REACTIE VAN COMITĒVERONRUSTE BURGERS OUDE IJSSELSTREEK OP BESLUIT PROVINCIE M.B.T.
FINANCIELE POSTIE GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK.
Op 22 december 2011 hebben de Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om de gemeente
Oude IJsselstreek niet onder preventief toezicht te stellen. Aanvankelijk werd dit overwogen op
grond van een niet sluitende gemeentebegroting over 2012.
De reactie van het College bij monde van Wethouder Van Balveren was uiteraard positief. “De
Provincie wil de vinger aan de pols houden; geen probleem, dat wil de Raad ook” zo was zijn
commentaar. Tevens was hij verheugd over het vertrouwen dat de gemeente Oude IJsselstreek kreeg
van de Provincie. Dit laatste is zeer de vraag.
Hieronder volgen de conclusies die het Comité Verontruste Burgers trekt.
De Provincie heeft op 22 december 2011 schriftelijk een toelichting gegeven op haar besluit. Deze
brief geeft echter een geheel andere beeld van de situatie dan dat de Wethouder doet voorkomen.
Nadat de gedeputeerde reeds op 22 september 2011 zijn toenemende zorg over het gemeentelijke
financiële beleid had uitgesproken werd op 3 november 2011 een hierop aangepaste begroting
ingediend die nog steeds op diverse fronten gaten vertoonde. Hierop heeft op 9 december 2011 een
onderhoud plaatsgevonden tussen de Gedeputeerde, het College en de fractievoorzitters van de
Raad. Tijdens dit gesprek hebben de Collegepartijen het volste vertrouwen uitgesproken in de
aanpassingen die zijn gemaakt in de begroting. Hierbij gaan zij naar de mening van het Comité
Verontruste Burgers wederom voorbij aan de realiteit, zoals reeds eerder bleek naar aanleiding van
het door het Comité op 21 oktober 2011 uitgebrachte rapport. Ook daarover heeft tot op heden
geen inhoudelijke discussie plaatsgevonden.
De gehele brief van de Provincie straalt wantrouwen uit ten aanzien van het toekomstige financiële
beleid.
Zo worden twijfels geuit ten aanzien van de oplossing om de gemeentelijke begroting sluitend te
krijgen door in te teren op de vermogenspositie. Dit betekent dat tot en met 2015 nog eens €
6.000.000 wordt ingeteerd zodat de gemeente bij ongewijzigd beleid regelrecht toewerkt naar een
onaanvaardbaar tekort. De gemeente werkt toe naar een vermogenspositie die vergelijkbaar was
voordat de NUON gelden (€ 40.000.000) binnen waren. Daarmee zal deze douceur definitief zijn
verdampt.
De Provincie constateert dat het weerstandsvermogen nog net genoeg is om toekomstige risico’s te
dekken. Er mag dus niets meer vanaf. De Provincie neemt de begroting 2012-2015 dan ook voor
kennisgeving aan, met andere woorden, wij wachten af. Omdat er de komende jaren zal worden
ingeteerd zal dit bij voortzetting van het huidige beleid er onvermijdelijk een voor de Provincie
onaanvaardbaar tekort ontstaan.
De Provincie wil een duidelijk visie omtrent de toekomstige financiële ontwikkeling op basis van de
meerjarenbegroting. Daarbij is aangegeven dat indien de sturing niet volgens verwachting verloopt
er alternatieve dekkingsmiddelen moeten zijn. De Provincie waarschuwt de gemeente dat het
ontbreken hiervan niet zal worden getolereerd. Van alternatieve dekkingsmiddelen is thans nog niets
gebleken.
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De Provincie zet tevens twijfels bij een onvoldoende onderbouwde bezuinigingspost van € 1.540.000
met betrekking tot de zgn. Zero Base Budgettering (ZBB) en keuze zwembaden. De Provincie gaat er
vanuit dat de gemeente dit realiseert, maar de wijze waarop zij hierop reageert geven de twijfels bij
de Provincie duidelijk weer.
Vervolgens maakt de Provincie opmerkingen over het achterstallige wegenonderhoud.
Geconstateerd wordt dat een aantal beheersplannen niet aansluiten bij de daarvoor opgenomen
onderhoudsvoorzieningen. Daarbij komt dat een in 2012 geplande verhoging van deze voorziening
met € 290.000 is teruggedraaid. De Provincie waarschuwt de gemeente voor het ontstaan van
achterstallig onderhoud met als gevolg een kapitaalvernietigingsslag. Zij manen de gemeente
hiervoor een oplossing e zoeken.
Tevens constateert de Provincie een toekomstig tekort op de voorziening rioleringsonderhoud. De
noodzakelijk verhoging van het tarief wordt in 2012 niet doorgevoerd. De Provincie verzoekt de
gemeente ook deze leemte op te lossen. Inmiddels heeft de gemeente de oplossing gezocht door te
stellen dat de onderhoudskosten jaarlijks geen € 5.000.000, maar slechts ruim € 3.500.000 bedragen.
Zulks in tegenstelling tot de oorspronkelijk begrote en door de raad vastgestelde bedragen. Door af
te wijken van oorspronkelijke uitgangspunten kan men op deze wijze ieder tekort “recht rekenen”.
Deze oplossing zal de Provincie ongetwijfeld niet hebben bedoeld.
Met betrekking tot de geplande investeringen probeert het College weg te komen met het argument
dat het hier “slechts” een wensenlijst is. Echter de hieraan verbonden kapitaalslasten, die naar de
mening van het Comité onvolledig zijn, worden door de Provincie hoger beoordeelt dan het
beschikbare budget. Met exploitatielasten, die er wel zijn, is geen enkele rekening gehouden. Bij
uitvoering van dit wensenlijstje zal derhalve een financieel tekort ontstaan.
Waar in dit kader de Provincie (nog) geen aandacht aan besteedt zijn de reeds aangegane
verplichtingen c.q. voornemens gaat de gemeente stug door met de ontwikkeling. Hieronder enkele
voorbeelden:
- De aankoop van de onroerende goederen van BOEI
- De opzet van een hotelexploitatie
- Plannen Afbramerij een SSP hal
- Kosten restauratie Badkuipenfabriek
- Gevolgen van aangegane overeenkomst met Huntenkunst
Het Comité Verontruste Burgers heeft met inachtneming van de Wet Openbaarheid van Bestuur
gevraagd naar financiële onderbouwingen, waaronder begrepen exploitatiegegevens van
bovengenoemde projecten. Tot op heden heeft het Comité daarop geen antwoord gekregen en het
lijkt erop dat het College beantwoording van deze vragen tot de uiterste datum (overigens binnen de
wettelijke kaders) uitstelt. Indien de bovengenoemde investeringen en exploitatiekosten
werkelijkheid worden zal dit leiden tot een verdere uitholling van de gemeentelijke financiële
positie. De Provincie laat ook hier haar ongerustheid blijken.
De Gemeente heeft toegezegd dat zij de Provincie gedurende het jaar 2012 op de hoogte houdt van
de financiële ontwikkelingen binnen de gemeente. Hierbij verlangt de Provincie een ingrijpende
aanpassing van de organisatie. Het ligt voor de hand dat de Provincie deze toezegging heeft
afgedwongen teneinde te voorkomen dat de gemeente Oude IJsselstreek alsnog onder Preventief
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Toezicht zou worden geplaatst. Met andere woorden de Provincie is wantrouwend, maar de
begroting sluit naar de letter van de regelgeving en zij geeft daarom de gemeente Oude IJsselstreek
het voordeel van de twijfel.
Al met al een penibele situatie. De klok staat op vijf voor twaalf. Dit was de strekking van hetgeen het
Comité bedoelde aan te geven.
Thans kan worden geconcludeerd dat de Provincie op veel punten de kritiekpunten van het Comité
deelt. Het College staat in feite onder curatele, maar nog niet officieel.
22 december 2011.
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