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Nieuw dieptepunt
Je houdt het niet voor mogelijk maar rond de collegevorming en het snelle aftreden van wethouder Jelle
Berens is een nieuw dieptepunt bereikt in de politiek in de gemeente Oude IJsselstreek tijdens de
raadsvergadering van 12 juni. Wie erbij was op de overvolle tribune heeft het zelf meegemaakt, wie het nu
nog met eigen ogen wil zien en horen kan dat op de site van de gemeente (http://raad.oudeijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering-handmatig/2014/12-juni/20:00).
Eén conclusie kan zeker worden getrokken uit de gemeenteraadsvergadering van donderdag:
Leugen, list en partij- en eigenbelang hebben gewonnen van eerlijkheid, integriteit, eer en transparantie. In
het bijzonder bij het college en de collegepartijen. Het vertrouwen in de politiek is totaal verdwenen.
Een van de meest treffende opmerkingen na afloop op de publieke tribune was:
‘Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verliest?’
Er valt zoveel over deze vergadering te zeggen dat we pas in de volgende nieuwsbrief er uitgebreid op
kunnen terugkomen. Uw reacties, o.a. op de videobeelden zijn welkom om in de nieuwsbrief te verwerken.
Voor wie nog wat meer informatie zoekt om zijn of haar standpunt te bepalen:
Twee artikelen in de Gelderlander van 11 juni waarin het politieke moeras treffend wordt beschreven: ‘We
worden het Griekenland van de Achterhoek’ en ‘Straatvechters en persoonlijke rancune in Oude
IJsselstreek. En nog een paar andere.
De website van ‘De Gelderlander’ (ga daarop naar Achterhoek, Gemeenten, Oude IJsselstreek) en de
websites van verschillende politieke partijen.

De oplossing
Wie de politiek een beetje volgt zal duidelijk zijn dat de coalitiepartijen Lokaal Belang en CDA en het
college niet bij machte zijn zichzelf uit de modder te trekken. De kwaliteiten die daarvoor nodig zijn
ontbreken domweg.
Dat schept een gouden kans op een nieuwe start. Daarvoor zijn twee dingen nodig:
1. Een extern BING onderzoek naar het beleid van het vorige college, zowel inhoudelijk als financieel.
Alleen volstrekte openheid over grondbeleid, DRU complex etc. kan een situatie creëren waarin een
nieuw begin kan worden gemaakt.
2. Een college dat bestaat uit een gekozen burgemeester en wethouders (bij voorkeur externen) die
hebben gesolliciteerd op deze aantrekkelijke (€ 80.000/jaar) baan en in een zorgvuldige procedure
zijn geselecteerd op kwaliteit.
Kan de lokale politiek deze stappen niet maken dan zullen we er zo sterk mogelijk op aandringen bij de
commissaris van de Koning, bij Provinciale Staten en bij alle mogelijke andere instanties. Het kan en mag
niet zo zijn dat onze gemeente maar voortmoddert op de helling, steeds dieper het ravijn in.

De adviseur
Lokaal Belang en het CDA hebben een externe adviseur en onderzoek afgewezen. Wel hebben ze voor
zich een adviseur c.q. verkenner aangetrokken in de persoon van de heer H. ter Braak van bureau
WagenaarHoes uit Driebergen. We kennen zijn opdracht niet maar we hebben hem de verzamelde
nieuwsbrieven van het CVBOIJ opgestuurd. Zodat hij een goede indruk krijgt van de al jaren
voortwoekerende problemen in onze gemeente.

Vestzak/broekzak oftewel
Het rad voor de ogen van de burgers
Recentelijk presenteerde de gemeente Oude IJsselstreek de jaarrekening over 2013. Triomfantelijk werd
medegedeeld dat over 2013 voor 2,4 miljoen euro’s aan meevallers was gescoord. De ervaringen uit het
verleden leren ons dat deze optimistische juichkreten niet vreemd zijn van enige voorbarigheid aangezien
het (vorige) College nogal eens de neiging had om de zaken beter voor te stellen dan ze in werkelijkheid
zijn. En zo is het nu ook weer.
De indruk wordt gewekt dat de gemeente er ineens 2,4 miljoen beter op is geworden. Men heeft direct al
een bestemming voor deze douceur. Niets is echter minder waar, er is helemaal geen overschot.
Daar waar de gemeente op 31 december 2012 € 33.602.517 aan Eigen Vermogen bezat, bedroeg dit bezit
op 31 december 2013 € 33.685.920. Een vooruitgang van ruim € 83.000. Op zich lijkt dit een aardig
resultaat, zeker als je dit afzet tegen het verleden, maar het wordt anders als men in de bijgevoegde brief
leest dat er voor ca. € 3.500.000 aan incidentele meevallers is geboekt (we gaan nog na hoe reëel die zijn).
De implicatie daarvan is dat structureel een tekort van ruim € 3.400.000 is geleden. Zo zitten we dus weer
aardig op het niveau van het oude beleid.
Hoe komt men nu toch aan die 2,4 miljoen aan overschot, terwijl we nauwelijks rijker worden. Welnu, in de
jaarrekening kunnen we zien dat ruim 2,2 miljoen is afgeboekt van de Algemene Reserve (ook wel de
gemeentelijke spaarpot genoemd). Deze Algemene Reserve daalt van ruim 21 miljoen naar bijna 19
miljoen. De afboeking voegt men toe aan de winst en deze winst voegt men vervolgens weer toe aan het
Eigen Vermogen (waaronder de Algemene Reserve). Zo is de cirkel dus rond. We zijn per saldo dus geen
spat opgeschoten. Je leegt het spaarvarken en roept dan dat je rijker bent geworden.
De burgers wordt een rad voor ogen gedraaid. Het geld komt uit de ene pot en gaat naar de andere pot, in
de Volksmond ook wel VESTZAK/BROEKZAK genoemd. Het lijkt veel, maar het is niets.
Resumerend. We zijn in 2013 nog geen steek verder gekomen. Door incidentele toevallige baten hebben
we een structureel tekort kunnen opvangen. Echter het structurele tekort blijft. Dit blijkt uit de ingediende
begrotingen over 2014 (daarin zit dat z.g. overschot wat er niet is, dus een gat van 2,4 miljoen) en de jaren
daarna, waarover de Provincie al haar grote ongerustheid heeft uitgesproken.

Waar we nog mee bezig zijn
In de volgende nummers gaan we dieper in op
- de affaire rond de SP-wethouder Jelle Berens;
- de vele tonnen WMO gelden die werden en worden overgeheveld naar de algemene
middelen terwijl op de WMO uitkeringen zwaar wordt bezuinigd;
- de aankopen van de boerderij Lubbers en het pand Deurvorst;
- het dossier DRU-BOEI (±1250 A4-tjes, dus dat kost nogal wat tijd);
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