
Gemeentebestuur gaat actief dorpen verbinden

De gemeenteraad wil meer midden in de gemeenschap aan de slag.  

Zoals op deze tekening van Len Munnik: een wat lossere manier van werken door elkaar anders vast te houden.

Vorige week maakte de nieuwe 
gemeenteraad in zijn eerste 
raadsvergadering een werkafspraak 
met zichzelf. Alle zes raadsfracties 
ondertekenden het procesakkoord  
“Zo zijn onze manieren”.  
Een nieuwe start van de gemeente na 
de raadsverkiezingen, met een meer 
maatschappelijke rol van de politiek. Het is 
het resultaat van de gespreksronde vorig 
najaar over wat voor soort gemeentebestuur 
bij Oude IJsselstreek past.

In de komende vier jaar gaat de gemeente 
nog meer als een werkbestuur aan de slag. 
Vorige week las u al over de werkdag van 
de gemeenteraad daarover en donderdag 
nam de gemeenteraad het besluit. In een 
procesakkoord heeft de gemeenteraad een 
open manier van besturen afgesproken voor 
acht onderwerpen. Voor zorg en welzijn 
moet de gemeente specialistische zorg zoveel 
mogelijk helpen voorkomen en waar wel nodig 
beter en goedkoper bundelen. Onze inwoners 
willen daarvoor een gemeente die je de zorg 
niet uit handen neemt of oplegt, maar met 
maatwerk ondersteunt. De gemeenteraad 
gaat de nieuwe taken voor jeugdzorg en 
langdurige zorg daarom aansturen in een 
netwerk van burgerverbanden (verenigingen, 
buurtgroepen) en professionals (welzijnswerkers, 
zorgaanbieders, woningaanbieders). En 
voor mensen die minder makkelijk kunnen 
werken zoekt de gemeenteraad samenspel 

met plaatselijke ondernemingen en naar 
manieren van lokaal sociaal aanbesteden. Ook 
wordt nagegaan of er een spontaan vangnet 
rond armoede is en welke maatregelen 
ertegen nodig en nuttig kunnen zijn. Dat 
gaat de gemeenteraad na bij inwoners met 
weinig inkomen, hun ondersteuners en 
belangenbehartigers en deskundigen. 

Voor verenigingen en voorzieningen is 
behoefte aan een gemeente die activiteiten 
en initiatieven aan elkaar helpt koppelen. Voor 
een beter aanbod waarbij je niet langs elkaar 
heen werkt. Verenigingen willen duidelijkheid, 
helderheid en voorspelbaarheid rond subsidies 
en accommodaties. De gemeenteraad zal 
sámen met afgevaardigden van verenigingen 
en accommodaties naar een besluit toewerken 
met gebundelde afspraken over verenigingen en 
voorzieningen (waaronder scholen).

Bij het wonen krijgen we door een andere 
bevolkingssamenstelling te maken met 
gevolgen voor het gebruik van gebouwen: 
woningen, verzorgingshuizen, winkels, kerken, 
verenigingsgebouwen. Door economische 
en ruimtelijke ontwikkelingen is ook aandacht 
nodig voor agrarische en industriële bebouwing. 
Om verpaupering te voorkomen zal de 
gemeenteraad met eigenaars van gebouwen 
en inwoners per deelgebied van de gemeente 
nagaan wat er speelt en welk maatwerk 
mogelijk is.

Ook voor het groen, energie en verkeer 
gaat de gemeenteraad de dorpen in. Er is geen 
schutting tussen eigen groen en openbaar 
groen. Raadsleden gaan met buurtbewoners 
praten welke hulp nodig is voor een fraaie(re) 
groene gemeente bovenop het basisniveau 
dat de gemeente onderhoudt. Ook voor 
kleinschalige, duurzame energie gaan 
raadsleden bij buurten en bedrijventerreinen 
na welke randvoorwaarden de gemeente 
ervoor kan scheppen. Voor wegen en verkeer 
zal de gemeenteraad de gang van zaken per 
gemeentelijk deelgebied volgen, waar nodig 

bespreekbaar maken en er eventueel initiatieven 
voor nemen.

Dit alles doet de gemeenteraad niet alleen, maar 
met wethouders als trekkers en ambtenaren 
als helpers. Daarom staat er gemeentebestúúr 
boven dit artikel. Het is een actieve, collectieve 
manier van bestuur, voorbij het dualisme. Niet 
alleen reageren op vragen, maar die met u 
ontdekken en samen oplossen. De gemeente 
legt actief verbinding in en tussen dorpen 
(en Terborg!). We komen naar u toe deze 
raadsperiode!



In de raadsvergadering van donderdag 
steunden alle zes raadsfracties een 
open manier van besturen. De raad gaat 
in de dorpen aan de slag met burgers, 
beroepskrachten en bedrijven. Voor acht 
onderwerpen. De gemeenteraad zal niet 
alles meteen en tegelijk kunnen. Maar de 
lijsttrekkers waren duidelijk over de aanpak 
voor de komende vier jaar.

Het procesakkoord is in de eerste plaats 
een werkdocument van de gemeenteraad 
zelf, maar u gaat er wat van merken als het 
aan de lijsttrekkers ligt. “Een bijzondere start 
van de nieuwe raadsperiode” noemde Jan 
Finkenflügel (Lokaal Belang) het: “De rol van de 
gemeenteraad wordt anders. Niet meer óver 
maar mét inwoners afspraken maken. Want aan 
de ene kant lijkt het vertrouwen in de overheid 
af te nemen, maar aan de andere kant nemen 
mensen steeds meer verantwoordelijkheid 
voor elkaar en hun leefomgeving. Dan zul je 
als politiek in de samenleving moeten staan, 
wat onze fractie altijd al doet. Maar de kennis, 
kracht en inbreng van inwoners willen we eerder 
benutten, en niet pas achteraf reageren op wat 
inwoners bezig houdt”. Finkenflügel zei dat 
een verandering niet vanzelfsprekend ook een 
verbetering wordt. “Het is een uitdaging om 
als gemeenteraad vooraf de goede vragen te 
stellen. Maar ook om niet in de valkuil te vallen 
dat we álles anders gaan doen”.

Het procesakkoord gaat niet over alle 
onderwerpen. Voor wat er niet in staat neemt 
het gemeentebestuur op de gebruikelijke 
manier zijn verantwoordelijkheid, zonder 
kant en klare voorstellen van de lijsttrekkers. 
Wat in beleidsnota’s en in de begroting 
is vastgelegd blijft zo, totdat er nieuwe 
raadsbeslissingen over worden genomen. 

Daarbij speelt iedere raadsfractie vanuit zijn 
eigen verkiezingsprogramma in op actuele 
ontwikkelingen. Als goede voorbeelden voor 
een gemeente die “weer van onze inwoners” 
wordt noemde Finkenflügel het centrumplan 
Silvolde en sportpark IJsselweide. 

“Jaojao, eerst zien, dan geloven” maakte 
Peter van de Wardt (CDA) zichzelf tot tolk van 
afwachtende reacties op zijn eigen initiatief 
voor het procesakkoord. “We hebben dus wat 
uit te leggen. Het begin was het fusieplan met 
Doetinchem. Toen hebben we gezegd dat 
we eerst de inwoners willen raadplegen. Die 
gaven aan dat we als gemeente samen met de 
samenleving aan de slag moeten. In dialoog 
- wederkerig en gelijkwaardig in gesprek met 
samenlevingspartners. Inwoners van Oude 
IJsselstreek: doet u met ons mee? Want wij 
komen eraan. Met 25 raadsleden helpen we 
de samenlevingskracht aanboren. Het is een 
verandering waarvoor een permanente aanjager 
nodig is. Met dit procesakkoord schrijft Oude 
IJsselstreek geschiedenis”. In elk geval trekt 
de aanpak van onze gemeente de aandacht. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
komt binnenkort praten voor een studiemiddag 
erover. Van de Wardt gaf al vast aan welke 
onderwerpen voor het CDA bovenaan het 
lijstje staan: armoede en werk, verenigingen en 
voorzieningen en groen.

Jelle Berens (SP) geeft voorrang aan de 
onderwerpen zorg en welzijn, armoede en 
werk en inkomen. Zijn partij is nieuw in de 
gemeenteraad en vindt het procesakkoord “een 
gedragsafspraak om in wijken en buurten te 
horen wat er leeft tussen de mensen. Dat willen 
wij mee naar binnen nemen in de raadszaal, en 
de werkwijze die de gemeenteraad daarvoor nu 
kiest past daar heel goed bij. Er komt heel wat 
op de gemeente af op het gebied van de zorg, 
en dat baart ons zorgen. Burgers rekenen op 
ons”. 

De keuze welke van de acht onderwerpen uit 
het procesakkoord (zie de pagina hiernaast) de 
gemeenteraad het eerste aanpakt hangt ook 
af van de onderhandelingen over het nieuwe 
college. Finkenflügel maakte dat duidelijk en 
zei, dat ook kleinere onderwerpen prioriteit 
kunnen krijgen. “Laaghangend fruit” noemde 
John Haverdil (PvdA) dat: onderwerpen die een 
grote kans op succes hebben, zoals misschien 
het groenonderhoud. Haverdil: “Deze aanpak 
móet slagen. Het is het DNA van een moderne 
democratie, de opmaat naar de toekomst om 
het netwerk van de gemeenteraad te gebruiken. 

Zo zijn onze manieren, zeggen de lijsttrekkers

De lijsttrekkers tekenen het procesakkoord. Met pen Peter van de Wardt, die er samen met Henk Hengeveld de 

motie voor indiende. Links Gerard van Balveren, die met het procesakkoord een voedingsbodem heeft voor de  

collegevorming. Lokaal Belang vroeg hem daarvoor als (in)formateur.

Je hebt als politicus nogal snel de neiging 
ergens iets van te vinden, en daar ben ik er ook 
één van. We moeten dus ook zelf leren. En af 
en toe moet je ook nee kunnen zeggen. Het is 
spannend, en leuk wat we gaan doen”. Voor 
de PvdA staan werk en economie centraal, en 
armoede.

Hayo Canter Cremers (D66) vond dat de keuze 
van onderwerpen aan de bevolking zelf moet 
worden gelaten door bijvoorbeeld een enquête. 
De andere fracties vonden dat de onderwerpen 
al voortvloeien uit de gespreksronde met 
inwoners. Canter Cremers tekende het 
procesakkoord “omdat het zorgt voor 
betrokkenheid van burgers bij beleid en bestuur 
en meer diepgang in discussies”. Als eigen 
prioriteiten noemde D66 begroten en beslissen, 
zorg en welzijn, en werken.

Voor begroten en beslissen staat in het 
procesakkoord dat er een sluitende begroting 
moet zijn omdat dit voorwaarde is voor 
gemeentelijke vrijheid van handelen. Ook 

staat er dat onder bepaalde omstandigheden 
een verandering van lokale lasten mogelijk 
is. Jos Sluiter (VVD) voelde daarover de 
andere lijsttrekkers aan de tand. Die maakten 
duidelijk dat er niet zomaar sprake is van een 
verandering. Het moet aanwijsbaar bijdragen 
aan de door de burgers gewenste doelen. 
Sluiter tekende vervolgens het procesakkoord, 
maar zei: “Hou de uitvoering overzichtelijk en 
beheersbaar. Gebruik ook niet zomaar allerlei 
manieren, zonder eerst te evalueren wat we 
eerder al probeerden”. De gemeenteraad zal 
daar aandacht aan besteden, ook aan de 
manier waarop een groep van gespreksleiders 
en voorzitters uit de gemeenteraad zelf de 
nieuwe werkwijze gaat organiseren. De VVD 
wil daarbij in de eerste plaats inzetten op de 
nieuwe taken die gemeentelijk nog aan het 
begin staan: werk, zorg en welzijn.

Burgemeester Hans Alberse feliciteerde de 
zes lijsttrekkers dat ze in tien dagen tijd het 
procesakkoord hebben opgesteld en omarmd. 
“Uniek. Maar belofte maakt schuld. De inwoners 
moeten het merken!” Het procesakkoord 
bevat daarvoor een gereedschapskist met 
verschillende overlegvormen en werkvormen. 
Berens verwoordde de algemene opvatting: 
“Dat is fijn. Zo kan de gemeenteraad per keer 
kiezen wat de beste manier is”. Ook de manier 
van vergaderen van de raad zelf verandert 
mee. Meer aan het begin in contact met 
inwoners en partners om beleid werkende weg 
tot stand te brengen. Minder aan het eind in 
debat. Raadsleden gaan meer aansluiten op 
het ritme in de samenleving, en vullen zo hun 
verantwoordelijkheid meer op maat in.

Alle informatie over het procesakkoord   
Zo zijn onze manieren staat op de 
website www.oude-ijsselstreek.nl onder 
raadsinformatie bij raadsvergadering 3 april. 
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