
Zo zijn onze manieren. Dat is de titel boven 
het verhaal dat de lijsttrekkers van de 
politieke partijen na de raadverkiezingen 
aan het maken zijn. Er staat in welke 
onderwerpen de nieuwe gemeenteraad met 
samenlevingspartners wil aanpakken. Een 
andere werkwijze, om deze onderwerpen 
niet vooraf politiek ‘dicht te timmeren’. 
Maar om die aanpak vast te leggen in 
wat een procesakkoord heet. De nieuwe 
gemeenteraad bespreekt dit in zijn allereerste 
raadsvergadering, op donderdag 3 april om 
20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft.

Afgelopen herfst hield de vorige gemeenteraad 
een gespreksronde over wat voor soort 
gemeentebestuur past bij de samenleving 
in Oude IJsselstreek. Ruim 150 inwoners, 
ondernemers en beroepskrachten deden mee 
aan zes gespreksavonden onder leiding van  
prof.dr. Marcel Boogers van de Universiteit 
Twente en Joop Hofman van participatiehuis 
Rode Wouw. Zij legden de uitkomst vast in 
de notitie “Naar een nieuwe gemeente Oude 
IJsselstreek: maatschappelijke bouwstenen 
voor een nieuwe gemeente”. Hierin wordt een 
veranderende besturingsaanpak beschreven. 
De gemeenteraad vergaderde daar op 30 
januari over en nam een motie van CDA en 
Lokaal Belang aan. De motie roept op om 
binnen tien dagen na de raadsverkiezingen 
eerst met zoveel mogelijk raadsfracties een 
akkoord vast te stellen waarin staat voor welke 
vraagstukken de gemeenteraad de aanpak 
met samenlevingspartners gaat bespreken en 
afspreken. Daarna begint de (in)formatie voor de 
collegesamenstelling, als duidelijk is op welke 
manier de gemeente bestuurd wordt.

Lijsttrekkers in beraad
Om de motie uit te voeren heeft burgemeester 
Hans Alberse daags na de verkiezingen de 
lijsttrekkers van alle partijen uitgenodigd 
voor een beraad. Dat zijn Jan Finkenflügel 
(Lokaal Belang), Peter van de Wardt (CDA), 
Jelle Berens (SP), John Haverdil (PvdA), Hayo 

Canter Cremers (D66) en Jos Sluiter (VVD). 
Geholpen door raadsgriffier Jeroen van Urk 
en gemeentesecretaris Gerharda Tamminga is 
via hun overleg een procesakkoord opgesteld 
met de titel “Zo zijn onze manieren”. Het 
procesakkoord is een bundeling vanuit de 
hierboven genoemde bouwstenennotitie, de zes 

verkiezingsprogramma’s en de eerdere politieke 
veranderagenda van de gemeenteraad.

In het procesakkoord staan om te beginnen 
algemene uitgangspunten van de gemeenteraad 
voor de manier van besturen, beslissen 
en begroten. De kracht in de samenleving 
is het uitgangspunt. Veel gemeentelijke 
taken zijn niet goed uit te voeren zonder de 
inbreng en inzet van burgers, bedrijven en 
beroepskrachten. Zij weten wat nodig en 
nuttig is. De gemeenteraad neemt daarom de 
dorpen (en Terborg!) als uitgangspunt en wil 
ze verbinden. De gemeente helpt dorpen om 
elkaar te helpen. Een vorm van actief leiderschap 
waarbij de gemeenteraad steeds vooraf de 
invloed van samenlevingspartners aangeeft. 
Achteraf ontstaat dan geen teleurstelling. De 
gemeenteraad wil met anderen onderwerpen 
bespreken, de vragen ervan ontdekken, 
naar oplossingen zoeken en werkafspraken 
maken. Als een gemeentebestuur dat niet 
over de gemeenschap gaat, maar er in staat. 
Dat vereist ook wat voor de manier van 
vergaderen door en met de gemeenteraad. Het 
procesakkoord bevat een gereedschapkist met 
meer mogelijkheden voor overlegvormen en 
werkvormen. Die behoefte komt onder andere uit 
het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. 
De vorige gemeenteraad probeerde overigens 
al het één en ander uit, zoals een burgerjury en 
inspirerende werkavonden.

Dialoog over onderwerpen
Raadsleden zullen zo minder met elkaar in 
debat zijn, en meer de dialoog aangaan om 
de samenleving vooruit te helpen. Vooral  bi j 
de volgende onderwerpen die in het 
procesakkoord staan: zorg en welzi jn, 
verenigingen en voorzieningen, 
werken, armoede, wonen, groen, 
energie en verkeer. 

Lees door op volgende pagina.

De lijsttrekkers (rechts, zittend) in gesprek met de andere politici om bepaalde vraagstukken als gemeenteraad samen met burgers, bedrijven en beroepskrachten aan te pakken.  

De raad nam daarover in januari een motie aan van Henk Hengeveld (Lokaal Belang, links, staand) en Peter van de Wardt (CDA).  

Het gesprek werd geleid door burgemeester Hans Alberse en de nieuwe fractievoorzitter van het CDA, Anita Ermers. Ook zij staan.

Nieuwe gemeenteraad bespreekt andere werkwijze 
Donderdag procesakkoord op agenda raadsvergadering

Voor de andere werkwijze van de gemeenteraad probeerden onze  

plaatselijke politici vrijdag andere manieren uit. Met LetzBuzz ging een 

groep op stap om  politieke vragen van inwoners te ontdekken, over  

armoede. De raadsleden Angélique van der  Meer (D66) en Jan Vesters 

(SP) spraken erover met de heer A. Berendsen uit Ulft. In het  

gemeentehuis oefenden andere raadsleden met digitale schoolborden  

om snel samen informatie en vragen te verzamelen. Op de foto vertelt 

Ine Hofs  (Lokaal Belang) aan raadsgriffier Jeroen van Urk hoe het ging.



Vervolg van vorige pagina. 
Niet alle onderwerpen komen meteen en tegelijk 
aan bod. Maar de algemene benadering is dat 
de gemeenteraad meedenkt om activiteiten en 
initiatieven in de samenleving aan te boren en 
mogelijk te maken. 

Afgelopen vrijdagochtend spraken de daar 
aanwezige lijsttrekkers er over met de andere 
politici, op de introductiedag van de nieuwe 
gemeenteraad. Nieuwkomer Jelle Berens (SP) 
wil “weten wat op straat en in buurten leeft en 
maatschappelijke organisaties betrekken” en 
vindt het procesakkoord “een hele mooie manier 
om politiek te bedrijven: open en toegankelijk”. 
John Haverdil (PvdA) noemt het een “nieuwe 
manier van luisteren, om als gemeenteraad 
aan de voorkant de draad op te pakken”. Jan 
Finkenflügel (Lokaal Belang) vindt “het nú het 
moment om samenleving en gemeentebestuur 
te verbinden” en Peter van de Wardt (CDA) 
benadrukt dat “de samenleving nu echt wil 
zien dat het anders gaat: we moeten het 

gewoon gaan doen”. Henk Hengeveld (Lokaal 
Belang), die mede de motie indiende: “Gewoon 
oplossingsgericht werken, met vallen en opstaan 
buiten het hek van de bestuurderstuin”. Cécile 
Sloots zei dat ze als nieuw raadslid voor de VVD 
“de slangenkuil van de politiek wil vermijden en 
een rol wil spelen in de manier van participeren, 
zónder dat het tot een overkill voor inwoners 
leidt”. Fractievoorzitter Bert Kuster van Lokaal 
Belang sloot daarop aan: “De gemeenteraad 
moet wel besluiten nemen. Maar laten we 
niet vanuit papieren stukken praten, geen 
oplossingen voorstellen, maar vragen stellen”. 
Angélique van der Meer (D66): “Als je vérder 
vraagt, raak je geïnspireerd”. 

Luisteren en daar iets mee doen
Vrijdag probeerde ‘de politiek’ het eens uit: 
goede vragen vinden. Voor een mogelijke 
conferentie over armoede in de gemeente. 
In krap anderhalf uur werd duidelijk hoeveel 
vraagpunten je rond een onderwerp kunt 
stellen. Van wat armoede precies is tot hoe 

je er in onze gemeenschap door getroffen 
wordt, van eenzaamheid tot voedselbank, 
van kansen voor kinderen tot regelingen voor 
ouderen. Het onderwerp was een vingeroefening 
voor de andere manier van werken door de 
gemeenteraad. Jan Vesters (SP): “De kwaliteit 
om te luisteren vraagt heel iets anders dan je 
mening geven, maar dan moet je ook echt iets 
doen met wat je hoort”. Cécile Sloots (VVD): 
“Je moet als raadslid wel politieke keuzes 
maken”. Ine Hofs (Lokaal Belang): “Je rol als 
raadslid wordt afhankelijk van de situatie. 
De ene keer ben je beslisser, de andere keer 
verbinder, netwerker”. Peter van de Wardt 
(CDA): “In de samenleving zit heel veel kennis”. 
John Haverdil (PvdA): “Dat geeft dorpen 
zelfontwikkelingskracht”. Jan Finkenflügel (Lokaal 
Belang): “We moeten niet langer vrijblijvend 
informatie in de samenleving ophalen, maar 
ermee aan de slag gaan”. Jelle Berens (SP): 
“Voor enkele grote onderwerpen die mensen 
echt raken”. Burgemeester Hans Alberse: “Elke 
keer op een passende manier, niet volgens vaste 

regels”. Het gesprek gaat verder. Donderdag  
3 april in de gemeenteraad om het proces-
akkoord vast te stellen. Daarna met u.  
Volgende keer meer daarover.

De volledige tekst van het procesakkoord 
“Zo zijn onze manieren” en de andere 
genoemde informatie vindt u op de 
website www.oude-ijsselstreek.nl onder 
raadsinformatie bij raadsvergadering  
3 april. Daar kunt u de raadsvergadering 
die avond live volgen.  
Of gebruik de iPad-App van onze 
gemeenteraad. Op Twitter volgt u de 
raad @RaadOudeIJssel.

Vrijdag op de startdag van de gemeenteraad vroegen de politici naar elkaars kwaliteiten en talenten om te gebruiken 

bij het raadswerk. Er was ook een vrolijke kennismaking. Op het plein staan ze ongeveer ☺ op de ´plaats´ waar ze 

wonen: van links naar rechts = van zuid naar noord in de gemeente. Op de andere foto overweegt burgemeester 

Hans Alberse wat belangrijk is voor de volgende jaren en gemeentesecretaris Gerharda Tamminga ☺ Bedenkt 

Leuke Activiteiten Bij Levendige Activiteiten van de gemeenteraad. Zonder BLA BLA…




