, koelen, verlichten en de overige processen (ICT, industriële processen, enz.) van alle 
gebouwen (woningen, kantoren, bedrijfspanden, gebouwen maatschappelijke functies) en voor het 
verkeer en vervoer op het grondgebied van de Oude IJsselstreek. 
 
De gemeenteraad van de Oude IJsselstreek wil om de volgende redenen kiezen voor een actieve rol 
om deze vergaande ambitie (energieneutraal in 2030) te realiseren: 

1. Veel energiebesparingsmaatregelen zijn nu reeds kosteneffectief (de investering is binnen 
enkele jaren terugverdiend door structureel lagere energielasten) en leveren lokaal 
werkgelegenheid op;  

2. Het lokale niveau - dicht bij burgers en bedrijven - is bij uitstek geschikt om concrete 
projecten te initiëren en te realiseren;  

3. De inspanningen, het doorzettingsvermogen en de goede voorbeelden van lokale overheden 
hebben er in het verleden regelmatig toe geleid dat landelijk en internationaal beleid sneller 
tot stand kwam;  

4. (Inter)nationale profilering als duurzame gemeente.  

De gemeenteraad van de Oude IJsselstreek omarmt het bovengenoemde doel en definitie en wil in 
de voorhoede meedoen. Het bereiken ervan vergt en vereist een grote inspanning. Welke 
inspanningen dat zijn, in welke volgorde en tegen welke kosten moet nader worden onderzocht. 
 

De raad verzoekt het college: 
Een onderzoek/studie te (laten) uitvoeren die inzicht geeft in welke strategieën de gemeente Oude 
IJsselstreek kan volgen om klimaatneutraal te worden. Daarbij moet ook een indicatie worden 
gegeven van de investeringen die daarmee gemoeid zijn.  
 
Het doel van deze studie is om richting te geven aan de discussie over het klimaatbeleid in de 
komende coalitieperiode en daarna. Op basis van deze studie en de discussie in de gemeenteraad 
kunnen vervolgens uitvoeringsplannen voor de komende periode worden opgesteld.  
 
De gevraagde studie geeft in ieder geval inzicht in:  

1. Een beschrijving van de huidige situatie (o.a. vertrekpunt, overzicht initiatieven die al in onze 
gemeente aanwezig zijn) 

2. De (verschillende) routes naar de klimaat neutrale gemeente (bij elk van de strategieën hoort 
een pakket maatregelen. Deze pakketten zijn globaal uitgewerkt en van kosten voorzien voor 
de komende vier jaar); 

3. De beleidsconsequenties van het streven naar een klimaat neutrale gemeente;  



4. De maatregelen die getroffen kunnen worden;  
5. De middelen die nodig zijn voor het bereiken van klimaatneutraliteit.  

 

De gemeenteraad verzoekt het college de raad voor de begrotingsbehandeling in november 2018 

over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



4. Economische ontwikkeling 
 

De raad is van mening dat: 

Het versterken van de economische ontwikkeling in onze gemeente is van groot belang en verdient 
de prioriteit. Dit onder andere met oog op de duurzame welvaart en het welzijn van de inwoners in 
onze gemeente. De groei van de werkgelegenheid kan een belangrijk wapen zijn om de effecten van 
de demografische ontwikkeling te dempen. De gemeente heeft op dit terrein al meerdere initiatieven 
genomen. Daarnaast zijn enkele onderzoeken nog in uitvoering (bijvoorbeeld het bedrijven 
ecosysteem).  
 
Wat er mist is een overkoepelend doel en een doordachte integrale aanpak. De gemeenteraad 
spreekt de ambitie uit om de komende periode flink in te zetten op de groei van de werkgelegenheid.  

 

De raad verzoekt het college: 
een beleidsplan economische ontwikkeling, inclusief financiële paragraaf uit te werken. In dit 

beleidsplan dient een pakket maatregelen op diverse terreinen te worden benoemd die bijdragen 

aan de groei van de werkgelegenheid.  

 

Bij het opstellen van het beleidsplan dient in ieder geval onderzocht te worden of inzichtelijk te 

worden gemaakt:  

 De gevolgen voor de arbeidsmarkt van de vergrijzing, automatisering en digitalisering;  

 De groeiende vraag naar her- en bijscholing van huidige werknemers; 

 De mogelijkheden voor het stimuleren en faciliteren van technische startup’s;  

 Regionale en andere initiatieven waarbij aangesloten kan worden. 

 

Ga bij het opstellen van het beleid in ieder geval uit van de volgende randvoorwaarden: 
 

 Groei van het aantal banen per jaar t.o.v. peiljaar 2016 gedurende de komende vier jaar; 

 Groei van het aantal in de gemeente gevestigde bedrijven, met de nadruk op innovatieve 

bedrijven;  

 Optimalisatie van het vestigingsklimaat voor bedrijven in de gemeente; 

 Inzetten op groei van met name het aandeel hoogwaardige werkgelegenheid; 

 Voldoende huisvesting en andere voorzieningen voor nieuwe werknemers en met name 

jonge gezinnen; 

 Intensivering van de banden met mbo onderwijs, hogescholen en universiteiten in de 

omgeving en het benutten van kansen die dit biedt o.a. door het faciliteren van 

samenwerkingen tussen die instellingen, de studenten ervan en de bedrijven; 

 Het gezamenlijk met de bedrijven oppakken van de invulling van (moeilijk vervulbare) 

vacatures; 

 Het terugdringen van het aantal mensen in de bijstand met 10 procent per jaar, zonder dat 

andere arbeidsmarkt parameters en de netto participatiegraad significant verslechteren 

t.o.v. peiljaar 2016. 

 

De gemeenteraad verzoekt het college de raad voor de begrotingsbehandeling in november 2018 

over de uitkomsten te informeren.  



Achtergrond Arbeidsmarktgegevens 
 

Beroepsbevolking gemeente Oude IJsselstreek is in 2016: 20.080 (45 % vr, 55% man) Bron statistisch zakboek 

Gelderland; Alle cijfers) 

Aantal banen in Oude IJsselstreek 2017: 16.960 (alle banen incl uitzendkrachten bron prv Gelderland), aandeel 

banen in de maakindustrie met 20,3% het grootste, gevolgd door zorg 15,7% 

Aantal mensen in bijstand: 700 

WW uitkeringen april 2018 3% (608) Bron: POA -UWV 

Andere uitkeringen (WAO, Wajong, WIA ,WAZ):  2020 

Netto participatiegraad 63% (% van personen tussen 15 tot 74 jaar dat betaald werk heeft Statistisch Zakboek 

GLD 

Bedrijfsvestigingen: 3110 

 

  



5. Sociaal Domein 
 

De raad is van mening dat: 
De gemeente Oude IJsselstreek voert in het sociaal domein veel verschillende taken uit. 
Hierbij vormen de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW), de Jeugdwet en armoedebestrijding de grootste onderdelen van het 
takenpakket. 
 
Voor deze taken ontvangt de gemeente vanuit diverse bronnen inkomsten. Het grootste deel 
van deze inkomsten komt vanuit het Rijk, zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds en een 
aantal specifieke uitkeringen. Deze inkomsten samen vormen het budget sociaal domein. 
 
Hoewel de discussie of er geld genoeg is voor de zorg van alle tijden is en van alle tijden zal zijn, 
weten we dat substantieel extra middelen voor het sociaal domein uit zullen blijven. Tegelijkertijd 
constateren we tekorten op de bijzondere bijstand, de leef voorzieningen en de jeugdzorg. De 
gemeente heeft een reserve sociaal domein gevormd om deze tekorten (vooralsnog) te dekken. 
Daarnaast zijn de budgetten voor het sociaal domein ontschot. Toch lijken deze maatregelen niet 
afdoende om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. 
 
Aanvankelijk hebben we ons, met het oog op zorgcontinuïteit, vooral gericht op het goed 
begrijpen van de nieuwe taken. We kunnen er als gemeente trots op zijn dat we deze 
stelselwijzigingen samen met onze inwoners en uitvoeringspartners zonder veel kleerscheuren 
hebben ingevoerd. Nu deze transitie is volbracht zijn we toe aan de transformatiefase. 
Morgen kan niet beter zijn als je vandaag hetzelfde doet als dat wat je gisteren deed. 
 
Daarom zijn en worden er in de gemeente Oude IJsselstreek binnen het sociaal domein pilots en 
experimenten opgestart en uitgevoerd. Deze pilots en experimenten leveren uiteraard niet meteen 
‘winst’ op maar daarnaast zijn ze voor de gemeenteraad helaas ook (nog) niet inzichtelijk, 
verifieerbaar en controleerbaar.  
 
Ook in andere gemeentes worden pilots, experimenten en ontwikkelingen ingezet met o.a. als doel:  

 De toegang tot zorg en alle vormen van ondersteuning anders en beter te organiseren; 

 De ondersteuning beter te laten aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van mensen; 

 Meer samenhang te brengen in het aanbod van zorg, hulp en ondersteuning; 

 Voor een betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers te 
zorgen; 

 Meer ruimte en stimulans te geven voor initiatieven van particulieren. 
 
De gemeenteraad zou graag een overzicht willen krijgen van de intern uitgevoerde pilots en 
experimenten binnen het sociaal domein en de effecten daarvan. Daarnaast willen wij een beeld en 
inzicht krijgen van succesvolle pilots en experimenten elders in het land.  
 

De raad verzoekt het college: 
Onderzoek te doen naar en het in beeld brengen van de verschillende (landelijke) ontwikkelingen en 
‘good practices’ in het sociaal domein. Ontwikkelingen en ‘good practices’ die: 
 

1. Het eerder en beter inzetten van informele ondersteuning en laagdrempelige toegankelijke 
 collectieve voorzieningen en activiteiten beogen en bewerkstelligen; 

2. Uitbreiding van de inzet van sport, -cultuur en vrije tijd (als bruggenbouwers) tussen formele 
 en informele ondersteuning stimuleren; 



3. Een forse omslag bewerkstelligen: maatwerk, dat zo veel als mogelijk wordt 
 gestandaardiseerd maar ook collectieve en algemene voorzieningen. 
 
De gemeenteraad verzoekt het college de raad voor de begrotingsbehandeling in november 2018 
over de uitkomsten van het onderzoek te informeren. 
 
 


