
In een schorsing van de raadsvergadering was er het nodige overleg over het doorgaan met het fusieonderzoek.  
Op de foto de fractieleiders Jan Finkenflügel (Lokaal Belang, staand rechts, omringd door fractiegenoten) en  
Hayo Canter Cremers (D66, zittend).

De eerste fase van het onderzoek naar een fusie van de 
gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek gaf volgens 
de twee colleges van Burgemeester & Wethouders (B&W) 
“meer dan genoeg vertrouwen voor het uitvoeren van 
de volgende onderzoeksfase”. De beide gemeenteraden 
dachten daar anders over. Zij vonden dat er nog teveel 
onduidelijk is over de meerwaarde en de financiële positie 
van een fusiegemeente. De gemeenteraden besloten, 
dat het onderzoek alsnog volgens de oorspronkelijke 
raadsopdracht moet worden uitgevoerd. En om in 
februari te kunnen beslissen over een fusievoorstel, 
moet het onderzoek worden uitgebreid met wat daarvoor 
noodzakelijk is. 

Eerder las u op deze gemeentepagina’s over de steun van de 
gemeenteraad voor een onderzoek naar fusie met Doetinchem 
[op www.oude-ijsselstreek.nl na te lezen via ‘publicaties’ en 
dan naar ‘gemeentepagina’ van 10 oktober 2012]. Het gaat 
om een onderzoek naar een volledige samenvoeging van de 
twee gemeenten, met één ambtelijke organisatie onder één 
gemeentebestuur. Met 96.000 inwoners zou dan in grootte 
de 30ste gemeente van Nederland ontstaan. Een bijzondere 
gemeente, met meer inwoners in de dorpen, dan in de stad. 
En een gemeente, is het idee, die zich sterker kan maken 
voor de Achterhoek. De redenen voor het onderzoek zijn 
de grote uitdagingen waar de gemeenten voor staan. Onze 
bevolking neemt af, en tegelijk krijgen gemeenten meer 
taken, maar minder geld. Grotere gemeenten passen bij het 
nieuwe regeringsbeleid. Ook past het bij de groeiende invloed 
van inwoners in dorpen en wijken. Een grotere gemeente 
kan daar dan ondersteuning aan geven, zodat inwoners 
meer ruimte hebben voor eigen plannen. Eind september 
gingen de gemeenteraden akkoord met een onderzoek om 
de inhoudelijke meerwaarde en de financiële positie van de 
gedachte fusiegemeente in kaart te brengen. In november 
kregen de gemeenteraadsleden een aantal rapportages. Maar 
deze eerste onderzoeksresultaten overtuigden de plaatselijke 
politiek niet genoeg. [De rapportages en de raadstoespraken 
zijn terug te vinden op de gemeentelijke website, onder de 
raadsinformatie van 13 december.]

CDA: feiten, geen roze wolk
“Het huiswerk moet nog worden gemaakt, anders kunnen we 
niet het gesprek aan in de samenleving” zei oppositieleider 
Peter van de Wardt. “We willen met een goed onderbouwd 
verhaal  en zoveel mogelijk met de hele gemeenteraad dat 
gesprek voeren. Niet alleen over voor of tegen fusie. Maar 
over de argumenten daarvoor, de voor- en nadelen”. Zelf zei 
het CDA duidelijk kleur te bekennen: “Na jaren van initiatieven 
en experimenteren, komt de samenwerking van Achterhoekse 
gemeenten niet veel verder dan mooie woorden en schone 
schijn. Ambtelijke samenwerking met twee of meer kapiteins 
aan het politieke roer werkt niet. Onze partij is voor een 
vervolg van het fusieonderzoek. Maar onder voorwaarden, 
niet op een roze wolk. Eerst moeten alle feiten op tafel. Wat is 
de meerwaarde voor onze inwoners en hoe zou de begroting 

van de fusiegemeente eruit zien? Tot welke kwaliteit leidt een 
krachtig gemeentebestuur met een bestuursstijl voor wijken 
en dorpen?” Net als in Doetinchem diende het CDA een 
voorstel in om het onderzoek eerst aan te scherpen, en alleen 
aan te vullen met dat wat nodig is om eind februari ja of nee 
te kunnen zeggen tegen een officieel herindelingsontwerp. 
Als het ja zou worden, komt er daarná een raadsdialoog 
met inwoners en in juni een definitief besluit. Eerder was die 
raadsdialoog voor januari bedacht. In Oude IJsselstreek was 
er voor het CDA-voorstel een raadsmeerderheid van 14 tegen 
13 stemmen.

Lokaal Belang: moeite met tijdpad
Lokaal Belang (10 raadsleden) stemde er tegen in verband 
met het tempo van het fusieonderzoek, maar wil daarmee wel 
doorgaan. Fractieleider Jan Finkenflügel: “We ervaren tot nu 
een sterke top-down benadering in plaats van een bottom-
up proces en daar zit volgens ons geen hond op te wachten. 
Wij willen geen afbreuk doen aan een zorgvuldige afweging 
en besluitvorming. Lokaal Belang heeft moeite met het 
tijdpad. Maar het college is ervan overtuigd dat het zorgvuldig 
kan zijn, en daarom zijn wij bereid de tweede fase van het 
onderzoek met het college te doorlopen om in elk geval tot 
een complete beeldvorming te komen”. 
Lokaal Belang hecht daarbij veel waarde aan informeel 
overleg over “bijvoorbeeld de rol van de DRU versus de 
Gruitpoort, de systematiek van afwaardering van grond en de 
invulling van het sociaal domein”. 

Politiek wil eerst meer onderzoek gemeentefusie

De gemeenteraad in debat over de gemeentefusie. Op de voorgrond (en op de achtermuur) Ton Menke van de PvdA. 
Aan de interruptiemicrofoon Peter van de Wardt van het CDA. 
De PvdA steunde net als de VVD het CDA-voorstel voor meer fusieonderzoek.

Volgende stap: 
herindelingsontwerp

De colleges van Burgemeester en Wethouders 
van Doetinchem en Oude IJsselstreek voeren 
in december en januari de tweede fase van het 
fusieonderzoek uit. De meerwaarde en de werkwijze 
van de fusiegemeente moet daaruit duidelijk 
worden en ook hoe de begroting van de nieuwe 
gemeente eruit zou komen te zien. Op basis daarvan 
overwegen de colleges of zij aan de gemeenteraden 
een raadsvoorstel doen voor het vaststellen van 
een herindelingsontwerp, zoals een voorgenomen 
fusiebesluit voor gemeenten officieel heet. Bij dat 
herindelingsontwerp kan dan ook een voorstel zitten 
voor uitstel van de raadsverkiezingen van voorjaar tot 
najaar 2014. De gemeentefusie kan dan vanaf 2015 
ingaan.

De voltallige gemeenteraad van Oude IJsselstreek 
besloot op voorstel van het CDA, dat er nog voor 
de behandeling van een herindelingsontwerp in 
onze gemeente op een raadsrotonde een breed 
aangekondigd tussenmoment moet zijn met een 
presentatie van B&W over de meerwaarde en de 
financiële slagkracht van de eventuele fusiegemeente. 
Op die raadsrotonde is dan inspraak en samenspraak 
mogelijk. Op die manier wil de gemeenteraad zijn 
positie als volksvertegenwoordiging waarmaken, nu de 
bewonersraadpleging van januari is uitgesteld tot na 
de eventuele vaststelling van het herindelingsontwerp. 
Volgens de planning bieden de colleges het 
raadsvoorstel over een herindelingsontwerp aan op 5 
februari en vergaderen en besluiten de gemeenteraden 
daarover op 14 en 28 februari.

Als de gemeenteraden op 28 februari een 
herindelingsontwerp vaststellen, komt dat 
wettelijk ter visie te liggen en kan iedereen er op 
reageren met een zienswijze. In juni beslissen 
de gemeenteraden vervolgens definitief over een 
herindelingsadvies. In de tussenliggende tijd zal er dan 
ook een bewonersraadpleging zijn en mogelijk een 
representatieve inwonerspeiling. Een aantal fracties 
heeft zich daarover al uitgesproken. D66 wil een 
referendum. Lokaal Belang overweegt eveneens het 
inspraaktraject met de inwoners af te sluiten met een 
peiling, zonder zich al vast te leggen op de precieze 
vorm.

Lees door op de volgende pagina.



Vervolg Lokaal Belang: 
Wij willen niet dat het tijdpad afhangt van het wel of niet 
uitstellen van de volgende raadsverkiezingen. Een fusiebesluit 
moet goed onderbouwd zijn, en er moet genoeg ruimte 
zijn voor zorgvuldig onderzoek en bewonersparticipatie van 
onderaf. Is men zich bewust van de eventuele gevolgen 
en voordelen van wijkgericht werken? Als door zorgvuldig 
onderzoek en overleg op een ander moment verkiezingen 
moeten plaatsvinden, dan zij het zo”. Daarmee doelde 
Finkenflügel op de uiterste datum van 1 maart 2013, die geldt 
voor een aanvraag om de raadsverkiezingen van voorjaar 
2014 een halfjaar uit te stellen, om dan vanaf 2015 één 
gemeente te kunnen zijn. Lokaal Belang gaf aan, dat zijn partij 
nog open staat voor de beste vorm om de belangen van de 
inwoners van Oude IJsselstreek te behartigen: “Dat kan ook 
het beter samenwerken op ambtelijk niveau zijn, of het maken 
van concrete, bindende afspraken op regionaal niveau. Dat 
de regio nog niet voldoende functioneert, is geen argument 
voor gemeentefusie”.

D66: varianten vergelijken
Ook de drie raadsleden van D66 stemden tegen het CDA-
voorstel. Zij kregen geen steun voor hun eigen voorstel om 
eerst alleen de eerste onderzoeksfase af te ronden niet 
direct al na te gaan wat nog meer nodig is voor een besluit 
over een herindelingsontwerp. Hayo Canter Cremers zei 
wel: “D66 is vóór het fuseren van gemeenten, er komt veel 
op gemeenten af. Maar het moet aantoonbare meerwaarde 
voor inwoners hebben, en die is nu niet concreet. We moeten 
de meerwaarde bepalen aan de hand van een top-5 of top-
10 van grote uitdagingen, zoals meer ouderen en minder 
jeugd, en de gevolgen van de voortdurende Europese crises. 
D66 wil verder drie varianten vergeleken zien: een ‘kleine 
fusie’ met alleen Doetinchem, een ‘forse fusie’ met de hele 
of de halve Achterhoek en als derde: niet fuseren, maar 
grootschalig samenwerken. Er moet goed inzicht zijn in de 
financiële risico’s bij de gemeenten. En we willen weten hoe 
het nieuwe wijkgericht werken werkelijk van de grond gaat 
komen”. D66 diende daarom een motie in om dorpskracht al 
zo snel mogelijk in onze eigen gemeente hard te maken. Deze 

wordt betrokken bij het wijkgericht werken. Canter Cremers 
vond ook dat “er een veel te oppervlakkig voorstel ligt voor 
burgerbetrokkenheid bij de fusie”. 

PvdA: burgers betrekken bij hoe-vraag
Ton Menke van de PvdA accepteerde het uitstel van de 
raadsdialoog, maar had liever snel een open gesprek gehad 
met burgers over het idee van een gemeentefusie: “Zelfs 
ónderzoek naar fusie kan heftige emoties oproepen. De 
PvdA vindt dat inwoners een rol hebben in het fusieproces. 
Zij moeten invloed kunnen uitoefenen op het eventueel 
samengaan van hun gemeente. Ze mogen niet buitenspel 
komen te staan. Dat gezegd hebbend, is de vraag: is 
de burger betrokken bij de of-vraag of bij de hoe-vraag? 
De PvdA wil in deze fase van het onderzoek vooral 
betrokkenheid van burgers bij de hoe-vraag. Hoe en onder 
welke voorwaarden zou een fusie succesvol kunnen zijn? 
Hoe moeten we ervoor zorgen dat een grotere gemeente 
dichtbij en dienstverlenend blijft voor burgers, wijkraden, 
belangenverenigingen, instellingen en ondernemers?”. 
De PvdA denkt dat “Oude IJsselstreek als relatief kleine 
gemeente, net als andere Achterhoekse gemeenten, moeite 
zal hebben met het invoeren van nieuwe wettelijke taken en 
het opvangen van krappe rijksbudgetten. Alleen daarom al 
zijn we het aan onze inwoners verplicht om in ieder geval 
uitgebreid te onderzoeken of de schaal waarop we nu 
opereren voldoende is om de komende uitdagingen aan te 
kunnen. De eerste onderzoeksresultaten hebben voor de 
PvdA opgeleverd, dat er met Doetinchem een gemeente is 
samen te stellen met een vergelijkbare identiteit. Daarom 
willen we nu verder met het onderzoek, voor een doorkijk 
naar de nieuwe organisatie die er komt. Het visiedocument 
dat in februari wordt besproken moet positief kunnen werken 
bij het wegnemen van eventuele weerstanden. Het moet 
ingrediënten bevatten die positief werken op een mogelijke 
soepele integratie van de nieuwe gemeentelijke organisatie”. 

VVD: meer dan brommerskieken
Jos Sluiter (VVD) vond het onverantwoord om te stoppen 
met het fusieonderzoek: “De woningmarkt zit op slot, de 
economie stagneert, de eerste gevolgen van krimp en 
vergrijzing zijn merkbaar. Nieuwe taken op sociaal gebied 

komen van het rijk naar de gemeenten. Wij zien het als een 
uitdaging die op te pakken. Er is een opvallend verschil 
tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek in de uitvoering 
binnen het sociale domein, als het gaat om uitbesteden 
of zelf doen. Maar het wijkgericht werken gaat in beide 
gemeenten uit van eigen verantwoordelijkheid en dat spreekt 
ons erg aan. Het moet nog handen en voeten krijgen. Er is 
voldoende meerwaarde te halen uit een fusie. Al ontstaat 
die meerwaarde niet automatisch, dat moet in de volgende 
onderzoeksfase nader uitgewerkt worden. Het stadium van 
brommerskieken is voorbij. Maar een carte blanche geven 
wij nog niet. Een grotere gemeente is niet automatisch en 
vanzelfsprekend een meerwaarde voor inwoners, bedrijven en 
instellingen”. 

Burgemeester: terugtreden en optreden
Burgemeester Hans Alberse verdedigde namens het college 
van B&W het fusieplan. Maar vroeg eerst aan de raadsleden 
zelf: “Hoe ziet ú de toekomst van de gemeente? Wat voor 
rol vervult u daarbij als volksvertegenwoordiger? Welke 
relatie heeft u in de toekomst met bewoners, verenigingen? 
De samenleving verandert in snel tempo. Dankzij internet 
ontstaan er volstrekt andere manieren van communicatie 
en betrokkenheid tussen gemeente en samenleving. Er zijn 
nieuwe antwoorden nodig. De vanzelfsprekendheid van de 
overheid is afgenomen. Een standaard aanpak werkt niet 
meer. We moeten onszelf als gemeentebestuur opnieuw 
uitvinden. Niet top-down, maar bottom-up. Maar ook 
het schild voor de zwakken zijn, dat de overheid altijd is. 
Terugtreden, en ook optreden. Dan gaat het om ouderenzorg, 
jeugdzorg, het vrijwilligerswerk. Er komt veel meer 
beslissingsbevoegdheid naar de gemeente, en we leggen die 
veel meer buiten de gemeente. Juist bij een grotere gemeente 
werkt dat goed. Met minder bestuurders, die zich niet met 
van alles bezig houden. Terwijl die grotere gemeente wel 
een sterke partner is voor de grote instellingen voor wonen, 
zorg en onderwijs om burgers goed van dienst te zijn”. De 
burgemeester zei het jammer te vinden als de gemeenteraden 
de weg naar zo’n eigentijdse gemeente niet verder zouden 
willen bewandelen. De raadsmeerderheid maakte dat dus 
mogelijk, na zijn toezegging dat hij zich verantwoordelijk voelt 
voor een zorgvuldige gang van zaken.

Burgemeester Hans Alberse luistert naar de met treinbeelden verluchtigde inbreng van Lokaal Belang of één 
gemeente met Doetinchem “een vriendelijk locomotiefje voor de regio is (...) of voelt als een sneltrein die aan alles en 
iedereen voorbijflitst”. 

In de decemberver-gadering 
stelde de gemeenteraad twee 
gemeentelijke belastingen 
lager vast.

De hondenbelasting gaat in 
2013 verder omlaag naar 
 € 19,56 per hond (€ € 27,60 
voor de tweede en volgende 
honden, en € 64,50 voor 
kennels). Eerder nam raadslid 

Mia Verwaaijen van Lokaal Belang het initiatief om de 
hondenbelasting in vier jaar stap voor stap te verlagen en 
daarna af te schaffen. Het college van B&W was er door  
de krappe gemeentebegroting op terug gekomen.  

Een representatief burgerbegrotingsforum had in 
meerderheid namelijk geen bezwaar tegen een belasting 
op honden, ook de hondenbezitters niet. De gemeenteraad 
hield echter vast aan het standpunt, dat een belasting op 
honden willekeurig is. Lokaal Belang voorop toonde zich 
ontstemd, dat het college eigenhandig had besloten de in 
2009 aangenomen motie-Verwaaijen niet uit te voeren.
Voorts gaat de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor 
niet-woningen (panden waarin dus niet gewoond wordt) 
minder omhoog: niet 6%, maar 3%. Dit is in lijn met de 
trendmatige stijging. Het was een voorstel van Jos Sluiter 
van de VVD, die een hogere stijging naar bedrijven toe 
ongeloofwaardig noemde.

Probleem was wel de 
dekking van de lagere 
belastingsopbrengsten. Er 
was nog een klein bedrag over 
op de gemeentebegroting, 
dat de gemeenteraad wilde 
gebruiken voor de politieke 
Veranderagenda om volgende 
bezuinigingen verantwoord 
voor te bereiden. Dat 
bedrag zou door de lagere 
belastingopbrengst dan goeddeels verdwijnen. Wethouder 
Van Balveren loste dit op, door aan de gemeenteraad toe 
te zeggen dat er voor de Veranderagenda 300.000 euro 
beschikbaar is aan incidentele middelen.

Lagere hondenbelasting en OZB-niet-woningen

Jos Sluiter (VVD)
…hogere OZB-
niet-woningen 
ongeloofwaardig…

Mia Verwaaijen 
(Lokaal Belang)
… initiatief afschaffen 
hondenbelasting…

Burgemeester Herman Kaiser van Doetinchem (links)  
was aanwezig bij het slot van de raadsvergadering 
in Oude IJsselstreek, nadat eerder op de avond 
‘zijn’ gemeenteraad had ingestemd met hetzelfde 
CDA-voorstel. Rechts Bennie Steentjes, die als 
plaatsvervangend raadsvoorzitter de vergadering leidde.


