
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 30 januari 2014, 

 

gezien de doelstelling van de gemeenteraad met de gespreksronde over de besturingsaanpak van de 

gemeente en de bouwstenennotitie “Naar een nieuwe gemeente Oude IJsselstreek” als resultaat 

daarvan, 

 

van mening dat de bouwstenennotitie de basis is voor de besturingsaanpak die bij Oude IJsselstreek 

past, maar dat de huidige gemeenteraad met de raadsverkiezingen in het vooruitzicht niet in de positie 

is om daar nu keuzes in te maken, 

 

overwegend dat de gemeenteraad zich destijds heeft aangemeld als experiment-gemeente in het 

VNG-project In Actie Met Burgers om de rol van de gemeenteraad bij burgerparticipatie te 

ontwikkelen, 

 

vaststellend dat de gemeenteraad daarvoor het Plan Voor Burgerparticipatie Aanpak (PVBA) 

vaststelde, 

 

vaststellend dat de gemeenteraad daarvoor nieuwe werkvormen heeft uitgeprobeerd (burgerjury, 

burgerbegrotingsforum en burgervisitatie) en dat deze zijn doorgezet in een geslaagde gespreksronde 

met inwoners over wat voor gemeentebestuur bij Oude IJsselstreek past, 

 

van mening, dat de ontwikkeling van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie vereist dat de 

gemeenteraad een nieuwe besturingsaanpak verankert in het raadsfunctioneren, waarin sprake zal 

zijn van een nadere balans tussen debat en dialoog, 

 

overwegend dat het beleid dat in beleidsnota’s en programmabegroting is vastgelegd geldend blijft 

totdat er nieuwe raadsbeslissingen over worden genomen, 

 

van mening, dat de gemeenteraad voor actuele, belangrijke maatschappelijke vraagstukken niet zelf 

politieke afspraken moet maken, maar nieuw beleid voor deze vraagstukken moet onderzoeken en 

ontwikkelen samen met partners in de samenleving die daar betekenis aan kunnen geven en/of 

belang bij hebben, 

 

spreekt uit dat zij de op 19 maart 2014 te kiezen gemeenteraad adviseert in een overzienbare 

periode van tien dagen eerst tussen zoveel mogelijk fracties een akkoord vast te stellen waarin 

wordt vastgelegd voor welke specifieke maatschappelijke vraagstukken de gemeenteraad de 

aanpak met welke samenlevingspartners gaat bespreken en afspreken, 

 

en dat zij de op 19 maart 2014 te kiezen gemeenteraad adviseert pas na de vaststelling van dit 

akkoord de (in)formatie voor de collegesamenstelling te starten. 
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