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Beleid(?) in het sociale domein
De Gelderlander is de voornaamste informatiebron voor de inwoners van de gemeente OIJ. De
lezers zijn de volgende feiten in het sociaal domein tegen gekomen.
 In de afgelopen jaren zijn tonnen uitgegeven aan externe adviseurs, adviseurs verdienden
tonnen.
 Als een van de weinige gemeenten in Nederland wilde OIJ de zorg onderbrengen bij
alfahulpen, waartegen in de tweede kamer stelling werd genomen door o.a. Otwin van Dijk.
 Er ontstaat commotie rond de opdracht aan het bureau dat de keukentafelgesprekken gaat
voeren. In de z.g. uitvraag staat een bonus/malus regeling. De gesprekken moeten leiden tot
minder hulp.
 Otwin van Dijk wordt burgemeester van de gemeente OIJ.
 De wethouder kiest een nieuw standpunt, volstrekt tegengesteld aan zijn eerste. Geen
alfahulpen meer maar volwaardige werkneemsters van zorginstellingen. De resultaten van de
keukentafelgesprekken gaan in de keukenbak voor gescheiden afval. Tot eind 2017 verandert
er niets in negatieve zin aan ieders zorg.
 De wethouder biedt zijn excuses aan maar blijft gewoon zitten op het pluche van zijn draaistoel.
 De coalitiepartijen CDA, LB en VVD willen niet te veel terug kijken, de SP wil de onderste steen
boven. Uiteindelijk wordt er besloten om een onderzoek naar de gang van zaken in drieën te
laten doen door het bureau Partners en Pröpper: 1. Wat er feitelijk is gebeurd 2. Wordt het
beleid ook werkelijk uitgevoerd 3. Welke lessen zijn er te trekken zijn. Dat zal maanden gaan
duren, het resultaat zal er niet eerder zijn dan december.

WMO raad verdwenen
Enkele lezers vroegen zich af waar de WMO raad is gebleven. Zo’n raad had toch nuttig werk
kunnen doen nu op het sociaal domein zo veel te doen is. Op onze vraag aan de gemeente
kregen wij het volgende antwoord:
Per 1 januari 2015 zijn de taken van de gemeente in het sociaal domein fors uitgebreid op het gebied van de
jeugdzorg, de participatiewet en de Wmo 2015. Vooruitlopend daarop heeft de raad het beleidsplan sociaal
domein ‘Samen, voor elkaar.’ vastgesteld. Hierin is de volgende tekst opgenomen, ten aanzien van het
betrekken van inwoners bij het beleid van de gemeente:
Betrekken van inwoners
Het beleid is bedoeld voor de inwoners. Daarom is het ook belangrijk dat zij hier een stem in hebben.
In het nieuwe sociale domein zijn veel verschillende doelgroepen. Daarnaast pakt Oude IJsselstreek
beleidsaspecten integraal op, waar dan kan. Dat maakt dat ieder beleidsstuk voor een andere groep inwoners
van belang is. Om te zorgen dat die inwoners worden bereikt, die belang hebben bij het beleidsstuk, worden
steeds gekeken welk kanaal het beste geschikt is. Dit gebeurt onder andere via de verbindende rol van de
raadsleden, zoals omschreven in het procesakkoord en het Digitale Burgerpanel. Daarnaast kunnen,
afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep, ook andere methodes worden ingezet, zoals communicatie
via de Gelderse Post, enquêtes, interviews, informatieavonden en dergelijke
Via inkoop wordt aan leveranciers opgelegd haar klanten te betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan
(cliëntenraden) en de verbetering hiervan (klachtenprocedure).
Het college heeft hierop besloten dat de Wmo-raad oude stijl hier niet meer bij past. Om die reden hebben wij
geen Wmo-raad meer sinds 31 december 2014 en worden inwoners bij het beleid betrokken op andere wijze,
steeds passend bij doelgroep en onderwerp.
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Jaarverslag 2015 DRU
Dat de DRU een complexe zaak is zal iedereen beamen. Dat werd nog eens onderstreept doordat
het jaarverslag over 2015 pas op 19 oktober werd uitgebracht. Dat was kennelijk een moeizame
produktie. We komen nog terug op de cijfers maar volstaan nu met een aantal opvallende zaken
uit verslagen, brieven en begrotingen. In willekeurige volgorde. De volledige stukken kunt u vinden
op onze website.

Voor het eerst krijgen we ook een inzicht in het salaris van de directie en de vergoedingen voor de
bestuursleden.
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De rekenkamer zoek
Nog zo’n instituut dat zeer nuttig zou kunnen zijn maar dat alleen op papier af en toe wordt
genoemd in de vorm van een veel te klein postje ergens in begrotingen: de rekenkamer die
onderzoek doet naar specifieke onderwerpen, op verzoek van inwoners. Op onze vraag kwam het
volgende antwoord:
De raad heeft op 31 januari 2013 geleden de verordening rekenkamercommissie Gemeente Oude
IJsselstreek 2013 vastgesteld.
De gemeenteraad beraadt zich (bijna vier jaar lang! red.) op de wijze van invulling van de rekenkamerfunctie.
Er zijn in deze zittingsperiode van de gemeenteraad geen leden benoemd.
Zie ook: https://www.oude-ijsselstreek.nl/rekenkamercommissie

Visie DRU
De gemeente heeft van Deloitte een projectleider ingehuurd die in het voorjaar een Visie stuk
moet opleveren over het gehele DRU complex. Over de aard van die productie c.q. dat onderzoek
merkte wethouder van de Wardt tijdens de raadsvergadering d.d. 3 nov op:
“Geen onderzoek naar waarheidsvinding, geen onderzoek naar het verleden”.
Wat moet je daar nou van denken? Afspraken tijdens het coalitieoverleg? We gaan met zijn allen
op de doofpot zitten? De waarheid mag nooit aan het licht komen? We hebben veel te verbergen?
Wie wat verbergt, die heeft wat te verbergen staat op de website van De Transparantie.

Woonlasten
Ooit is er afgesproken om de woonlasten met maximaal 3% te laten stijgen. In de praktijk is dat
een vanzelfsprekende norm geworden. Maar in jaren waarin werkloosheid groot is, pensioenen
niet stijgen of zelfs dalen en ziektekosten sterk omhoog gaan zou de gemeente met deze lasten
ook pas op de plaats moeten maken of ze laten dalen.

Rechtszaak
Over het beroep dat we instelden bij de rechtbank tegen de weigering van de gemeente om de
namen en woonplaatsen te verstrekken van ingehuurde adviseurs hebben we nog geen nieuws te
melden. Wel is inmiddels in Doetinchem duidelijk geworden dat het geheim houden van die
gegevens niet acceptabel is. Daar bleek waarnemend burgemeester Traag iemand van haar eigen
bureau te hebben ingehuurd. Hetgeen pas na spitwerk in de raad aan het daglicht kwam.

Ferme taal
In een advertentie deed het CDA
bijgaande uitspraken. Ze zijn
duidelijk, en dat is bijzonder.
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Deurvorst/ Trinity
Uit de stukken die wij ontvingen over de gang van zaken rond panden en gronden aan het begin
van de hoofdstraat in Terborg blijkt het volgende:
27 nov 2013
In een brief bevestigt de gemeente dat er door de wethouders Haverdil en van Balveren en de
familie Kaak overleggen zijn geweest om een uitweg te vinden uit de impasse rond het Deurvorst
pand. De fam. Kaak vraagt € 500.000 (woz waarde + 200.000 gemaakte plankosten) voor de
‘locatie Deurvorst’. De waarde van de eventueel te ruilen locaties Kameleon & St. Jorisschool
bepaalt de gemeente op 85% van de woz waarde ad € 1.164.000.
De gemeente doet een bod van € 350.000.
24 april 2014-25 juni 2014
Na verdere gesprekken en onderhandelingen koopt de gemeente het perceel met opstallen
Deurvorst/Trinity voor € 450.000. De akte wordt uiteindelijk op 20 juni 2014 ondertekend.
Op 25 juni verstuurt de gemeente de bevestiging dat de fam. Kaak € 50.000 krijgt van de
gemeente om ‘de beeldkwaliteit - lees de buitenkant in het straatbeeld –‘ van de panden
Hoofdstraat 55, 57, en 63 aan te pakken.
20 jan 2016
In een Email doen M. van Aalst en J. Renskers van ERS architekten een bod van € 125.000 op
het pand Deurvorst en van € 140.000 op de woningen Hoofdstraat 81 en 83 en de bijbehorende
percelen. De totale investering voor Deurvorst wordt geschat op € 1.200.000 (aankoop 125.000,
renovatie 850.000, sloopkosten 125.000, architect/constructeur 85.000, onvoorzien 25.000). Over
de woningen wordt nog geen schatting gemaakt. De bieder koopt ze liever niet. Voorwaarde is
verder dat de gemeente het bestemmingsplan wijzigt (incl. de kosten), geen leges heft voor de
omgevingsvergunning, 2 jaar monumentensubsidie (max 10.000/jaar) reserveert en een
appartementencomplex van 12 appartementen kan worden gerealiseerd.
Een rendementsberekening leert dat het netto rendement laag zal zijn. Investering € 900.000,
bruto rendement 4,5%, huuropbrengst 3 appartementen (1000/mnd) plus winkel (500/mnd) van
€ 42.000 geeft netto rendement van 2,5%. Met veel risico’s.
In een brief bevestigt Rijnlandhaven dat deze prijzen reëel zijn: 3 x € 1100 voor de Deurvorst
appartementen, 12 x € 765 voor de 12 nieuwe appartementen, € 500 voor de winkel en € 525 en
€ 750 voor de woningen.
29 februari 2016
De koopovereenkomst voor gronden (4491 m2) en opstallen wordt getekend voor € 265.000, door
de gemeente en Fides Holding, onder alle genoemde voorwaarden. Voor € 4127,95 wordt een
bodemsanering uitgevoerd. In de planning worden het Deurvorstpand en de woningen begin 2018
opgeleverd en is het appartementen gebouw september 2018 gereed.
Er wordt een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie voor € 210.000, het verschil tussen de
aankoopprijs van € 450.000 plus € 25.000 kosten en de verkoopprijs van € 265.000. (Over de
50.000 subsidie beeldkwaliteit wordt nooit meer gesproken.)
Uit rendementsberekeningen blijkt dat de woningen verkocht moeten worden. Ook de
appartementen zullen een laag rendement opleveren maar gelukkig: ‘De opdrachtgever weet dat
het rendement niet goed is maar beschouwt het ook als een prestige object’.
Tot zo ver onze informatie. De gevraagde provinciale subsidie van € 210.000 is inmiddels aan de
gemeente verleend. De renovaties van het Deurvorst pand en de woningen zijn in volle gang, de
andere opstallen zijn gesloopt en de percelen worden bouwrijp gemaakt. Nog even geduld en
Terborg ziet er weer een stuk beter uit.
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De Stichting de Transparantie
Alles waar publiek geld mee is gemoeid moet openbaar zijn, dat is het uitgangspunt van de
stichting. Wij werken met vrijwilligers en we maken minimale kosten. Wilt u ons helpen om ook
financieel boven water te blijven (bijvoorbeeld de forse legeskosten van de rechtszaak) dan zijn
we blij met uw bijdrage op NL94 TRIO 0197 747 299 t.n.v. P. Jansen/Stichting de Transparantie.
En heeft u tips of inhoudelijke bijdragen, ook die zijn zeer welkom.

6

