Waar zijn we mee bezig
 Er komen wat antwoorden binnen op onze vragen. Zodra wij helderheid hebben, o.a. over de
transacties met BOEI, de SSP hal etc. zetten we dat in een van de komende nieuwsbrieven.
 Op de aanstaande gemeenteraadsvergadering (do 20:00) zal de burgemeester uit de doeken doen
hoe de gesprekken verlopen met het CVBOIJ. We kunnen wel raden wat er in zijn verklaring zal staan:
‘goed dat burgers meedenken, het college is blij met kritische activiteit dat houdt je scherp, ervaart een
negatieve houding, het comité wil geen mediation’ en nog wat van dat soort omtrekkende bewegingen. We
hoeven niet te raden naar wat er niet in zal staan, want dat weten we zeker: inhoudelijke punten zoals
bedrijfsplannen, prognoses, subsidies en tegenvallers.

Wat houdt ons ook bezig

De schulden van de gemeente
Het gemeentebestuur van Oude IJsselstreek, gevormd door PvdA, Lokaal Belang en VVD, laat de euro’s
rollen. Dat hebben we gezien bij de grond- en vastgoedspeculaties en bij de continue stroom
grote uitgaven voor het Dru-park. Het geld moet ergens vandaan komen en dat is deels via subsidies van
o. a. de provincie en deels uit de gemeentebegroting. Alleen al deze uitgaven hebben geresulteerd in een
roofbouw op alle reserves die de gemeente had en die nu grotendeels zijn verdwenen. Naast deze
geldverslinders geeft de gemeente ook voor allerlei andere projecten veel geld uit en heeft bovendien her
en der kredietgaranties en borgstellingen aan derden verstrekt evenals leningen die volgens het Comité
Verontruste Burgers CVBOIJ grotendeels als verloren moeten worden beschouwd.
Voor alle uitgaven die de gemeente doet en deed was de reguliere begroting niet voldoende. De gemeente
heeft de afgelopen jaren dan ook fors geleend. De hoogte van die schuld is momenteel ruim 90 miljoen
euro (volgens recente informatie van de provincie), waar vermoedelijk de miljoenen aan borgstellingen en
kredietgaranties nog bij moeten worden geteld. Dan kom je aan 100 miljoen euro.
De spelregels van de toezichthouder zijn naar onze opvatting dermate soepel dat de gemeente vrijwel
ongelimiteerd verder kan bij lenen, niet aflost maar alleen de rente betaalt. Het lijkt verdacht veel op een
aflossingsvrije hypotheek, maar dan ook nog zonder solide onderpand. Immers, de financiële reserves zijn
bijna op, ook de 42 miljoen Nuon gelden, en de stille reserves zijn grotendeels deels gebakken lucht. De
feitelijke waarde van de zwembaden is natuurlijk niet meer dan de waarde van de grond minus de
sloopkosten. Het zijn geen objecten die je kunt verkopen voor de miljoenen waarvoor ze nu in de boeken
staan. Bovendien moet de gemeente alle zeilen bijzetten om de jaarlijkse begroting sluitend te krijgen, dus
daar zit ook geen enkele ruimte meer.
Wanneer we dit beeld van de gemeentelijke schulden even tot nationaal niveau vergroten waar volgens de
Europese Commissie de schuld van een land max 60% mag zijn van het Bruto Binnenlands Product dan zit
ons gemeentebestuur op 125 % van het Gemeentelijke Bruto Product, m.a.w. PvdA, Lokaal Belang en
VVD spelen kleintje Griekenland. Benieuwd hoe lang deze enorme schuld nog zal worden getolereerd,
wie denkt deze te kunnen afbetalen en hoe en wat de gevolgen voor ons burgers zullen zijn. Wat wij nu
zien op landelijk en Europees niveau met staatsschulden en begrotingstekorten zullen wij op lokaal niveau
ook gaan ondervinden.
 Zwembaden en Cultuurfabriek
De gemeente OIJS heeft als gevolg van een verkeerd financieel beleid door grondspeculaties en veel te
hoge en onnodige uitgaven bij het Dru-project zeer grote bedragen verloren waardoor o.a. de 42 miljoen
reserve van de Nuon gelden vrijwel op is. Omdat de algemene reserve te klein is geworden en bij
ongewijzigd beleid spoedig geheel verdwenen zal zijn, bereidt de gemeente nu een fors
bezuinigingsprogramma voor waarbij geen enkel onderwerp meer heilig is met uitzondering van alle
uitgaven voor het Dru-park, daar mag namelijk niet over gesproken worden.
De discussie wordt nu gevoerd om bijv. de drie zwembaden in de gemeente te sluiten of te verkopen
(waarna ongetwijfeld spoedig sluiting zal volgen en de grond voor andere doeleinden wordt gebruikt).
Afhankelijk van het al dan niet mooie weer in de zomer maken jaarlijks 200.000 kinderen en volwassenen
gebruik van die zwembaden. De zwembaden passen ook in de landelijke strategie van de rijksoverheid
voor meer beweging en minder zwaarlijvigheid.

De zwembaden kosten de gemeente jaarlijks 1.2 miljoen euro (wij hebben overigens geen inzicht hoe
deze berekening tot stand is gekomen).
Een vergelijking van de kosten per persoon tussen het zwembadgebruik en het gebruik van de
Dru-cultuurfabriek is de moeite waard. De Dru-cultuurfabriek kost gedurende de eerste 10 jaar, volgens de
berekeningen van het Comité Verontruste Burgers, 3 miljoen euro per jaar en dat betekent bij bijv. 40.000
bezoekers ,75 euro gemeenschapsgeld per bezoeker, elke zwemmer kost 6 euro gemeenschapsgeld. Een
vreemde prioriteitenstelling dus van de gemeente, te meer als ook nog wordt meegerekend dat voor
gesloten zwembaden geen alternatief is (tenzij de gemeente iedereen naar Bocholt wil sturen of net als 60
jaar geleden weer de Oude IJssel in) en een groot deel van de zwemmers kind is en niet erg
kapitaalkrachtig. Daarnaast kan iedereen op zijn klompen aanvoelen dat er voor een nieuw zwembad geen
geld is. Als we geluk hebben blijft één zwembad (Paasberg) open want dat kost het minst aan exploitatie
en onderhoud. Bezoekers van o.a. popconcerten bij de Dru-cultuurfabriek kunnen ook nog kiezen uit
andere popconcerten die worden georganiseerd.
Conclusie; bij een rigide sluiting van alle zwembaden wordt een grote en kwetsbare groep het slachtoffer.

ComitéCommentaar
Skivakantie
De gemeente koopt pagina’s in een lokale krant om ons op de hoogte te brengen van
vergunningaanvragen, verordeningen, agenda’s van gemeenteraadsvergaderingen, beleidsvoornemens en
alle andere zaken waarmee wij, burgers, op de hoogte moeten zijn. Daar behoort ook een column toe
waarin B&W ons inkijkjes geven in hun ambtelijke leven. Een wethouder kan zo zijn gevoel kwijt dat hij
een hoge boom is en veel wind vangt (geheel onterecht natuurlijk), een ander vertelt over een bezoekje
aan een kinderdagverblijf, de burgemeester kan vertellen hoe blij hij is met deze mooie gemeente. Dat
soort zaken. Maar de klapper van het jaar maakte de gemeentesecretaris door deze (door de burgers
betaalde) column te vullen met een gedetailleerd verslag van de geslaagde skivakantie die zij met haar
gezin heeft gehad. Dat is interessant nieuws in een tijd waarin ambtenaren zullen worden ontslagen en de
achterblijvers op de nullijn de broekriem moeten aanhalen.

