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Burgervisitatiecommissie Oude IJsselstreek adviseert over 
veranderingsproces gemeentelijke organisatie 

In februari benoemde de gemeenteraad van Oude IJsselstreek (Achterhoek, 15 kernen, 39.500 
inwoners) een groep burgers om te kijken hoe de voortgang is van de ingezette 
organisatieverandering bij de gemeente. Op donderdag 11 september om 20:00 uur presenteert 
deze Burgervisitatiecommissie haar bevindingen en adviezen aan de gemeenteraad.  

Op verzoek van de gemeenteraad onderzocht een groep van zes vrijwilligers in een 
Burgervisitatiecommissie hoe de gemeente haar organisatie verandert om minder zelf te bepalen en 
meer en beter aan te sluiten bij initiatieven van bewoners en bedrijven. Zij sprak over de 
organisatieverandering met actieve bewoners, bedrijven, ambtenaren en politici in de gemeente. 

De zes leden van de Burgervisitatiecommissie zijn geselecteerd na een open oproep. Het zijn 
inwoners uit de eigen gemeente, die door hun achtergrond in staat zijn organisatie te beschouwen. De 
leden hebben een diverse achtergrond als hoogleraar, directeur en adviseur: Ko Achterberg, Jos 
Bergevoet, Bartjan Kaptein, Elise Ruesink-Boezel, Ben Terwiel en Geert Teunissen. Hun achtergrond 
en ook die van de externe begeleider Hein Albeda staan op pag. 40 e.v. in de bijgevoegde rapportage. 

Advies over zes organisatieaspecten 
In de rapportage van de visitatie staat genoemd waarvan de gesprekspartners vinden dat het goed 
gaat. De burgemeester, gemeentesecretaris en griffier stralen uit dat ze echt ruimte willen geven aan 
de samenleving en bij die krachten willen aansluiten. Er zijn echter ook zaken nog niet helemaal tot 
hun recht gekomen of vatbaar voor verbetering. Dat is niet vreemd, want de organisatieverandering is 
pas in augustus vorig jaar zodanig ingezet dat ambtenaren in nieuwe rollen zijn gekomen. Er moet wel 
wat mee gebeuren. 

De commissie rapporteert over de bevindingen rond zes aspecten van de organisatieverandering: 
Leiderschap; Resultaatgerichtheid; Beleidsprestaties; Organisatorisch vermogen; Kwaliteitszorg en 
Gedrag. De commissie geeft adviezen voor het college, de organisatie en de raad. Deze komen neer 
op: 

• doorgaan op de ingeslagen weg; 

• in deze volgende fase programmamanagement verder invullen en kennissysteem opbouwen; 

• burgers hun eigen succes gunnen en dit niet politiek claimen; 



• ruimte bieden voor de organisatie met samenlevingspartners afspraken te maken zonder 
tussenkomst van de politiek; 

• goed communiceren met de samenleving; 

Donderdag 11 september presentatie en open gesprek 
Op 11 september presenteert de Burgervisitatiecommissie haar rapportage en adviezen aan de 
gemeenteraad in een interactieve sessie om 20:00 uur in de Conferentiezaal van de DRU-
Cultuurfabriek in Ulft (Hutteweg 24). Na de presentatie door de commissie is er een eerste, open 
gesprek over de rapportage onder leiding van de raadsleden Jan Vesters en Gijs van de Beek. Het is 
een openbare bijeenkomst waar ook de gesprekspartners van de commissie voor worden uitgenodigd.  

Voor zover bekend uniek in Nederland 
Visitatie is niet nieuw en wordt als instrument veel gebruikt bij universiteiten, in de zorg en de 
volkshuisvesting. Visitatie door burgers uit en van de eigen gemeente is dat wel. Andere gemeenten 
lieten eerder bewoners wel het functioneren van het gemeentebestuur beschouwen, maar voor zover 
bekend is het nieuw dat een kleine groep kundige inwoners met aantoonbare expertise en ervaring 
eenmalig in een overzienbaar, maar grondig traject hun inzicht vrijwillig aan de gemeente lenen. De 
gemeente hoopt zo te leren van de expertise van inwoners. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Noten voor de redactie 

- Informatie over de rapportage bij de externe begeleider van de Burgervisitatiecommissie: 
Hein Albeda, tel. 0626320760 of hein@heinalbeda.nl. Leden van de Burgervisitatiecommissie zijn 
beschikbaar voor toelichting/interviews. 
- Informatie over achtergrond en procedure van de Burgervisitatiecommissie bij de raadsgriffier: 
Jeroen van Urk, tel. 0683161706 of j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl . 
- De rapportage is door de Burgervisitatiecommissie tevens aangeboden als iBook voor de iPad 
(met daarin opgenomen video-informatie) via: http://www.docsoudeijsselstreek.nl/rapport.html . 
Met die link kunt u de rapportage ook downloaden als pdf. 
- Een foto van de Burgervisitatiecommissie is op aanvraag beschikbaar via griffie@oude-
ijsselstreek.nl  
- Op 11 september is er een perstribune. 

 




