Waar zijn we mee bezig
 Een project wat buiten de DRU valt maar wel onze volle aandacht heeft is het terrein rond de
voormalige houthandel het Anker. Wat zeer opvalt is dat in augustus 2008 het College, op voorstel van
Wethouder Haverdil tot aankoop van dit terrein overgaat zonder onderzoek naar bodemverontreiniging.
Terwijl iedereen weet dat op dat terrein vele jaren lang asbestplaten zijn verzaagd en bewerkt. Terwijl het al
jaren zo is dat bij een grondtransactie een schone-grondverklaring hoort. Een aankoop die ook gepaard
gaat met een door gemeente en provincie te betalen bedrijfsverplaatsing, een aankoop die pas in april
2009 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. En ook dan pas een subsidie van 4 ton wordt aangevraagd
bij de provincie. Op grond van vage plannen met zeer onzekere financiële uitkomsten. We zijn deze zaken
zo goed mogelijk aan het uitzoeken, we komen er nog op terug. Zeker is nu al dat dit project er een is van
vele: veel geld uitgeven door een wethouder die dat door het College loodst, zonder de gemeenteraad erin
te betrekken maar wel de gemeenteraad veel later voor voldongen feiten stelt, met plannen met een hoog
gebakken lucht gehalte waarvan te verwachten valt dat de verliezen zich zullen opstapelen. Vanuit
democratisch oogpunt bezien een zeer dubieus proces, financieel gezien projecten gebouwd op drijfzand.
Wij zoeken een en ander verder uit en komen er nog op terug.
 Wij krijgen vaak de vraag: Wat willen jullie nu, op dit moment, concreet? Dat is nogal simpel:
o Geen euro meer steken in projecten vanaf nu. Absolute bestedingsstop. Alleen nog geld
steken in projecten waarvoor een degelijk, door deskundigen opgesteld en goedgekeurd
bedrijfsplan bestaat. Stoppen met het najagen van fata morgana’s.
o De DRU cultuurfabriek zodanig (re)organiseren dat het verlies binnen redelijke grenzen blijft.
Dat verlies is nu bepaald op maximaal 1,1 miljoen per jaar maar dat moet en kan nog veel
kleiner worden.
o Een gemeenteraad die democratisch opereert, in een duaal stelsel waarbij het er niet om
gaat dat de wethouders van een partij klakkeloos door de raadsleden van die partij worden
gevolgd, maar dat ieder gemeenteraadslid de voorstellen van het college inhoudelijk
beoordeelt en weet dat hij/zij verantwoordelijkheid draagt voor de besluiten tegenover de
burgers.

Wat houdt ons ook bezig
 De totale kosten
We zijn in het najaar van 2011gestart met een boekenonderzoek om na te gaan hoeveel euro’s er waren
uitgegeven voor het DRU complex. In totaal vonden we posten die samen rond de 30 miljoen uit kwamen.
Maar we hebben lang niet alle posten (kunnen) vinden. In de afgelopen gemeenteraadsvergadering
noemde de fractievoorzitter van de PvdA een bedrag van 14 miljoen, alleen al voor de grondsanering(en) in
het DRU-park. Die post hadden we nog niet meegeteld. In totaal komen we dus nu al op bijna 45 miljoen.
En dan zijn er stellig nog veel meer zaken die we nog niet hebben ontdekt. Want zijn alle kosten die
gemaakt zijn voor het DRU complex wel geboekt op die rekening? Of ondergebracht op andere plaatsen in
de boekhouding?
 Deze nieuwsbrief
Het aantal abonnees op deze nieuwsbrief stijgt gestaag. Binnen de gemeente maar ook daarbuiten,
bijvoorbeeld bij de Provinciale Staten van Gelderland.
Het inschrijfsysteem is geheel geautomatiseerd, inschrijven is een fluitje van een cent. Nodig dus familie,
buren, vrienden en vriendinnen uit om een gratis abonnement te nemen. Reacties kunt u makkelijk kwijt op
het formulier op de website.
 Aanbestedingen
We willen ook onderzoeken hoe aanbestedingen en gunningen zijn verlopen en nog verlopen. Zijn er
openbare aanbestedingen gehouden, bijvoorbeeld van grondreinigingen, of zijn die onderhands gegund?
Welke firma krijgt een opdracht, waarom die firma? Heeft iedereen evenveel kansen op een opdracht?
Het zal geen gemakkelijk onderzoek worden, maar wij willen wel graag een antwoord hebben op deze
vragen.

ComitéCommentaar
 Uit, goed voor u
In veel gemeentes groeien de bomen niet meer vanzelf de blauwe hemel in. Kalm aan, de tering naar de
nering zetten, het goede voorbeeld geven. Dat soort zaken speelt daar een rol bij colleges en
gemeentebesturen. Logisch dus dat die gemeentes hebben besloten om helemaal niet naar het VNG
congres te gaan in den Haag. Andere besluiten om maar met één of twee personen te gaan. Dat moet toch
voldoende zijn om thuis te kunnen vertellen wat Cruijff voor belangrijks heeft verteld en welke diepe
gedachten Freek de Jonge over krimp heeft opgelepeld, om maar een paar hoogtepunten te noemen?
Zo niet de gemeente Oude IJsselstreek. Geld genoeg. Het voltallige college, alle fractievoorzitters en
misschien nog wel een paar ambtenaren gaan naar den Haag. Voor € 795 + reizen en overnachten,
pakweg zo’n € 1000 per persoon. In totaal meer dan € 10.000. Voor anderhalve dag. Veel geld? Jazeker,
maar daar heb je dan ook wat voor. Een groot feest, leuke sprekers, een goed banket. En, eerlijk is eerlijk,
er wordt ook een dagdeel gewijd aan workshops zoals ‘Slim omgaan met schuldencrisis en lokale
belastingen’, ‘De ideale schaal van de gemeenteraad’, ‘Lokale democratie binnenste buiten’ en
‘Buitengebied verdient breedband internet’. Kan het uitje nog nuttig worden ook.

