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Waar staan we nu
Financieel overzicht kosten DRU complex
Het comité heeft een berekening gemaakt waaruit blijkt dat het DRU complex
nu al meer dan 30 miljoen kost. Die opstelling is door het college niet bestreden,
noch de genoemde posten en bedragen.
Wel heeft het college aan Deloitte een lijstje met posten gegeven van in totaal
11 miljoen met de opdracht om na te gaan of die posten terug te vinden waren in
boekhouding en raadsbesluiten. Dat was zo, maar op geen enkele wijze is
daarmee aangetoond dat dat lijstje alle kosten bevat. Niet dus. Deloitte schreef
terecht in het rapport dat er geen conclusies uit konden worden getrokken.

BOEI
BOEI is, volgens hun website een projectontwikkelaar van industrieel erfgoed
die geen winst nastreeft. Maar wel is het een BV die salarissen betaalt aan een
forse ploeg goed betaalde managers. Het hangt er dus domweg van af hoe je de
term ‘winst’ hanteert. Feit is dat de gemeente gebouwen voor 1 euro verkoopt
aan Boei en dan weer voor vele miljoenen terugkoopt zonder dat door een
onafhankelijke partij is vastgesteld of die gebouwen inmiddels de miljoenen
waard zijn of dat gewoon de kas van Boei is gespekt. Bovendien worden er forse
garanties van vele miljoenen aan Boei verstrekt (banken willen het niet doen)
zonder enige zekerheid of onderpand, alleen in vertrouwen en hoop dat Boei ooit
terugbetaalt.

Bestuurlijk handelen
De lijst van de vele momenten waarop kanttekeningen moeten worden gezet bij
handelingen van het college is onweersproken. Inmiddels zijn de wethouders van
Balveren en Haverdil genomineerd voor de titel ‘patjepeeër van 2011’ in het
programma van Prem op Radio1 (www.premtime.ntr.nl), in het bijzonder rond het
achterhouden van een rapport in 2008 waarin de conclusie was dat het DRU
complex financieel nooit gezond zou kunnen worden.

Provincie
De gemeente is niet onder curatele gesteld door de provincie. Maar uit de brief
van de provincie blijkt dat de gemeente scherp in de gaten wordt gehouden
omdat er vele zwakke plekken in de begroting zitten. Niet alleen rond de DRU
maar zeker ook bij posten als bezuinigingen op het ambtenarenbestand en
onderhoud van riolering en wegen. Een zorgelijke situatie dus.

OZB
Het OZB tarief gaat dit jaar met 10% omhoog. De gemeenteraad had ingestemd
met een verhoging van de OZB van 3,5%. Maar wat blijkt? De huisprijzen dalen
gestaag, de taxatiewaarden dus ook, dus verhoogt de gemeente het OZB tarief
met 10% zodat er toch meer gelden binnenkomen. Dus: bij dalende woningprijzen
verhoogt de gemeente gewoon de heffing zodat er toch meer geld binnenkomt.
Uw bezit vermindert in waarde, u gaat meer belasting betalen. En dat hoge
tarief zal de komende jaren blijven.

NUON gelden
We hebben nog niet goed in beeld gekregen waar de 42 miljoen is gebleven die
de gemeente heeft ontvangen door verkoop van de NUON aandelen. Naar
verluidt is er nog zo’n 15 miljoen over, maar ook dat kan inmiddels veel minder
zijn. Niet alleen is er dus een groot kapitaal verdwenen, ook missen we ieder jaar
de miljoenen van het dividend.

Stichting en Horeca
De exploitatie van het portiersgebouw is ondergebracht in een stichting waarvan
het (betaalde) bestuur geheel benoemd wordt door het college van B&W. De
horeca is ondergebracht in een BV die weer een onderdeel is van de Stichting.
Een gevolg van deze constructie is dat de financiële cijfers van de stichting en
BV niet openbaar zijn en dus onnavolgbaar voor ons.

Huntenkunst
Stond er een paar maanden geleden nog in de pers dat Huntenkunst
gesubsidieerd door de gemeente naar het DRU complex zou komen (in een hal die
eerst voor 5 ton moet worden opgeknapt), volgens de laatste berichten is er
geen contract gesloten en is er niets zeker. Het is waarschijnlijker beter om
geen subsidie te verstrekken en de hal niet op te knappen. In Doetinchem was de
Houtkamphal niet rendabel te krijgen, in Arnhem heeft het stichtingsbestuur
van de Rijnhal de handdoek in de ring gegooid met een huurschuld van 7 ton. Het
lijkt dus onwaarschijnlijk dat een grote hal in Ulft wel rendabel te maken zou
zijn.

Maximale subsidie, geen aanloopverliezen
Een positief resultaat van onze inspanningen is het besluit van de raad om de
maximale jaarlijkse gemeentelijke subsidie van het DRU complex te stellen op
€ 1,1 miljoen, zonder indexering. Waarmee er in ieder geval een (hoog, nog altijd
ruim € 30 per inwoner) plafond is gelegd. Wij verwachten dat dit tot een
heroverweging zal leiden van de huidige gang van zaken, van allerlei plannen en
tot de zo gewenste pas op de plaats. En hopelijk tot openlijke, duidelijke en reële

exploitatieplannen van wat er nu staat. Want de raad heeft tevens besloten dat
er geen aanloopverliezen mogen worden geleden, op geen enkel project.

Comité (CVBOIJ)
Het CVBOIJ vreest dat in 2012:
• Voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken onder vuur komen te
liggen.
• Het onderhoud van wegen en riolering onvoldoende zal worden.
• De reserves zodanig geslonken zijn door grondaankopen en excessieve
uitgaven dat er zware bezuinigingen zoals inkrimping van het ambtenaren
apparaat, bezuinigingen in de zorg en kostenverhogingen voor verenigingen
snel doorgevoerd gaan worden om te voorkomen dat de gemeente een
art.12 gemeente wordt.
• De exploitatie van het portiersgebouw van de DRU en de horeca
verliesgevend zal zijn, ook met de jaarlijkse subsidie.
Het Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek gaat dan ook verder met
• Het zeer kritisch en opbouwend volgen van het beleid van college en
gemeenteraad, toegespitst op DRU complex en grondbedrijf maar ook met
een open oog en oor voor andere zaken die voor ons, burgers van belang
zijn.
• Het openbaar maken van verslagen en rapporten, ook middels beroepen op
de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) voor zaken die de gemeente intern
wil houden.
• Alles wat kan bijdragen aan een verantwoord, in het bijzonder financieel,
beleid in de gemeente Oude IJsselstreek in de komende tijden waarin de
NUON gelden op zijn en er grote bezuinigingen komen, terwijl de taken
van de gemeente zullen verzwaren, in het bijzonder op het sociale vlak
zoals WMO etc.
• Gesprekken met het college en anderen en alle andere acties die nodig zijn
om kostenneutrale bedrijfsplannen te krijgen voor nieuwe activiteiten en
om de bestaande activiteiten op het DRU complex binnen de financiële
grenzen te houden.

Website
Op de website www.derekening.nl publiceren we de informatie die we hebben
kunnen vinden zoals rapporten, verslagen, correspondentie, artikelen in media
etc. Door persoonlijke omstandigheden is er enige tijd geen onderhoud gepleegd
maar we hopen dat de komende tijd de site weer geheel actueel kan blijven.
Nodig ook anderen uit om een abonnement te nemen op deze nieuwsbrief.

