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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden,
In oktober zijn we vrijwel uitsluitend druk geweest met de begroting voor 2017. Zoals u
inmiddels van ons gewend bent, geven we u hieronder de volledige tekst van onze “eerste
termijn”, waarin we de paaltjes gezet hebben over wat wij zouden willen voor Winterswijk in
2017.

Eerste termijn WB begroting 2017
Winterswijks Belang dankt het College en de ambtenaren voor de begroting die
ons is voorgelegd. Extra compliment hierbij voor de toegevoegde "begroting
2017 in vogelvlucht". Daardoor kon ik stoppen met lezen op pagina 12 …
WB heeft bij het kritisch doornemen van de begroting vooral gekeken naar het
coalitieakkoord. Dat is immers leidend voor de huidige bestuursperiode. Bij het opstellen van
dat akkoord was het de wens van vooral de ambtelijke organisatie om dezelfde indeling van
programma's aan te houden als in de begroting. Dat hebben we gedaan, waardoor het een
kleine moeite is voortaan in elk programma een paragraaf ‘coalitieakkoord’ op te nemen. Dat
akkoord noemt immers vooral de speerpunten en te bereiken resultaten in de lopende
bestuursperiode. Nu moeten we in de beoordeling van de begroting telkens twee
boekwerken naast elkaar leggen. Graag de reactie van het college hierop.
Dan de inhoud van de begroting zelf :
programma 1, bestuur en veiligheid. WB heeft 10 jaar geleden de
betrokkenenparagraaf ingevoerd. WB vindt het een ‘must’ om beleid te
toetsen en burgers zowel op tijd te informeren, alsook ze te horen voordat
nieuw beleid wordt gemaakt. Dat gegeven geeft mensen de mogelijkheid
invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming. Voor de politiek is
het belangrijk op deze manier feeling te houden met wat er leeft over een
bepaald onderwerp. WB vindt het dan ook pertinent onjuist als raadsleden via
social media een gekleurde oproep plaatsen om een avond te bezoeken en hierdoor van te
voren al het verloop en de uitkomst van de avond min of meer bepalen. Voor andere partijen
wordt het op die manier erg lastig om een weging te maken over een bepaald onderwerp.
Als het vanuit de inwoners zelf komt is het prima, maar niet als een partij mensen oproept
een bepaald standpunt te verkondigen en daarna zeggen dat je de bevolking hebt
geraadpleegd! We zouden hierover graag eens een debat aangaan.
Over programma 2, vergunningverlening en handhaving, hebben
wij op dit moment geen opmerkingen, met dien verstande dat WB nog
steeds een groot voorstander is van cameratoezicht langs de
uitvalswegen van Winterswijk.

Van de beoogde resultaten van programma 3, economie, deel industrie lijkt tot nu toe
nog weinig bereikt. Van bekendheid in den lande als regio voor industrie is nauwelijks
sprake. Wel is een goede stap gezet met de keuze om de Achterhoek te profileren als regio
voor ‘Smart Industry’. Dat geeft focus. Vraag aan het
college is welke stappen de komende jaren worden
gezet om te komen tot daadwerkelijke resultaten.
Het opheffen van het WIC zien wij als een stap achteruit.
Voor verdere ontwikkeling van industriële activiteit is het
essentieel dat er voldoende technologisch opgeleide
jongeren beschikbaar zijn en dat bedrijven grotere
bekendheid krijgen bij de technische opleidingen op HBO- en universitair niveau. Dit vraag
om een goed werkend netwerk van bedrijven en (technische) onderwijsinstellingen.
Voortzetting van een netwerk als het WIC is dan ook van groot belang. Aansluiting bij
landelijke netwerken als Jetnet en Technet is daarbij een optie. Bedrijven moeten hierin hun
verantwoordelijkheid nemen en actiever worden. De gemeente kan in dit kader een
faciliterende en aanjagende rol vervullen. Ook de oprichting van een "Technasium-afdeling"
(technologieonderwijs op Havo-/VWO-niveau) bij het GKC draagt bij aan het stimuleren van
technologische ontwikkeling en focus.
In programma 4, ruimtelijke ontwikkeling in de kern inclusief verkeer en vervoer,
maken wij ons zorgen over de kwaliteit van de fietspaden in het buitengebied en hopen we
vooral concrete voortgang te zien bij de stedelijke herverkaveling. WB is blij met de positieve
ontwikkelingen rondom Autopalace, een plek waar we de toekomstige bewoners uitzicht
gunnen op het beschermde dorpsgezicht van de Sellekamp. Graag horen wij van de
wethouder over de vorderingen op dit laatste punt.
In programma 5, innovatie, duurzame energie en milieu, missen wij concrete actie. Als de
gemeente Winterswijk uiterlijk in 2030 energieneutraal wil zijn, dan kunnen we echt niet
langer wachten en zullen we concrete stappen
moeten zetten. En niet met NIMBY-gedrag. We
kunnen niet op het ene moment vinden dat we
toekomstige generaties niet mogen opzadelen met
schulden en op een ander moment besluiten om
maar elders dan op Winterswijks grondgebied
windmolens te plaatsen omdat we ze hier niet willen
hebben. Als we uiterlijk in 2030 energieneutraal
willen zijn, ontkomen we niet aan drastische
maatregelen, waaronder wellicht zelfs het plaatsen van windmolens op Winterswijks
grondgebied. Of we dat nou leuk vinden of niet. We doen dit voor diezelfde toekomstige
generaties en daar kunnen en mogen we niet terughoudend of opportunistisch in zijn. En let
wel, met het betalen van onze energienota’s verdwijnt nu nog jaarlijks zo’n 28 miljoen euro
uit Winterswijk! Zelf energie opwekken heeft dus ook economische betekenis.
WB komt in tweede termijn met het voorstel een eerste flinke stap te zetten. Niet met
windmolens, maar door de gronden aangekocht bij Gaxel vol te zetten met zonnepanelen en
daarvoor bijvoorbeeld een duurzaamheidslening af te sluiten bij de BNG. Net als burgers dat
nu ook kunnen doen. Wij een hoger rendement, zij een hoger rendement. Langer praten
heeft geen zin, het is de hoogste tijd voor concrete actie en daar gaat WB zoals bekend
graag in voorop. En wat de duurzaamheidslening voor burgers betreft: die zien we graag
waar mogelijk nog verder verruimd en vragen het college om een reactie op dit punt.
In programma 6, kunst, cultuur en erfgoed, missen we Terra Temporalis, maar zijn we blij
met de nieuwe erfgoednota en ook met de schitterend gerestaureerde Olliemolle. Met dank
uiteraard aan Hans Jansen, die op verzoek van Dirk Willink de handschoen heeft opgepakt en
met eigen geld een parel heeft gemaakt van het laatste deel van ons BOS-project. Nu nog
een mooie opvolger voor de Gulle Waard en Winterswijk kan weer jaren vooruit als één van
de mooiste gebieden van Nederland.

Dan programma 7, arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening. Met ingang
van de begroting van 2018 krijgen we één betaling uit het gemeentefonds en
daar moeten we dan alles van doen. Dat betekent eigen keuzes maken,
Winterswijks maatwerk en verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte keuzes.
Het betekent ook dat we steeds meer het sociaal domein gaan integreren in
andere aspecten van de samenleving, meer dwarsverbanden gaan leggen en
nog creatiever mensen en programma’s aan elkaar moeten knopen.
De SDOA zet alle middelen in om mensen naar betaald werk te leiden. WB spreekt hierbij
haar waardering uit voor de wijze waarop de SDOA deze doelgroep bedient, maar moet
tegelijkertijd erkennen dat de groep mensen die structureel aan de kant komt te staan, in
onze maatschappij nog steeds groeit. Gelukkig hebben we de illusie van een succesvolle
goedbetaalde baan voor iedereen overboord gezet en gaan we ‘vol gas’ inzetten op
maatschappelijke participatie.
Om Winterswijk leefbaar en aantrekkelijk te houden, zijn talloze vrijwilligers nodig die hun
steentje bijdragen en op die manier niet alleen een plezierige en zinnige dagbesteding voor
zichzelf hebben, maar ook iets betekenen voor een ander en hun eigen leefomgeving.
Dat we hier heel erg creatief mee om zullen moeten gaan is voor WB evident. WB heeft bij
de begrotingsbehandeling van 2016 het idee van een Voedselbos geopperd en heeft dit idee
inmiddels verder ontwikkeld tot het project ‘Stadstuinbouw’. In dit plan leggen we
dwarsverbanden door het hele sociaal domein heen om mensen een zinvolle,
maatschappelijk verantwoorde, groene en gezonde dagbesteding te geven die ook nog een
goede opbrengst heeft en scoort op het gebied van duurzaamheid. Dit project zijn we met
een uitdijende enthousiaste groep aan het voorbereiden en daar hebben we wat financiële
‘opstart-steun’ bij nodig. WB zal hierover in tweede termijn een motie indienen.
Het experiment dat op handen lijkt te zijn (en waaraan Winterswijk hoopt te kunnen
deelnemen) om bijstandsgerechtigden vrij te stellen van sollicitatieplicht en de mogelijkheid
te geven bij te verdienen, juicht WB van harte toe. Het zou mensen weer perspectief kunnen
geven en creativiteit stimuleren om hun bestaan weer een nieuwe wending te geven. De
discussie over het basisinkomen willen wij in ieder geval graag voeren!
Er blijft bij ons ook nog een vraag liggen: In het coalitieakkoord hebben we bepaald dat
jonge mensen tot 27 jaar naar school gaan òf werken. Kan de portefeuillehouder aangeven
waar we staan op dit moment? In hoeverre is deze groep in beeld
en komen we in de buurt van onze doelstelling?
In programma 8, basismobiliteit zitten we eigenlijk nog even “in
de wachtkamer” en zijn we benieuwd of al onze voorbereidingen
goed uitpakken bij de start van de vervoerscentrale.
Over programma 9, sport hebben wij alleen maar een paar
vragen, namelijk:
Hoe staat het met de afspraak om in deze bestuursperiode 10% meer kinderen en 5% meer
volwassenen aan het sporten te willen hebben? Wat moet in dat kader nog gebeuren om die
doelstelling te halen?
En hoe staat het met de afspraak dat we een significante toename willen zien in het gebruik
van onze prachtige sportaccommodaties door partijen uit andere delen van het land of zelfs
het buitenland? Ook hierop graag een reactie van de wethouder.
Dan programma 10, maatschappelijke participatie en zorg. Zoals wij bij dat programma 7
al benadrukten, is WB er een groot voorstander van om deze
beide programma’s inhoudelijk en in de uitvoering creatief aan
elkaar te knopen. Samen met programma 11, jeugd inclusief
jeugdzorg en onderwijs, vormen deze programma’s het
gemeentelijke sociaal domein. De daarin door het college
benoemde speerpunten zijn wat WB betreft akkoord, waarbij
wij nadruk willen leggen op goede ondersteuning van
mantelzorgers en vrijwilligers. Eén van de doelstellingen van

de decentralisaties was immers om met een goed georganiseerde ‘nuldelijns-zorg’ het
beroep op duurdere eerstelijns- en nog duurdere tweedelijns-zorg terug te dringen. Graag
horen wij van het college in hoeverre dit al is gelukt.
Een belangrijk aandachtspunt in het sociaal domein betreft de administratieve lasten voor
met name de zorgaanbieders. Door het kabinet was al flink gesneden in het budget, dus als
vervolgens ook nog eens een te groot deel van het overblijvende budget op gaat aan
onnodige administratieve lasten, blijft te weinig geld over voor waar het echt om gaat,
namelijk goede preventie en hulpverlening. Graag horen wij van de wethouder wat
Winterswijk er aan doet en heeft gedaan om de administratieve lasten voor zorgaanbieders
zoveel mogelijk te beperken. Ook horen wij graag van de wethouder of Winterswijk zijn
zaakjes qua privacy en informatiebeveiliging goed op orde heeft en welke garanties zij ons
op die punten kan geven.
Verder is in het coalitieakkoord opgenomen dat Winterswijk in 2018 wederom de gemeente
wil zijn met het beste gezondheidsbeleid van Nederland. Kan de wethouder aangeven welke
bijzondere inspanningen daarvoor gepleegd worden en hoe ver we zijn met het realiseren
van deze doelstelling? Rest ons op te merken dat WB blij is met de nadruk die wordt gelegd
op goede voorschoolse voorzieningen. Daarmee kunnen we kinderen zo vroeg mogelijk een
goede start geven.
In programma 12, economie centrum lezen we dat het
tot nu toe niet is gelukt om de toename in leegstand
van winkels een halt toe te roepen. Dit betekent dat we
uiterst alert en actief moeten blijven om ons
winkelgebied vitaal en aantrekkelijk te houden. Het
betekent ook dat we niet al te simplistisch moeten roepen dat alles in het buitengebied maar
moet kunnen, want het één kan zomaar ten koste gaan van het ander. Graag horen wij van
het college of het college het met ons eens is dat een zekere mate van regulering in dit kader
noodzakelijk blijft.
In programma 13, financiën lezen wij dat de schuld de komende jaren verder gaat dalen
naar zo'n 84 miljoen in 2020. Dat is nog steeds veel, maar slechts zo'n 20 miljoen meer dan
waar we in 2006 mee begonnen. Voor die twintig miljoen is in ieder geval een groot verschil
gemaakt tussen het Winterswijk van voor en het Winterswijk van na 2006 en daar zijn wij blij
mee.
Wel hebben wij nog een vraag aan de portefeuillehouder: In de begroting maakt u gewag
van het fenomeen
‘schatkistbankieren’. Dat is een wettelijke
overeenkomst die
bepaalt dat overtollige gelden alleen nog mogen
worden uitgezet
op een rekening-courant bij de Staat der Nederlanden
of onderling bij
andere decentrale overheden (behalve bij de eigen
provincie). Voor
Winterswijk betekent deze wetgeving ondermeer
dat eind 2015 een
bedrag van zo'n 5,8 miljoen verplicht is uitgezet
op de rekening
courant bij de Staat der Nederlanden.
Winterswijk had op
dat moment meer dan 6,4 miljoen aan kasgeld,
maar alles boven het
drempelbedrag van 635.000 euro moet volgens deze
wetgeving elders worden ondergebracht. Tegelijkertijd heeft Winterswijk in 2016 weer 4
miljoen extra geleend. Is de wethouder het met WB eens dat dit opmerkelijk is en op z'n
minst zou moeten betekenen dat Winterswijk nog eens goed naar de liquiditeitsplanning
kijkt? Of hebben we redenen om de schuld bijvoorbeeld tot aan de volgende verkiezingen
nog wat hoog te houden, zodat we tegen die tijd voor de derde achtereenvolgende keer een
discussie krijgen over onze schuldpositie? In ieder geval wil WB graag inzicht in de
ontwikkeling van het schatkistbankieren in relatie tot ons leningenbeleid.
In programma 14, dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking
hebben wij vooral zorgen over ICT. We zien overal om ons heen dat ICT steeds belangrijker
wordt en steeds verder ingrijpt in ons leven, maar tegelijkertijd zien we dat vooral de
overheid nog steeds een potje maakt van ICT en ICT nog steeds ziet als vervanger voor de

typemachine en dus als kostenpost. Dit terwijl ICT inmiddels een strategisch bedrijfsmiddel is
en vooral kansen geeft ons leven een volstrekt andere invulling te geven. Ter vergelijk:
Banken geven 10
keer zoveel uit aan ICT dan
lokale overheden!
En daar waar
overal krachten worden
gebundeld om de
ontwikkelingen te kunnen
bijhouden en
optimaal te kunnen
benutten, besluit
Winterswijk om voorlopig
niet deel te
nemen aan de ICTsamenwerking
Achterhoek. Zogezegd "om

de beleidsmatige
samenwerking met andere
gemeenten in de Oost-Achterhoek op dit moment niet te belemmeren", maar dat is

natuurlijk flauwekul. Alsof je beleidsmatig niet meer kunt samenwerken als je wel
samenwerkt op het gebied van ICT …
WB vindt het dan ook de hoogste tijd voor een Rekenkameronderzoek naar het strategische
gehalte en de robuustheid van de ICT-functie in de gemeentelijke organisatie van
Winterswijk en zal daar in tweede termijn een voorstel voor doen.
In programma 15, landelijk gebied inclusief ruimtelijke ontwikkeling zijn de beoogde
resultaten wat betreft digitale bereikbaarheid en de omgevingsvisie buitengebied in de
uitvoerende fase; deze zullen binnen de begrotingstermijn worden gerealiseerd en dat doet
deugd. Compliment in dit kader aan alle partijen en vrijwilligers die zich hiervoor hebben
ingezet.
In de begroting is opgenomen dat het Landschapsontwikkelingsplan uit 2009 wordt
geactualiseerd. Wij vinden het belangrijk dat hierin de spanningsvelden worden benoemd
die er zijn tussen landbouw, natuur & landschap en toerisme en dat naar
oplossingsrichtingen worden gezocht. Uitgangspunt was steeds dat grootschalige landbouw
niet strijdig hoeft te zijn met het kleinschalige landschap. Dat gold misschien voor 2009,
maar anno 2016 moeten we onder ogen zien dat verdere schaalvergroting in de toekomst
hoe dan ook een doodlopende weg is als we de kleinschaligheid van ons landschap in stand
willen houden. Vroeg of laat lopen we tegen grenzen aan. Daarom is het goed om nu na te
denken over de toekomst van de agrarische sector, waarbij niet schaalvergroting de sleutel is,
maar duurzame landbouw en innovatie. Het Winterswijkse buitengebied zou kraamkamer
kunnen zijn van agrarische innovatie, waar samen met de Wageningen Universiteit
experimenten plaatsvinden met nieuwe gewassen en
duurzame methodes, proeven worden gedaan in
bijvoorbeeld slimme mestverwerking en
energieopwekking. Hoe mooi zou het zijn als over 10
jaar Winterswijk niet alleen bekendheid geniet
vanwege het prachtige landschap, maar ook
geroemd worden om onze ‘Smart Agriculture’!
Boeren moeten een goede boterham kunnen
verdienen met duurzaam boeren door een eerlijke
prijs voor hun producten te krijgen. Recent
onderzoek heeft aangetoond dat steeds meer
mensen meer geld over hebben voor duurzaam geproduceerde goederen. Er is dus een
markt voor, en die markt kan door supermarkten een handje worden geholpen. Bijvoorbeeld
door meer schapruimte en meer aandacht te schenken aan lokaal geproduceerd voedsel.
Volgens Natuurmonumenten is dat elders al een succes en draagt het tevens bij aan een
diverser en dus rijker landschap. Als we ons dan ook nog realiseren dat milieubelastend
voedseltransport en dus CO2-uitstoot worden beperkt, dan praten we dus over pure ‘winwin’. Maar iemand zal daarin voorop moeten gaan, partijen bij elkaar moeten brengen,
ideeën moeten aandragen en deuren moeten openen. Wat WB betreft een kans voor open

doel voor een ondernemende overheid, want de markt zelf organiseert het niet. Graag een
reactie van het college hierop.
Verder staat in programma 15 dat de Achterhoek is aangewezen als Leadergebied. Kan de
wethouder ons aangeven of er door Winterswijk al gebruik wordt gemaakt van deze
Europese gelden en welke projecten al zijn gestart?
In programma 16 Vrijetijdseconomie tot slot missen wij nog steeds het hippisch toerisme.
Al meerdere malen heeft WB aangegeven dat wij met ons prachtige
buitengebied bij uitstek aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor
hippisch toeristen. Het toerisme is een belangrijke pijler voor de
Winterswijkse economie en hippisch toerisme heeft de potentie om
daar een belangrijke "boost" aan te geven. Graag een reactie hierop
van de portefeuillehouder. En als deze dan toch naar de kansel gaat,
horen wij graag hoe het staat met het maken van afspraken met de
sector over een nieuw systeem voor de heffing van toeristenbelasting en hoe het staat met
het opstellen van een nieuwe visie samen met RGV voor het Hilgelo.
Tot zover de eerste termijn van WB!
Vervolgens diende WB in de tweede termijn 2 moties en 1 amendement in : een motie
waarin wij vragen om op het bedrijventerrein Gaxel zonnepanelen te plaatsen, een motie
waarin wij vragen naar een rekenkameronderzoek naar de ICT in Winterswijk en een
amendement waarin we voorstellen een startbudget ter beschikking te stellen voor het
project Stadstuinbouw. Al deze voorstellen vonden een meerderheid in de raad en werden
door de betreffende portefeuillehouders toegezegd!
Al met al is er goed gediscussieerd en zijn we hiermee klaar voor 2017!

Belangrijke datum
Op zondag 18 december vindt u WB weer op de kerstmarkt! Inmiddels een leuke traditie
waarbij we onze beroemde kersttoetjes met appel uitdelen.
Heeft u zin om mee te doen? We zoeken mensen die willen helpen in de voorbereiding en
op de dag zelf. Wilt u zich aanmelden bij het bestuur? We gaan u zeker nog een paar maal
helpen herinneren….

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!

