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Nieuwsbrief 1, december 2018 

Voorwoord 
Voor u ‘ligt’ de eerste nieuwsbrief van de PvdA-fractie in de gemeente Oude IJsselstreek. Een nieuwsbrief 
waarmee we u als lid van de PvdA-afdeling Oude IJsselstreek, maar ook sympathisanten en andere 
geïnteresseerden periodiek willen informeren over het werk van de PvdA-fractie in de gemeenteraad. 
Periodiek omdat we het voornemen hebben deze nieuwsbrief tweemaandelijks te verspreiden. 
 
De verkiezingen zijn alweer een tijdje achter de rug en de PvdA-fractie is met drie zetels in de 
gemeenteraad even groot gebleven. Een naar omstandigheden mooie en goede uitslag.  Inmiddels zijn de 
taken verdeeld en zijn een achttal (schaduw)leden officieel beëdigd en benoemd in de verschillende 
commissies. De (gemeenteraads)fractie stelt zich in deze nieuwsbrief dan ook graag aan u voor. U vindt 
bovendien een overzicht van de taak- en de commissieverdeling. Mocht u informatie willen of wilt u 
onderwerpen bespreken of aan de orde stellen, dan kunt u dit overzicht gebruiken om het betreffende 
fractielid aan te spreken.  
 
We informeren u in deze nieuwsbrief ook over onze bijdrage(n) aan de Algemene Beschouwingen 2019 en 
vooral over de behaalde resultaten. Over één resultaat schrijven we iets meer, namelijk de door de PvdA-
fractie opgestelde motie om de rentetarieven van de Stadsbank omlaag te brengen.  
 
We hopen u met deze nieuwsbrief van dienst te zijn. Mocht u vragen of ideeën hebben, suggesties en 
voorstellen willen doen, dan willen we die graag ontvangen. De fractie van de PvdA wenst u alvast fijne 
feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019. 
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Samenvatting algemene beschouwing – 1/3 
Hieronder volgt een samenvatting van de eerste termijn van de beschouwingen. De complete versie 
lezen? Stuur een bericht aan t.menke@oude-ijsselstreek.nl 
 
Deze eerste programmabegroting van dit College kenmerkt zich door tekorten en overschrijdingen. 
Tekorten die oplopen tot maar liefst 4,2 miljoen. Deze worden vooral veroorzaakt binnen het Sociale 
Domein. We vinden echter geen enkele maatregel hoe weer grip te krijgen op het sociale domein. Er gloort 
zelfs geen begin van een oplossing. De vraag rijst of dit College en specifiek de wethouders van de Wardt 
en Kuster hun portefeuilles wel beheersen.  Onze gemeente kent zware dossiers en dat vraagt om een 
behoorlijk denkniveau, goed kunnen communiceren, conflicten kunnen hanteren en maatschappelijke 
doelen bereiken binnen de kaders die de raad stelt. Dat gaat de wethouders slecht af en dat baart ons 
zorgen. 
 
De PvdA-fractie had daarom verwacht dat het College na de behandeling van  de voorjaarsnota meteen 
was begonnen aan de raadsbrede opdracht om te onderzoeken welke verschillende ( landelijke ) 
ontwikkelingen en “good practices” in het sociale domein gebruikt kunnen worden. Maar nee, het College 
waarschuwt en dat is het. Besturen is ook bijsturen, ingrijpen als het nodig is en dat ontbreekt. 
 
De 2e Berap en begroting 2018. 
Het raadsvoorstel geeft een structurele positieve afwijking te zien van de begroting van 402.000,-. Dat is in 
feite onjuist. Uit de tabel blijkt een tekort op het sociale domein van 2.800.000,- Dit tekort wordt gedekt 
door een onttrekking aan de reserves. Uit de 2e bestuursrapportage blijkt een structureel tekort van 
2.398.000,-. De PvdA constateert dat dit tekort eenmalig is gedekt.  
 
Dit geldt ook voor de begroting 2018. Dat laat een voordeel zien terwijl er sprake is van een nadeel van 
2.167.000, gedekt uit diverse reserves. Door de onttrekkingen aan de reserves daalt het 
weerstandsvermogen van 2,8 naar 2,3 op 01-01-2020. Dat is weliswaar voldoende maar wordt geflatteerd 
door het te lage bedrag van 1.000.000 voor de open eind regelingen. Hierin zitten naar ons idee grotere 
risico’s. Zoals de geïndiceerde kosten voor jeugdzorg, extra kosten vanwege tariefafspraken van de 
huishoudelijke hulp en de lagere eigen bijdrage van de klanten. 
 
De programmabegroting 2019-2022 Met Lef. 
Het getuigt van lef en zelfs overmoed als het College zegt dat deze begroting een eenmalig structureel 
tekort laat zien een meerjarig sluitend is. Op papier weliswaar juist, maar alleen als je er van uit gaat dat 
de ombuigingen van 4,2 miljoen in 2020 gerealiseerd worden. 
 
Het getuigt ook van lef om tegen de begrotingsdoctrine structurele tekorten op te lossen met incidenteel 
geld. Toen het CDA in de oppositie zat was dat vloeken in de kerk. 
 
Het getuigt van lef om tegen het advies van de informateur in niet met drie maar met vijf wethouders het 
College te bezetten. En een tweetal wethouders op die manier voor spek en bonen te laten meedoen 
zonder geld voor extra beleid in te zetten.  
 
Het getuigt van nog meer lef en zelfs onverschrokkenheid als je een begroting presenteert die niet 
structureel sluitend is, maar waarin ook nog eens de leningenportefeuille oploopt in plaats van daalt. Voor 
de PvdA geldt dat omvang van de leningenportefeuille van minder belang is, zolang de rente en 
afschrijving van de investeringen opgevangen worden in een sluitende begroting.  
 
Het ontbreekt aan actie in deze begroting. Besturen is ook bijsturen. We zien laissez faire leiderschap 
gecombineerd met lef. Volgens ons een giftige cocktail. – vervolg op volgende pagina – 
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Samenvatting algemene beschouwing – vervolg 2/3 
Onze voorstellen. 
De PvdA-fractie heeft in de aanloop naar het coalitieprogramma en bij de behandeling van de 
voorjaarsnota steeds geprobeerd constructieve voorstellen te doen. We zien daarover niets terug in deze 
begroting. Wij geven niet op en zullen ook nu weer voorstellen inbrengen. 
 
Investeringen in de investeringsstaat. 
Om te voorkomen dat de leningenportefeuille stijgt heeft het College de financiering eenmalig 
ondergebracht in de jaarlijkse exploitatielasten. Deze werkwijze is minder transparant en beperkt de 
mogelijkheid om andere keuzes te maken. Wij stellen voor bij investeringen de lasten op te nemen in de 
jaarlijkse begroting en de investering op te nemen in de Investeringsstaat. 
 
Schuldenpositie uitdrukken in percentage. 
Wij willen geen gefixeerd bedrag van de schuldenpositie maar een schuldenpercentage hanteren. Een 
dergelijk bruto-of netto schulquote geeft beter inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten 
opzichte van de totale omzet of de eigen middelen. 
 
Gemeentelijk vastgoed BV. 
Wij willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om panden en andere bezittingen van de gemeente in 
eigendom en beheer onder te brengen in een op te richten BV. We willen weten wat een dergelijke 
constructie betekent voor de waarderingsgrondslagen, afschrijvingstermijnen en de looptijden van leningen 
en dus uiteindelijk voor de jaarlijkse kapitaallasten. 
 
Rentetarieven Stadsbank omlaag. 
De Rentetarieven die de Stadsbank hanteert moeten worden aangepast naar een redelijk percentage. 
 
Transformatie Sociale Domein. 
In het Sociale Domein zijn we toe aan de transformatiefase. In den lande zijn diverse ontwikkelingen die 
effect sorteren en een omslag bewerkstelligen van maatwerk naar collectieve en algemene voorzieningen. 
Een succesvolle pilot is de corporatie “Rondom Wijchen”. Deze corporatie krijgt de beschikking over het 
geld dat de gemeente uitgeeft aan begeleiding, dagbesteding en jeugdzorg en moet daarvoor al die zorg 
aanbieden. Wij willen op werkbezoek en leren van deze pilot. 
 
Stoplicht op groen in ruil voor duurzaamheid. 
Wij willen in specifieke gevallen af van het stoplichtenmodel en “rode” plannen omzetten naar “groen” 
waarbij aanvullende afspraken worden gemaakt over de kwaliteit en duurzaamheid. Wij willen met de 
partijen om tafel en mogelijkheden bespreken, met respect voor gemaakte afspraken, in ruil voor meer 
kwaliteit en duurzaamheid (gasloos en nul op de meter). Die woningen hoeven niet in een keer gebouwd 
te worden maar kan over een aantal jaren verspreid gebeuren. 
 
Impuls duurzaamheid. 
Er is 35.000 euro uitgetrokken voor extra formatie die nodig is om de opgave op het gebied van energie op 
te zetten en aan te jagen. Wij willen dit geld inzetten om eerst tijdelijk kennis en kunde in te huren. Jan 
Rotmans, hoogleraar Transitiekunde kan ons daarin bijstaan en gemeente, bedrijfsleven en onze burgers 
verleiden om mee te veranderen naar het grote doel.  
 
Aanmelden tweede tranche. 
Het Kabinet heeft 120 miljoen beschikbaar gesteld om woningen gasvrij te maken. De PvdA wil graag dat 
onze gemeente zich aanmeldt voor de tweede tranche van deze maatregel. 
 
Groene schoolpleinen. 
De provincie geeft subsidie aan scholen die een groen schoolplein willen. Minder tegels meer 
biodiversiteit. Wij willen dat onze scholen ondersteund worden met het aanvragen van deze subsidie. 
– vervolg op volgende pagina – 
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Rentetarieven Stadsbank omlaag 
Door: Sylvia van Londen, fractieassistent Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Als fractieassistent van de PvdA Oude IJsselstreek, en lid van de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek, heb 
ik mij vanaf het begin dat ik bij de commissie MO (Maatschappelijke Ontwikkeling) zit verbaasd over de 
hoge rente die gevraagd wordt aan inwoners die, vaak noodgedwongen, bij de Stadsbank moeten lenen 
om bijv. een wasmachine te kunnen vervangen als deze stuk gegaan is. 
 
Middels een motie heb ik namens de PvdA een voorstel gedaan, samen met CDA, SP, D66 en VVD om de 
rente ruim te kunnen halveren. Van 11,9% en 10.9 % naar 4%. 
 
Donderdagavond 8 november is de motie aangenomen. Daar zijn we erg blij mee! Motie werd bijna 
unaniem gesteund door alle partijen, jammer dat Lokaal Belang hier niet in mee is gegaan. 
Hoge rente vragen aan inwoners die al zo hun best doen om elke maand rond te komen, die zichzelf en 
hun kinderen al zoveel moeten ontzeggen is  in mijn ogen gewoon onfatsoenlijk. Gisteravond hebben de 
meeste partijen hun sociale gezicht laten zien! 
 
Enorme dank aan Lotte Pragt, Sylvia Stuyvenberg beide CDA, Heini Peters en Elja Versteeg beide SP, 
Camiel Verhoeven D66 en Richard de Lange VVD en uiteraard veel dank aan de steun en input van mijn 
eigen partijgenoten van de PvdA Oude IJsselstreek. 
 
Bekijk het pleidooi van Sylvia in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling terug via de volgende link:  
https://www.rooievrouwen-oudeijsselstreek.nl/rentetarieven/ 
 

Samenvatting algemene beschouwing – vervolg 3/3 
Oude IJssel economische drager. 
Wij willen onderzoeken of de potentie van de Oude IJssel beter benut kan worden. De Duits/Nederlandse 
recreatieve en economische kracht van deze rivier verkennen en uitbreiden. Goed voor de regionale en 
lokale economie en werkgelegenheid. Het onderzoek moet zich richten op de kansen en internationale 
subsidiemogelijkheden om de bevaarbaarheid van de Oude IJssel in combinatie natuurdoelen te 
bevorderen.  
 
Sportclusters in 2030. 
Sportvoorzieningen in onze gemeente zijn belangrijk maar zijn ze ook toekomstbestendig? Een aantal 
voetbalverenigingen werkt al samen. Liggen er meer mogelijkheden voor clustering van 
veldsportvoorzieningen? Wij willen dat graag onderzoeken en stimuleren uiteraard in samenwerking met 
en door de sportverenigingen. 
 
Floriade in de Achterhoek. 
Floriade in 2030 in de Achterhoek? Met wereld Tuinarchitecten als Nico Wissing en Piet Oudolf, met een 
innovatieve landbouw en smartindustrie moet dat lukken. Wij willen weten welke mogelijkheden hier 
liggen. 
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