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rapportage van de burgervisitatiecommissie

Geachte leden van de gemeenteraad,
In de raadsvergadering van 30 januari 2014 ging u akkoord met het instellen van de
burgervisitatiecommissie Oude IJsselstreek. Daarmee startte de gemeenteraad een uniek experiment.
Ze vroeg een kleine groep kundige inwoners met aantoonbare expertise en ervaring om eenmalig in
een overzienbaar traject hun inzicht aan hun gemeente te willen lenen.
Een voorbeeld dat navolging verdient
Wij zijn als commissie blij dat de gemeenteraad dit experiment met het college van Oude IJsselstreek
aan durft te gaan. Daarmee stelt de gemeente zich kwetsbaar op en geeft de regie uit handen om zich
te laten beoordelen door mensen die op geen enkele manier loyaliteit hoeven te tonen aan de
organisatie. Het is ons opgevallen dat het voorstel gedaan werd door het college en het
raadspresidium gezamenlijk. Daarmee gaven de beide geledingen aan bereid te zijn het oordeel van
buitenstaanders serieus te nemen. De gemeente toont daarin initiatief en stelt daarmee een voorbeeld
voor Nederland dat navolging kan krijgen.
Doorgaan op de ingeslagen weg
De burgervisitatiecommissie heeft gekeken naar de organisatieverandering om aan te sluiten bij de
kracht in de samenleving en te zien wat er goed gaat, wat beter kan en welke adviezen gegeven
kunnen worden. Iedereen die de commissie gesproken heeft onderschrijft de centrale doelstelling om
uit te gaan van de kracht van de samenleving, daarbij aan te sluiten en te verbinden. Uit gesprekken
met inwoners en bedrijven blijkt ook dat in de samenleving veel kracht aanwezig is om zaken zelf op
te pakken. Belangrijk advies van de commissie is dan ook om door te gaan op de ingeslagen weg. De
gemeente heeft een aansprekende stip aan de horizon gezet. Die spreekt iedereen aan. Een proces
van trial and error en bereidheid om kritisch naar de eigen organisatie te kijken is ingezet. Blijf die
bereidheid uitstralen en die stip op de horizon tonen en ga door!
Nieuwe fase ingaan
De commissie heeft adviezen gegeven voor het college, de organisatie en de raad. Kort komen de
adviezen 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
− goed communiceren met de samenleving

Bijgaand ontvangt u de rapportage van de burgervisitatiecommissie. De essentie van de bevindingen
en de adviezen is weergegeven in het eerste hoofdstuk.
Vier de goede resultaten tot nu toe
Het is onze ervaring dat bij visitaties veel aandacht uitgaat naar wat beter kan. Hoe prijzenswaardig
het ook is om verbetering te zoeken, de commissie stelt voor om ook de successen te vieren en te
genieten van de stimulerende verbinding tussen organisatie (intern) en de krachtige samenleving
(extern).
Met de instelling van een burgervisitatiecommissie heeft de gemeente op een bijzondere manier
leiderschap getoond. Daarvoor verdienen de raad en het college, maar ook de ambtelijke organisatie
die op een uitstekende manier meewerkte aan de visitatie, erkenning. Wij vertrouwen er op dat de
gemeente haar voordeel zal doen met de bevindingen en adviezen.
De commissie spreekt graag haar dank uit aan alle mensen die hun medewerking verleenden en ieder
voor zich bereid bleken in die gesprekken open en kritisch te blijven.
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