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Stemadvies?
De lezer van onze nieuwsbrieven (ze staan allemaal op de website www.derekening.nl onder
nieuwsbrieven/archief) weet dat wij al jaren grote bezwaren hebben tegen het beleid van dit college van
Lokaal Belang, PvdA en VVD. Voor de duidelijkheid, niet alleen bezwaren. We zijn van meet af aan vóór
het behoud van een DRU gebouw, één DRU gebouw, mits financieel verantwoord wat betreft investering
en exploitatie. Maar we moeten constateren dat we geen gehoor hebben gevonden.
De gemeente Oude IJsselstreek is failliet. Zowel financieel als politiek.
De partijen Lokaal Belang, Partij van de Arbeid en VVD adverteren zich suf in de diverse bladen om U, de
kiezer, ervan te overtuigen dat zij het de afgelopen jaren zo ontzettend goed hebben gedaan. Als gorilla’s
lopen ze rond, roffelend op hun borst. Maar ze zwijgen over waar ze het beste in waren: geld verspillen aan
speculatie en projecten die meer van grootheidswaanzin getuigen dan van gezond verstand:
 Bezuinigen op vergoedingen voor taxivervoer voor gehandicapten, bejaarden en hulpbehoevenden.
Maar alleen al in 2012 € 800.000 WMO gelden (voor dat soort zaken bestemd) overhevelen naar de
algemene middelen.
 Sinds 2008 is het crisis. En wat doet dit college? De Nuon gelden van € 42 miljoen opmaken én de
schulden met ruim € 32 miljoen laten oplopen, dus in totaal € 75.000.000 aan extra gelden verstoken,
vooral aan het DRU complex en grondspeculatie. De gewone inkomsten waren er natuurlijk ook maar
zijn ook op. En daar komt 2013 nog bij.
 Er is voor zeker € 1.000.000 aan achterstallig wegenonderhoud.
 Volgens de deskundigen op de expertbijeenkomst in 2012 is het openhouden van de zwembaden
onmogelijk en veel te duur. Onlangs (kort voor de verkiezingen) kwam er een konijn uit de hoge hoed:
Het was toch mogelijk, door zakelijke partijen. Wat een zwalkend beleid. Of het konijn na de
verkiezingen nog in leven zal zijn?
 Het DRU complex zal ieder jaar zo’n € 2 miljoen aan subsidies (direct en indirect) kosten. Of nog meer,
want het beheer is in handen van stichtingen die niets openbaar maken.
 Het college heeft zich het recht verleend om allerlei klussen en taken tot € 100.000 onderhands uit te
besteden, dus zonder vergelijkende offertes, zelfs zonder duidelijke contracten. Waardoor allerlei
bedrijven niet kunnen meedingen en er geen prijsconcurrentie is.
 De begrotingen van komende jaren vertonen gaten van miljoenen per jaar.
 Gronden en gebouwen zijn nog steeds miljoenen te hoog gewaardeerd waardoor de tekorten de
komende jaren nog veel groter zullen blijken te zijn. Een kast vol lijken.
 De democratie in de gemeente Oude IJsselstreek is in feite dood. Van dualiteit in de gemeenteraad is
geen sprake, de collegepartijen lopen slaafs aan de hand van het college, die leden verdienen in de
raadsvergadering het presentiegeld (prestatiegeld?) door te zwijgen of het college naar de mond te
praten. De oppositie, CDA en D66, kan zeggen wat ze wil, er wordt per definitie niet geluisterd.
 Het college verbergt veel door antwoorden op WOB verzoeken te vertragen en/of onvolledig te geven.
Ook door activiteiten onder te brengen in stichtingen die geen informatie hoeven te verstrekken.
Een direct stemadvies geven wij niet, wij zijn partij-onafhankelijk. Maar het zal duidelijk zijn dat wij hopen
op een politieke aardverschuiving waardoor na 19 maart een totaal ander beleid gevoerd zal worden. Niet
omdat wij dat willen, maar wel omdat dat absoluut moet. De toekomst van de gemeente is zeer zorgelijk, er
is nog jaren crisis, er moeten zware taken in zorg en economie worden uitgevoerd. En dat vraagt om
financieel en politiek verantwoord beleid.
Dus: De huidige coalitie bestaat uit Lokaal Belang, PvdA en VVD
Oppositie en nieuw: SP, D66 en CDA

Ga stemmen en stem bewust, op beleid en inhoud

De schuldenpositie
De Vereniging Nederlandse gemeenten heeft een overzicht gepubliceerd van de schuldpostities van alle
403 Nederlandse gemeentes. De complete lijst kunt u hier vinden. Een deellijstje van de acht achterhoekse
gemeentes is dit:

73
91
68
296
278
186
335
355

Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk

Netto schuld/
inkomsten

Netto schuld/
inwoners

Schuldevolutie 2009-2012

41%
35%
9%
105%
93%
64%
112%
120%

€ 927
€ 728
€ 154
€ 3.758
€ 2.094
€ 1.359
€ 3.193
€ 3.245

-€ 542
-€ 945
-€ 425
€ 887
€ 217
-€ 858
€ 802
€ 539

In de eerste kolom zien we de verhouding tussen schuld en jaarinkomsten. De schulden van de gemeente
Oude IJsselstreek zijn dus ruim meer dan een jaarinkomen. De tweede kolom is de schuld per inwoner en
de derde kolom is de toename van de schuld in de vier jaren 2009-2012 per inwoner. Voor alle ± 40.000
inwoners samen is dat dus ruim € 32 miljoen. En dan lijkt de gemeente Oude IJsselstreek nog niet eens de
slechtste in deze lijst. Maar bedenken we dat in die jaren ook de € 42 miljoen Nuon gelden zijn
binnengekomen dan heeft de gemeente in die vier jaren (2013 niet eens meegerekend) dus bijna
€ 75 miljoen extra gelden opgemaakt, besteed, weggegood, verspild. Hoe u het ook noemen wilt. Dat in
aanmerking genomen plaats de gemeente Oude IJsselstreek vrijwel zeker met vlag en wimpel op plaats
403, de gemeente met het slechtste financiële beleid. Griekenland in de Achterhoek.

Uit de Gelderlander
We krijgen wel eens de vraag of we niet al te krtisich zijn, of het allemaal wel waar is wat we publiceren.
We kunnen U geruststellen, het is waar en in werkelijkheid zal het nog erger zijn. We zijn meestal aan de
voorzichtige kant. Hierboven las u al de gegevens die de VNG heeft verstrekt, dus uit onverdachte bron,
hierna komen er nog een paar feiten uit externe bronnen.
De Gelderlander publiceerde op 28 januari een beoordeling van de politiek in de gemeente Oude
IJsselstreek. En die liegt er niet om:

Een gemeenteraad waarin de coalitiepartijen PvdA, Lokaal Belang en VVD slaafs het college volgen,
debatten waarin het niet gaat om de inhoud maar om de uitkomst die bepaald wordt door die college
partijen, een machteloze oppositie, een absoluut gebrek aan dualisme. Kortom het faillissement van de
democratie.
Een copie van het complete artikel staat hier.

Was Cornielje wel geïnformeerd?
De commissaris van de Koning Clemens Cornielje bezocht de gemeente OIJ. En constateerde: “Ik vraag
me af of de raadsleden in de gaten hebben wat er allemaal op ze af gaat komen de komende jaren. De
krimp, maar ook de WMO, de jeugdzorg”. En : “Hier is lef, kijk naar wat er met de welzijnsinstelling is
gebeurd”. Fidessa was net failliet gegaan, we herinneren ons scherp de acties rond de ontslagen
thuiszorgmedewerkers van Sensire, dus waar had de geachte Commissaris het over? En: “Ik hoop dat u
straks na de verkiezingen ook lef toont als er keuzes gemaakt moeten worden over de financiën. Politiek
doet soms pijn. Loop daar niet voor weg”. Wist hij niet van de brief (zie hieronder) die de provincie een
maand eerder had gestuurd met het dwingende bevel om nog voor de verkiezingen te beginnen met het
dichten van de grote gaten in de begrotingen voor 2014 en de jaren daarna?
Kortom, wat was de inhoud van zijn bezoek? Wel de DRU bezoeken maar er niets over zeggen, zegt dat
ook iets?

Borstklopperij met gemeenschapsgeld
Het heeft ruimschoots de pers gehaald: Het college (dus PvdA, LB en VVD) heeft € 7500 uit de
gemeentekas geplukt om een boekje en website te maken waarop de eigen daden in de afgelopen periode
worden verheerlijkt. We kunnen, met Gradus Klets, daar kort over zijn: eigenroem stinkt.
En dat het eigenbeeld van de coalitiepartijen in werkelijkheid heel wat negatiever is blijkt uit het feit dat ze
geweigerd hebben om een publiek verkiezingsdebat aan te gaan maar alleen een debat wilden voeren met
de oppositie CDA, D66 en SP voor de lokale radio. Binnen stevige muren.

De provincie grijpt in
De provincie Gelderland houdt toezicht op de gemeentes in de provincie. Niet streng. Des te opvallender is
de brief die ze aan de gemeente OIJ zond op 29 januari en waarin ze meldt dat de gemeente voor 2014
onder repressief toezicht staat. En verder:

In wat minder parlementaire taal, met wat minder meel in de mond: U hebt er een financiële puinhoop van
gemaakt met miljoenentekorten en daar kunt u het volgende college niet mee opzadelen.

En alsof dat niet genoeg is:

Oftewel: U heeft mooie plannen gemaakt maar daarvoor geen geld beschikbaar gesteld. Dus is er nu
alleen al een fors achterstallig onderhoud dat boven op het normale onderhoud komt.
Nog meer zorgen voor de toekomst, nog meer ellende op het getuigschrift van de afzwaaiende coalitie.

Stresstest
De VNG heeft op de website een stresstest voor gemeentefinanciën gepublicererd (zie ook nieuwsbrief
december). Die zou een succesvol (volgens eigen zeggen) college toch nog wel voor de verkiezingen
willen publiceren? Eén dag werk voor een financieel ambtenaar, dat moet toch kunnen? Niet dus.
In december een WOB verzoek ingediend wat werd afgewezen omdat de ‘gegevens in de gevraagde vorm
niet aanwezig zijn’. Begin januari nieuw verzoek gedaan om dan maar de nodige gevens in de wel
beschikbare vorm te verstrekken. Uitstel en vertraging tot op heden onder het argument: ‘de cijfers zijn nog
niet definitief’. Zal dus wel een ‘succesvolle’ publicatie na de verkiezingen worden.

Het Comité
In de lokale pers meldt het Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek dat het stopt na de verkiezingen.
(U kunt dat stuk ook op de website lezen). In de laatste regels staat:

Wij pleiten nog steeds en opnieuw voor een extern onafhankelijk financieel onderzoek naar
de besteding het het verlies van al die vele tientallen miljoenen euro’s in al die projecten.

De Nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief vanuit het CVBOIJ. De nieuwsbrief heft zich (nog) niet op maar kan zo weer
ontluiken als de lokale politiek daartoe aanleding geeft. In die nieuwe vorm kan hij ook een platform zijn
voor uw ideeën en kritiek. U kunt die sturen aan info@derekening.nl.
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