Waar zijn we mee bezig

 Woensdag 22 januari hebben we op een halve pagina in ‘het Oude IJsselstreek Vizier’ een
samenvatting gegeven van onze zorgen, activiteiten en doelen. Uit de vele reacties (en aanmeldingen
voor deze nieuwsbrief) blijkt dat onze zorgen in toenemende mate gedeeld worden en dat onze doelen
steeds meer inwoners aanspreken. Dat moet ook wel want de financiële staat van de gemeente is niet
rooskleurig. En de onweerswolken pakken zich samen.
 We hebben de provincie een brief gestuurd waarin we uitspreken dat het verstrekken van een
subsidie een mooie daad is, maar in zijn tegendeel kan verkeren als er geen verantwoord bedrijfsplan
onder ligt. Van de fracties van de SP en VVD kregen we een bericht terug dat zij dit punt opnemen in
hun overwegingen.

De transacties van de gemeente met BOEi roepen bij ons nog veel vraagtekens op. BOEi koopt
een reeks gebouwen voor € 2 (niet per stuk, maar samen) en verkoopt er een paar terug aan de
gemeente voor ruim 5 miljoen. Dat kan een verantwoorde transactie zijn als BOEi voor 5 miljoen werk
heeft verricht. Maar we weten niet of dat zo is, en we willen daar graag achter komen. En dan zijn er
ook nog gemeentelijke garanties aan BOEi gegeven voor miljoenen. Reden genoeg om bij de gemeente
nauwkeurig op te vragen welke transacties er allemaal geweest zijn, hoe er hypotheken en garanties
zijn verstrekt en op welke gronden en met welke waarborgen. We willen alle onderliggende stukken
hebben.

Op aandringen van de raad is er een gesprek geweest tussen het College en het CVBOIJ.
Inhoudelijk heeft het niets opgeleverd. Een vervolggesprek doet dat hopelijk wel.

Wat houdt ons ook bezig


Er verschijnen regelmatig berichten in ‘de Gelderlander’ die bij ons de alarmbellen doen
rinkelen.
Onlangs het bericht over het voormalige terrein van de houthandel ‘het Anker’. Oorspronkelijk
bestemd als bouwterrein, nu moet het een park met fietspad worden voor 2,1 miljoen. Wie wil dat? En
wie gaat dat weer betalen? Weer een verliespost voor het grondbedrijf?
En dan staat er een paar dagen later een bericht dat er fors gekort gaat worden op de taxi pasjes
voor invaliden. Begeleiders moeten vier keer zoveel betalen (van € 0,55 naar € 2,-), inwoners die
minder dan 26 keer vervoer nodig hadden raken hun pasje kwijt en moeten ook het volle pond betalen.
Zo raken 1800 inwoners hun pasje kwijt, zo blijven er maar 500 pasjes over. Zo komen de zware
kortingen in de WMO aan het licht.

ComitéCommentaar

‘De Ballonnerie’ is failliet, het fraaie restaurant en ballonvaart-centrum in Sinderen is gesloten. De
gemeente wilde vorig jaar een ballonfeest niet subsidiëren omdat, zoals wethouder van Balveren zei:
“Ik subsidieer circus Boltini ook niet als het langskomt”.
En dat terwijl in de DRU-cultuurfabriek tientallen miljoenen zijn geïnvesteerd en de zalen en de
horeca alleen kunnen bestaan doordat ze jaarlijks 1,1 miljoen subsidie krijgen. Ondernemers die een
evenement organiseren moeten alles zelf betalen, lopen zelf de risico’s en kunnen niet concurreren
met het gesubsidieerde circus HaVaBa. Noemt u dat valse concurrentie? Wij ook.

Alle brieven en stukken kunt u inzien op de website www.derekening.nl. Maak gebruik
van het contactformulier als u ons iets wilt melden. Wij reageren altijd.

