
Andere aanpak gemeentebestuur 
De gemeenteraad en het nieuwe college willen aan de slag met netwerkbestuur. Daarvoor sloten alle zes partijen in 
de gemeenteraad al direct na de verkiezingen een Procesakkoord. U las daar over in de edities van 2 en 9 april. Met 
de titel “Zo zijn onze manieren” van het Procesakkoord bedoelt de gemeenteraad dat ze wil werken aan een moderne 
democratie, waarin collegeleden, raadsleden, fractieassistenten en ambtenaren maatschappelijke initiatieven verbinden 
en zo nodig laten ontstaan. Prof. Boogers adviseerde vorig jaar over deze “vermaatschappelijking van de politieke rol 
van de raad”. Vanuit het nieuwe college zal wethouder Finkenflügel de uitvoering van het Procesakkoord bewaken en 
aanjagen, en de gemeenteraad zal er een aparte groep raadsleden voor vormen. Ook wethouder Van de Wardt krijgt 
een aanmoedigende rol als wethouder voor Personeel & Organisatie. De ambtelijke organisatie van Oude IJsselstreek 
is namelijk vorig jaar volledig hervormd: alle ambtenaren hebben in de eerste plaats een functierol als ondersteuner, 
dienstverlener, adviseur, regievoerder, realisator, strateeg of leider. Centraal staat niet wat ze doen, maar hoe. Alles bij 
elkaar wordt Oude IJsselstreek zo een gemeente die niet over de gemeenschap gaat, maar er in staat. Raadsleden zullen 
niet alleen reageren, maar ook activeren. Deze manier van besturen zal geleidelijk ingang vinden – maar de richting is 
duidelijk. In de eerste plaats voor acht onderwerpen: zorg en welzijn, verenigingen en voorzieningen, werken, armoede, 
wonen, groen, energie en verkeer. Hiervoor staan in het Procesakkoord verschillende overleg- en werkvormen om dialoog 
in de samenleving te organiseren. Op een werkdag zullen gemeenteraad en college dit aanstaande vrijdag voor de 
komende jaren verder in de steigers zetten.

Werkakkoord
Intussen doet het nieuwe college gewoon zijn werk en daarvoor is een Werkakkoord gesloten door Lokaal Belang, CDA, 
SP en PvdA. De laatste partij bond zich aan dit akkoord, op voorwaarde dat het financieel en juridisch wordt getoetst. 
D66 en VVD hebben zich er niet aan gebonden, omdat ze het er financieel niet mee eens waren.
De titel “Zo zijn onze afspraken” maakt al duidelijk dat het Werkakkoord samenhangt met het Procesakkoord. In 
het Werkakkoord staan afspraken over de werkstijl van het college als trekker van verandering in een productieve 
samenwerking met inwoners en partners. Verder bevat het Werkakkoord een aantal kaders waarbinnen het college 
met voorstellen en besluiten komt. Zo mogen de woonlasten maximaal 3% per jaar stijgen. De VVD had berekend dat 
dit over 4 jaar 100 euro extra per jaar per huis is en vond dat te fors. De leningen van de gemeente worden in vier jaar 
teruggebracht van 106 naar maximaal 90 miljoen euro. Van het rijksgeld voor de maatschappelijke ondersteuning zal 
minimaal 1% worden ingezet voor preventieve maatregelen. Nieuwbouw die nog mogelijk is kan worden ingezet voor 
kleinschalige bouwplannen voor concrete wensen van doelgroepen en rijwoningen kunnen worden omgezet in 2-onder-
1-kap. Op het DRU-park komen geen verdere nieuwe ontwikkelingen. Fusies met omliggende gemeenten zijn niet aan 
de orde, maar intensieve intergemeentelijke en grensoverschrijdende samenwerking wel. Deze en andere punten in het 
Werkakkoord (en het Procesakkoord) kunt u terugvinden op de website van de gemeente onder raadsinformatie bij de 
raadsvergadering van 15 mei, en via de RaadsApp voor de iPad.

Gemeentepolitiek met meerdere gezichten

Wat je ook kunt zeggen van de gemeentepolitiek in Oude 
IJsselstreek: aan belangstelling geen gebrek. Donderdag 
zat de raadszaal stampvol rond de benoeming van 
nieuwe wethouders, raadsleden en fractieassistenten. 
In de aanloop ernaar toe trok Oude IJsselstreek de 
aandacht met vernieuwend gemeentebestuur. En met de 
invulling van het nieuwe college.

Op de dag van de benoemingsraad was er al het nodige te 
doen rond de SP, die als nieuwkomer in de gemeenteraad 
direct een wethouder levert, en in over-duidelijke 
bewoordingen uitsprak dat een nieuw college ook een 
nieuwe koers moet kunnen varen. Aan het begin van de 
raadsvergadering gaf SP-voorman Jelle Berens aan, dat 
hij zich “te zwaar geciteerd” voelde in De Gelderlander, 
en dat de SP de nadruk wil leggen op een ander soort 
gemeentebestuur waarbij “de raad naar de straat gaat”. 
Hij zei daarbij alle vertrouwen te hebben in samenwerking 
met alle andere fracties, ook die van de vorige coalitie. Het 
speet hem dat een andere indruk was ontstaan en hij zei, 
niettegenstaande zijn insteek, geen twijfel te hebben aan de 
integriteit van de vorige coalitie. Toch kritiseerden Gülden 
Siner-Sir (Lokaal Belang), Ton Menke (PvdA) en Jos Sluiter 
(VVD) op hun beurt de SP en vroegen zij om respect voor de 
hele gemeenteraad. Ook burgemeester Alberse wees met 
klem op de omgangsvormen: “Wie stelt, bewijst, en zonder 
bewijs moet je niet stellen. Iedereen in de raad pleit voor 
transparantie en je kunt erover debatteren wanneer dat het 
geval is, maar je kunt niet zomaar mensen verdacht maken”. 

Deze gang van zaken leidde er dus toe dat een kandidaat-
wethouder voor het CDA uiteindelijk niet benoemd werd. 
Raadsbreed werd deze gang van zaken betreurd. Siner-Sir: 
“Het was een valse start, dat dit allemaal via de pers is 
uitgemeten”. Anita Ermers-Mulder, de nieuwe fractieleider 
van het CDA: “De meerderheid van onze fractie vindt dat 
het ons goed recht is zelf te bepalen wie wij afvaardigen. Wij 
hebben daarom onze tweede kandidaat staande gehouden. 
Maar uiteindelijk telt het resultaat om recht te doen aan de 
verkiezingsuitslag”. Een resultaat, dat dus opnieuw open ligt, 
nu de SP zich terugtrekt uit de coalitie.

De verzamelde oppositie stelde het scherp. Menke: “Het 
is te veel over de poppetjes gegaan en elkaar de maat 
nemen, en te weinig over de inhoud. Bijzonder ook dat je 
als partij afziet van een wethouderspost en niet gaat voor 
winstmaximalisatie”. Hayo Canter Cremers (D66): “Het was 
een zware bevalling, dat had anders gemoeten. Het is weinig 
verheffend. Mensen, partijen en de politiek zijn beschadigd. 
Het geeft weinig vertrouwen in de toekomst van deze 
coalitie”. Sluiter: “Zijn dít onze manieren??  Het was zeer 
beschamend”.

(lees verder op volgende pagina) 

Anita Ermers-Mulder (CDA) ondertekent het Werkakkoord 
voor het nieuwe college. Achter haar verscholen de 
andere ondertekenaars, op de achtergrond Gülden 
Siner-Sir (Lokaal Belang). Het Werkakkoord wordt ook 
ondersteund door SP en PvdA. D66 en VVD tekenden 
het niet.

Het Procesakkoord en Werkakkoord zijn een andere 
aanpak. Er staan geen vastgespijkerde afspraken in, 
maar uitgangspunten en kaders om als gemeente in de 
gemeenschap te besturen. De aanpak is het gevolg van 
de gespreksronde vorig jaar over wat voor gemeente 
bij Oude IJsselstreek past en sluit aan op het denken in 
Nederland over gemeenteraden in de toekomst.

Daarmee was de kous niet af. Daags na zijn benoeming 
trok Berens zich terug: “Ik heb de afgelopen week druk 
op de pers uitgeoefend om publicatie van een artikel 
te voorkomen. Daarmee is mijn positie als wethouder 
onwerkbaar geworden. Daar heb ik mijn conclusies aan 
verbonden. In mijn enthousiasme en onervarenheid heb ik 
verkeerde keuzes gemaakt. Het spijt me zeer dat het zo 
gelopen is.”

Poppetjes
Formateur Gerard van Balveren legde in de 
raadsvergadering een verklaring af over de coalitievorming. 
Behalve over de inhoud (zie het kleurkader hiernaast) 
ging het ook hier over de onderlinge verhoudingen en 
de vraag of en hoe politieke partijen onderling elkaars 
wethouderskandidaten kunnen kwalificeren. De formateur 
legde stap voor stap uit hoe het was verlopen: “Oogmerk 
was oorspronkelijk een college van Lokaal Belang met 2½ 
wethouder en het CDA met 1½ wethouder. De tweede door 
het CDA voorgedragen kandidaat had niet het vertrouwen 
van Lokaal Belang. Die fractie heeft toen de keus 
voorgelegd om een andere kandidaat voor te dragen, of een 
derde partij uit te nodigen, of om een coalitie zonder CDA te 
vormen. Het werd de tweede variant, met een college met 
SP als resultaat”.  

De benoemde wethouders (zie voorpagina) lieten 
hun raadszetel achter. Die zijn nu ingenomen door 
v.l.n.r. Heini Peters voor de SP (hij is ook hun nieuwe 
fractievoorzitter) en voor Lokaal Belang: Theo 
Colenbrander (al eerder raadslid) en Ben Hiddinga. De 
opvolger als raadslid voor het CDA wordt i.v.m. ziekte in 
de volgende raadsvergadering geïnstalleerd.



(vervolg van vorige pagina)

Elke raadsfractie kan maximaal vijf fractieassistenten laten benoemen. Op die manier hebben fracties extra
werkkracht, eens te meer van betekenis nu de gemeenteraad actiever de kracht in de gemeenschap aan wil boren.
Fractieassistenten hebben (op de raadsvergaderingen na) dezelfde mogelijkheden als gemeenteraadsleden. Overigens
zonder vaste vergoeding, maar voor een bescheiden (wettelijk bepaald) presentiegeld per raadsbijeenkomst.
Op de foto de 24 assistenten die donderdag zijn beëdigd; hun namen vindt u op de gemeentelijke website bij 
raadsinformatie 15 mei.

De jongste politicus in Oude IJsselstreek is nu de 
20-jarige Yannick Jorna, fractieassistent voor de PvdA. 
Hij kreeg de Ficus Benjaminus in beheer. Jorna stelde 
vast dat er “op dit moment geen jongeren onder de 40 
raadslid zijn … terwijl juist die weten wat debatteren en 
verbinden is”. Samen met D66-belofte Jorick Messink 
reikt hij voortaan jaarlijks aan het raadslid dat zich 
het meest onderscheidt naar jongeren een prijs uit. 
Namelijk een nachtje uit met de nachtbus ☺.

Jos Sluiter, Ton Menke en Hayo Canter Cremers waren 
de commissie die de stemmen voor de wethouders 
telde. Aan het woord is Ton Menke. De gemeenteraad koos hem met 21 van 22 uitgebrachte stemmen als plaatsvervangend 

raadsvoorzitter. Hij zit de raadsvergaderingen voor als de burgemeester afwezig is of zelf het woord voert.

Met alle fracties
Er was verschil in nuance tussen de PvdA, D66 en VVD. 
Menke beloofde vanuit de PvdA een “constructieve en 
probleemoplossende opstelling”. Jan Vesters kon dit 
vanuit de SP zeer waarderen. Op zijn beurt blijft de SP het 
Werkakkoord voor het college steunen. Menke: “Van nature 
zijn wij als PvdA niet geïnteresseerd in de waan van de 
dag. We zijn geen mooi-weer-partij en staan er ook als we 
verliezen. Bovendien, de kiezer heeft altijd gelijk, ook al gaf 
die ons een duidelijke, harde boodschap. Wij feliciteren de 
winnaars, maar stellen vast dat we gebukt gingen onder de 
landelijke trend en een anti-DRU-sentiment. Wij zijn trots 
op wat we met de vorige coalitie hebben gerealiseerd: dat 
zijn ónze manieren, daar stáán wij voor. De coalitie van 
Lokaal Belang, PvdA en VVD behield een meerderheid en 
had verder gekund, er is nooit goed nagegaan en uitgelegd 
waarom die na negen jaar niet meer houdbaar was”. 
Siner-Sir bevestigde: “De vorige coalitie had verder gekund, 
maar Lokaal Belang heeft het grote verlies van de PvdA in 
ogenschouw genomen. Bovendien werken we dankzij het 
Procesakkoord met álle fracties daadkrachtig samen”. 

Ermers-Mulder: “Het was een verkiezingsuitslag waarbij het 
CDA zeer minimaal heeft ingeleverd. Dat wilden wij vertaald 
zien”. Jan Vesters (SP): “Na een intensieve campagne 
haalde de SP bijna vier zetels. Er breekt een moeilijke tijd 
aan, waar we niet voor weglopen. Het is beter om samen te 
zoeken naar oplossingen voor de nieuwe sociale taken van 
de gemeente, en niet over het hoofd van de kiezers heen te 
beslissen”. 

Niet over de schutting
Canter Cremers wilde nadrukkelijk weten of het oude 
coalitie-akkoord niet meer als onderlegger voor de nieuwe 
periode geldt. Hij noemde dat, omdat is afgesproken dat 

bestaand beleid geldig blijft totdat er nieuwe besluiten 
over zijn genomen. Dat past bij de aanpak om niet alles 
vooraf gedetailleerd vast te leggen. Siner-Sir en Ermers-
Mulder maakten duidelijk dat het Werkakkoord (met het 
Procesakkoord) leidend is. Canter Cremers twijfelde: “Er 
staan veel punten in die D66 kan onderschrijven, maar 
zonder financiële onderbouwing is het drijfzand. Gaan we 
bijvoorbeeld de nieuwe sociale taken uitvoeren binnen het 
budget dat we er voor krijgen??”
Sluiter: “We wisten al lang dat we die taken zouden krijgen, 
ze worden ons niet over de schutting gegooid. We wilden 
ze als gemeenten zélf, om ze beter en goedkoper uit te 
voeren. Met de VVD-wethouder in het vorige college hebben 
we daar flink aan gewerkt. Het is spijtig dat niet naar 
voortzetting van de vorige coalitie is gekeken. Waarom voor 
de SP gekozen? Welke garantie dat het met hen goed gaat, 
als volkomen nieuwe partij in onze politieke arena? De SP 
gaat róllebollend over straat: met zulke vrienden heb je geen 
vijanden meer nodig”. Dat was donderdag. Zaterdag trok de 
SP zich terug. Wordt vervolgd.




