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Zo zijn onze manieren 
 

Wij, de lijsttrekkers van Lokaal Belang (GVS), CDA, SP, PvdA, D66 en VVD in Oude IJsselstreek, 

bieden de gemeenteraad ter vaststelling aan, 

en het nieuwe college van B&W en raadspresidium ter uitwerking in uitvoeringsafspraken,  

voor de politieke veranderagenda van de gemeenteraad, 

vanuit de bouwstenennotitie “Naar een nieuwe gemeente Oude IJsselstreek” 

en op basis van onze verkiezingsprogramma’s, 

dit 

 

Procesakkoord 
 

om met samenlevingspartners de aanpak van de in dit akkoord opgenomen maatschappelijke 

vraagstukken te bespreken en af te spreken, zoals bedoeld in de motie Van de Wardt/Hengeveld 

van 30 januari 2014 en nog in een tijdsbalk vast te leggen (niet alles meteen en tegelijk). 

 

In dit akkoord is vastgelegd over welke onderwerpen de raad(sleden) een dialoog aangaan met 

samenlevingspartners, en een aantal vormen waarmee dat kan. Voor andere gemeentelijke 

onderwerpen neemt het gemeentebestuur op de gebruikelijke manier zijn verantwoordelijkheid. 

 

Onze manier van besturen 

De kracht in de samenleving is ons uitgangspunt. Veel bestaande gemeentelijke taken, en nog meer 

de aanstaande sociale taken, zijn niet goed uit te voeren zonder de inbreng en inzet van burgers, 

bedrijven en beroepskrachten. Zij weten wat nodig en nuttig is. Om te beginnen weten ze wat ze zelf 

afkunnen. En hoe de gemeente van betekenis is om te voorkomen dat gemeenschappelijke 

behoeften niet vervuld worden of mensen tussen wal en schip komen.  

Wij nemen daarom het dorp
1
 als uitgangspunt en verbinden dorpen: de gemeente helpt inwoners, 

ondernemers en dorpen om elkaar te helpen. Dat is onze manier van leiderschap om de samenleving 

perspectief te bieden. Een actief leiderschap, waarvoor we de boer op gaan om met partners in de 

samenleving vraagstukken te benoemen en aan te pakken. Voor dit actieve, collectieve bestuur gaan 

we vanaf nu invullen hoe de rollen van raadsleden, collegeleden en ambtenaren elkaar aanvullen en 

versterken. Niet zoals voeger monistisch, maar dynamisch – voorbij het dualisme. 

De beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad blijft daarbij overeind. De gemeenteraad neemt 

steeds zijn verantwoordelijkheid om vooraf de invloed van samenlevingspartners aan te geven, opdat 

achteraf geen teleurstelling ontstaat. 

De gemeente zal gelijkwaardig en wederkerig communiceren met burgerverbanden en professionele 

netwerkpartners. Met hen agenderen wij onderwerpen, ontdekken de vragen ervan, zoeken we naar 

oplossingen en maken we eigentijdse en realistische werkafspraken. Wij werken als een 

gemeentebestuur dat niet over de gemeenschap gaat, maar er in staat, en versterken daarvoor het 

contact tussen samenleving en gemeenteraad. Wij staan open voor argumenten. 

                                                      
1
 NB. In verband met het spraakgebruik en de sociale beleving is in deze tekst het begrip dorp gehanteerd, voortbordurend 

op de bouwstenennotitie. Met dorpen worden alle kernen bedoeld, voor het leesgemak ook onze stad Terborg! 
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Aldus werken wij aan een andere overheid en geven we inhoud aan dialoog: steeds slim 

samenwerkend voor vernieuwend samenspel. Raadsleden boren daartoe hun eigen netwerken aan. 

In een moderne democratie met een gemeentebestuur dichtbij inwoners verbinden raadsleden, 

collegeleden en ambtenaren maatschappelijke initiatieven en laten ze zo nodig ontstaan. De 

bouwstenennotitie noemt dit een nieuwe start van de gemeente na de raadsverkiezingen en de 

vermaatschappelijking van de politieke rol van de raad.  

 

Onze manier van beslissen en begroten 

Het beleid en de budgetten welke in beleidsnota’s en programmabegroting zijn vastgelegd blijven 

geldend totdat er nieuwe raadsbeslissingen over worden genomen. Daarvoor doen wij geen kant en 

klare voorstellen, maar we spelen over de volle breedte van het beleid in op actuele ontwikkelingen, 

ieder vanuit ons eigen verkiezingsprogramma. 

Voor gemeentelijke vrijheid van handelen is een sluitende begroting daarbij voorwaarde. 

Binnen het uitgangspunt van betaalbaar wonen behoort een verandering van lokale lasten tot de 

mogelijkheden, als onevenredige kortingen van het rijk hiertoe nopen en mits dit aanwijsbaar 

bijdraagt aan de door de burgers gewenste doelen.  

 

Onze manier voor zorg en welzijn 

De nieuwe verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en de langdurige zorg voor ouderen en zieken krijgt 

de gemeente om specialistische zorg zoveel mogelijk te helpen voorkomen en waar wel nodig beter 

en goedkoper te bundelen. Uit de bouwstenennotitie blijkt dat onze inwoners daarvoor een 

gemeente wensen, die hen de zorg niet uit handen neemt maar met maatwerk ondersteunt, en zorg 

anderzijds niet oplegt. De gemeente is nodig om de informele zorgkracht in de samenleving aan te 

boren en te zorgen voor samenspel tussen deze informele zorgnetwerken en professionele 

zorginstellingen. Hiervoor is een stevige sturing met strakke planning nodig, binnen het in december 

2013 vastgestelde beleidskader sociaal domein ‘Nieuwe betrokkenheid’. 

De gemeenteraad zal de decentralisaties van de jeugdzorg resp. de langdurige zorg aansturen in het 

netwerk van burgerverbanden (verenigingen, buurtgroepen) en professionele netwerkpartners 

(welzijnswerkers, zorgaanbieders, woningaanbieders). Ook met betrekking tot de verdere opbouw 

van welzijnswerk-vanaf-nul rond de primaire doelgroepen jongeren en ouderen, en de regionale 

afspraken en contracten die de gemeente daarvoor sluit. Het leidende beginsel is: lokaal wat kan en 

regionaal wat moet, maar wat lokaal kan is vaak meer dan je regionaal denkt. Uitgangspunten zijn: 

passend zorg- en welzijnsaanbod geef je vorm in de leefwereld van de cliënt (zonder blauwdrukken, 

en ook buiten het reguliere zorgaanbod); gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit; 

ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg voor een sociale en veerkrachtige gemeente en 

maximaal inzetten op vroegsignalering en preventie. 

 

Onze manier voor verenigingen en voorzieningen 

Uit de bouwstenennotitie blijkt bij verenigingen behoefte aan een gemeente die met hen meedenkt 

en activiteiten en initiatieven uit de verschillende verenigingen aan elkaar koppelt en op elkaar helpt 

afstemmen. Zodat het aanbod kwalitatief versterkt wordt en verenigingen niet onbedoeld langs 

elkaar heen werken. Er is verder sterke behoefte aan duidelijkheid, helderheid en voorspelbaarheid 

rond subsidies en accommodaties, via een ruim beleidskader met maatwerkmogelijkheden. Een 

belangrijk aandachtspunt hierbij zijn schoolgebouwen en de functie ervan voor het dorpsleven. Voor 

de raadsprojecten subsidies en accommodaties voor de politieke veranderagenda is voorwerk 

gedaan. Met de schoolbesturen is beraad hoe kwalitatief goed basisonderwijs bereikbaar blijft. 
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Het is nu zaak dat er gebundelde afspraken voor verenigingen en voorzieningen komen. Op een 

activerende manier, om te streven naar stabilisatie of liever nog een bescheiden groei van inwoners 

in Oude IJsselstreek – niet om het aantal op zich, maar als draagvlak voor verenigingsleven en 

voorzieningengebruik. De gemeenteraad zal hiervoor met afgevaardigden van verenigingen, de 

gebruikers van accommodaties en de schoolbesturen naar een besluit toewerken. 

 

Onze manier voor werken 

De nieuwe verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgt de 

gemeente om hen makkelijker en sneller in het gewone arbeidsproces een plek te helpen geven. De 

gemeenteraad zal de invoering van de participatiewet aansturen in samenspel met plaatselijke 

ondernemingen, en ook met betrekking tot de intergemeentelijke en internationale samenwerking. 

Want economie en arbeidsmarkt zijn regionaal en grensoverschrijdend. Uitgangspunt is 

beschikbaarheid van een passende werkomgeving voor mensen met een arbeidsbeperking, mede 

door lokaal sociaal aanbesteden. 

In het algemeen zijn uitgangspunten om ruimte te geven aan ondernemerschap en bedrijvigheid: 

aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden (bedrijventerreinen, ontsluiting, onderwijs, regelvrijheid) voor 

kansrijke sectoren (starters, zorgondernemers) en bestaande bedrijvigheid (landbouw, middenstand, 

markten); kennisclusters van bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen; een gebundeld 

toeristisch-recreatief profiel en een toereikend gemeentelijk grondbeleid. 

 

Onze manier tegen armoede 

Na de jarenlange economische crisis hebben armoede en schulden die niet worden voorkomen door 

voldoende werk of door uitkeringsregelingen onze aandacht. De vraag is met name of hierdoor in 

onze gemeente de kansen van kinderen worden beperkt. Hierover is de gemeenteraad informatie 

aangereikt. Deze maakt duidelijk dat er geen compleet beeld in cijfers is en het de vraag is wat dit 

toevoegt. Onduidelijk vooral is in welke mate er in de samenleving van Oude IJsselstreek een 

spontaan vangnet is rond armoede. Om dit te achterhalen zal de gemeenteraad met inwoners uit de 

doelgroep, hun ondersteuners en belangenbehartigers, deskundigen en good practices nagaan welke 

eventuele maatregelen tegen armoede in Oude IJsselstreek nodig en nuttig zouden kunnen zijn. 

 

Onze manier voor wonen 

De bevolkingssamenstelling en de verzorgingsvraag in Oude IJsselstreek verandert, met gevolgen 

voor het gebruik van gebouwen: woningen, verzorgingshuizen, winkels, kerken, 

verenigingsgebouwen. Economische en ruimtelijke ontwikkelingen maken ook agrarische en 

industriële bebouwing tot aandachtspunten. Verpaupering moet worden voorkomen. In de 

deelgebieden van de gemeente zal de gemeenteraad met gebouweigenaars en inwoners 

inventariseren en bespreken welke ontwikkeling daar is te voorzien en hoe er met maatwerk op is in 

te spelen. Algemene uitgangspunten daarbij zijn de eigen identiteit en uitstraling van de dorpen; 

adviseren en begeleiden van belangenverenigingen en dorpsinitiatieven om zelf plannen te 

ontwikkelen en te volvoeren; variatie in bevolkingssamenstelling en daarvoor het woningbestand 

zodat ouderen, gezinnen, kleine huishoudens zonder kinderen en jongeren elkaar de helpende hand 

kunnen toesteken: levensloopbestendige/aanpasbare en betaalbare woningen; (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap, ook als manier om samen aan je buurt te bouwen; verduurzaming van 

gebouwen; herbestemmen agrarisch buitengebied. 
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Onze manier voor het groen 

De gemeente onderhoudt het openbaar groen op een basisniveau. Zo maakt en laat de gemeente 

ruimte voor inwoners voor hun eigen invulling van hun woonomgeving. Er is geen spreekwoordelijke 

‘schutting’ tussen eigen groen en openbaar groen. De ambitie van het beleidskader groen resp. de 

politieke veranderagenda is dat Oude IJsselstreek een fraaie(re) groene gemeente is. Kernen en 

wijken worden gestimuleerd het onderhoud aan te vullen. Als volksvertegenwoordigers zullen 

raadsleden (met wethouder en ambtenaren, en hoveniers) gedurende de vierjarige raadsperiode 

buurtbewoners verleiden het buurtgroen te onderhouden en afspraken met hen te maken over de 

spullen en de hulp die ze daarvoor in het begin nodig hebben, en over een compensatiebijdrage voor 

andere activiteiten in hun woonomgeving. 

 

Onze energieke manier 

Het gemeentelijk beleid beoogt een aanzienlijke vergroening van het energiegebruik. De AGEM is 

een katalysator in de snelle ontwikkeling naar steeds kleinschaliger opwekking van groene energie, 

die ook economisch voordelig is voor bewoners en ondernemers. Voor de vergroening van energie 

zullen raadsleden (met wethouder en ambtenaren, en energiedeskundigen) op de schaal van 

buurten, bedrijventerreinen, woningen en bedrijven alternatieve energieopwekking stimuleren en 

nagaan welke randvoorwaarden de gemeente er voor kan scheppen. 

 

Onze manier om te verkeren 

Wegen en verkeer zijn onderwerpen die onze inwoners en ondernemers dagelijks ervaren en 

waarover ze niet zelden gedachten hebben. In, met en voor ieder gemeentelijk deelgebied zal de 

gemeenteraad de uitvoering van het wegen- en verkeersbeleid volgen, waar nodig bespreekbaar 

maken en er eventueel initiatieven voor nemen. Aandachtspunten daarbij zijn doorstroming, 

verkeersveiligheid, verkeersoverlast, verkeersgedrag, 30 en 60 km zones, wegenonderhoud, 

landbouwverkeer, openbaar vervoer, kerkpaden en zandwegen. 

 

Onze mogelijke overlegvormen en werkvormen 

Voor dit alles gebruiken we meer overlegvormen en nieuwe werkvormen, die kennis van burgers, 

bedrijven en beroepskrachten op gepaste momenten verbindt met de oordeelsvorming van de 

gemeenteraad. De bestaande overlegvormen en werkvormen evalueren we en slijpen we bij. 

Zo ontstaat een gereedschapkist met mogelijkheden: 

- inspirerende werkavonden en conferenties (bijvoorbeeld voor de onderwerpen armoede en groen); 

- interactieve raadsrotondes (ook in de dorpen); 

- raadsprojectcommissies (met steeds een portefeuillehouder als trekker en ambtenaren als helpers) 

voor actieve sturing op specifieke thema’s (bijvoorbeeld voor elk van de drie decentralisaties, voor 

verbinding met zorgvragers en zorgverleners); 

- raadsgebiedscommissies (met steeds een portefeuillehouder als trekker en ambtenaren als helper) 

voor actieve sturing in een gemeentelijk deelgebied (bijvoorbeeld voor wonen en verkeer); 

- interactieve raadsvergaderingen die in samenspraakrondes opbouwen naar een besluit 

(bijvoorbeeld voor het onderwerp verenigingen en voorzieningen); 

- representatieve burgerjury’s en burgerbegrotingsforums; 

- jaarlijkse bespreking concept gemeentebegroting en investeringslijst met een afvaardiging van de  

belangenverenigingen; 

- krachtteams van ondernemers(verenigingen) met raadsleden, wethouder en ambtenaren 

(bijvoorbeeld voor het onderwerp werken); 
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- burgeraanbesteding (zoals in het beleidsplan Wmo); 

- buurtgerichte budgetten; 

- burgervisitatie; 

- rekenkamercommissie met burgerleden; 

- raadsgespreksrondes (bijvoorbeeld over regionalisering). 

Waar nuttig voor duidelijke verhoudingen worden deze manieren vastgelegd in het reglement van 

orde en andere verordeningen. Ze worden zo onderdeel van de vaste werkwijze van ons 

gemeentebestuur, dat er is voor zijn inwoners, en niet andersom. 

 

Onze manier van vergaderen 

Uit onze manier van werken blijkt dat raadsleden hun verantwoordelijkheid meer op maat van de 

samenleving gaan invullen. Daarvoor zullen ze aansluiten op het ritme in de samenleving, op voor 

gesprekspartners logische momenten. Daardoor zijn raadsleden zichtbaar en komt beleid meer 

werkende weg tot stand. Dit is geen extra raadswerk, maar komt in plaats van het beoordelen van 

voorstellen aan het einde van de beleidscyclus. De raadstijd voor deze werkwijze neemt dus niet toe, 

maar krijgt een andere invulling. In beginsel op de wekelijkse donderdagse raadsavonden. Want met 

een gemeenteraad die meer in dialoog beleid laat ontstaan, zijn debatten aan het eind minder nodig. 

Deze kunnen daarom worden beperkt tot grote onderwerpen en de jaarstukken, en er zijn dus 

minder raadsvergaderingen in de debatarena nodig. Voor het leiden van de andere 

raadsbijeenkomsten is een pool van raadsleden nodig, die elkaar in deze taak versterken. De 

raadsfracties zullen daarvoor vijf tot zeven raadsleden aanwijzen, die samen de agendacommissie 

vormen en ondersteund door de griffie de vergaderingen praktisch zullen inplannen, voorbereiden 

en leiden. De agendacommissie zal het presidium een voorstel doen voor een jaarrooster, dat ervoor 

zorgt dat de meer procesmatige invulling van het raadswerk niet meer tijd kost. De agendacommissie 

vult dan verder de maandroosters in. Het presidium van de fractievoorzitters en de driehoek kunnen 

zich daardoor richten op de hoofdlijnen van het gemeentebestuur. 
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