
 
Collegevoorstel 
 
 
Onderwerp  : VNG - notitie: De toekomst van het openbaar bestuur 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Inbreng Oude IJsselstreek in samenspraak met de raad bepalen langs de lijnen van de ontwikkelingsvisie  
       ‘Op weg naar 2020’ en het collegeakkoord 2010-2014. 
 

 
Inleiding 
Tijdens het VNG-congres afgelopen juni is niet fundamenteel gediscussieerd over de gedachtelijn die 
het VNG-bestuur heeft neergelegd in een notitie over de toekomst van het openbaar bestuur en wat 
dat qua positie en takenpakket voor gemeenten zou kunnen betekenen. 
De VNG wil een inhoudelijke discussie hierover vervolgen op een buitengewone ALV op 12 november 
2010. 
Deze ALV wordt voorbereid in regionale bijeenkomsten. Die voor Gelderland staat gepland voor  
15 september a.s. 19.00 tot 21.00 uur in Rheden. 
Het lijkt goed om de inbreng van Oude IJsselstreek in samenspraak met de raad te bepalen langs de 
lijnen van de ontwikkelingsvisie ‘Op weg naar 2020’ en het collegeakkoord 2010-2014. 
Dat betekent, dat we ons samen oersterk maken voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente, op 
basis van de vijf beleidspijlers: kwaliteit van de leefomgeving (fysieke pijler), sterke gemeente-
economie (economische pijler), goede sociale en culturele infrastructuur (sociale pijler), integrale 
veiligheidszorg (pijler openbare orde en veiligheid) en de financiële pijler voor een adequaat 
beleidsdoelstellingen ondersteunend middelenbeleid. 
Dat betekent ook dat we samenwerking zoeken voor strategische beleidsontwikkeling boven de schaal 
van een gemeente en dat we functionele samenwerkingsverbanden aangaan voor onderwerpen die 
de dienstverlening verbeteren en waarvoor die samenwerking efficiencyvoordelen biedt. 
De suggestie van het bestuur van de VNG voor sterke ‘regiogemeenten’ verdraagt zich niet met de 
politieke en bestuurlijke inzet op een sterke en zelfstandige gemeente Oude IJsselstreek.      
 
Samenvatting 
Oude IJsselstreek verzet zich tegen voorstellen van de VNG voor de vorming van regiogemeenten.  
Het gemeentebestuur wil zich blijvend inzetten voor een in meerdere opzichten sterke gemeente Oude 
IJsselstreek. Een gemeente ook die toekomstige taken met bijbehorend niveau van dienstverlening 
adequaat invult voor inwoners en bedrijven. 
 
Meetbaar effect 
Met de inbreng van OIJS en van andere gemeenten kan het bestuur van de VNG met betrekking tot 
zijn voorstellen voor een anders ingericht openbaar bestuur tot inkeer worden gebracht. 
 
 
 
Argumenten 

 
1.1 De vorming van regiogemeenten in een toekomstig openbaar bestuur strookt niet met de 

visie van OIJS op de verdere ontwikkeling van een in meerdere opzichten sterke gemeente. 
De vorming van regiogemeenten is niet noodzakelijkerwijs de oplossing voor een toenemend 
takenpakket voor gemeenten. Voorwaarde is wel dat gemeenten ook financieel in staat 
gesteld worden meer en complexere taken te verzorgen.  
Voor aangelegenheden boven de schaal van een gemeente zoeken we strategische en 
functionele samenwerking. Daarmee spelden we onszelf geen brevet van bestuurlijk 
onvermogen op, maar benutten we beleids- en efficiencyvoordelen van samenwerking. 
Zo werken we binnen de Regio Achterhoek en ook in het recreatieschap samen op 
belangrijke beleidsterreinen. De samenwerking is niet alleen in het belang van de totale 
Achterhoek, maar ook voor OIJS afzonderlijk, als het gaat om het vergroten van kansen om 



tegelijk regionale projecten onze eigen plannen te verwezenlijken. 
Tenslotte zetten we meer in op samenwerking tussen de ambtelijke organisaties. 
Samenwerking op het vlak van dienstverlening en beheerstaken levert naast meer slagkracht 
efficiencyvoordelen op. 
Te denken valt daarbij ondermeer aan: automatisering, personeelszaken, financiële 
administratie, juridische ondersteuning, zorgtaken, onderwijsadministratie, enzovoort.     

 
Kanttekeningen 

a. Regio Achterhoek als platform voor één Achterhoeks geluid. 
Het is van belang de opvatting van OIJS te bundelen met die van de andere gemeenten in de 

Achterhoek. Regio Achterhoek kan daarvoor als platform dienen. 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering 
 
Planning: 
Plannen voor een raadsrotonde vóór 15 september 2010.  
 
Personeel: 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie: 
In een raadsrotonde bespreken met de raad. 
 
Contact met belangenvereniging/wijkraad: 
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie/verantwoording: 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 
 

 


