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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, graag vraag ik u hierbij
weer om uw aandacht voor het Winterswijks Belang nieuws van de afgelopen maand.

Terugblik op de kaderstelling 29 en 30-05-2013
door Henk Jan Tannemaat
De vorige raadsvergadering was weer de vergadering met de kadernota. In
de kadernota geeft het college de koers aan zoals met de raad is
afgesproken voor 2014 en verder. De kadernota is eigenlijk lokaal wat
Prinsjesdag voor de landelijke politiek is. Ieder partij geeft commentaar
op de nota en stelt de kaders bij. Onderstaand leest u het betoog dat ik
heb voorgelezen namens Winterswijks Belang. We hebben dit samen
met fractie en commissieleden besproken en zo afgestemd met elkaar.
Om u een indruk te geven van de inhoud ziet u de gehele termijn van
Winterswijks Belang, misschien beetje saai, maar zo ziet u wel precies
wat er op zo’n vergadering door Winterswijks Belang naar voren wordt
gebracht!
“Voor WB blijft ondanks de economische tegenwind de uitgezette stip
aan de horizon ons kompas waarop we koersen. We blijven kijken naar mogelijkheden om
Winterswijk vooruit te stuwen en geloven dat door plannen te maken en ideeën te
ontwikkelen er nog genoeg mogelijk is. Een goed voorbeeld is het plan, de ontwikkeling en
uiteindelijke de realisatie van Villa Mondriaan. WB heeft hier aan de wieg gestaan en
omarmde dit onderdeel van het museaal concept vanaf het begin. En nu is het een feit! Het
museum staat er en is zelfs door prinses Beatrix geopend. Het succesverhaal van Villa
Mondriaan heeft vele vaders, maar de vastberadenheid om samen te gaan voor een
ogenschijnlijk moeilijk te realiseren doel, hoort bij WB en is ook een wezenlijk onderdeel van
onze kernwaarden. Laat je nooit afleiden door wat niet kan, maar focus je hoe het wel kan!
Terug naar de inhoud van deze kadernota.
Het is voor WB een groot dilemma om deze kadernota inhoudelijk goed te kunnen
beoordelen als je weet dat de begroting die straks volgt aan alle kanten nog zal wijzigen
door Haagse maatregelen. Het gebrek aan doorvoeren van vele noodzakelijke hervormingen
en de wil om belangrijke politieke issues voortvarend aan te pakken, stranden door

partijpolitiek en gebrek aan visie. Zeer teleurstellend dat dit in deze moeilijke
tijden zwaarder weegt bij de landelijke VVD en PvdA, dan de behoefte aan
resultaat.
WB heeft bij sommige programma’s wat op te merken of aan te vullen:
Programma 1: Bestuur en Veiligheid
Winterswijks Belang wil graag de opmerking plaatsen dat in het cluster Bestuur, het eerste
kader, zou mogen worden aangepast. Hier wordt gesproken over opnieuw invoeren van de
ronde tafel gesprekken. Dit bevreemdt ons omdat voor WB deze ronde tafel gesprekken
nooit zijn weggeweest. Het blijft een belangrijk instrument om bij aanvang van nieuw beleid
ons oor te luister te leggen bij alle maatschappelijk betrokken organisaties.
Programma 2: Dienstverlening en Organisatie
Winterswijks Belang is zich terdege bewust van het feit dat onze eis om eerst te bezuinigen
op de eigen organisatie zo langzamerhand leidt tot krapte in de personele bezetting en een
erg hoge werkdruk tot gevolg kan hebben. We zijn bijzonder te spreken over de
voortvarendheid waarmee iedereen in de organisatie dit onderwerp heeft opgepakt en naar
beste kunnen heeft vormgegeven. Dat de bodem in zicht is weet ook WB. Zeker met het oog
op de aanstaande transities wil WB het college vragen om nu te kijken of het niet beter is om
het zwaartepunt te verleggen van uitstroom naar omscholing. Dit mede gezien het feit dat de
pensioengrens is opgetrokken.
Het is voor WB onacceptabel dat we het aantal E-diensten niet kunnen uitbreiden, ten
gevolge van krapte in het personeel. Terwijl er miljoenen zijn geïnvesteerd in automatisering
om een dienstverlenende, klantgerichte en moderne overheid te zijn. Dit gaat wat ons betreft
wringen en we vragen het college om binnen de mogelijkheden te zoeken naar oplossingen.
Zeker nu de digitale dienstverlening op pagina 6 vermeldt wordt in het lijstje van prioritaire
uitgangspunten. We denken bijvoorbeeld aan het aanpassen vd openingstijden.
Programma 3: Integrale Handhaving
In het kader wordt gesproken over verdere deregulering. WB is hier een voorstander van. Als
echter deregulering leidt tot meer handhaving en dus hogere kosten met zich meebrengt is
dit een verkeerd signaal.
Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling en de kom
WB heeft nog enkele vragen over het parkeren in ons
centrum. We willen weten of het parkeersysteem voldoet aan
de verwachtingen en of deze nog wordt uitgebreid. Het is
ons inziens een prima service aan de vele bezoekers en
consumenten van ons winkelcentrum. Als tweede wil WB
weten of de parkeerbehoefte op korte termijn voldoende is.
Graag een reactie op de vraag of het tijdelijk aanleggen van
een parkeermogelijkheid achter de Driemark niet gunstig
zou uitpakken, zeker gezien het feit dat Villa Mondriaan ook voor de nodige drukte zal
zorgen. De tijdelijke parkeerplaats op de kop van de Meddosestraat heeft bewezen dat dit
soort beslissingen zeer goed kunnen uitpakken. Daarbij komt dat er voorlopig geen behoefte
blijkt te zijn aan bouwen op het Driemarkterrein. Dan liever een deel van de grond inzetten
op deze manier.
Programma 5: Innovatie, Duurzame Energie en Milieu
Een wel zeer mager programma momenteel. Toch wil WB, ondanks de economische
tegenwind, weten of er geen mogelijkheden zijn voor de inwoners van Winterswijk om de

bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Er staan zeer veel huizen
in de verkoop en nieuwbouw is momenteel niet de oplossing. WB wil
mogelijkheden zien voor burgers om hun eigen woning ( al dan niet te
koop staand ) te verduurzamen. We denken aan dubbel glas maar ook
spouwmuur-, dak- en vloerisolatie. Zo weten we dat veel
energiemaatschappijen regelingen aanbieden aan klanten. Wat kan de
gemeente op dit gebied voor onze burgers betekenen?
Programma 6: Sport, Kunst en Cultuur
De suggestie van dhr. van Lith, gedaan op de gezamenlijke
commissievergadering vorige week, om meer aandacht te schenken aan erfgoed spreekt ons
niet alleen aan, maar zouden we ook graag geëffectueerd zien. Het vermelden van de
benaming ´erfgoed´ geeft aan dat Winterswijk oog heeft voor het verleden en hier prudent
mee wil omgaan.
Een ander onderwerp is Archeus. WB vraagt van het college volle inzet om samen met
Archeus te komen tot de gewenste ontwikkeling.
Programma 7: Financiën en Intergemeentelijke Samenwerking
In het cluster gemeentelijke financiën kan WB zich goed vinden. Ook voor het kader waarin
staat dat de OZB-baten in de begroting van 2014 worden gefixeerd.
Bij het cluster intergemeentelijke samenwerking staan zaken genoemd die WB van harte
omarmt. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking leidt tot kostenbesparingen. WB wil het
college expliciet op het hart drukken dat wij niet willen wachten op partijen die nog
bezwaren hebben of zand in de motor willen strooien. M.a.w.: werk samen met gemeenten
die ook graag willen en laat twijfelaars of achterblijvers los. We moeten door en willen verder
bouwen aan de intergemeentelijke samenwerking en niet om de haverklap een bouwstop!
Programma 8: Landelijk Gebied
In het cluster toeristische versterking staat de toeristenbelasting. WB wil graag vasthouden
aan de gemaakte afspraken tot 2016 indien er geen nieuw beleid wordt voorgesteld. M.a.w.:
WB wil graag haar medewerking verlenen aan de zoektocht naar een herverdeling cq andere
opzet van de toeristenbelasting. Een evenredige bijdrage van een grotere groep
belanghebbenden cq betalers kan de financiële druk bij de logiesverstrekkende bedrijven
verlichten. Uitgangspunt blijft dat de opbrengst voor de gemeente niet terugloopt.
Winterswijk is een toeristische trekpleister in de Achterhoek en we zullen deze positie
moeten vasthouden in de toekomst. Daar is geld voor nodig.
Tot slot over programma 8: Het moet ons van het hart dat, als je agrariër bent in Winterswijk,
je met deze kadernota wel erg summier bediend bent. Dit terwijl het buitengebied volop in
beweging is. We noemen de turboverkaveling of GLB pilot.
Programma 9: Jeugd en Onderwijs
We zijn erg tevreden met het kader dat onderwijs in de
buurtschappen aanwezig is en dat het uitgangspunt de
kwaliteit van het onderwijs is en het aantal kinderen niet
voorop staat. Het dalend aantal kinderen veroorzaakt
door de krimp blijft natuurlijk wel een probleem, maar de
toezegging dat voor dit probleem een passende
oplossing komt is gemaakt.
Gezien onze ligging aan de grens en de kansen op de
arbeidsmarkt vindt WB dat de gemeente een rol zou

moeten spelen in het stimuleren van scholieren en scholen om nadrukkelijker te kiezen voor
de Duitse taal. Graag uw reactie.
Dan nog de zorgplicht voor het leerlingenvervoer. Deze is aangepast in die zin dat aan
leerlingen in het voortgezet onderwijs die geen beperking hebben, geen vervoersvergoeding
hoeft worden verstrekt. Veel van deze leerlingen ontvangen deze vergoeding nog vanuit
sociale overwegingen. Wat zijn deze sociale overwegingen en om hoeveel kinderen gaat het?
Programma 10: Maatschappelijke Participatie en
Zorg
Zeer terecht vermeldt u dat op dit moment er nog veel
onduidelijkheid is over de taken die gemeenten
toekomen en de daarbij behorende voorwaarden. Dit
maakt het voor WB erg lastig inhoudelijk te reageren.
Wat we ook zeggen, straks is het weer achterhaald door
de werkelijkheid van dat moment. Als gouden basisregel hanteert WB echter wel het
volgende: er kan niet meer geld worden uitgegeven dan erin komt! We realiseren ons dat
het sociale domein steeds belangrijker wordt, maar dit neemt niet weg dat er ook voor
andere programma’s geld moet zijn voor noodzakelijke investeringen.
Het kader waarin u aangeeft dat de gemeente het SKB actief zal faciliteren om ervoor te
zorgen dat het SKB als ziekenhuisvoorziening in Winterswijk gehandhaafd blijft is ons veel te
vrijblijvend. We verwachten een proactieve inzet van het college met een duidelijke dialoog.
Graag hierop een reactie.
Programma 11: Werk en Inkomen
Hetgeen vermeld staat in de kadernota kunnen wij ondersteunen. Ook hiervoor geldt dat wij
niet goed kunnen inschatten wat er allemaal nog uit Den Haag onze kant opkomt.
Programma 12: Economie en Bedrijvigheid
Winterswijks Belang wil graag dat het college uitzoekt wat de mogelijkheden
zijn om de kern van Winterswijk te voorzien van WIFI. Dat kan in
samenwerking met de organisaties op economisch gebied zoals ABHcity en
Owin. Belangrijk want we moeten onze sterke positie als aantrekkelijke
winkelplaats en regionale trekker vasthouden. Naast de al genoemde
parkeervoorzieningen pleit WB ook voor invoering van een parkeer app.
Bijblijven en aanhaken op de steeds meer “multimedia ingestelde”
consument is een must.
Ik sluit af:
Met zoeven genoemde aanvullingen ziet WB in deze kadernota voldoende
mogelijkheden om ook in 2014, binnen de economisch strak aangebonden
marges, datgene te doen waardoor Winterswijk een plaats blijft waar het
prettig wonen, werken en recreëren is!”

Actualiteit door Rik Gommers
De kaderstelling door de gemeenteraad. Ieder jaar weer een belangrijke stap,
ook voor het college.
In de voorbereiding doen wij namelijk een inhoudelijk voorstel aan de raad.
Daar wordt dan vervolgens intensief over gediscussieerd. Omdat veel van de
discussie hierover natuurlijk buiten de raadszaal plaatsvindt, vind ik de
behandeling in de commissie- en raadsvergaderingen wel eens wat mager. Als ik zeg buiten
de raadszaal, heb ik het niet over de achterkamertjes, maar over de discussie met
belangenverenigingen, sportverenigingen, buurtverenigingen, zorginstellingen, denktanks,
bezorgde personeelsleden van zorginstellingen en de mensen die we bij onze straatacties
spreken natuurlijk. Alhoewel het natuurlijk praktisch niet mogelijk is om met zijn allen tegelijk
in discussie te gaan tijdens de raadsvergadering, is het gevolg wel dat de uiteindelijke
behandeling wel een erg georkestreerde indruk maakt, iets wat ik altijd jammer blijf vinden.
Terug naar de inhoud. Als collegelid blijf ik benadrukken dat we als
Winterswijk keuzes hebben gemaakt en doelen gesteld in onze toekomstvisie
en dat het onze taak is die zo spoedig mogelijk te realiseren. De focus ligt
dus op realiseren, op de dingen die je doet en gaat doen. Samen met
burgers en instellingen. Maar aangezien ook in Winterswijk het geld schaars
is en de budgetten onder druk staan, kunnen we niet alles tegelijk. Dat
dwingt soms tot lastige keuzes natuurlijk. Dat zal
moeten en dat snapt ook iedereen, maar niet
zonder de blik op de toekomst. We blijven met volle energie daar
aan werken; juist in tijden van crisis. Me dunkt dat we als
Winterswijk er niet alleen hard aan werken, maar ook het nodige
realiseren!

Straatactie WB 26-05-2013
door Ruth van der Meulen
Op zondag 26 mei was het koopzondag in Winterswijk. Voor ons een mooie
gelegenheid om 5 stellingen met betrekking tot Winterswijk aan het
winkelend publiek voor te leggen. Niet alleen een nuttige manier om
informatie te verzamelen maar vooral ook een leuke gelegenheid om in gesprek te komen
met Jan en Alleman die in Winterswijk rondlopen. De stellingen waren vooral gericht op de
Winterswijkers maar ondertussen hebben we ons oor ook te luisteren gelegd bij de
bezoekers van Nederlandse en Duitse zijde van
de grens.
In totaal hebben we 184 mensen ondervraagd,
waarbij er slechts enkelen niet mee wilden doen.
Onze “nieuwe formule” van 5 stellingen die
slechts met ja/nee beantwoord hoefden te
worden, sloten goed aan bij waar het publiek aan
mee wilde werken.

De resultaten waren als volgt :
Winterswijk moet gratis parkeren in stand houden
SKB moet als volwaardig ziekenhuis voor Winterswijk behouden blijven
De kleinschaligheid van Winterswijk is een pluspunt,
samenwerking met overige gemeenten is prima maar een fusie is niet gewenst
Lokale belangen worden het best vertegenwoordigd door een lokale partij
Nu geen nieuwbouw in Winterswijk, eerst de huidige leegstand bestrijden

93% ja
96% ja
80% ja
70% ja
80% ja

Na de zomer gaan we weer verder met onze straatacties. Naast onze eigen
brainstormavonden geven dit soort cijfers ons een goede input voor het schrijven van het
verkiezingsprogramma.

Fractie neemt afscheid van Dirk Willink 31-05-2013
door Ruth van der Meulen
Op een mooie vrijdagavond hebben we
als fractie officieel afscheid genomen
van Dirk Willink, tot 1 januari 2013
fractievoorzitter van WB. De fractie
bood hem een gezellig etentje bij de
Strandlodge aan waarbij zowel Henk
Jan als Dirk herinneringen ophaalden
aan de goede tijd die we samen met
elkaar doorgebracht hebben, de vele
goede en vernieuwende dingen die Dirk
voor WB heeft gerealiseerd en de plezierige manier waarop dat gegaan is. Dirk gaf daarbij
aan dat hij inmiddels blij is van het juk van de politiek verlost te zijn en nu beter gas kan
geven op goede projecten voor Winterswijk. In die zin is hij niet uit beeld voor Winterswijk
en daar zijn we blij om!

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!

