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 Waar zijn we mee bezig
-

-

-

Er lopen verschillende verzoeken bij de gemeente over financiële handel en wandel rond de
verschillende DRU-park projecten. We hebben de indruk dat men steeds vaker probeert informatie niet
te geven onder het mom van vertrouwelijkheid en belangen van derden.
Binnenkort verschijnen de jaarcijfers van het DRU-park en de Cultuurfabriek. Wij zullen ze uiteraard
analyseren.
We vragen kwartaal- en halfjaar exploitatieoverzichten op over investerings- en exploitatiebedragen van
de nieuwe projecten zoals SSP-hal en Afbramerij.
We volgen de fusieplannen met de gemeente Doetinchem en zullen alle fracties vragen of men instemt
met een referendum. Maar vooral willen we eerst een helder overzicht van de voor- en nadelen en we
zullen scherp letten op verborgen motieven (financiële vlucht voorwaarts van de gemeente OIJ?).
We zoeken landelijke publiciteit over de gang van zaken rond het DRU complex, de relaties en
transacties tussen gemeenteOIJ, BOEi, provincie, de Bank Nederlandse Gemeenten etc.
We volgen de ontwikkelingen rond de zwembaden. Niet direct binnen onze scoop liggend maar een
voorbeeld van een doel waarop bezuinigd moet worden terwijl het DRU complex doorgaat met het
opstoken van miljoenen euro’s.

 Winst? Verlies!
Op 16 mei 2012 gaf de gemeente Oude IJsselstreek een persbericht uit, waarin zij mededeelde dat het
overschot over 2011 ca. € 420.000 bedraagt. Hiermede wekt het College de suggestie dat 2011, financieel
gezien, een positief jaar is geweest. De realiteit is anders.
Uit de jaarrekening over 2011 van de gemeente blijkt dat het werkelijk resultaat over 2011 een zwaar tekort
te zien geeft van ca. € 6.570.000, bijna 7 miljoen euro. Doordat de gemeente een bedrag van ca.
€ 6.990.000 uit de algemene reserve (zeg maar: de gemeentelijke spaarpot) haalt doet zij voorkomen of
het overschot ca. € 420.000 bedraagt. Echter, geld uit de spaarpot is geen bate.
Uit de balans blijkt dat het eigen vermogen in 2011 is gedaald van 41 miljoen naar 35 miljoen euro.
De algemene reserve (onderdeel van het eigen vermogen) is in 2011 gedaald van ruim 27 miljoen naar
ruim 20 miljoen. Terwijl de gemeente 23 miljoen meer heeft geleend, met alle gevolgen voor de komende
jaren in de vorm van te betalen rente en aflossingen.
Het CVBOIJ beschouwt daarom het persbericht van 16 mei 2012 als een ernstige vorm van misleiding van
de burgers, door de indruk te wekken dat 2011 een financieel positief jaar was, terwijl de gemeente in
werkelijkheid ca. 6 miljoen armer is geworden en de schulden zijn gestegen met 23 miljoen. De DRU als de
Acropolis in de Achterhoek?
(De jaarrekening 2011 is op internet te vinden bij de raadstukken behorende bij de raadsrotonde van 28
juni 2012).

 ComitéCommentaar
Gisteravond, donderdag 24 mei, is de expertavond gehouden over de zwembaden. In een gebouw waar
rum 1,1 miljoen subsidie per jaar moet worden gestopt wordt gepraat over het bezuinigen van 6 ton op drie
zwembaden die samen ruim 200.000 bezoeken hebben per jaar. Onder leiding van voorzitter
Tom van ’t Hek die voor duizenden euro’s is ingehuurd. Waarop de vraag of er überhaupt ooit geld zal zijn
(± 10 miljoen) voor de bouw van een nieuw zwembad niet gesteld mocht worden. Snapt u het nog?

