COMITE VERONTRUSTE BURGERS
GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK
p/a. ’t Veld 31
7061 DD Terborg.
Aan de leden van de Fracties der Provinciale Staten
van Gelderland
Arnhem

Terborg, 24 februari 2012
Geacht dames, heren,
Recentelijk is door het College van Gedeputeerden besloten om een subsidie ad € 3.300.000 toe te
kennen aan de gemeente Oude IJsselstreek. Dit bedrag dient ter gedeeltelijke financiering voor één
van de projecten in de voormalige DRU fabriek t.w. de Afbramerij.
De gemeente is voornemens in deze hal een sciencentrum te gaan exploiteren en heeft daar een
bedrag van ruim € 2.200.000 voor gereserveerd.
Dat betekent dat er 5,5 miljoen euro wordt gestoken in een project, op hetzelfde moment dat de
gemeente grote tegenvallers zal moeten incasseren in het grondbedrijf, minder uitkeringen zal
ontvangen uit het gemeentefonds en dus voor zware bezuinigingen staat. Er wordt gesproken over
kleinere WMO bijdragen, sluiten van zwembaden, scholen en bibliotheken. Zoveel miljoenen steken
in een project wat geen enkele noodzaak heeft, is dat niet een verkeerd signaal?
Fundamenteel nog veel erger is het feit dat bij het onderhavige project geen ondernemingsplan te
bekennen is. Het grote gebouw (2400 m2) moet te zijner tijd in de lucht wordt gehouden door
verhuur aan een museum, kunstenaars en onderwijs. Hetgeen er op zal neerkomen dat de
gemeente, en dus de burgers van Oude IJsselstreek voor de grote exploitatie tekorten zullen
opdraaien.
Subsidies zoals deze lijken heel fraai, maar worden door de exploitatieverliezen al snel en voor vele
jaren molenstenen om de nekken van de ontvangers, de burgers van de gemeente Oude IJsselstreek.
Ons Comité vreest daarom dat met betrekking tot dit project en herhaling kan optreden van het
financieel ontspoorde beleid van de DRU Cultuurfabriek waar nu al jaarlijks 1,1 miljoen bijgelegd
moet worden.
Wij wijzen u met klem op de grote financiële risico’s op tekorten die nog vele jaren zullen optreden
en verzoeken u dit mee te nemen bij uw besluitvorming zodra dit in de vergadering van Provinciale
Staten aan de orde komt.
Hoogachtend,
Namens het
Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek

J.J. Kuit

