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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, graag vraag ik uw aandacht
voor het Winterswijks Belang nieuws van de afgelopen maand. Dit is weer de eerste “normale
nieuwsbrief” na de zomervakantie.

Terugblik op de raadsvergadering 19-09-2013
door Henk Jan Tannemaat
(e)moties
In de afgelopen raadsvergadering heeft Winterswijks Belang gebruik gemaakt
van het vragenhalfuurtje voor raadsleden. In dit half uurtje kunnen raadsleden
vragen stellen aan het college over zaken die spelen in de
Winterswijkse samenleving. Zo kreeg de fractie van
Winterswijks Belang regelmatig vragen over de rommelige
omgeving rond de Villa op de Peperbus. Mensen willen graag
weten wanneer de boel nu eens af is en wanneer het er
eindelijk eens netjes bij komt te liggen. Een terechte vraag,
zeker omdat er door de gemeente destijds ook hulp is aangeboden om de villa sneller op te
knappen. Zeker met dit gegeven in het achterhoofd mag men ook wat
daadkracht verwachten. Ook maakte men zich zorgen over de oude
juwelierszaak op de hoek van de Meddosestraat. Die mag niet de oude rol
van de villa op de Peperbus gaan overnemen! Onze vragen werden
raadsbreed gesteund en het college antwoordde bij monde van wethouder
Gommers, dat er gesprekken plaatsvinden en er gezocht wordt naar een
spoedige en finale oplossing. Winterswijks Belang houdt de vinger aan de
pols! De PvdA kwam met een motie die Winterswijks Belang bij voorbaat al
niet zou gaan steunen over de huishoudelijke hulp in het kader van de
WMO. Ons college heeft op dit gebied een duidelijke lijn ingezet, geheel in
overeenstemming met de opdracht van de coalitiepartijen. Nadat de PvdA van het college
(nogmaals) de duidelijke garantie had gekregen trok men de motie weer in waardoor het
agendapunt afgehandeld kon worden. Hetzelfde gold in mindere mate voor de SP. Nadat
men een schorsing hadden aangevraagd omdat er veel vragen gerezen waren bij de SP, was
het college bij monde van wethouder Saris snel in staat om de zaken wederom duidelijk uit
te leggen. Jammer genoeg bleek het voor de SP niet voldoende om het WMO beleid van het

college te ondersteunen.
Een ander motie van de PvdA en PW over de onwenselijkheid om in Winterswijk te gaan
zoeken naar schaliegas, kon op steun van Winterswijks Belang rekenen. Hoewel de landelijke
overheid deze motie kan overrulen en Winterswijk kan verplichten zich te onderwerpen aan
het zoeken naar schaliegas vonden wij de symboolwaarde groot genoeg om in te stemmen.

Bijeenkomst ‘Samen Anders’ 10-09-2013
door Helma Lichtenbarg
Deze bijeenkomst over de krimp en de gevolgen voor de Achterhoek werd
gehouden op dinsdag 10 september in het Gerrit Komrij College in
Winterswijk als eerste van drie bijeenkomsten in de Achterhoek. Openbaar karakter, opkomst
ca. 200 Achterhoekers.
Doel van de bijeenkomst was om met een breed publiek aan vooral burgers te brainstormen
over de krimp. Daarbij stonden de vragen centraal: 1. Wat merkt u van de krimp, 2. Wat moet
er gedaan worden en 3. Wat doet u zelf en welke middelen heeft u hiervoor nodig.
In drie sessies waarin steeds 1 vraag centraal stond kon men groepsgewijs brainstormen en
de uitkomsten hiervan op een papieren tafelkleed zetten. Per sessie werd men verzocht van
tafel en tafelgenoten te wisselen om een zo gevarieerd mogelijke discussie op gang te
brengen.
De krimp is reeds een heel aantal jaren gaande en merkbaar in nagenoeg alle sectoren en op
alle gebied. Door de crisis echter, komt de krimp nog harder
aan.
Dat de krimp er is, is een feit. De krimp is een onomkeerbaar
gegeven. We kunnen er niets aan doen, er worden nu eenmaal
minder kinderen geboren en de bevolkingspiramide heeft zich
in de loop der jaren omgekeerd van een grote groep jeugdigen
als stevige onderlaag en een kleine top met ouderen tot een grote groep ouderen aan de
bovenzijde en slechts een kleine aanwas ‘jong’ onderaan.
Krimp is in deze overbevolkte wereld misschien ook helemaal niet erg, we moeten er alleen
beter mee leren omgaan, of op anticiperen. Zo moeten we accepteren dat bijv. niet alle
basisscholen open kunnen blijven en dat ouderen langer zelfredzaam zullen moeten zijn.
Maar ook een dalend aantal beroepskrachten die wel bijv. de groter wordende groep
ouderen en hulpbehoevenden zullen moeten verzorgen. Tel daarbij het woningbestand wat
wellicht niet meer geheel verkocht en/of bewoond gaat worden, de wet- en regelgeving, de
‘slechte’ bereikbaarheid van de Achterhoek, de noodzaak voor het doortrekken van de A18
en de wens om dubbelspoor te realiseren, de huidige economische malaise en er zijn
ingrediënten te over voor stevige discussies. Op zulke momenten vindt iedereen wel wat,
maar doorgaans gaat het toch over de eigen ervaringen en de eigen achtertuin.
Er zijn zeker concrete en realiseerbare ideeën ter tafel gekomen, maar mijn grootste zorg
daarbij is dan: wie gaat dit nu daadwerkelijk oppakken, financieren en realiseren? Persoonlijk
ben ik van mening dat wij als Winterswijks Belang, als Gemeente
Winterswijk, alvast op onderwerpen moeten voorsorteren en in de lijn
van ‘de krimp’ moeten denken om Winterswijk toekomst- en
levensloopbestendig te maken. Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Commissiepresentaties 12-09-2013 en 26-09-2013
door Ruth van der Meulen
Stichting Cultureel Centrum Winterswijk
Zeer regelmatig worden wij als raads- en commissieleden bijgepraat door
Ineke van Empel, directeur van theater De Storm. Deze avond waren wij te gast in het theater
en werden door Fons Cateau, als voorzitter van het bestuur van De Stichting Cultureel
Centrum Winterswijk op de hoogte gesteld van de ins- en outs van het theater in het
afgelopen jaar, het heden en vooral : de plannen voor de toekomst. Het theater wil een
gastvrij huis voor de kunst zijn, laagdrempelig,
vertrouwd maar ook vernieuwend, met een
breed gevarieerd aanbod en met een flexibele,
servicegerichte, professionele en financieel
gezonde organisatie. Het is voor ons als
raadsleden bijzonder interessant om te zien
hoe een organisatie als deze zich ( aanvankelijk
vooral onder druk van de bezuinigingen )
ontpopt heeft tot een zelfstandige,
marktgerichte, “lean en meane” organisatie, die
steeds weer de schouders eronder zet, de
uitdaging opzoekt en aangaat, vernieuwend te werk gaat en daarmee prima resultaten boekt!
Er zit groei in de Storm en eind dit jaar komt het bestuur met een nieuw sponsorplan om de
gewenste aandachtspunten voor de toekomst te kunnen realiseren : een aantal
theatertechnisch noodzakelijke vervangingen en het in goed conditie houden van het
gebouw. Op de door de Storm ingeslagen weg, is de huidige subsidie door de gemeente
noodzakelijk maar ook voldoende. En dat horen we als bestuur natuurlijk maar al te graag….

Plannen Gezondheidspark SKB
In vervolg op alle commotie die in 2012 ontstond toen er sprake was van een dreigend
vertrek van het SKB uit Winterswijk, zijn er plannen gerezen om in Winterswijk, bij het SKB (
Arrisveld/ Coberco terrein/Beatrixpark ) een zogeheten “Gezondheidspark” aan te leggen.
Onder aanvoering van prof. Riek Bakker ( stedenbouwkundige, o.a. betrokken bij de Kop van
Zuid in Rotterdam ) is een werkgroep aan de slag gegaan waarin het SKB samen met externe
partners uit het bedrijfsleven, zorgverzekeraars en de gemeente, is gaan brainstormen over
de mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijke voorziening. Heel globaal schetste
mevrouw Bakker de zorgverlening van de
toekomst, de cijfers ( demografisch ), de
zorgbehoefte en vooral de sterke punten
van de Achterhoek en dan met name van
Winterswijk. Inzetten op juist die sterke
punten, gebruik maken van de
Achterhoekse mentaliteit, gebruik maken
van de omgeving, gebruik maken van de
korte lijntjes tussen de verschillende

partijen, geeft dit plan een goede kans van slagen. Het is niet alleen een plan dat kans van
slagen heeft; het is ook onze enige en unieke kans om het SKB als ziekenhuis te behouden.
Als we niets ondernemen en alleen braaf op de winkel passen, zal het SKB ons ontglippen. Er
zal daadwerkelijk strategisch en gezamenlijk actie ondernomen moeten worden en er zal ook
geïnvesteerd moeten worden. Omdat een dergelijke voorziening beslist een diepteinvestering is die ook ( financiële ) voordelen op zal leveren, zouden die investeringen
volgens mij niet het grootste probleem moeten opleveren. De grootste opgave zal zitten in
het enthousiasmeren en overtuigen van mensen die moeite hebben om buiten de lijntjes te
kleuren, out of the box te denken en liever kiezen voor een korte termijnstrategie. Het proces
waar de werkgroep in het afgelopen jaar aan heeft gewerkt was vooral : de neuzen dezelfde
kant op te krijgen, partijen met elkaar aan tafel te krijgen
en draagvlak te creëren voor de plannen. Volgens mij is ze
dat gelukt! Wij hopen dan ook dat het proces met
voortvarendheid en gedrevenheid verder geleid gaat
worden. De rol van de gemeente bij het ontwikkelen en
uitvoeren van dit plan is vooral een faciliterende en
verbindende rol. Wij houden de vinger voor u aan de pols
en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Decentralisaties Sociaal Domein
In deze presentatie stond de onlangs
geschreven kadernota “De kracht van
Winterswijk” centraal. In deze nota worden
de Winterswijks visie- en uitgangspunten
beschreven op de transformaties in het
sociaal domein. Nadat we samen met 8
Achterhoekse gemeenten het kader uitgezet
hebben in het afgelopen voorjaar, wordt er
nu echt op lokaal nivo beschreven wat de
Winterswijkse stip aan de horizon moet zijn,
uitgaande van de echte Winterswijks
waarden als : onze grote sociale samenhang, het rijke verenigingsleven en de grondhouding
van noaberschap, die bij de meeste Winterswijkers aanwezig is. Winterswijk loopt behoorlijk
voorop in de mars naar de transities met de werkzaamheden van De Post, het Sociaal Team
dat in oprichting is, het huidige coalitieprogramma, het project Zorg in en om de school, etc.
Het gaat in het kader van deze nieuwsbrief te ver om hier de hele kadernota uit te spitten
maar ik raad u zeker aan hem te lezen op
http://www.winterswijk./bis/Raadscommissies/Commissie_Samenleving/Agenda_s_en_bijlage
n_Samenleving/Agenda_commissie_Samenleving_10_10_2013:468803/De_Kracht_van_Winters
wijk.
Wij komen in de komende nieuwsbrieven weer terug op dit onderwerp omdat de genoemde
nota behandeld wordt in de komende commissievergadering en daarna in de raad. Wordt
dus vervolgd….

Automatisering Gemeente Winterswijk
Tom Borghuis als teamleider automatisering hield samen met
Michel Scholten als verantwoordelijk MT lid, een goed verhaal over
de stand van zaken m.b.t. de automatisering. Wat betreft de
hardware meldde hij dat zowel in 2013 als in 2014 in totaal 10
servers vervangen worden en de backup omgeving vervangen
wordt en uitgebreid. Inmiddels zijn ook de helft van alle
werkplekken vervangen. De rest moet in 2014 vervangen worden.
Wat betreft de software zijn er vervangingsinvesteringen gedaan zodat alles weer up to date
is. De ontwikkelingen gaan zo vreselijk snel en elke ontwikkeling vraagt zijn aanpassing.
Nieuwe applicaties, meer afhandelingen via onze website, compatible maken van alle
programma’s en dan ook nog snel en vooral : stabiel! Wij waren erg blij te vernemen dat de
afdeling automatisering goed uit de voeten kan met het door ons ter beschikking gestelde
budget, de kosten goed in de hand gehouden worden en er bovenal sprake is van een
stabiele en betrouwbare automatisering.

Actualiteit door Rik Gommers
Waar anders kun je in deze tijd mee beginnen als de begroting.. Eigenlijk kan
ik daar vrij kort over zijn. We weten natuurlijk niet wat Den Haag mogelijk
nog over ons uit gaat storten. Dus is de begroting gebaseerd op dat wat we
wel weten. Dat is voldoende om er niet vrolijk van te worden en dat weet
natuurlijk iedereen.
Maar al jaren zetten we in op het realiseren van onze
toekomstvisie en iedereen kan zien dat dat in Winterswijk
zijn vruchten afwerpt. Financieel komt dat op het volgende
neer: Met de bezuinigingsoperaties die al zijn ingezet
worden de tekorten de we in 2014 verwachtten gereduceerd
van ruim € 6 miljoen naar ruim € 3 miljoen. Het structureel
meerjaren resultaat is sluitend. Voor wat betreft het
bezuinigingsprogramma voor de komende de jaren is er dus
geen ruimte om die terug te draaien, maar er zijn ook geen
extra bezuinigingen nodig bovenop die die al zijn aangekondigd. Voor veel instellingen is
dat nog steeds een helse klus natuurlijk, laat daar geen
misverstand over bestaan. Daarnaast is de verdeling voor 2015
nog niet volledig toegewezen.
Maar we realiseren dus nog steeds ook veel doelen uit onze
toekomstvisie en dat is goed voor Winterswijk. Dat is niet
alleen mijn mening, want als ik de immense drukte op
donderdag 3 oktober zie, dan kan ik niet anders dan
concluderen dat Winterswijk steeds populairder wordt. Goed voor onze winkeliers,
horecaondernemers en musea natuurlijk. Mede mogelijk door onze investeringen in
Winterswijk. Verder maken we de dingen ook af. Soberder dan eerst gedacht, maar nog
steeds van ongekend niveau. Dan heb ik het over de sport natuurlijk. Een heel belangrijk

onderdeel van de investeringen in Winterswijk. Duizenden inwoners maken er gebruik van.
Als college stellen we de raad voor om ook voor Archeus, onze atletiekvereniging, de
noodzakelijke investeringen te doen. Iets wat ook bij de andere sportverenigingen op
draagvlak kan rekenen. Sterker nog; ze hebben Archeus
de helpende hand geboden. We verwachten namelijk wel
van Archeus dat ze het maximale doen om ook zelf geld
binnen te halen. Overigens komt het budget voor deze
investering uit de besparingen op het programma sport,
een forse subsidie van € 600.000 van de provincie en
maken we gebruik van het bestaande “SKVW” terrein.
Daarmee wordt dan de sportnota uit 2007 afgerond. André van Nijkerken is daar destijds
mee begonnen. Voor mij de taak in deze financieel lastige periode het werk af te maken. Nu
dreigt het maar zo te gaan lukken en daar ben ik enorm trots op. Dank aan een ieder die
daar een aandeel in heeft (gehad)!!!

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!

