Nieuwsbrief 25 okt 2014
DE transparantie
waarin opgenomen nieuws van het Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek en
Stichting De Transparantie

Interview
TV Gelderland besteedt aandacht aan het 5-jarig bestaan van de DRU cultuurfabriek. In dat kader
is Henk van Garderen, lid van het CVBOIJ en gerenommeerd financieel deskundige, onlangs
geïnterviewd. U kunt het resultaat zien op dinsdag 28 oktober tussen 18:00 en 19:00, met daarna
herhalingen.

De Ring van IJzersteden
Zoals u in de pers heeft kunnen lezen is ook dit jaar weer een forse delegatie, tien personen,
afgereisd naar de jaarvergadering van de Ring van IJzersteden. Dit keer in Noorwegen. Van deze
internationale vereniging is de burgemeester voorzitter. Hieronder een overzichtje van deelnemers
en kosten.
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Onkosten secretariaat
Contributie
Vertalingen verslagen vergaderingen etc.
Vertalingen project internationalisering Isala College
Representatie geschenken 20 x RVS ijzergieter DRU
Catering delegatievergadering
Verblijfskosten delegatielid PvT
Taxivervoer Schiphol

€ 43,€ 1000,€ 1518,21
€ 130,25
€ 615,€ 97,26
€ 340,€ 792,45

10 Vliegtickets

€ 1465,67

Totaal

€ 6001,84

Voor wie?

De 5 raadsleden ontvangen ieder een
factuur van € 146,57 die zij privé kunnen
betalen of uit het fractiebudget.

Zo’n reisje van een paar dagen kost dus € 600 per persoon.
De gemeente Oude IJsselstreek voert het internationale secretariaat, waarmee ongeveer
een halve dag per week is gemoeid. Per jaar 40 halve werkdagen van 4 uur = 160 uur a € 76,- =
€ 12.160,-. Daarvan krijgt de gemeente € 4000,- vergoed door de organisatie zodat het
secretariaat netto € 8.160 aan de gemeente Oude IJsselstreek kost.
Waarmee de totale kosten van de Ring van IJzersteden komen op ruim € 14.000.
Wat brengt zo’n reisje nou op, wat zijn de baten? Volgens wethouder Finkenflügel was het
bijzonder, leerzaam, inspirerend en speciaal (vertegenwoordigers uit de Oekraïne). En hij heeft
ook genoten van het Noorse landschap. Volgens andere bronnen is er gesproken over
kinderopvang en burgerparticipatie (gesponsorde bloembakken, door vrijwilligers onderhouden).
En aan het eind spraken alle deelnemers uit dat het uitwisselen van ervaringen op internationaal
niveau grote meerwaarde heeft. Waarvan akte.

De term snoepreisjes schiet ons weer spontaan te binnen. Of die ook voor deze reisjes geldt?
In ieder geval wordt binnenkort een collegevoorstel besproken in het college waarin beschreven
staat wat de Ring onze gemeente brengt en in de toekomst kan brengen.
Wij zijn benieuwd, tot nu toe hebben wij sinds 2005 niet veel concrete opbrengsten kunnen
waarnemen. Ook niet op de website, die gaat niet verder dan eind 2014.

Email adressen
We hebben een aantal keren de nieuwsbrief als onbestelbaar terug gekregen, waarschijnlijk
doordat abonnees overgestapt zijn naar een andere provider, bijvoorbeeld naar glasvezel. Ze
moeten dan wel hun E-mail adres wijzigen of opnieuw opgeven. De oude Email adressen worden
vanzelf opgeruimd.
Ontmoet u dus iemand die ’ineens geen nieuwsbrieven meer krijgt’ of die zelfs nog helemaal geen
abonnee is, maak haar of hem dan (weer) abonnee. Het kost niets immers.

Werkgroep
We krijgen veel interessante documenten binnen op onze Wob verzoeken. Met het verwerken en
uitzoeken van de informatie is nogal wat werk gemoeid. We kunnen uw hulp dus goed gebruiken,
bijvoorbeeld als u kunt werken met Excel om overzichten te maken, of als u kennis hebt van
boekhoudkundige zaken, of als u gewoon wilt meedenken, of als u alles in huis hebt. Krijgen we
wat meer reacties binnen dan maken we een werkgroep om af te spreken hoe we de taken
opvatten en verdelen. Wij blijven in ieder geval aan de slag. Maar hoe meer zielen, hoe meer …..
en snelheid. Of komt er toch een uitgebreid extern onderzoek?

Het heeft toch geen zin meer
“Waarom doen jullie al dat werk? Die miljoenen zijn echt opgemaakt, die zijn weg, daar komt geen
cent van terug.” Dat krijgen we nogal eens te horen. En de sprekers hebben gelijk, het geld is op,
de extra 75 miljoen zijn besteed.
Als de redenering zou opgaan ‘Het heeft toch geen zin meer, gebeurd is gebeurd’, dan kunnen we
het vak geschiedenis op scholen en universiteiten opheffen, kunnen onderzoeksjournalisten met
hun werk stoppen en kan de hele rechtspraak ook worden opgedoekt. Immers, voor alles geldt al
de volgende seconde: geweest is geweest.
Maar toch gebeurt dat allemaal niet. Want we zijn nieuwsgierig, we willen leren van het verleden,
we willen weten hoe het zo heeft kunnen lopen, wat er geheim is gehouden, wie er rollen in
hebben gespeeld en welke rollen, welke belangen een rol speelden, hoe de processen zijn
verlopen, en wat goed is gegaan en wat niet. Daarom willen we transparantie. Niet alleen over de
moord op Willem van Oranje maar zeker ook over het nabije verleden in onze nabije omgeving, in
de gemeente Oude IJsselstreek.

