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Voorzitter, dames en heren,

College Oude IJsselstreek; “IJzersterk of toch lijdend aan metaalmoeheid!”

Bij het lezen van deze voorjaarsnota viel het onze fractie meteen op dat het college zich te veel laat leiden
door omgevingsfactoren en te weinig acteert vanuit eigen kracht. U opent met de woorden dat u nog geen
sluitend meerjarenbeleid kunt presenteren. U wijt dit aan de grote financiële onzekerheden in verband met
de economische crisis en de rijksbezuinigingen. Aansluitend schrijft u het volgende:
“Dat u een gezond fundament voor de toekomst legt, zowel voor de “harde” (stenen) kant als de “zachte”
(sociale) kant. Deze ambitie voor de komende begroting vindt u terug in deze voorjaarsnota”.
Het CDA herkent zich niet in deze woorden en komt daar dan ook later in haar betoog op terug.
De organisatie ontwikkeling is in gang gezet door het herplaatsen van de ambtenaren in functierollen.
Nu begint de tijd van het bouwen aan een nieuwe netwerkorganisatie. En aansluitend schrijft u:
“De gemeenteraadsverkiezingen staan voor maart 2014 gepland”. Ook hierop volgt een reactie van ons.
Tevens hebt u een alinea gewijd aan het fusieonderzoek met de gemeente Doetinchem. U gaat er zelfs van
uit dat de vertraging van het fusieproces van invloed is op het tempo van de regionale samenwerking.
Het CDA gaat op hoofdlijnen in op de voorgaande drie genoemde punten; “ambitie in relatie tot
economische crisis en rijksbezuinigingen”, “functierollen ambtelijke organisatie en welke consequenties dit
heeft voor bestuur en politiek.” En we beginnen ons betoog met het laatste punt: “fusie”.

Fusie
Op 6 en 7 juni jl. vond het DIVOSA voorjaarscongres plaats. Divosa is de Nederlandse vereniging van
gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. Divosa wil dat iedereen aan de
samenleving deelneemt, het liefst door te werken. Centraal tijdens dit congres stond het thema;
 “De ideale schaal! Samen werken aan effectieve dienstverlening voor burgers”
Wat is 'De ideale schaal'? Bestaat er zoiets als een ideale gemeentelijke schaal? Of verschilt die per taak
en per regio? Klopt het dat de meeste gemeenten straks domweg te klein zijn om de grote, ingewikkelde,
nieuwe taken op het gebied van zorg, werk en inkomen te vervullen? En als dat zo is, is gemeentelijke
herindeling dan de beste manier om problemen op te lossen, of ligt een andere aanpak meer voor de hand?

Wat is beter, een Duitse Dog of een Chihuahua? Zo luidde de vraag die Divosa-voorzitter René Paas
tijdens zijn openingsspeech de zaal voorlegde. Een Duitse Dog is ongeveer dertig keer groter dan een
Chihuahua. "Maar", preciseerde Paas, "dat betekent ook dat hij dertig keer zoveel eet en dertig keer
zoveel poept." Dat toont maar weer eens aan dat een uniforme ideale maat niet bestaat, aldus de
Divosa-voorzitter. Dat geldt ook voor gemeenten. "Sommige zaken wil je heel dicht bij de burgers
organiseren. Dan is het ideaal dat een multidisciplinair team heel nauw kan werken met bijvoorbeeld
een probleemgezin. Maar als je menskracht wilt vrijmaken om ingewikkelde problematiek beter aan te
pakken, betekent dat ook dat je elders efficiënter moet werken."
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Herindeling in de zin van 'alles opschakelen' is niet de oplossing voor complexe kwesties als
decentralisatie en het versterken van burgerkracht, oordeelt Bas Denters, hoogleraar bestuurskunde aan
de Universiteit Twente. "Op basis van de herindelingsoperaties kunnen we dan ook concluderen dat
schaalvergroting geen recept is voor succesvolle decentralisaties", aldus Denters. "In grote gemeenten
zijn burgers negatiever over het oplossend vermogen, maar ook over de individuele dienstverlening.

De afstand tot het bestuur is groter, er is minder gevoel van verbondenheid, en de participatie daalt.
Kortom: het sociaal kapitaal neemt juist af. Precies het tegenovergestelde van wat de politiek beoogt."
"Eigenlijk is er maar één alternatief", stelt Denters. "Namelijk samenwerken. Omdat dat de mogelijkheid
biedt voor kleinschaligheid enerzijds en de voordelen van een krachtiger bestuur anderzijds."

Daarom ook heeft het CDA samen met Lokaal Belang tijdens de raadsvergadering van 28 februari jl.
tijdens de behandeling van het fusieonderzoek een motie ingediend met als titel:
“Besturingsaanpak eventuele fusiegemeente”.
Nog dit najaar gaat de politiek van de gemeente Oude IJsselstreek in gesprek met de samenleving.
Uitgangspunt daarbij is de uitspraak in het gemeenteprofiel:
“Van onderaf gestuurd: dorpen, kernen en wijken geven identiteit aan de nieuwe gemeente en krijgen
ruimte om eigen kwaliteit te bepalen, het gemeentebestuur laat los vanuit vertrouwen”.
Naast deze inhoudelijke doelen, dienen de gesprekrondes ook een politiek doel. Ze komen tegemoet
aan de wens van de gemeenteraad om meer betrokken te zijn bij de besluitvorming over de bestuurlijke
toekomst van de Oude IJsselstreek, waarmee het hiervoor benodigde politieke en maatschappelijke
draagvlak tot ontwikkeling kan worden gebracht. Het CDA is voor draagvlak van onderop en niet voor
bestuurlijke druk van bovenaf. In de voorjaarsnota schrijft u dat u er zelfs van uit gaat dat de vertraging
van het fusieproces van invloed is op het tempo van de regionale samenwerking. Kunt u dit toelichten?

Ambitie in relatie tot economische crisis en rijksbezuinigingen
Al met de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 heeft het CDA aangegeven te willen starten met een
veranderagenda. Want de economische crisis en de rijksbezuinigingen zijn niet alleen van de coalitie en het
college, maar is raadsbreed ons aller zorg. Op initiatief van Lokaal Belang en het CDA zijn inmiddels de
raadsprojectgroepen “Subsidies”, “Groen”, “Welzijn” en “Accommodaties” opgestart.
Door gezamenlijk vanuit de politiek in samenspraak met de samenleving, verenigingen en organisaties
invulling te geven aan deze initiatieven is er een eerste stap gezet richting “kanteling en participatie”.
Vanzelfsprekend doen de raadsfracties dit niet alleen. Ondersteund door de ambtelijke organisatie en in
samenspraak met het college worden de startnotities geschreven om vervolgens te worden uitgerold.
Deze nieuwe werkwijze vanuit de politiek sluit goed aan bij de ambtelijk organisatie. Dat niet alle politieke
partijen meteen enthousiast zijn, is nog geen reden om de ingeslagen weg te stoppen.
In ons betoog kom ik m.n. op dit punt (politiek en bestuurlijk draagvlak) later terug.

Het college heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd en de raad gevraagd hierop te willen reageren.
Deze uitgangspunten zijn nog hetzelfde als vorig jaar (behandeling voorjaarsnota 2012).
Een algemene opmerking van het CDA op citaten als:
“De gemeente ondersteunt de inwoner, maar stimuleert het zelforganiserend vermogen van de lokale
samenleving”, “In een vitale samenleving voeren mensen, instellingen en bedrijven de regie over hun
eigen bestaan” en “Een vitale gemeente is een solidaire gemeente”,
kunnen alleen maar bewaarheid en serieus worden genomen wanneer dit ook een grondhouding is van
het college en de raadsfracties. De inkleuring per politieke stroming mag dan verschillend zijn, maar de
uitgangspunten mogen geen holle frasen en fraaie citaten zijn. Het CDA mist m.n. deze inkleuring bij het
college en haar individuele leden.
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Zoals al bij de inleiding gezegd, dit college met de huidige samenstelling acteert te weinig uit eigen kracht.
Het lijkt wel of er metaalmoeheid is opgetreden. Het CDA benoemt hierbij twee oorzaken en hoort graag
een reactie vanuit het college. De portefeuille Welzijn en Zorg was en is altijd al een stevige portefeuille
geweest. Dat onze nieuwe gemeente nog zo lang op stevig bestaand beleid heeft kunnen besturen en varen
is m.n. dankzij een in het verleden goed en toekomstbestendig neergezet beleid geweest.
Dat we vandaag voor een geheel andere werkelijkheid staan is evident aan maatschappelijke
ontwikkelingen en helaas ook het economisch tij. Dat betekent echter niet dat we bij de pakken neer
moeten gaan zitten. Juist nu vraagt m.n. deze portefeuille een krachtig bestuurder en een college met visie
op de “zachte” sociale kant. De tijd van “stenen stapelen en stenen leggen” is voorbij. Onze samenleving
maakt zich zorgen over andere zaken dan “centrumplannen, verkeerscirculatieplannen of woonvisies”.
Werkgelegenheid, zorg, welzijn en onderwijs zijn op dit moment “het gesprek van de dag”.
Behoud ik nog wel mijn baan? Wie zorgt er voor mij wanneer ik niet meer voor mijzelf zorgen kan?
Blijft er nog wel een “gezellig koffieuurtje” in de buurt? Krijgt mijn zoon of dochter wel een baan wanneer
ze een diploma hebben gehaald?
Deze vraagstukken kunnen we niet wegschuiven naar “De Haagse Politiek”. Want wanneer wij daar nu
geen antwoord op hebben, wanneer dan wel? En laten we ons dan in eerste instantie niet te veel focussen
op geld en op nog niet bekende bezuinigingen, maar laten we aan de slag gaan met lokale ideeën,
initiatieven en oplossingen. Wanneer de Sociale Werkvoorziening en de Sociale Dienst nog niet kunnen
fuseren vanwege onduidelijke Haagse plannen, waarom niet alvast lokaal samenwerken.
Wanneer de Haagse politiek besluiten blijft uitstellen is dat nog geen reden om lokale initiatieven alvast
op te pakken. Zoals samenwerking tussen Zorgcentra, Thuiszorginstellingen, Welzijnsinstellingen, etc.
Laten we “de hand aan de ploeg slaan” en leiderschap tonen. Daarom ook heeft het CDA samen met de
PvdA recent een motie ingediend om “meer werk te maken van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie”.
Niet constateren maar acteren! Dat is wat het CDA vraagt aan dit college:
“Leiderschap tonen en invulling geven binnen deze portefeuille”.
Geacht college, wanneer u schrijft: “De verschuivende tendens van stenen naar zorg wordt ook in de
komende begroting steeds beter zichtbaar” dan verbaast het ons dat dit college deze portefeuille op basis
van “tijdelijke vervanging en invulling” vorm geeft zonder zichtbaar profiel en leiderschap. Bovendien,
het CDA vindt het onwenselijk dat een burgemeester verantwoordelijk is voor een politiek gevoelige
portefeuille zoals Welzijn, Zorg en Werken. Graag reactie op onze zienswijze.

Hierbij hebben we tevens aangegeven dat wat het CDA betreft het accent vanaf nu en de komende
regeerperiode ligt op: Welzijn en Zorg, Werken en Onderwijs.
Voor wat betreft het financieel kader de volgende opmerkingen en adviezen:

- Maak een duidelijke scheiding binnen de begroting tussen structureel en incidenteel geld.
Het CDA vindt nog steeds dat de financiële gaten in de begroting worden opgelost
(lees: weggepoetst) met het “tafelzilver” van de gemeente. Dit heb ik geleerd van de PvdA.
(NUON gelden, dividenden BNG / Vitens, Inkomsten uit verkoop vastgoed, etc.)

- Maak de investeringslijst per jaar meer inzichtelijk m.b.t. “nut en noodzaak”.
Hierdoor komt er ook beter zicht en grip op de kapitaalslasten en de voortgang. Maak de veranderagenda
en de huidige aanpak tot werkwijze, maar wel dynamisch. Verminder de eerstejaars kapitaalslast.
( Elk jaar blijkt weer dat veel geplande investeringen nog niet gerealiseerd zijn)

- Stel de inwoner en het voorzieningenniveau centraal bij de financiële transities.
- Maak buffers om onvoorziene uitgaven en tegenvallers op te vangen.
- Voorkom dat d.m.v. “pick en place” euro’s worden gebruikt “als pleister op de wond”.
- In de meerjaren rekening een bedrag op nemen voor onderhoud DRU gebouwen
- In de meerjaren rekening  een bedrag opnemen van af  2016 voor kosten DRU Cultuurfabriek
      ( na 10 jaar is het gestalde bedrag van +/- € 600.000 opgesoupeerd )
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Functierollen ambtelijke organisatie en welke consequenties dit heeft voor bestuur en politiek
Ik citeer uit de Voorjaarsnota 2014: “Op weg naar een netwerkorganisatie.
Binnen de gemeente zijn de fundamenten voor de nieuwe ambtelijke organisatie gelegd, door het herplaatsen
van de medewerkers in nieuwe functierollen. Door deze herplaatsing wordt het mogelijk om over twee jaar
een grote bezuiniging op personeel te realiseren.We ontwikkelen ons tot een netwerkorganisatie die
onderdeel uitmaakt van de netwerksamenleving en goed weet wat er speelt op wijk– en kernniveau.
Door het in de samenleving oplossen van vraagstukken en het slim organiseren van noodzakelijke taken
passen we onze dienstverlening aan, aan de behoefte van de inwoners”.
Het CDA leest met belangstelling deze tekst maar heeft tegelijkertijd de volgende vragen:

- Wat verstaat u onder “nieuwe functierollen” en wat mogen wij / inwoners daarvan verwachten?
- Wat was er eerst: “Het idee van de netwerkorganisatie of de bezuinigingen?”
- Er staat: “We ontwikkelen”. Wie zijn “we?”
- Wat verstaat het college onder “de netwerksamenleving” en welke invloed heeft e.e.a. op het

functioneren van de overheid?
- Welke methodiek gaat de organisatie hanteren om “goed te weten” wat er speelt op
      wijk– en kernniveau?
- Wat is “de behoefte van de inwoners?”

De vragen zijn niet gesteld om “te vlooien”. Maar, het CDA constateert bij het lezen van 2.1
“Ontwikkelingen binnen de organisatie” dat het college wel heel erg “buiten schot” blijft en dan spreken
we nog niet eens over de rol en de verantwoordelijkheid van de politiek. Ook het CDA zet zich niet
“buitenspel” en voelt zich mede verantwoordelijk, wanneer het gaat over de veranderende werkwijze van
de overheid en de steeds kundiger en mondiger wordende samenleving. Het verbaast het CDA wel, dat het
college niet haar eigen rol beschrijft en zo nodig herdefinieert. En wij zijn van mening dat ook de politiek,
in al haar kleuren en uitgangspunten, niet ontkomt aan zelfreflectie, herdefiniëring van haar positie en
invulling van haar rol. Maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer “Vertrouwen,
Vrijheid en Verantwoordelijkheid” (zoals boven hoofdstuk 2 staat geschreven) concreet ingevuld moet
gaan worden, kan de politiek niet op haar handen blijven zitten en vasthouden aan haar eigen politieke
“mantra’s”. De CDA slogan is: “Voorleven is naleven!”

Tot slot
Tijdens het laatste CDA congres hield onze partijleider Sybrand Buma een speech met de zeven principes.
Hieruit citeer ik “Het zevende principe”: Het zevende principe gaat over de toekomst van onze kinderen.
Het gaat om de vraag of we keuzes maken voor korte of lange termijn. Wij blijven hervormen, om onze
samenleving structureel op orde te brengen. En wij zijn zuinig op onze centen, voor de toekomst van onze
kinderen.U kunt natuurlijk, morgenvroeg tijdens het koffie uurtje alle principes nog eens rustig nalezen op:
www. CDA.nl

Er staat veel op stapel. De komende periode vraagt om inzet, doorzettingsvermogen, daadkracht en
besluitvorming. Dit kan niet zonder “leiderschap”. Wanneer het “even tegen zit” kan en mag de politiek
zich niet verschuilen achter “anderen”. Wij worden niet sterker door ons af te zetten op anderen.
Wij kunnen alleen maar groeien wanneer wij anderen de ruimte en het vertrouwen geven. Het CDA wil
constructief en inhoudelijk haar bijdrage blijven leveren, maar verwacht wel meer daadkracht en
slagkracht van het huidige college. Past de slogan “Oude IJsselstreek IJzersterk” ook bij dit college of
lijdt ze toch aan “metaalmoeheid!” U zit achter het stuur, maar het CDA blijft u positief kritisch volgen!
Wij danken alle politieke fracties voor de constructieve samenwerking, het college voor haar taak en
verantwoordelijkheid en alle ambtelijke medewerkers, die ons altijd met raad en daad terzijde staan.
Mag er zegen rusten op ons werk.


