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Geacht college, medefracties en aanwezigen, 

 

Vanavond bespreken wij de kadernota zoals deze is voorgelegde door 

het college van B&W en zoals deze is voorgekookt in de kamertjes 

tijdens de coalitieonderhandelingen. 

Verbazingwekkend dan ook dat alle tijd en energie die gestoken is aan 

gesprekken en voorbereidingen door de ambtelijke organisatie een 

dergelijk niets zeggend stuk kan opleveren. 

Volgens de afspraken die er gemaakt zijn rondom begrotingen en 

kaderstellingen moet er gezocht worden naar duidelijk leesbare en 

begrijpelijke rapportages. Deze dienen zoals dat heet SMART te zijn. In 

de voorbespreking afgelopen week gaf Dhr Te Gronde aan dat ze 

welleenswaar niet Smart waren maar toch als Smart gezien konden 

worden. Waarschijnlijk doelde dhr Te Gronde hiermee op dat kleine 

autootje van Mercedes Benz. Zijn uitleg was zeer goed te vatten als je 

spreekt in zijn taal, de surfers taal! 

Er staat een goed straffe wind, maar mijn surf zeiltje ligt vlak op het 

water 

Men hoort al hier klopt iets niet. Dat zelfde geldt voor de SP fractie waar 

het de kadernota aangaat.  

Een kadernota, de naam zegt het al, is een nota waarin de kaders staan 

aangegeven. 

Er wordt erg veel geld uitgetrokken naar het idee van de SP aan 

projecten die niet de hoogste prioriteit hebben, een huizenbouwproject in 



Zuid-Afrika, een toekomst droom Terra Temporalis en allerlei 

infrastructurele projecten waar we voorlopig ook wel zonder kunnen. De 

Rondweg SKB, de parallelweg van de parallelweg. 

Een belangrijk thema, zeker de komende tijd, werkgelegenheid, wordt 

nauwelijks genoemd. Moeten we hier geen kaders voor stellen? 

De kaders blijven beperkt tot het sponsoren van bedrijven, met name de 

grote bedrijven krijgen uitgebreid de aandacht, maar waar staat het 

MKB? Volgens ons toch de grootste werkgever van Winterswijk en hier 

staat nauwelijks iets over in. Wel gaan we kaders stellen voor goedkope 

arbeid via de SDOA. Werken met behoud van uitkering, €50,- banen, 

gaan we hier ook bloemen vouwen in een schuur? 

Onze aandacht gaat naar de transitie. 

Jeugdzorg is hier een zorgenkindje. 

Gaan we als Winterswijk de kant op van Almere, waar nu het geld al op 

is voor heel 2015? De meicirculaire zal wellicht wat helderheid geven, uit 

deze kadernota kunnen wij niets destilleren. 

Financieel zien wij het niet zo positief in als het college doet. Er wordt 

geschermd met een sluitende begroting, maar in hoeverre kan het 

college dit waarmaken? Heeft het grip op de kosten van alle 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden? Ook hier geeft de 

kadernota geen duidelijk beeld. 

Heeft het college rekening gehouden met tegenvallers hierbij? De SP 

denkt hier aan bijvoorbeeld de Hameland, de uitbreiding van de SDOA 

met nieuwe taken en zo zijn er steeds meer regelingen met een relatief 

open einde. 



Heeft het college bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het feit dat 

ook de gemeenten nu belastingplichtig zijn waar het gaat om de BTW? 

Wat gaat dit de gemeente Winterswijk kosten? 

De grondexploitatie wordt volgens de nota geanalyseerd volgens de 

Monte Carlo methode. Nu is dit een methode om risico analyses mee uit 

te voeren waar veel onbekende factoren een rol spelen. 

Kan het college aangeven hoe deze analyse is uitgevoerd, met hoeveel 

verschillende situaties en met welke variabelen. Gebruikelijk is namelijk 

dat een Monte Carlo analyse uitgevoerd wordt met enkele duizenden 

variaties en rekening houdend met zoveel mogelijk variabelen. De SP is 

dan ook erg benieuwd naar het rapport van deze Monte Carlo analyse. 

Anders geldt voor deze analyse waarschijnlijk hetzelfde als voor de 

Smart werkwijze en de vele lovende woorden in de nota, veel dure 

woorden, maar weinig inhoud. 

Dank u wel! 

  

 

 

 


