 Fuseren en overnemen
Ook het CVBOIJ was verrast door de mededeling van het College van B&W dat het een fusie wil
met Doetinchem. Het Comité ziet deze stap voor wat betreft het College van OIJ als een
ontsnapping uit vrijwel zeker opdoemende financiële problemen, waarvoor zij de
verantwoordelijkheid zo denken te ontlopen.
De grondtransacties (ruim € 30.000.000 verlies) en de enorme overschrijding van de beloofde
kosten DRU (meer dan € 30.000.000) hebben de gemeente in financieel zwaar weer gebracht. De
NUON reserves raken op. De Provincie heeft ernstige waarschuwingen gegeven.
Naast deze vele miljoenen die zijn en worden verkwanseld is deze fusiebeslissing wederom een
financiële aderlating voor de burgers van OIJ. Zie de volgende berekening:
De schuld van de gemeente OIJ is € 118.550.000, per inwoner € 2.952
De schuld van Doetinchem is € 220.474.000, per inwoner € 3.937
(Hiermee staan beide gemeenten in de Top10 van armste gemeenten in Gelderland).
Na de fusie wordt der schuld per inwoner € 3.526.
De individuele OIJ burger gaat er dus € 574 op achteruit. Alle inwoners van OIJ samen gaan er
dus ca. € 23.000.000 op achteruit. Daar komen de kosten van de fusie zelf nog bij.
De negatieve financiële gevolgen zullen op termijn voor de burgers onvermijdelijk zijn (verhoging
belastingen – tarieven etc).
Het is allerminst zeker dat deze fusie op termijn voordelen zal brengen. De fusie tussen
Gendringen en Wisch tot de gemeente OIJ is daar een sprekend voorbeeld van.
Het Comité is van mening dat voor deze ingrijpende beslissing de burgers van beide gemeenten
moeten worden geraadpleegd door middel van een dwingend referendum. Het gaat primair om
hun belangen. De gekozen volksvertegenwoordigers dienen als echte democraten de wens van
de burgers op dit specifieke punt volledig te respecteren.
Brief College
Op 25 april verstuurde het CVBOIJ een brief aan het College van B&W met de volgende tekst:
Geacht College,
Een week geleden maakte u bekend dat u voornemens bent onze gemeente op te heffen en te
laten overnemen door de gemeente Doetinchem. Dit bericht kwam voor de burgers van Oude
IJsselstreek als een volslagen verrassing en dus ook voor het Comité Verontruste Burgers Oude
IJsselstreek.
Omdat wij nog geen analyse van de voor-en nadelen hebben kunnen maken past ons ook nog
geen oordeel over uw voornemen. Merkwaardig is het dat een significant deel van de
gemeenteraad met even weinig of geen kennis van de voors en tegens, wel onmiddellijk tot een
positieve conclusie komt.
Bij een overname of fusie van een gemeente is het gemeentebestuur, dus zowel raad als college,
direct belanghebbende en dus niet objectief. Immers er komen nieuwe functies beschikbaar die bij
een gemeente van bijna 100.000 inwoners ook beduidend beter worden gehonoreerd. Daarom
vindt ons comité dat alle burgers van de gemeente Oude IJsselstreek inspraak moeten hebben bij
de beoordeling van uw voornemen middels een bindend referendum. Immers niet eerder en ook in
geen enkel verkiezingsprogramma 2 jaar geleden is gerept over het opheffen of doen fuseren van
de gemeente Oude IJsselstreek. De bevolking dient, alvorens te kunnen kiezen, eerst objectief te
worden voorzien van informatie.
Een paar valide argumenten kunnen wij alvast wel noemen;
1. Oude IJsselstreek is een landelijk-gebied-gemeente met daarin verspreid een aantal
dorpskernen. Doetinchem daarentegen concentreert zich op haar centrumfunctie en vooral
op stedelijk gebied. De vraag is dan ook: is er voldoende synergie.

2. Door uw ad-hoc handelen frustreert u alle afspraken tussen gemeentes die in de oostelijke
Achterhoek zijn gemaakt op een groot aantal terreinen van uitwisseling en samenwerking.
3. De gemeente Oude IJsselstreek is pas recent ontstaan na zorgvuldige afwegingen over de
meest voor de hand liggende en passende fusiepartners van een zelfde omvang en karakter.
Deze fusie is nog niet eens in de organisatie verwerkt.
4. In een nieuwe gemeente met bijna 100.000 inwoners is de afstand tussen burger en bestuur
veel groter dan de inwoners van Oude IJsselstreek gewoon zijn; tot voor kort woonden zij in
een gemeente van ca. 15.000 inwoners.
5. Schaalvergroting van organisaties als gemeentes, scholen, gezondheidsorganisaties, enz.
hebben in veel gevallen alleen maar geleid tot meer bureaucratie, geldsmijterij, chaos en
nepotisme en kwam meestal voort uit ambitie, grootheidswaan en zelfs machtswellust van
de belanghebbende bestuurders. Het motto nu neigt weer naar klein is fijn.
6. Uw voorstel voor opheffing riekt naar een vlucht voorwaarts i.v.m. de financiële positie
waarin u de gemeente hebt gebracht. De positie van de gemeente Doetinchem is overigens
niet veel beter dan die van Oude IJsselstreek. De schuld per hoofd van de bevolking is zelfs
groter en dat alleen al belast de burgers van Oude IJsselstreek met een extra 23 miljoen
schuld, m.a.w. de lamme helpt de blinde. Oude IJsselstreek heeft voor Doetinchem ook nog
een serie financiële problemen in petto, veroorzaakt door nog te realiseren afschrijvingen op
grondspeculaties en door de prestige projecten op het DRU-park, samen goed voor talloos
veel miljoenen.
Een mogelijk en niet te onderschatten voordeel van een overname is dat in een gemeente met
bijna 100.000 inwoners het potentieel met goede bestuurders aanzienlijk groter is dan in een
relatief kleine gemeente als Oude IJsselstreek.
Samenvattend: Het Comité Verontruste Burgers verzoekt het college van B&W van Oude
IJsselstreek een bindend referendum te houden binnen onze gemeente om iedereen inspraak te
geven en uw ingrijpende voorstel goed-of af te kunnen keuren. Dat is namelijk pas echte
democratie. Omdat de gemeente geen protocol heeft voor referenda zijn wij graag bereid u te
helpen bij het vervaardigen van een protocol dat recht doet aan de wensen van alle burgers.
Wanneer onverhoopt mocht blijken dat uw college niet van zins is om alle burgers te raadplegen
dan zal het comité in overleg met andere groepen en partijen overwegen zelf een
volksraadpleging te organiseren.
Hoogachtend,
Namens het COMITE VERONTRUSTE BURGERS
J.J. Kuit
H. van Garderen
A.H. Eenink
 Schulden OIJ
In 2006 had de gemeente OIJ een schuld van 87 miljoen euro. In 2007 was dat 95 miljoen, in
2008 101 miljoen, in 2009 102 miljoen en eind 2010 ruim 118 miljoen. In 5 jaar tijd een toename
van 36%. Terwijl er in die tijd ook nog ruim 40 miljoen aan Nuon gelden binnenkwam. Neem je die
ook mee in de berekening dan kom je op een toename van ruim 80%. Wat voor beleid is dat?
 De Afbramerij
Donderdag 19 april besloot de meerderheid van de gemeenteraad om € 2,4 miljoen euro te steken
in de Afbramerij. Zonder bedrijfsplan, zonder te weten waaraan het totale bedrag van € 5,7 miljoen
(inclusief € 3,3 miljoen van de provincie) precies zou worden besteed, zonder zicht op een
rechtspersoon die het gebouw kostendekkend moet exploiteren en dus zonder garanties bij te
verwachten verliezen. Uitstel van een besluit was niet mogelijk, dit was het moment, nu of nooit.
Alleen werd de extra startsubsidie (“frictiekosten” ??) van € 400.000 teruggebracht tot € 75.000.
Wel staan bedrijfsleven en onderwijs (wie precies?) garant voor € 160.000 per jaar (per bedrijf
€ 1066). De kosten van rente, afschrijving en onderhoud van € 175.000 per jaar blijven voor
rekening van de gemeente. Het drijfzand wordt verder bebouwd.

 ComitéCommentaar
Met de grootst mogelijke kracht drukte het college op 19 april de miljoenen voor de Afbramerij
door de gemeenteraad. Na twee jaar voorbereiding (ad € 200.000) lagen er geen bedrijfsplan,
organisatieplan en rechtspersoon. Ondanks de betrokkenheid van 150 bedrijven en een groot
ROC (het Graafschapscollege) kon er alleen een prachtig ideaal worden gepresenteerd wat
financieel en inhoudelijk iedere grond mist. Een of twee maanden uitstel om het ideaal te
onderbouwen met wat praktische zaken, dat was onmogelijk. “Nu is het momentum daar, uitstel
betekent afstel”. En de gelovigen stemden uiteraard voor.
Voorovergebogen over het stuur, op weg naar huis, kwamen de volgende vragen.
Waarom die haast? Wat is de kwaliteit van een project als de start niet een paar maanden kan
worden uitgesteld? Worden alle miljoenen nog snel in de DRU geplempt vóór de fusie met
Doetinchem? Maakt de bruid eerst gauw haar damestasje leeg? Of is er de angst dat de
gemeente Oude IJsselstreek binnenkort artikel 12 gemeente wordt en onder curatele van de
provincie komt te staan?

