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Aan de formateurs, 

mevrouw G. Siner-Sir, 

de heer H.J.M. ter Braak.     Oude IJsselstreek, augustus 2015 

 

Betreft: uitwerking PvdA-fractie procesvoorstel formateurs 

 

Geachte mevrouw Siner-Sir, geachte heer Ter Braak,  

De PvdA in de gemeente Oude IJsselstreek heeft kennis genomen van uw notitie betreffende het 

proces voor de formatie van een nieuw college voor onze gemeente. Ons is daarin gevraagd u in 

het kort, helder en op hoofdpunten te adviseren over uitgangspunten voor de strategische visie op 

middellange termijn en de actiepunten die voor 2018 gereed moeten zijn (zie A, B en C hieronder). 

Ook vraagt u de PvdA aan te geven welke elementen in de profielschets (zoals competenties, 

bestuurlijke ervaring en achtergrond) van de wethouders thuishoren (zie D hieronder). Aan dat 

verzoek voldoen we graag. 

De PvdA is, om te beginnen, natuurlijk en vanzelfsprekend bereid om collegeverantwoordelijkheid 

te dragen. Dat heeft de PvdA periodes lang altijd gedaan om daadwerkelijke veranderingen te 

kunnen bereiken en daar ook verantwoordelijkheid voor te kunnen nemen. Ook aan de 

verandering van het politieke klimaat denken we door deelname aan een college beter en meer te 

kunnen bijdragen en toevoegen. Deelname aan een nieuw college is uiteraard voor ons wél 

afhankelijk van de beleidsafspraken die we met u en de andere deelnemende partijen kunnen 

maken.  

In uw notitie vraagt u ook onze fractie te reageren op een element in zowel het rapport van 

WagenaarHoes als in het ‘rapport Verstand’, namelijk: “Hoe het gemeentebestuur onderling om 

moet gaan met de verschillen voortvloeiende uit de fusie en de bloedgroepen die er lijken te zijn?”. 

De PvdA-fractie constateert met u, dat de inhoudelijke bespreking van zowel het ‘rapport Verstand’ 

als het ‘rapport WagenaarHoes’ niet hebben plaatsgevonden. Natuurlijk wil de PvdA lering trekken 

uit deze rapporten. Volgens de PvdA doen we dat ook door de conclusies en aanbevelingen van 

de informateurs, het ‘rapport Jansen/Dijkstra’, over te nemen. Wij willen de discussie over de 

verschillende rapporten daarom eigenlijk wel beëindigen. Een streep eronder. De 

cultuurverschillen zijn er. Mensen en politici kijken soms verschillend naar de realiteit. Het 

gemeentebestuur moet zich daarom vooral richten op de overeenkomsten en niet op de 

verschillen. Het gemeentebestuur moet constructief met elkaar en de samenleving samenwerken, 

open zijn, focus hebben en leiderschap tonen. Het opstellen van een gemeentebrede, gedragen 

strategische agenda helpt volgens ons daarbij. De PvdA stelt in ieder geval voor te stoppen met 

wethouders aan dorpen en kernen toe te wijzen.  

De PvdA acht het voor zowel de korte als lange termijn in ieder geval van groot belang dat de 

gemeenteraad in de eerste plaats de financiële huishouding duurzaam organiseert (A). Ook moet 

de gemeenteraad, wat de PvdA betreft, een strategische agenda en zijn ambities gaan formuleren 

(B). Bovendien vindt de PvdA dat het procesakkoord moet worden herijkt (C). Dat alles willen we 

natuurlijk samen doen met burgers, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze 

bestuurlijke omgeving.   
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A. Financiële huishouding duurzaam organiseren en op orde 

Inleiding 

De gemeentelijke financiën zijn op termijn niet duurzaam. Er is nu nog steeds sprake van 

repressief provinciaal toezicht. Maar de ontwikkeling van de algemene uitkering en het blijven 

aanspreken van de reserves bieden niet langer soelaas. Ook in financiële zin moet de gemeente 

dus krimpproef worden. De PvdA vindt dat daarom éérst en vooral een discussie moet 

plaatsvinden over onze financiële uitgangspunten.  

De discussie over de financiële uitgangspunten moet, wat de PvdA betreft, ook gaan over een 

mogelijke taakstellende bezuiniging op beïnvloedbare budgetten. Een taakstelling per domein 

waardoor je iedereen prikkelt om creatieve en goedkope oplossingen te vinden. Daarbij geeft de 

organisatie en budgethouder de consequenties aan en vindt een verdere afweging plaats door het 

college en de raad. Ook is een uitspraak nodig over de onbenutte belastingcapaciteit van 

structureel 1,3 miljoen per jaar. 

Zoals u kunt lezen prevaleert de PvdA een taakstellende boven een kerntakendiscussie. Dit omdat 

de laatste vaak veel te veel politiek geladen is of uiteindelijk wordt. 

Uitgangspunten financieel beleid  

De gemeentelijke financiën zijn, zoals gezegd, op termijn niet duurzaam. Volgens de 

meerjarenbegroting 2015-2019 is op de ‘regulier’ begroting in 2016 een tekort voorzien van  € 

489.000,-. In 2017 is dat tekort geraamd op € 466.000.- en in 2018 op € 977.000,-. De stijging van 

het tekort in het laatste jaar wordt veroorzaakt door de algemene uitkering gemeentefonds die dan 

€ 500.000,- lager wordt geraamd. De tekorten zijn te overzien zolang het sociaal domein zichzelf 

kan ‘bedruipen’. 

(Meerjaren)begroting structureel sluiten 

Uitgangspunten 

Voor de PvdA is het leidende principe dat de meerjarenbegroting over 4 jaar structureel sluitend 

moet zijn. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 

1. Wat de PvdA betreft stijgen de schulden niet zonder dat ook de inkomsten stijgen. Een 

eventuele afbouw van de schulden is voor de PvdA niet perse noodzakelijk. Tenminste 

zolang de lasten van rente en afschrijving binnen de begroting kunnen worden 

opgevangen. Een verder toenemende schuldenlast, zonder dat er inkomsten tegenover 

staan, vindt de PvdA niet gewenst omdat het opvangen van de lasten van rente en 

afschrijvingen binnen de huidige begroting dan steeds moeilijker worden. Bij elke nieuwe 

lening neemt de structurele last toe, zodat er steeds minder ruimte overblijft voor nieuw 

beleid.  

2. Een afbouw van de schulden deze periode is natuurlijk bespreekbaar, mits reëel. Ook 

willen we waken voor de schuldquote (omvang schuld ten opzichte van de jaaromzet) en 

solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen).  

3. Voor de PvdA is een discussie nodig over de onbenutte belastingcapaciteit van structureel 

1,3 miljoen euro per jaar. Voor de PvdA is dit onderwerp niet onbespreekbaar, maar 

natuurlijk wel afhankelijk van welk (nieuw) beleid we daarvoor zouden willen overwegen.  
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4. De ratio ten aanzien het weerstandsvermogen (de verhouding tussen de 

weerstandscapaciteit en de risico’s die de gemeente loopt) wordt 1 (is nu 0,99). Een 

sluitende meerjarenbegroting moet dus gemaakt worden zonder de algemene reserves aan 

te spreken. De PvdA wil alles op alles zetten om een sluitende meerjarenbegroting te 

realiseren.  

5. De gemeente moet ook in financiële zin krimpproef worden. De PvdA wil daarvoor andere 

verdienmodellen ontwikkelen en voor duurzame investeringen en bestaande exploitaties 

meer vormen van (co)financiering organiseren, waaronder publiek-private samenwerking, 

crowdfunding, andere inkomstenbronnen aanboren.  

Zie ook bijlage 1: Visie document van de PvdA-afdeling Oude-IJsselstreek 

In dit document zijn onze financiële uitgangspunten (nog) verder uitgewerkt. We vragen u 

nadrukkelijk daarvan ook kennis te willen nemen. 

B. Strategische agenda en ambities 

De PvdA heeft haar ambities en de strategische agenda voor de middellange termijn verwoord in 

een apart document dat als bijlage 1 (Visie document van de PvdA-afdeling Oude IJsselstreek) bij 

deze brief is gevoegd.  Op de wat kortere termijn wil de PvdA op de volgende onderwerpen 

inzetten: 

1. Een veel meer effectieve samenwerking in de regio Achterhoek en de buren ook over de 

grens. Een (inter)gemeentelijk economisch beleid bijvoorbeeld (met aandacht voor 

leegstand op industrieterreinen, instroombeleid voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, innovatiehubs etc.).Die regionale samenwerking (R8gemeenten, provincie, 

waterschap, provincie, maatschappelijke organisaties en belangengroeperingen) moet echt 

een meerwaarde hebben. Nu is vaak niet duidelijk wat de opbrengsten zijn en hoe effectief 

de samenwerking is. Ook de democratische legitimatie is onduidelijk. We willen een 

toetsingskader (smart-doelstellingen) om huidige en nieuwe samenwerkingsinitiatieven 

systematisch te kunnen beoordelen op de effecten en opbrengsten. Maar ook de 

controlerende positie van de gemeenteraad daarin borgen.  

2. Financiële en ruimtelijke gevolgen van de tweede (regionale)woonvisie en kernenfoto’s op 

lokaal niveau in beeld en visie en maatregelen formuleren en inzetten.  

3. Zorg voor een samenleving waarin aandacht is voor mensen die het moeilijk hebben en die 
zorg of ondersteuning echt nodig hebben. Daarvoor richting geven aan een duurzame en 
kwalitatieve zorg in de gemeente Oude IJsselstreek waarbij de omvang van de doelgroep, 
de zorgbehoeften en financiën in evenwicht zijn.  
 

Onze gemeente heeft inmiddels de verantwoordelijkheid gekregen voor ondersteuning, 

zorg en participatie van burgers. Daarom moeten we snel aan de slag met innovatie, 

vernieuwing en verbetering van de dienstverlening. Voor de PvdA zijn de kernbegrippen 

daarbij: direct, dichtbij, maatwerk en inwoners die eigen mogelijkheden inzetten. 

Dit betekent een cultuuromslag en transformatie voor alle betrokkenen; de mensen zelf, de 

professionals, de beleidsmakers én de (gemeente)bestuurders. In bijlage 1 lichten we dit 

verder toe. 

4. Integrale visie en vernieuwde inhoudelijke en financiële rol van gemeente ten aanzien van 
(onder andere de huisvesting) het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.  
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5. Uitrollen van energieambitie (conform Akkoord van Groenlo). Initiatieven nemen en 
innovatie stimuleren voor een meer duurzaam en efficiënt gebruik van energie in onze 
gemeente. 

 
6. Concreet beleid ten aanzien van centrale en locale sport -en cultuurvoorzieningen. 

C. Herijken Procesakkoord 

Ten aanzien van het procesakkoord wil de PvdA een knip aanbrengen. Een duidelijke scheiding 

tussen onderwerpen die echt nieuw zijn (denk aan bijvoorbeeld het sociale domein) en zaken die 

‘going concern’ (continue en regulier) zijn (vaak onderwerpen uit de portefeuilles milieu, ruimtelijke 

ordening en financiën). Nieuwe onderwerpen kunnen behandeld worden op de wijze als 

omschreven in het procesakkoord; in rotondes met voorinspraak en samenspraak met burgers, 

instanties en experts. Standaard onderwerpen kunnen dan rechtstreeks naar een (vak)commissie.  

D. Profielschets wethouders 

U vraagt ons elementen aan te geven die in een profielschets van wethouders thuishoren.  

De PvdA realiseert zich dat voor de gemeenteraad, het college en de ambtenaren sprake is van 

een bijzondere situatie. Nieuw gekozen wethouders die samen met de burgemeester ‘collegiaal 

besturen’: gezamenlijk en afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor het gehele beleid. Dat betekent 

nog al wat voor de onderlinge samenwerking. Zo’n groep heeft tijd nodig om elkaars 

hebbelijkheden en onhebbelijkheden te leren kennen en een (h)echte groep te vormen.  

Normaal heeft een nieuw college van B&W na de verkiezingen één jaar nodig  om aan elkaar te 

wennen en tot een goed gezamenlijke collegeplan te komen. Het tweede jaar er is om dat als 

groep in uitvoering om te zetten. Het derde jaar om collectief resultaten te oogsten en het vierde 

jaar om met wat meer persoonlijke profilering weer een aanloop te maken naar nieuwe 

verkiezingen. Die tijd hebben ze nu niet. De tijdsdruk is groot. De trein staat niet stil maar heeft al 

een flinke vaart: het eerste jaar zit er immers al op. Voor het nieuwe college is het dus niet alleen 

een kwestie van een sprintje trekken, maar ook de sprong in een rijdende trein te maken. En dat 

vraagt om extra kwaliteiten en mensen die snel en adequaat ingewerkt kunnen worden.   

Voor de volledigheid hebben we in bijlage 2 de door de ledenvergadering vastgestelde PvdA-

wethouder-profielschets toegevoegd.  
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De PvdA denkt in een wethouder in algemene zin het volgende profiel heeft: 

Handelen vanuit de idealen en onkreukbaar 

Voor de PvdA en haar wethouder(s) staat het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een 

bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie 

wil en respect voor wie niet kan. Vanzelfsprekend is de wethouder eerlijk, oprecht, integer en 

correct. 

Maatschappelijk actief 

Een wethouder staat volop in het leven, is maatschappelijk actief en wil zich met overtuiging 

inzetten voor de samenleving. Hij/zij inspireert en heeft een gezonde en ambitieuze motivatie, met 

een realistische kijk op de maatschappij en een visie op de toekomst.  

Communicatief vaardig 

De wethouder is communicatief vaardig in de rol van volksvertegenwoordiger- of bestuurderschap. 

Niet alleen vanuit het gemeentehuis maar vooral in contact met burgers. Hij/zij maakt gebruik van 

social media, heeft de kwaliteiten om met veel overtuiging en deskundigheid de media te woord te 

staan in voor iedereen begrijpelijke taal, heeft een gezonde dosis relativering en humor, kan op de 

werkvloer werknemers te woord staan over gevolgen van genomen besluiten en kan op straat in 

gesprek gaan met inwoners.  

Talent en ervaring 

Talent en ervaring weegt voor de PvdA (net als bewezen kwaliteit) mee. Ervaring met het bedrijven 

van politiek is vanuit een politieke partij opgedaan.  

Betrokken en benaderbaar 

De wethouder moet actief contact onderhouden met alle lagen uit de samenleving en open staan 

voor signalen. Hij/zij moet actief contacten leggen met organisaties, specialisten en 

belanghebbenden op hun portefeuillegebied, empathie vertonen en burgers betrekken bij de 

besluitvorming. Verbinden en doorpakken zijn de kernkwaliteiten. Bovenal staat dat de wethouder 

zowel formeel als informeel betrokken en benaderbaar is voor de inwoners van de gemeente. 

Inhoudelijke kennis op specifiek beleidsterrein 

De wethouder heeft bij voorkeur inhoudelijke kennis op één of meerdere beleidsterreinen. Indien 

de kennis niet aanwezig is, in staat zijn zich snel in te werken in het beleidsterrein.  

Analytisch, strategisch en visie 

De wethouder moet in staat om analyses te maken van signalen die hij/zij oppikt en dit kunnen 

vertalen naar politiek handelen. Hij/zij moet strategisch inzicht hebben, kan kritisch naar zichzelf 

kijken en heeft incasseringsvermogen. Tenslotte heeft de wethouder een heldere visie, gebaseerd 

op de strategische agenda, weet dit vertaald te krijgen in de dagelijkse praktijk en weet op basis 

daarvan te inspireren en motiveren.  
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Tot slot 

De PvdA-fractie hoopt u met deze bijdrage van dienst te zijn geweest. We gaan ervan uit dat onze 

inbreng voldoet aan uw verwachtingen en wensen. Mocht u vragen hebben dan kunt u te allen tijd 

(telefonisch) contact met mij opnemen. Het rechtstreekse telefoonnummer is: 0031 6 53 78 44 57.  

Hoogachtend, 
 
 
Namens de PvdA-fractie Oude IJsselstreek, 
Ton Menke, fractievoorzitter.  
 
Bijlage 1: Visie document van de PvdA-afdeling Oude-IJsselstreek. 
Bijlage 2: Profielschets PvdA-wethouder 
 
 


