
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      oktober 2012 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
 
Omdat de afgelopen maand voor ons helemaal in het teken van de begroting heeft gestaan, 
is deze nieuwsbrief uitsluitend daar aan gewijd. Omdat wij het belangrijk vinden dat u zo snel 
mogelijk hierover wordt geïnformeerd ziet deze nieuwsbrief er wellicht iets saaier uit. De 
inhoud echter is zeer belangrijk en het lezen waard!!! 
 

 

Terugblik op de begrotingsbehandeling 2013 – 2016 
door Dirk Willink 
 
Omdat de coalitie tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar bijna viel 
hebben we dit keer veel tijd en energie aan uitgebreid overleg in het 

voortraject besteed. De financiële situatie van Winterswijk maakt ook dat dat echt 
noodzakelijk is.   Door een stapeling van tegenvallers is de situatie aanmerkelijk verslechterd 
ten opzichte van een jaar geleden. De problemen starten met het feit dat Winterswijk 
decennia lang de gelden voor Onderwijs Huisvesting aan haar Algemene Middelen heeft 
toegevoegd en daarmee een grote achterstand heeft opgebouwd. Sinds de vorige termijn 
wordt er hard aan gewerkt om de achterstand weg te werken met het nieuwe Komrij  College 
en de nog te bouwen Sint Jozef School en Impuls Oost in de Pelkwijk. Deze maken echter wel 
dat we grote kapitaallasten op ons bord krijgen. Deze last uit het verleden was onafwendbaar 
en allang bekend. Dat geldt niet voor de herstructureringsbijdrage voor Hameland van 6,4 
miljoen euro. De noodzaak van herstructurering wordt door niemand betwist maar het kost 
wel veel geld door de ruime cao voorwaarden van de werknemers. De bijdrage is binnen het 
Kunduz akkoord dit voorjaar geschrapt en niet teruggebracht binnen het nieuwe 
regeringsakkoord. Ten derde zijn de kosten ten gevolge van de Bijstand hard aan het 
toenemen en voorzien we door de huidige economische ontwikkelingen ook nog geen 
spoedige afname. Tenslotte heeft de regering ook besloten om te bezuinigen op de 
Algemene Uitkering aan gemeenten. Dit samen maakt dat er een enorm tekort op de 
begroting voor de komende jaren is ontstaan. 
Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar heeft het CDA een motie ingediend waarin 
gesteld werd dat van het eerst komende jaar de begroting incidenteel en structureel gedekt 



dienen te zijn. Ik heb toen al namens WB gezegd dat wij de ambitie steunen maar dat deze 
motie bij zwaar weer niet realistisch is. De motie is door de Raad toen aanvaard. Gezien de 
enorme verslechtering van de financiële situatie was dit doel nu al niet meer haalbaar. 
Het College had in haar dekkingsvoorstel ruime bezuinigingen voorgesteld voor de komende 
jaren. De volgende korting (vanaf 2015) op de culturele instellingen (bibliotheek, 
muziekschool en schouwburg) kreeg daarbij de meeste aandacht terwijl die voor alle 
instellingen die in Winterswijk een gemeentelijke bijdrage ontvangen bedoeld was. Helaas 
geeft de gemeentelijke communicatie zélf aanleiding voor dit misverstand. Ook het stoppen 
van het Monumenten budget kon op veel publieke weerstand rekenen. Verder werden er 
talrijke posten afgeroomd of uitgesteld waardoor uiteindelijk ruim 11 miljoen wordt 
bezuinigd in de komende 4 jaar in het collegevoorstel. 
In reactie op het college voorstel hebben we een uitstekende inspraak avond gehad waar 
weer ruim gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om de raad te overtuigen van de 
mogelijke gevolgen van het voorgenomen beleid. Er werd met veel respect voor ieders 
standpunt en begrip voor de financiële positie van de gemeente gesproken over de 
consequenties. Ik denk dat we trots mogen zijn als Winterswijk op een dergelijk constructief 
overleg en naar later ook bleek invloedrijke avond zonder dat er een onvertogen woord 
gevallen is. 
Daarna is het coalitieoverleg tussen CDA, VVD en Winterswijks Belang gestart om te kijken of 
wij samen een voorstel konden maken dat de bezuinigingen anders invult en tevens meer 
recht doet aan de toekomstvisie op Winterswijk maar bovendien ook tot een sterkere 
verbetering van de financiële positie van Winterswijk kan leiden. Net als bij de regerings 
onderhandelingen tussen PvdA en VVD bracht iedere partij zijn eigen voorkeuren in met 
respect voor de keuze van de ander. Na een flink aantal bijeenkomsten, waarbij de ramen 
ook nog wel eens beslagen zijn geraakt, hebben we uiteindelijk een voorstel ontwikkeld 
waarin elke partij zijn eigen plussen en minnen kon herkennen maar bovendien aan de 
eerder genoemde doelstellingen werd voldaan. 
Voor Winterswijks Belang geldt dat partijen die druk bezig zijn een eerder opgelegde 
bezuiniging te realiseren nu niet een volgende bezuiniging krijgen opgelegd. Dit werkt 
demotiverend, is bedreigend voor het resultaat van de eerdere taakstelling, niet fatsoenlijk 
naar de betrokkenen en kan beschadigend zijn voor de constructieve houding zoals wij die 
tot nu toe hebben ontmoet. Daarmee zijn voor ons de bibliotheek, muziekschool 
BoogieWoogie, schouwburg de Storm evenals de ambtelijke organisatie zelf niet opnieuw 
aan de beurt. Voor al deze partijen geldt naar onze mening dat hun voortbestaan / effectief 
functioneren dan in het geding zou kunnen komen. 
In Winterswijk is ten gevolge van de aandacht van Winterswijks Belang voor Cultuur Historie 
er een grote belangstelling voor dit onderwerp ontstaan en wordt het belang er van door 
veel inwoners onderstreept. Dat ook buiten Winterswijk wordt gesignaleerd hoe wij hiermee 
om gaan mag blijken uit de vele nominaties voor prestigieuze prijzen die Winterswijk ten 
deel vallen. Daarom viel het opnieuw wegbezuinigen van de 38.000 euro voor 
monumentenbeleid door het College ons rauw op de maag. Gelukkig hebben wij het bedrag 
kunnen behouden en zelfs verhogen tot 50.000 euro per jaar tijdens de onderhandelingen. 
Dit bedrag wordt bovendien door de Provincie verdubbeld. In het verlengde van dit besluit 
hebben we ook een bijdrage voor herstel van de Jacobus toren ter beschikking gesteld. 
Binnen de bezuinigingen op Freriks hebben we 65.000 euro per jaar ter beschikking kunnen 
stellen voor Villa Mondriaan. Dit klinkt voor veel mensen “raar” maar is het zeker niet. 



Voorheen gaven we namelijk 160.000 euro per jaar uit aan Freriks en alle activiteiten die daar 
binnen en buiten de muren van het pand plaatsvonden. Binnen het Museaal Concept is het 
plan voor de museumlocatie in de Meddosestraat  / Laan van Hilbelink en Villa Mondriaan nu 
binnen handbereik gekomen. De totale kosten voor deze twee initiatieven nemen daarmee af 
tot 90.000 euro per jaar (dus 70.000 euro bezuinigd) terwijl we denken de potentie qua 
bezoekersstromen voor Winterswijk hiermee aanzienlijk te hebben vergroot. Als derde tak 
van het Museaal Concept wordt gewerkt aan het bidbook van Terra Temporalis. Dit is ook wel 
bekend als het museum van het landschap en wordt bij de Steengroeve gepositioneerd in 
onze visie. Het tijdspad voor dit plan is veel langer. 
Winterswijks Belang vond het een onwenselijke situatie om de fractiebudgetten te halveren. 
Van deze vergoeding worden ondersteunende bijeenkomsten voor raads- en 
commissieleden en hun scholing/ontwikkeling bekostigd. Daarnaast gebruiken wij deze 
gelden om met de burgers van Winterswijk te kunnen communiceren via de media en op 
bijeenkomsten. Als dit budget halveert zullen we nog meer zelf moeten betalen, terwijl de 
raadsledenvergoeding  (waarop we eerder al hebben gekort) ook zeer beperkt is voor de vele 
uren die we maken. Het is ons gelukkig gelukt de budgetten ongewijzigd te handhaven. 
Maar hoe hebben we dan toch de begroting verbeterd met al deze uitgaven zal u zich 
afvragen. Dat hebben we op verschillende manieren gedaan waarbij we wel altijd hebben 
geprobeerd de pijn eerlijk te delen. 
Ten eerste hebben we besloten de OZB opbrengst met 300.000 euro te verhogen ten 
opzichte van onze afspraak uit het coalitie akkoord. Dit heeft een grote structurele 
verbetering van de positie van de gemeente tot gevolg en vonden we een rechtvaardige 
verhoging om daarmee de vele Winterswijkse voorzieningen in stand te kunnen houden. Per 
gezin komt dit op 18 - 25 euro verhoging per jaar uit. 
Het Winterswijks minimabeleid kent een eigen boven wettelijk deel dat wij in de vorige 
periode hebben ingevoerd. Hiervoor worden extra’s in de wit- en bruingoed sfeer en 
contributies van verenigingen ed. van betaald. Omdat volledig te kunnen handhaven stelde 
het College een verhoging van 3 ton voor. Dit is teruggebracht tot een verhoging van 
200.000 voor 2013. 
We hebben besloten een extra  100.000 euro te bezuinigen op het onderhoud van wegen en 
groen. Dit is het contract met de ROVA. Daarnaast is de bezuiniging na 2015 op de 
instellingen verlaagd van 300.000 naar 150.000 euro en ligt de eerste focus daarvoor op de 
andere instellingen (dan de culturele) die een financiële bijdrage van de gemeente 
ontvangen. Vooruitlopend op deze bezuiniging hebben we voor 2013 al tot een bezuiniging 
van 20.000 euro op het budget van 331.000 voor zwembad Jaspers  besloten. Op projecten in 
de openbare ruimte (wegenverbetering ed.) wordt de komende 4 jaar 1,7 miljoen euro 
minder uitgegeven dan begroot. Tenslotte zal het budget voor WCL in 2014 niet verhoogd 
worden.  
Dit alles samen met nog enkele boekhoudkundige aanpassingen (scholenbouwbudget in de 
begroting opnemen als er ook betaald moet worden) maakt dat we zo ruim 13 miljoen euro 
in de komende 4 jaren besparen. We sluiten daarmee 2013 en 2014 nog steeds met een fors 
tekort af (samen 7,5 miljoen negatief) maar hebben in 2015 en 2016 weer een overschot van 
ruim ¾ miljoen. 
Tijdens de laatste avond van de begrotingsbehandeling leek het even zelfs mogelijk dat ook 
de PvdA en PW het coalitievoorstel wilden gaan steunen, maar uiteindelijk deed alleen PW 
dat. De door de PvdA gevraagde concessie over het minimabeleid was voor de VVD 



onverteerbaar. Zo is toch in behoorlijke eendrachtigheid tot een bezuiniging besloten die 
haar gelijke binnen Winterswijk niet kent. Het heeft veel tijd en energie gekost maar is zeker 
in het Belang van Winterswijk! 
 
 

 
 

Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het 
reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u 
de nieuwsbrief met interesse gelezen heeft. 
 
Graag tot de volgende keer!  

 
 


