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Geachte raadsleden en fractieassistenten, 
 
Op 8 november 2018 heeft uw raad de motie ‘Gevolgen demografische ontwikkelingen’ aangenomen. In 
deze motie draagt u ons op om een startnotitie op te stellen waarin de gevolgen en uitdagingen van de 
demografische ontwikkelingen worden geschetst en waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan de 
kansen en gewenste effecten op een aantal nader genoemde beleidsrelevante onderwerpen. Met dit memo 
willen we aan uw opdracht tegemoet komen. 
 
Wij kunnen, met u, het belang van het betrekken van demografische ontwikkelingen in de beleidsvorming 
zeer zeker onderschrijven. Twee van de belangrijkste ontwikkelingen voor Oude IJsselstreek zijn in de motie 
ook naar voren gebracht. Een stijging van het aantal ouderen (vergrijzing) en een daling van het aantal 
kinderen (ontgroening) in onze gemeente. Maar daarnaast vinden wij ook de relatieve 
ondervertegenwoordiging in de leeftijdsgroep 20-35 jaar opvallend.  
 
Terecht constateert u in uw motie dat de bevolkingsopbouw direct gerelateerd is (en moet zijn) aan het door 
de gemeente gevoerde beleid. Daarbij moet gekeken worden naar de huidige bevolkingsopbouw, maar zeer 
zeker ook naar de toekomstig te verwachten verdeling over jaargroepen. Dit hebben wij de afgelopen jaren 
als gemeente al regelmatig gedaan. Graag noemen wij u een paar voorbeelden: 
- De woningbouwplanning, waar specifiek gekeken wordt voor welke doelgroepen al woningen zijn en voor 

welke doelgroepen er nog woningen bijgebouwd moeten worden.  
- Onderwijshuisvesting; in het IHP wordt nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkeling van het aantal 

basisschoolleerlingen de komende jaren. 
- Het besluit van uw raad  om geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een VMBO-school is 

gebaseerd op de forse daling van het aantal middelbare schoolleerlingen nu en in de komende jaren.  
- De lopende gesprekken  tussen verschillende sportclubs over mogelijke fusies, vanwege het dalend 

aantal (jeugd) leden. 
- De inzet op preventie en vroegsignalering in het beleidsplan sociaal domein. Dit is gebaseerd op de 

demografische gegevens dat onze inwoners ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen. 
 
Uw motie is dan ook een bevestiging van het door de gemeente gevoerde beleid. Tegelijkertijd zien wij in uw 
motie een oproep tot verdere professionalisering van het gebruik van data in de beleidsontwikkeling. Aan 
deze oproep geven wij graag gehoor en wij willen nog verder gaan dan dat. Wij willen toe naar een 
datagedreven beleidscyclus, waarbij data niet alleen een plek krijgt bij de beleidsontwikkeling, maar zeker 
ook bij de beleidsmonitoring. Niet met data als doel, maar als middel om de juiste dingen te doen voor onze 
inwoners. Daarbij zien wij ‘data’ als een breder begrip dan alleen demografische cijfers. Ook trends en 
ontwikkelingen en ander cijfermateriaal en, belangrijker, de duiding van de informatie maken hier onderdeel 
van uit.  
 
Om toe te werken naar meer datagedreven sturing is het van essentieel belang om onze expertise op dit 
gebied fors te versterken. Wij willen dat niet alleen doen en zijn met het CBS en de gemeenten in de regio 
aan het onderzoeken of wij samen een regionaal centrum voor maatschappelijke informatie kunnen 
entameren. Deze samenwerking geeft ons de gelegenheid om enerzijds te leunen op de kennis en expertise 
van het CBS en anderzijds te leren van, en met, onze buurgemeenten die met vergelijkbare ontwikkelingen 
te maken hebben.  Met een dergelijke samenwerking hopen wij ons datagebruik los te koppelen van een 
sequentie van losse onderzoeksvragen, naar een continue en dynamische datagedreven beleidscyclus. Dit 
onderzoek, dat overigens is benoemd in de voorjaarsnota op pagina 35, wordt begeleid door Berenschot en 
wij verwachten een businesscase voor het opzetten van een dergelijk platform rond de zomer te ontvangen. 
Die businesscase zal dan aan de colleges van de gemeente in de regio (inclusief Montferland en Lochem) 
worden voorgelegd. Het streven is daarbij om in de tweede helft van 2019 tot besluitvorming over te gaan. 
 



 
Gelet op bovenstaande geven wij op dit moment al uitvoer aan de strekking van de motie en werken wij toe 
naar verbreding en verdieping hiervan. Het schrijven van een startnotitie zien wij dan ook als een stap die 
volgens ons niet nodig is. Wij willen u dan ook voorstellen de motie als afgehandeld te beschouwen of aan te 
passen in die zin, dat u ons opdraagt data in de brede zin een meer prominente plek te geven in 
beleidsontwikkeling en –monitoring en u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van het regionale 
centrum voor maatschappelijke informatie.  
 


