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Visie document van de PvdA-afdeling Oude-IJsselstreek.  Augustus 2015 
 
Inleiding 
Om de vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente te behouden en te verbeteren, is het 
nodig dat we vooruit kijken en inspelen op ontwikkelingen om ons heen. Het is ook nodig 
ervoor te zorgen dat de muziekschool, de dorpshuizen en sportaccommodaties open blijven. 
Tegen krimp is misschien niet veel te doen, maar de stemming goed houden, zodat mensen 
zich wel drie keer bedenken voordat ze verhuizen, is wel onze taak. 
Daarvoor moet een strategische agenda worden gemaakt waarin die zaken beschreven 
staan die de komende jaren prioriteit verdienen. Als bouwstenen op weg naar 2025. Een 
agenda die in grote mate wordt beïnvloed door uitdagingen van buitenaf en veranderingen 
van binnenuit. 
Economische crisis en snelle veranderingen, decentralisaties vanuit de rijksoverheid en een 
stagnerende woningmarkt hebben grote invloed op onze gemeente. Dit vraagt een alerte en 
flexibele manier van werken. Hierbij hoort ook dat de gemeente de blik (veel meer) naar 
buiten richt. 
 
Een belangrijk speerpunt in deze strategische agenda is: de werkgelegenheid en de 
daaraan gekoppelde bedrijvigheid. Excelleren op dit terrein is geen doel op zich, het is een 
manier om deze gemeente en regio vitaal te houden, zodat er werk is voor iedereen. Goede 
woon- en leefvoorzieningen bepalen dat ook jonge mensen de Oude IJsselstreek 
aantrekkelijk blijven vinden. 
 
Deze agenda kent in ieder geval zes strategische prioriteiten die het kader vormen voor alles 
waar we de komende jaren op inzetten. Hiermee moeten de grote lijnen voor de komende 
jaren vastgelegd worden, maar dit betekent niet dat er geen ruimte meer is voor initiatief of 
inspelen op de actualiteit. De strategische agenda is een levend document dat constante 
reflectie en, waar nodig, aanpassing behoeft. 
 
Er is voor heel veel zaken minder geld. De gemeente wordt hard getroffen door flinke 
bezuinigingen op onder andere het gemeentefonds. Gecombineerd met de grote uitdagingen 
die op de maatschappij afkomen, vraagt dit van ons om, zonder onze ambitie te verliezen, 
heel goed te kijken naar wat we wel en niet kunnen financieren. Creatieve, duurzame 
oplossingen en in partnerschappen werken zijn daarin vereisten. 
 
Om als gemeente een excellente positie te kunnen krijgen en behouden is het noodzakelijk 
dat we ons naar buiten richten, een actieve en betrouwbare partner zijn in de regio en onze 
krachten bundelen richting het Rijk en Europa. 
 
We binden jonge ondernemers en jonge mensen aan onze gemeente. 
Maak en houdt de gemeente aantrekkelijk voor (jonge) ondernemers, gevestigde én nieuwe. 
Goede vakopleidingen zijn daarin belangrijk voor bedrijven in de Oude IJsselstreek en de 
Achterhoek. Ook de relatie met het hoger onderwijs in de (wijdere) regio wordt echter 
belangrijker, zowel voor het aantrekken van nieuw bloed als voor het vernieuwen van bedrijf, 
product en productieprocessen. 
 
Voor de binding van jonge mensen aan de gemeente is het verder cruciaal dat er naast 
huurwoningen ook voldoende koopwoningen in de goedkopere en middenklasse 
beschikbaar zijn. 
 
We onderschatten ook niet de aantrekkingskracht van cultuur en ontspanning bij de keuze 
die jongeren bij hun woonplek maken. Uitgaansmogelijkheden zijn voor jonge mensen 
belangrijk. Het DRU_IP biedt in dat opzicht nog vele en ongekende mogelijkheden. 
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De belangrijkste uitdagingen worden gevormd door onderwijs en arbeidsmarkt en de 
verbinding hiertussen. Innoveren om concurrerend te blijven, meer kennis naar de regio 
halen door jongeren hier een opleiding te laten volgen en te laten werken. Op het snijvlak 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt liggen onze grootste uitdagingen. 
 
De zes strategische prioriteiten 

1. Oude IJsselstreek een innovatieve gemeente in een innovatieve regio.  
2. Interessante gemeente! Oude IJsselstreek!  
3. Er zit energie in de Oude IJsselstreek! 
4. Avontuurlijke kernen en groen. 
5. De Oude IJsselstreek een sociale samenleving. 
6. Een organisatorisch en financieel (daad)krachtige gemeente. 

 
Ontwikkeling op deze prioriteiten kunnen onze gemeente vooruit helpen, een effect teweeg 
brengen. Daardoor blijven we in staat om economisch aantrekkelijk te blijven, goede 
voorzieningen te houden en zo goed mogelijk burgers te ondersteunen die het moeilijk 
hebben. De strategische prioriteiten zijn dus ook een voorwaarde om een sociaal gezicht te 
kunnen behouden. 
 
De zes strategische prioriteiten zijn verbonden met elkaar door het thema duurzaamheid. 
Duurzaamheid speelt bij alles wat we doen een grote rol. Het is een doorkruisend thema. We 
zijn gericht op de lange termijn en dus op een zorgvuldige en spaarzame manier omgaan 
met onze grondstoffen. Het is niet alleen een milieuspeerpunt maar vooral een economisch 
uitgangspunt dat we overal in terug willen laten komen. 
 
1. Oude IJsselstreek een innovatieve gemeente in een innovatieve regio. 
De meest karakteristieke sector in de Oude IJsselstreek is de maakindustrie (staal en hout). 
Sectoren waar we van oudsher trots op zijn. Wanneer we praten over innovatie en kennisrijk 
werken dan praten we over het versterken en innoveren van onze bestaande, regionale 
(top)sectoren. Hier gebeurt al veel maar we willen door te faciliteren en te verbinden 
innovatie nog verder stimuleren. De link leggen naar technisch en voortgezet onderwijs is 
hierbij een belangrijke pijler. Het uiteindelijk doel is ook een maximale arbeidsparticipatie.  
 

 Samen met ondernemers richten we een Bureau Werkgelegenheid en Economie op. 
Deze publiek/private samenwerking (PPS-constructie) werkt als een soort lokale SER 
(een denktank en adviesorgaan op het terrein van werkgelegenheid en economie), maar 
is tegelijkertijd ook operationeel. Zij plaatsen in onze gemeente jonge (werkloze) 
schoolverlaters bij lokale bedrijven. Ze hebben ook een speciale opdracht om 50-
plussers onder te brengen> De PPS-constructie faciliteert en draagt zorg voor het 
werkgeverschap. Voor ondernemers en toekomstige werknemers snijdt mes aan twee 
kansen. Voor de ondernemers geen bureaucratische rompslomp en gedoe en voor 
werkloze werknemers werkervaring en/of vaste baan (garantie). 

 Consulenten Werkgelegenheid richten zich ook op de agrarische sector.  

 Afsluiten van een Sociaal Akkoord met werkgevers en maatschappelijk middenveld. 

 Verder optimaliseren van het aanbod van goed opgeleid (technisch) personeel door 
samenwerking tussen bedrijfsleven en (technisch) onderwijs te initiëren en faciliteren. 

 Proeftuinen mogelijk maken voor jonge technici en jonge ondernemers. Optimaliseren 
vestigingsklimaat. 

 De gemeente kan en wil nieuwe ondernemingen ontvangen. We bieden hiervoor 
interessante, kwalitatief aantrekkelijke vestigingslocaties. 

 De gemeente is proactief en alert in het scheppen van randvoorwaarden voor bedrijven 
die een bijdrage leveren aan innovatie en industrie. 

 De gemeente profileert zich door bijvoorbeeld evenementen/congressen aan te trekken 
waarmee innovatie in de regio goed gepromoot kan worden. 
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2. Interessante gemeente! Oude IJsselstreek! 
Oude IJsselstreek biedt een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving, waar aandacht is voor 
tradities, cultuur en sociale cohesie. 

 Gezamenlijk met de woningcorporatie een herstructureringsagenda en woonvisie maken 
voor de verdere ontwikkeling van de Oude IJsselstreek. 

 De nog beschikbare wooncontingenten worden in ieder geval en optimaal ingezet. Ook 
om de lokale werkgelegenheid in de bouw te stimuleren. 

 Afboeken gronden pas als bestemmingsplan definitief gewijzigd wordt. Verliezen en 
risico’s grondexploitatie reë(e)l(er) inschatten. 

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

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

Voorzieningen in de Oude IJsselstreek zijn hoogwaardig. 

 Mogelijkheden bieden voor creatieve uitingen in de woonomgeving zoals broedplaatsen 
en ateliers.  

 Constant gesprek tussen onderwijs, woningcorporaties en bedrijfsleven om jongeren een 
“totaalpakket” te kunnen bieden van aantrekkelijk leren, wonen, werken. 

 Gesubsidieerde verenigingen geven consequenties van x%-taakstellende bezuiniging 
aan. Verdere afweging door college en raad. 

 Gesubsidieerde instellingen (bibliotheek, muziekschool, DRU cultuurfabriek) stellen 
toekomstbestendige visie op en worden uitgedaagd te onderzoeken of verdergaande 
samenwerking minder kosten en een grotere prestatie kan opleveren.  

 
3. Er zit energie in de Oude IJsselstreek! 
Oude IJsselstreek is een gemeente waar ongekende krachten op het gebied van wind, zon 
en industrie samen komen. Dit biedt mogelijkheden in een tijd waar het energie en 
grondstoffen vraagstuk één van de grootste uitdagingen van onze tijd is. Nieuwe bronnen 
van energie en een meer efficiënt gebruik van bestaande bronnen zijn nodig om ons 
economisch te kunnen blijven ontwikkelen. In de Oude IJsselstreek zijn veel mogelijkheden 
en daarom wil de gemeente in deze energietransitie voorop lopen.  

 Stimuleren van efficiency en mogelijkheden tot energiebesparing in industrie door innovatie 

 Onderzoek naar de mogelijkheden van restwarmte. 

 Energiebesparing in bestaande huishoudens bevorderen. 

 Energiezuinige (ver)nieuwbouw stimuleren. 

 Mogelijkheden onderzoeken naar verbreding van draagvlak voor bestaande 
windenergieprojecten. Te denken valt aan financiële vormen van burgerparticipatie. 

 Stimuleren van gebruik zonenergie. 
 
4. Avontuurlijke kernen en groen 
De ligging van de Oude IJsselstreek aan de Oude IJssel, dichtbij Duitsland, met brede 
avontuurlijke plekken, markante landgoederen en recreatiegebieden Engbergen en Zwarte 
Vennen bieden daarvoor tal van mogelijkheden. Ook de vele evenementen (op bijzondere 
locaties) die in de gemeente plaatsvinden dragen bij aan een aantrekkelijk klimaat. 

 Bereikbaarheid met openbaar vervoer van de gemeente verbeteren, vooral de 
bereikbaarheid van en naar Doetinchem.  

 Uitbreiden en verbreden van aanbod verblijfsaccommodaties stimuleren. 

 Aantrekken van (internationale) congressen die in het profiel van Oude IJsselstreek 
passen.  

 Bijzondere locaties in de gemeente voor de zakelijke markt promoten.  
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5. De Oude IJsselstreek een sociale samenleving 
De gemeente Oude IJsselstreek is een sociale gemeente. Dat betekent dat we ervoor 
zorgen dat mensen die echt zorg en/of ondersteuning nodig hebben, die zorg of 
ondersteuning op maat krijgen.  
De gemeente Oude IJsselstreek herbergt alle denkbare bevolkingsgroepen die in harmonie 
met elkaar samenleven. Dat willen we graag zo houden en verder uitbouwen. Er zijn sociale 
en culturele verschillen tussen mensen en bevolkingsgroepen. De gemeente heeft oog 
daarvoor.  

 De gemeente biedt zorg voor de meest kwetsbare inwoners.  

 Zorg en ondersteuning daar waar het noodzakelijk is.  

 De zorg is op maat en innovatief georganiseerd. 

 Er worden slimme oplossingen bedacht om de overhead en bureaucratie in het sociale 
domein terug te dringen.  

 De gemeente neemt het initiatief tot optimale indicering van de zorg. De gemeente stemt 
organisatie, beleid en uitvoering met alle betrokken instanties af.  

 
6. Een organisatorisch en financieel (daad)krachtige gemeente. 
Voor de PvdA is de gemeentelijke financiële positie van essentieel belang. Een gezonde 
financiele positie is nodig voor het in stand houden van het niveau van de voorzieningen en 
het kunnen opvangen van onverwachte uitgaven. Het getuigd van goed bestuur wanneer de 
gemeente oog heeft voor de levensvatbaarheid op korte, middellange en lange termijn.  
Voor de PvdA is het leidende principe dat de meerjarenbegroting over 4 jaar structureel 

sluitend moet zijn. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 

Algemeen  
1. Voor de PvdA is de gemeentelijke financiële positie van essentieel belang. Een 

gezonde financiële positie is nodig voor het in stand houden van het niveau van de 
voorzieningen en het kunnen opvangen van onverwachte uitgaven. Het getuigt van 
goed bestuur wanneer de gemeente oog heeft voor de levensvatbaarheid op korte, 
middellange en lange termijn.  

2. De PvdA stelt voor dat het specifieke karakter van de gemeente wordt benadrukt. Dit 
omdat het sterk verschilt van het bedrijfsleven, relevant is en de afgelopen periode 
vaak tot discussies leidde. In bedrijven ligt het accent op het vermogen/de balans. 
Bedrijven streven naar vermogensvergroting met als doel de continuïteit te 
waarborgen. Voor gemeenten is de exploitatie het belangrijkste en is het vermogen 
secundair. Dit vanwege het inkomensbestedend karakter, ter realisering van 
maatschappelijke doelen. De financiële regelgeving voor gemeenten is apart 
vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).  

3. De begrotingscyclus en de transparantie ervan is voor de PvdA eveneens 
noodzakelijk. Door het vaststellen van de begroting weegt de raad af welke 
activiteiten hij het belangrijkst vindt. Bovendien wordt het college bij de vaststelling 
ervan door de raad gemachtigd uitgaven tot een bepaald bedrag te doen voor een 
bepaald onderwerp. Bij de verantwoording in de jaarrekening moet bovendien helder 
zijn wat er precies gecontroleerd moet worden. Welke doelstellingen zijn 
wel/niet/deels gehaald? Wat heeft het college beloofd en is in de jaarrekening goed te 
herleiden wat er van terechtgekomen is? Welke redenen zijn er voor over- of 
onderschrijding?  

4. De PvdA is geen voorstander van een kerntakendiscussie om dat een dergelijke 
discussie vaak veel te veel politiek geladen is of wordt. De PvdA wil wel een discussie 
over een x%-taakstellende bezuiniging op beïnvloedbare budgetten, daarbij geeft de 
organisatie en budgethouder de consequenties aan en vindt een verdere afweging 
plaats door het college en de raad. (x=10) 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                          
Visie document PvdA-afdeling Oude-IJsselstreek.  Augustus 2015 

            

Aanvullende uitgangspunten  
Verder stellen we voor de volgende (aanvullende) uitgangspunten hanteren: 
• Een eventueel tekort in jaar x compenseren door een overschot in jaar x+1. 
• Niet langer dekking zoeken door inzet van algemene reserves (ratio 
 weerstandsvermogen = 1). 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 stelt voor alles op alles 
 zetten om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren. 
• Niet meer schulden zonder extra inkomsten. Wat de PvdA betreft stijgen de schulden 
 niet zonder dat ook de inkomsten stijgen. We willen alert zijn op de schuldquote 
 (omvang schuld ten opzichte van de jaaromzet) en de solvabiliteit (verhouding eigen 
 vermogen/vreemd vermogen).  
• 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.  
•  (Nieuw) beleid alleen door gebruik te maken van onbenutte belastingcapaciteit, of 
 nieuw te genereren inkomsten/medefinanciering. 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 (eventueel nieuw) beleid we daarvoor zouden willen overwegen.  
• Ontwikkelen van andere verdienmodellen. De gemeente moet ook in financiële zin 
 krimpproef worden. De PvdA stelt voor daarvoor andere verdienmodellen te 
 ontwikkelen en voor duurzame investeringen en bestaande exploitaties meer vormen 
 van (co)financiering te organiseren, waaronder publiek-private samenwerking, 
 crowdfunding, andere inkomstenbronnen aan te boren.  
• Raming algemene uitkering gemeentefonds baseren op septembercirculaire en 
 ‘gezond verstand’.  
• Kritisch doorlichten bestemmingsreserves en indien mogelijk laten vrijvallen in de 
 algemene reserve. 
• Zo mogelijk vervroegde aflossing van lopende leningen in verband met extreem lage 
 rentestand.  
• Verliezen en risico’s grondexploitatie reë(e)l(er) inschatten. Verliezen pas afboeken 
 bij daadwerkelijke bestemmingswijziging. Risico’s niet overdreven negatief 
 inschatten. 
• De kapitaalslasten voor (vervangings)investeringen zo nodig beperken tot € 500.000,- 
• Binnen het sociaal domein wordt in z’n totaliteit budgettair neutraal geopereerd. 
 
Tenslotte 
Samenwerken is de essentie in het realiseren van de strategische agenda. Samen 
verantwoordelijkheid nemen, met duidelijke afspraken over menskracht, resultaten, geld en 
rollen is een vereiste om zaken te bereiken. We kijken ook nadrukkelijker naar de 
mogelijkheden om samen te werken in regionaal, nationaal en Europees verband. We willen 
open vensters en een verder ontwikkeld partnerschap in en met de Achterhoek en Duitsland. 
 
• Betrouwbaar; afspraak is afspraak. 
• Doelgericht; resultaten behalen en verantwoordelijkheid nemen. 
• Dynamisch; blik naar buiten en bewust handelen naar externe ontwikkelingen. 
• Alert; gericht op samenwerking, contact en respect. 


