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 Van een ander …
Van een van de lezers van de nieuwsbrief ontvingen wij (hartelijk bedankt!) het onderstaande overzichtje
van de schulden van de gemeente Oude IJsselstreek. En daar zijn we weer behoorlijk van geschrokken.
In eerdere nieuwsbrieven wezen wij al op de alsmaar oplopende schulden, een steeds zwaardere last voor
de huidige en toekomstige inwoners van deze gemeente. We kregen soms reacties die de term ‘financieel
wanbeleid’ wel wat erg zwaar vonden, die dachten ‘dat het niet zo erg zou zijn’ of twijfelden aan onze
cijfers. Maar nu komen de cijfers uit onverdachte hoek, de bron is de nieuwsbrief van de provincie
Gelderland. Nu horen we het ook eens van een ander.
De werkelijkheid is nog erger dan we vreesden. In 2011 was de schuld 50% groter dan in 2006, de
gemeente heeft in 2011 een netto schuld van € 131.566.227. Ondanks het feit dat de gemeente ook nog
ruim 40 miljoen ontving aan Nuon Gelden. Zou deze meevaller niet zijn binnengekomen dan was de bruto
schuld ruim 170 miljoen geweest, bijna verdubbeld sinds 2006. De schulden zijn opgelopen tot 138% van
de jaaromzet. Er is in deze jaren dus ruim 90 miljoen euro meer uitgegeven dan er aan normale inkomsten
binnenkwamen. Nu al heeft iedere inwoner een netto schuld van € 3.294. En, let op, dit overzicht gaat tot
2011. In 2012 is het vrijwel zeker nog veel erger geworden.
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 Transparantie
In ‘Trouw’ van 27 februari stond een interessant stukje:

Bonnetjes kabinet standaard openbaar
Bewerkt door: redactie − 27/02/13, 11:10 − bron: ANP

Declaratiegedrag van bewindslieden, dat maakte altijd de tongen los. Ook al
ging het maar om, pakweg, een paar flessen saus of een stel kussentjes van
de Xenos. Om de vragen voortaan maar voor te zijn en omdat er volgens
eigen zeggen ook niks te verbergen is, aldus het ministerie van
Binnenlandse Zaken, komen de bonnetjes van bewindslieden en
topambtenaren voortaan standaard online.

Dat vinden we een interessant voorbeeld voor de Colleges van de gemeentes in Nederland, in het
bijzonder de gemeente Oude IJsselstreek. Zo moet democratie werken. De publicatie gebeurt immers niet
op grond van verdenkingen of veroordelingen of na WOB verzoeken. Nee, gewoon omdat het hoort bij de
transparantie van het bestuur, bij de normale openbaarheid van financiën. Als je niets te verbergen hebt,
doe dat dan ook niet maar laat het gewoon zien. We zijn benieuwd naar de reactie van het College, naar
het vermogen om dezelfde weg van publieke verantwoording te bewandelen.

