Nieuwsbrief 23feb2017
DE transparantie
Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek (www.derekening.nl) &
Stichting De Transparantie (www.detransparantie.nl)

redacteur: Paul Jansen

Kappen
De actiegroep ‘Kappen
nu’ verzet zich al geruime
tijd tegen het kappen van
bomen in het
buitengebied. Het behoud
van de bomen langs de
wegen is belangrijk voor
het milieu en het
landschappelijke beeld.
De actiegroep heeft
rapporten door
deskundigen laten
opstellen, heeft
gesprekken gevoerd met
het college. Maar dat leidt
niet tot veel vreugde,
getuige deze brief aan
college en raad.
In deze tijden van burger
participatie, gebieds
regiseurs, buurtraden en
wat voor moois nog meer
zou je toch een andere
houding verwachten van
het college. Het kan toch
niet zo zijn dat deze
betrokken burgers zich zo
afgescheept voelen?
De brief staat als
ingezonden stuk op de
agenda van de
raadsvergadering op
donderdag 23 februari, in
de categorie ‘af te
handelen door B&W’. Het
lijkt ons hoog tijd dat de
raad ingrijpt en zich zelf
over deze affaire buigt.
Zowel inhoudelijk (waarom deze kap? worden bomen opgeofferd aan bezuinigingen?) als over de
procedure (waarom voelen de inwoners zich zo afgescheept? waarom is het college zo star, een
onneembare burcht?).
Op dezelfde agenda voor de gemeenteraad staat een ingezonden stuk van de Bomenstichting van
19 februari 2017. Het is te lang om hier te plaatsen maar het is te lezen via onze website. Een
paar citaten:
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En na dit derde gesprek eind januari:

Het kappen van bomen heeft inmiddels ook op andere plaatsen tot reacties van bewoners geleid.
Zij stuurden ons de volgende foto’s. Op allerlei plaatsen (Wielewaal, Schuttersweg, Leeuwerik) in
Ulft worden bomen gekapt. De bewoners weten van niets. Fraaie bloesembomen zijn met de
grond gelijk gemaakt. Natuurlijk is het onderhoud van een plantsoentje goedkoper dan het snoeien
van bomen. Maar moet het aanzicht van straten en buurten daaraan worden opgeofferd? Hoe
staat het in andere delen van de gemeente Oude IJsselstreek?
Is het niet de hoogste tijd dat de raad zich hierover buigt?
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Vroeger

Nu

Zetelroof?
Met een eenvoudig briefje trad de fractievoorzitter van Lokaal Belang op 5 februari af als voorzitter
en als partijlid. Daarmee trad ze in het voetspoor van Anita Ermers (CDA) en Angelique Schepers
(D66), zij het dat deze raadsleden de eer aan zichzelf hielden en hun zetel ter beschikking stelden
van de partij waarvoor ze waren gekozen. Mevr. Siner-Sir doet dat niet en gaat door als
zelfstandig raadslid. Formeel heeft ze daartoe het recht, ook in de Tweede Kamer zijn daarvan
legio voorbeelden zoals Klein, van Vliet, Bontes&Klaveren, Houwers, Monasch en Kuzu&Özturk.
Maar het is natuurlijk niet voor niets dat de Kamer zich beraadt hoe deze ‘zetelroof’ te bestrijden.
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Financieel
De gemeente Oude IJsselstreek is door de provincie vanwege de hoge schuldenlast in de
categorie ‘meest risicovol’ geplaatst. Voor wie het Comité Verontruste Burgers heeft gevolgd, voor
de lezers van deze nieuwsbrieven zal dat geen verrassing zijn. Vooral het vorige college van
PvdA, Lokaal Belang en VVD heeft daaraan bijgedragen door én de extra Nuon gelden van
42 miljoen op te maken én de schulden te laten oplopen tot 135 miljoen. Bovenop de normale
inkosten en uitgaven van zo’n 80 miljoen per jaar. Potverteren van een ongekende omvang.
Griekenland aan de Oude IJssel schreven we al eerder.
De provincie hanteert de norm dat de totale schuld van een gemeente 30% hoger mag zijn dan de
jaarlijkse uitgaven. In OIJ is dat 56%. Bovendien loopt dit jaar de schuld nog verder op met 3,5
miljoen. Wel met een sluitende begroting. ‘We komen rond maar we moeten daarvoor wel meer
lenen’. Inwoners die zo hun financiën regelen komen in de schuldhulpverlening. En t/m 2020
kunnen we niet meer aflossen dan 0,5 miljoen. Dan moet er geen enkele tegenvaller komen. Niet
op bouwgronden en industrieterreinen, niet in het sociale domein, nergens
Bovendien zijn de gelden die door het Rijk werden uitgekeerd zoals voor specifieke doelen zoals
scholenbouw en WMO (in 2015 is van de WMO gelden ongeveer 3 ton overgebleven, over 2016
nog niet bekend) niet gereserveerd in potjes voor die doelen maar overgeheveld naar de
algemene middelen en vervolgens besteed aan van alles en nog wat, maar niet aan de doelen
waarvoor ze bestemd waren. Ook hier absoluut wanbeleid. Nu dus het Almende College aanklopt
voor nieuwbouw zit er geen cent in de bouwpot, waar de benodigde miljoenen vandaan moeten
komen is een raadsel. En wat staat ons te verwachten als de rente op die enorme schulden weer
gaat oplopen? Wij blijven verontrust, zeer verontrust.

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.
Dank aan de donateurs die ons helpen, we ontvingen recent enkele zeer welkome stortingen.
En heeft u tips of inhoudelijke bijdragen, ook die zijn zeer welkom.
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