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Nieuw
“We gaan met een schone lei beginnen, we maken een nieuwe start, we laten het verleden achter ons”. De
formateurs Siner-Cir en ter Braak riepen het van de daken. En wat is het resultaat:
Vier heren die al jaren in de lokale politiek meelopen, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de
financiële puinhoop waarin de gemeente zich bevindt en nu nog
een mooi opstapje naar hun pensioen kunnen maken. Of, zoals
een van hen zegt, “wethouder zijn is de kers op de taart na al die
jaren als raadslid”. Anders gezegd, het gaat niet om kunde of
kennis maar het wethouderschap is de beloning voor zitvlees.
We betreuren het zeer dat deze gemeente, deze politieke partijen
Lokaal Belang, VVD en CDA er niet in geslaagd zijn om echte
vernieuwing, kennis en kunde aan te trekken. Tot 2017 zullen we
het hiermee moeten doen.
(Voor de duidelijkheid: de dame op foto is de gemeentesecretaris, de hoogste
ambtenaar, die om onduidelijke redenen op de foto van het nieuwe college staat,
prominent op de voorgrond.)

Snoepreis
We hebben een WOB verzoek ingediend over de reis naar Italië voor de jaarvergadering van de
IJzersteden. Wie gingen er naar toe vanuit de gemeente en hoe werden van iedere deelnemer de kosten
betaald. We zijn er nog niet in geslaagd een per persoon gespecificeerd overzichtje te krijgen, maar we zijn
er dichtbij. Hopelijk staat het resultaat in de volgende nieuwsbrief.

Inhuur
De gemeente besteedt veel euro’s aan het inhuren van adviesbureaus, externe adviseurs en andere
tijdelijke en vaak dure instituten en personen. In een vorige nieuwsbrief gaven we daarvan al een
overzichtje. Nu 2015 achter de rug is hebben we, weer met een WOB verzoek, van de tweede helft
daarvan een overzicht gevraagd. Op 14 februari loopt de termijn van 4 weken af die de gemeente heeft
voor een antwoord. De gemeente kan die termijn met 4 weken verlengen in het onwaarschijnlijke geval dat
zij de gevraagde uitdraai uit de boekhouding niet in 4 weken kan leveren. We hopen dus eind februari het
complete jaaroverzicht 2015 te kunnen leveren.

Contracten DRU park
In de volgende nieuwsbrief geven we een overzicht van de verschillende huurcontracten en stichtingen op
het DRU park. We hebben de stukken ontvangen maar willen er nog een helder, leesbaar stuk van maken.
Een bijzonder detail daarin is het feit dat de budget- prestatieovereenkomst met de Stichting DRU
Cultuurfabriek al op 31 december 2014 is verlopen. Daarin was o.a. de jaarlijkse subsidie van 1,5 miljoen
opgenomen. Er is dus al ruim een jaar geen overeenkomst meer, geen grondslag voor een subsidie dus,
geen raadsbesluit over een subsidie. We zijn zeer benieuwd naar de feitelijke gang van zaken, temeer daar
de stichting via de horeca b.v. inmiddels voor meer dan € 400.000 het Ketelhuis van BOEi heeft
overgenomen. Waarmee BOEi is verlost van een hoofdpijn dossier (geen commerciële partij zag een
mogelijkheid tot een dekkende exploitatie), waar bij ons weten geen taxatie is gemaakt door een erkende
onafhankelijke makelaar en waarvan kenners zeggen dat in het gebouw nog tonnen moeten worden
geïnvesteerd om het enigszins bruikbaar te maken. Niet de eerste schimmige transactie van BOEi in de
Oude IJsselstreek.
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WMO
Het is inmiddels ruimschoots bekend: De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO,
thuiszorg, pgb’s, jeugdzorg etc. Op 1 januari 2016 is die verantwoordelijkheid ingegaan en zouden met
iedereen nieuwe afspraken moeten zijn gemaakt. Van verschillende kanten horen wij dat er mensen zijn bij
wie dat niet gebeurd is, die niet weten waar zij aan toe zijn. Ook weten we uit rapporten van de rekenkamer
dat de gemeente vroeger al een schraal WMO beleid voerde. Er zijn tonnen euro’s die bestemd waren voor
de uitvoering van de WMO in de algemene middelen gestort en besteed aan (3xraden)? En nog steeds
voert de FNV een proces tegen de gemeente om een behoorlijke vergoeding te krijgen voor de
werknemers van de ISWI die jarenlang bloemen moesten plakken. Al met al is het sociale beleid in deze
gemeente zeker niet vlekkeloos. We zien nu al dat Doetinchem (ook geen rijke gemeente) een ruimer
beleid voert bij thuishulp en in de schuldhulpverlening. Wij zullen proberen om de uitvoering van het sociale
beleid in de gemeente nauwgezet te volgen, zeker nu de gemeente financieel in feite failliet is. Maar daar
mag de zorg voor de burgers die dat nodig hebben niet onder lijden.

Contact
U kunt met ons makkelijk contact opnemen door een verzoekje te sturen met het contactformulier op de
website www.detransparantie.nl. (om spam te voorkomen vermelden we geen Email adres en
telefoonnummers). Schrijf daarin uw telefoonnummer en we bellen u z.s.m. terug.

2

