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De schulden
Van een van onze trouwe lezers.

De provincie publiceerde een overzicht van de schulden van de Gelderse gemeenten. Dat van de
gemeente Oude IJsselstreek ziet er zo uit:
Schuldpositie 2006 - 2012

Gemeente: Oude IJsselstreek
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Schuld in percentage van omzet [%]

Bron: Provincie Gelderland - Financieel toezicht op gemeenten

Het jaar 2008 sloot af met een schuld van € 108.809.000, het jaar 2012 met € 141.080.979, een stijging
met ruim 32 miljoen euro, bijna 30%. Terwijl in die jaren er ook nog ruim 42 miljoen aan Nuon gelden is
binnengekomen. In totaal heeft dit college (Lokaal Belang, PvdA en VVD) dus bijna 75 miljoen euro
meer uitgegeven dan de gewone inkomsten. En dan laten we werken die wel op de begroting stonden
maar niet zijn uitgevoerd buiten beschouwing, evenals achterstallige zaken zoals wegenonderhoud. En
de € 800.000 WMO gelden die alleen al in 2012 naar de algemene middelen zijn overgeheveld.
Is dat financieel beleid, is dat financieel wanbeleid of is de term beleid hier helemaal niet van
toepassing? Nog even en de gemeente kan zich melden bij de schuldsanering.

Onderzoek VNG
De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG, de overkoepelende belangenvertegenwoordiger van de
gemeenten in ons land biedt op zijn website een faciliteit aan waarmee iedere gemeente kan nagaan
hoe de financiële positie is, de houdbaarheidstest.
We spreken over houdbare gemeente financiën als een gemeente ook bij economisch slecht weer
genoeg geld overhoudt om de schuldverplichtingen te blijven voldoen, zonder dat de noodzakelijke
publieke voorzieningen in de knel komen. Om daar zicht op te krijgen heeft de VNG met hulp van vier
pilotgemeenten de houdbaarheidstest gemeentefinanciën ontwikkeld. En:
Het huidige concept voor de berekening van weerstandsvermogen is gebouwd op eigen vermogen en
dat is geen betrouwbare maatstaf. Het eigen vermogen schommelt namelijk op en neer met de
waardering van bezit. Ook is niet duidelijk hoe je bij het huidige concept structurele tegenvallers moet
opvangen met eigen vermogen dat vastzit in de bakstenen van het stadhuis. Wij, het CVBOIJ, hadden
het zelf niet beter kunnen zeggen, we waarschuwen immers al lang tegen overwaardering van
onverkoopbare gronden en gebouwen die voor veel te hoge bedragen in de boekhouding staan.
Een financieel deskundige ambtenaar vult in 1 of 2 dagen een reeks gegevens in in een stel Excel
pagina’s en dan komen daar conclusies uit over de financiële sterkte van de gemeente. We nemen nu
aan dat het een goed, betrouwbaar instrument is. Het CVBOIJ gaat er ook van uit dat iedere zich zelf
respecterende organisatie van deze mogelijkheid gebruik zal maken. Mede gelet op de komende
verkiezingen zou het goed zijn dat een onafhankelijke organisatie als het VNG een waardeoordeel
uitspreekt over de financiële stand van zaken waarmee een nieuw College mogelijk wordt
geconfronteerd. Een dergelijke handelwijze sluit aan bij een beleid gebaseerd op openheid en
transparantie. Het CVBOIJ ziet derhalve met belangstelling de resultaten van deze ‘stresstest’ tegemoet.

Declaraties
Van een van onze trouwe lezers (een andere).

Op de WOB aanvraag naar de declaraties van de leden van het college en de gemeenteraad is een
antwoord gekomen. Alleen van de collegeleden, alleen over 2012 (nog niet over 2013) en nog lang niet
volledig. Ook zijn de doelen van uitgaven nogal eens onbekend. De gemeente werkt aan exactere
antwoorden maar heeft daarvoor weer tijd nodig.
 De autokosten worden netjes gedeclareerd en vergoed met € 0,37 per kilometer.
 Aan slagroomtaarten voor representatie wordt bijna € 2.300 uitgegeven.
 Aan bloemen € 1150
 Collegeleden en gemeentesecretaris hebben in juni 2012 een teambuilding event
georganiseerd: drie dagen Berlijn waarvoor in totaal € 2433,92 ten laste van de gemeente is
gebracht.
 Deelname van zes personen aan het tweedaagse VNG congres in den Haag kostte ruim € 6500
 Met de nieuwjaarsreceptie was € 4600 gemoeid.
 Voor de veteranendag was € 2500 nodig.
Zodra alle antwoorden binnen zijn komen we hierop terug.

Ingehuurd personeel
Onze vorige nieuwsbrief ging uitgebreid over het inkoopbeleid. We kwamen daarbij ook een behoorlijke
post inhuur extern personeel tegen. We kregen van verschillende kanten het verzoek daarvan een
duidelijker overzichtje te maken. Hier is het:
€ 263.000,-

Gemeentes
Doetinchem en
Bronckhorst
WMO adviseur

€ 96.293,66*

Uitzendbureau

€ 200.690,94

€ 117.169,- *

Tijdelijk personeel

€ 119.118,-

€ 125.775,-

Admin.
Alfabureau WMO

€ 70.490,-

Projectleider
zaakgericht werken

€ 93.945,-

€ 119.118,-

€ 50.792,75

Welstandsadviezen € 88.220,40

€ 102.138,89

Adviezen
architect
Koepeloven,
Afbramerij en
SSPhal
WOZ

€ 76.559,30

Juridische
ondersteuning

€ 56.943,91

Personeelsadvies

€ 115.302,52

59.596,36

Adviezen
ruimtelijke
ordening
Personeel
wegenbouw
advies
management &
bedrijfsvoering
Advisering
stedenbouw

Diverse
ecologische(?)
opdrachten

Totaal: 1.755.153,73

Opvallend is dat vrijwel al deze (behalve *) forse contracten enkelvoudig onderhands zijn aanbesteed.
Zonder concurrentie, zonder transparantie.

De Ring van IJzersteden
Negentien gemeenten waar ijzerindustrie is of was hebben een vereniging opgericht (www.ironcities.net)
met motto:



We support the regional variety of blacksmithing and metal design in the global unity of Europe on
all levels.
Our tradition is the basis of a successful and up-to-date future of the Ironcities. We interchange,
proud of our traditions and open for new ideas. We support young journeymen: every Ironcity shall
offer them accommodation and work.

Sinds 2010 is burgemeester Hans Alberse president en voorzitter van de Ring en voert de gemeente het
secretariaat. Ieder jaar wordt er een jaarvergadering gehouden in een wisselende deelnemende
gemeente. In 2011 reisden tien deelnemers vanuit de Oude IJsselstreek naar Lipnikl in Tsjechië,
Donetsk was in 2012 het doel, Bienno (Italië) in 2013. In 2012 bestond de delegatie uit Hans Alberse

(Burgemeester en president), John Haverdil (wethouder), Peter van Toor (voorzitter Stichting
Nederlands IJzermuseum), Cees Pronk (smid), Ton Menke (PvdA), Jan Finkeflügel (LB), Hans Bruins
(VVD) en Anita Ermers (CDA) en twee ambtenaren. De verblijfskosten worden voor drie leden betaald
door de gaststad, raadsleden betalen via hun fractie, de Ring betaalt het secretariaat en de overige
leden betalen privé. Totaal werd uit publieke middelen in 2012 € 3229,73 betaald, afgezien van de
werkuren van burgemeester, wethouders en secretariaat. Rekenen we die wel mee dan kost deze Ring
tienduizenden euro’s per jaar, zonder zichtbare opbrengsten. Maar misschien komen die nog.
Vertalingen

1493,31

Relatiegesch.
Consumpties
Vergoeding Ring
voor Secr. en
voorz.

300,189,96
-/- 3500,-

Dagen ambtelijke
ondersteuning
Dagen
voorzitterschap

Reiskosten
Jaarvergadering

Taxi Schiphol

707,55
4900,-/- 395,-/- 1480,-

?????

11 Tickets
Retour privé
Retour uit kas pol.
partijen (ook
publiek geld)
Göttingen
Kolbermoor

?????

Düsseldorf

72,15

Munchen

346,22

Vergaderingen

237,49
357,45

De kosten van de Ring in 2013 hebben we maar gedeeltelijk ontvangen (zijn nog niet allemaal
ingeboekt), in de volgende nieuwsbrief publiceren we die compleet.

Koud
Rommelmarkten in de SSP hal gaan niet door, een organisator van andere evenementen haalt zijn
beurzen naar Doetinchem. Doordat de planningen ongelukkig zijn maar ook omdat de SSP hal nu koud
is. En wat wil de directeur van deze hal, zo lezen we in de pers? Een verwarming aanleggen en de hal
gaan verwarmen. Hoezo zuinig met energie? Hoezo rendabel? Dat kost weer emmers vol euro’s, ook
die kosten kunnen nooit worden terugverdiend.

