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Zo zijn we aan de slag… 
 

Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide 

akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt 

nauw betrokken, de daar aanwezige krachten benut. Het college, de raad en de ambtelijke 

organisatie willen niet voor, maar samen met de samenleving denken. De gemeenteraad, de 

samenwerkingspartners (inwoners, organisaties, omliggende gemeenten, 

onderwijsinstellingen, verenigingen, regio Achterhoek etc.), het college en de ambtelijke 

organisatie hebben hierin een eigen rol.  

 

In het procesakkoord worden een aantal aandachtsgebieden aan de orde gesteld: 

 
De andere manier van werken die is neergelegd in proces- en werkakkoord vraagt om een 

gezamenlijke ontdekkingstocht. Dat kan alleen gedoseerd. Samen met de samenleving wordt 

fasering en focus aangebracht. Voor alle beleidsterreinen geldt dat zolang er geen nieuwe 

besluiten zijn genomen, het bestaande beleid geldt. We zoeken samen met alle betrokkenen 

naar een nieuwe werkwijze. De eerste stappen hierin worden al gezet. Voor het onderwerp 

‘zorg en welzijn’ zijn er afspraken gemaakt voor een raadsprojectgroep die in de zomer aan de 

slag gaat met de drie decentralisaties en de bijbehorende transities.  

 

Op verzoek van de gemeenteraad is een quick scan op het werkakkoord uitgevoerd. Daar leest 

u over in dit document. Daarnaast is de zoektocht naar een nieuwe manier van samen besturen 

in dit document in grove lijnen geschetst. Het college staat voor transparantie, open 

besluitvorming en een communicatieve samenwerking. Dit document wordt afgesloten met de 



 2 

aanpassingen die dit van college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie vraagt en hoe 

hiermee wordt omgegaan.  

 

Quick scan 
In het werkakkoord is een groot aantal concrete onderwerpen benoemd waar we mee aan de 

slag zijn met de samenleving. De gemeenteraad heeft gevraagd om een overzicht van de 

financiële en juridische haalbaarheid van de onderwerpen die in het werkakkoord zijn 

aangedragen. In de eerste bijlage vindt u een overzicht van alle onderwerpen, de kansen en 

mogelijkheden die er zijn om ideeën te realiseren, de financiële en juridische consequenties, 

de (mogelijke) gevolgen voor de samenleving en een toelichting. Deze quick scan is 

uitgevoerd als eerste zoektocht naar de kansen die zich voordoen voor de verschillende 

onderwerpen.. Ook wordt gekeken of er risico’s zijn die moeten worden opgelost of beheerst. 

De scan is niet uitputtend: niet alle ideeën en mogelijkheden staan er in verwoord. Dat kan 

ook niet. Voor elk onderwerp worden in overleg met samenleving en raad in de toekomst 

voorstellen gemaakt waarin de mogelijkheden om de kansen te benutten verder worden 

uitgewerkt. 

 

…Voorbeeld… 

Sportcomplex IJsselweide 
 

Het sportcomplex IJsselweide wordt in de toekomst anders 

beheerd. Sportverenigingen hebben een eigen plan ontwikkeld en 

gaan dat binnenkort ter plekke presenteren aan de gemeenteraad, 

het college en de ambtelijke organisatie. Op deze manier wordt dit 

lopende proces samen met de sportverenigingen opgepakt.  
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Transparantie 
Om samen met de samenleving, met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie anders te 

gaan werken, is transparantie noodzakelijk. Alles wat we doen, moet inzichtelijk zijn voor 

onze samenwerkingspartners. Het college ziet het als haar taak om informatie, gevoelens, 

inzichten en ideeën open op tafel te krijgen en te houden.  

 

Informatie is niet alleen openbaar, hij moet ook vindbaar en ontsloten zijn. Voor belangrijke 

beleidsonderwerpen (zoals de decentralisaties in het sociaal domein) wordt vanaf het najaar 

zoveel mogelijk informatie via internet en via publicaties zoveel mogelijk informatie 

beschikbaar gesteld. Een inwoner, een samenwerkingspartner en een raadslid heeft toegang 

tot informatie en kan de besluitvorming stap voor stap volgen.  

 

Voor samenwerkingspartners van de gemeente houdt dit in dat zij niet meer op 

informatieachterstand komen te staan. Je kunt steeds volgen waar het college haar prioriteiten 

legt, met wie ze in gesprek is en waarover dat gaat. Het college hoopt zo ook haar 

samenwerkingspartners te inspireren om zoveel mogelijk openheid te geven, zodat we elkaar 

in de samenwerking op de juiste momenten weten te vinden.  

 

We willen ook transparant leren van onze ervaringen. Daarvoor zijn goede evaluaties van 

belangrijke processen van belang. Aan welk maatschappelijk effect werd bijgedragen? Wat is 

er gedaan? Welke resultaten zijn te zien? Welke financiële gevolgen heeft e.e.a. gehad?  
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Open besluitvorming 
Het college wil helder en transparant zijn in haar besluitvorming. We beginnen een 

besluitvormingsproces met het verzamelen van informatie in de samenleving. De inbreng van 

de samenleving, gemeenteraad, samenwerkingspartners en anderen moeten herkenbaar 

worden verwerkt in een voorstel. Indien het college keuzes maakt, worden de afweging helder 

verwoord, en blijven tegenargumenten inzichtelijk. Waar mogelijk legt het college keuzes 

voor aan de gemeenteraad en de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 

dilemma’s. We doen aan verwachtingsmanagement door steeds duidelijk aan te geven welke 

ruimte er is voor nieuwe besluiten. Ook kan de gemeenteraad voordat een 

besluitvormingsproces wordt gestart, gevraagd worden kaders aan te geven. De sluitende 

gemeentebegroting bepaalt daarbij het speelveld.  

 

De samenleving wordt zo vroeg mogelijk betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, als ze al niet 

in de samenleving worden geïnitieerd. De gemeente investeert de komende jaren steeds 

vooraf in het opbouwen van het juiste netwerk voor het bereiken van maatschappelijk 

effecten. Zo’n investering betaalt zich terug in de loop van het proces in de samenwerking en 

de snelheid van besluitvorming.  

 

Begroting 

Het herontwerpen van het begrotingsproces is belangrijk. De begroting moet leesbaar zijn 

voor inwoners, gericht op doelen en effecten en aansluiten op de netwerksamenleving. 

Daarom wordt de begroting en het begrotingsproces als eerste aangepakt en vindt u in bijlage 

…Voorbeeld… 

Een helder verleden:  
 

De afgelopen jaren zijn grote besluiten genomen over belangrijke 

onderwerpen. Het college constateert dat deze besluiten in sommige gevallen 

nog steeds discussie oproepen. Aangezien het college de aandacht wil richten 

op de toekomst, wil ze helderheid geven over wat er in het verleden is besloten, 

welke kosten ermee verbonden waren en hoe dat is gefinancierd.  

 

2014  

Partners (huidige gebruikers, ontwikkelaars en anderen) worden gevraagd 

hun deel van het verhaal te vertellen over het DRU industriepark. Aan enkele 

inwoners en andere belangstellenden (bijv. vertegenwoordigers van 

verenigingen) wordt gevraagd deze bijeenkomsten mee voor te bereiden.  

Het college wil voor iedereen klip en klaar hebben hoe de besluitvorming en 

de geldstromen rondom het DRU industriepark zijn gelopen. Op internet en 

tijdens informatieve bijeenkomsten worden vragen beantwoord over dit dossier 

en wordt informatie actief aangeboden.  

 

2015 en verder 

Elk jaar worden belangrijke onderwerpen verhelderd en getoetst aan de 

werkwijze die is vastgelegd in het procesakkoord. Per jaar wordt besloten 

welke onderwerpen dat zijn.  
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2 de denkrichting van het college hierover en de eerste stappen die in het huidige 

begrotingsproces daarin worden gemaakt.  

 
 

 

We zijn enthousiast over de experimenten die de gemeenteraad aangaat in de besluitvorming. 

Het betrekken van partners en de rest van de samenleving tijdens het besluitvormingsproces is 

belangrijk. De behandeling van het sociaal domein in een vernieuwde, interactieve 

raadsrotonde ziet het college als een geslaagd experiment. Het feit dat alle partijen aan tafel 

zaten en een open gesprek met elkaar voerden was een uitstekend voorbeeld van de nieuwe 

wijze van besturen. Deze vorm van de raadsrotonde leverde een andere interactie op en wordt 

verder doorontwikkeld.  

 

Communicatief in plaats van communicatie 
Een belangrijk onderdeel van die open besluitvorming zijn een communicatief college, 

gemeenteraad en organisatie. Communicatie is meer dan een stukje in de krant, het is een 

voortdurend wederzijds proces. Onze manier van werken wordt communicatief en waar 

mogelijk kleinschalig. Dat betekent dat we bijvoorbeeld de wijken in gaan, met mensen praten 

en zo veel mogelijk ons oor te luisteren leggen. Welke wensen leven er? Welke talenten zijn 

er in de samenleving om die wensen waar te maken?  De gebiedsmakelaars en de 

wijkcoördinatoren doen dit al en kunnen het college helpen om goede, stevige verbindingen te 

leggen.  

 

 

…Voorbeeld… 

Gebiedsgesprekken met wethouders: 

 
De gebiedswethouder wil in elk gebied met een klein groepje 

mensen spreken. Geen bijeenkomsten met 20 man, maar juist met 6 

tot 8 mensen een constructief gesprek voeren. Liefst voert hij dat 

regelmatig zonder vooraf de onderwerpen vast te stellen en in een 

agenda vast te leggen. Zo laat hij juist zijn gesprekspartners het 

gesprek bepalen.  

 

…Voorbeeld… 

Naar een netwerkbegroting 
 

We wilen in de begroting meer aandacht voor het netwerk. Niet 

alleen de gemeente levert een bijdrage aan een maatschappelijk 

effect. Inwoners,  sportclubs, vrijwilligersorganisaties, 

maatschappelijke organisaties, fondsen en bedrijven en vele 

anderen vormen samen de samenleving en investeren tijd en 

middelen om zaken voor elkaar te krijgen. We willen juist dat 

inzichtelijk krijgen. Zo krijgen we ook helder hoe sterk en krachtig 

de samenleving is en hoe klein vaak de bijdrage van de gemeente.  
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Deze gesprekken worden niet alleen gebiedsgericht gevoerd. Allerlei onderwerpen lenen zich 

ervoor om in groepen van gemengde samenstelling te worden besproken. In deze groepen 

nemen inwoners, vertegenwoordigers van organisaties, raadsleden en anderen deel gebaseerd 

op hun netwerk en interesses. Zo’n groep bespreekt een onderwerp in de voorbereidende 

sfeer. Deze gesprekken staan los van de formele besluitvorming.  

 

Voor de bedrijven geldt dit ook: het college komt graag op bezoek, en wil zich dan inzetten 

om verrassende, nuttige of onbekende mensen ook te introduceren. Weer niet in grote 

groepen, maar wel zo dat er naast goed contact tussen bedrijfsleven en college ook een 

uitbreiding van het netwerk van een bedrijf tot stand komt. De bedrijvenmakelaar kan hier een 

belangrijke rol in spelen.  

 

Een communicatief bestuur en een communicatieve organisatie betekenen ook dat we ons 

steeds bewust zijn van wat inwoners willen weten, waar mensen behoefte aan hebben. Dit 

stelt eisen aan onze basisprocessen: onze dienstverlening moet op orde zijn, onze 

medewerkers open en gericht op de uitwisseling van informatie. Ook moet ons gebruik van 

internet en social media worden verbeterd. Dat stelt eisen aan de systemen die we gebruiken.  

 

 

Investeren 
Wat hiervoor staat beschreven, is een grote verandering. Daar wil dit college in investeren. 

Zo’n verandering kan alleen maar gedoseerd verlopen. We gaan experimenteren en uitzoeken 

hoe we in verschillende processen het beste kunnen werken. Maatwerk per onderwerp is van 

belang. Daarom denken we in processen en zoeken we niet naar het vastleggen in procedures. 

Misschien werkt een burgerpanel bij onderwerpen die veel vakkennis vragen. Een enquête 

kan helpen bij zaken die veel mensen raken. Dilemma’s voorleggen kan helpen bij het scherp 

krijgen van prioriteiten en meningen.  

 

Het college verwacht bij deze verandering te kunnen bouwen op de innovatiekracht, de 

loyaliteit, de kennis en de netwerken van de ambtelijke organisatie. Oude IJsselstreek 

vernieuwt zichzelf, daarvoor zijn op dit moment geen dure externe adviseurs nodig.  

 

Communicatief denken en handelen wordt steeds belangrijker. Daar wordt dan ook in 

geïnvesteerd door kritisch met elkaar te zijn op de wijze van communiceren. Daarnaast vraagt 

het om een andere wijze van het toepassen van communicatie. Communicatie wordt in het 

vervolg betrokken bij het opzetten van processen en kan adviseren over de manier van 

communiceren.   



 7 

Bijlage 1:  

Quick scan werkakkoord 
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Bijlage 2:  

Naar een begroting voor een netwerk 

 

In een netwerk leveren verschillende partijen diverse bijdragen aan verschillende doelen. Niet 

iedereen levert mee aan alle doelen, niet iedereen levert dezelfde bijdrage. Juist het verschil 

maakt het netwerk sterk en steeds in beweging. Oude IJsselstreek vormt een onderdeel van de 

netwerksamenleving en wil samen met inwoners, organisaties en anderen bijdragen aan 

maatschappelijke effecten die we nastreven.  

 

We groeien toe naar een begroting waarin de bijdragen van alle partijen aan maatschappelijke 

effecten tot uitdrukking komt. We spreken dan ook niet meer over een begroting van de 

gemeente Oude IJsselstreek, maar over de bijdragen van de gemeenschap. Zo’n bijdrage kan 

in de vorm van werkkracht zijn, of in de vorm van een locatie. Een bijdrage kan ook de vorm 

hebben van geld.  

 

Indien er een maatschappelijk effect moet worden vergroot, wordt zo ook duidelijk dat niet 

alleen de gemeente, maar de hele gemeenschap een bijdrage kan leveren.  

 

Ruimte voor leefbaarheidsinitiatieven 

Om initiatieven in de gemeente voor leefbaarheid mogelijk te maken, is aan het begin van dit 

jaar door de gemeenteraad besloten om budget beschikbaar te stellen en criteria voor de 

toekenning van het budget te bepalen. Dat is een mooi begin om ruimte te maken voor 

leefbaarheidinitiatieven. Wij vinden het belangrijk om initiatieven vanuit de samenleving die 

bijdragen aan de samen vastgestelde maatschappelijke effecten te ondersteunen. Die 

ondersteuning kan vele vormen aannemen, naast dit vastgestelde budget. Een van de 

mogelijkheden is middelen van de gemeente anders in te zetten (bijvoorbeeld door op een 

andere manier onderhoud te plegen). Ook willen wij snel reageren op kleinschalige 

initiatieven die met een relatief kleine bijdrage door de gemeente mogelijk gemaakt kunnen 

worden. De gebiedsmakelaars kunnen hiervoor over een budget beschikken waarbij ze 

…Voorbeeld… 

 

Een van de maatschappelijke effecten is gezond en veilig opgroeien.  

Sporten levert daar een bijdrage aan.  

In een netwerkbegroting kan dat een volgende beeld opleveren: 

 

Maatschappelijk effect:  

gezond en veilig opgroeien 

 

Investeringen door sporten in dit maatschappelijk effect:  

Vrijwilligersuren  xxx uur  

Lidmaatschappen  € xxx  

Sponsoren   € xxx 

Fondsen   € xxx 

Commerciële exploitanten  

Subsidie gemeente  € xxx 

Werkzaamheden gemeente xxx uur 

 

Ook gaan we op zoek naar een manier om te bepalen of de investeringen opleveren wat we 

verwachten.  
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achteraf verantwoording afleggen over de bestedingswijze. In andere gevallen wordt er ruimte 

gevonden in bestaande budgetten.  

 

Ontwikkelen van de budgetten van de gemeenschap 

De ontwikkeling van de budgetten van de gemeenschap doen we in het netwerk. We denken 

er verder over na met inwoners, vertegenwoordigers van organisaties, raadsleden, bedrijven 

etc. Het streven is niet een dik boekwerk te maken, maar een wijze van presenteren te vinden 

die aansluit bij de behoefte van de samenleving.  

Natuurlijk wordt ook gekeken aan welke eisen een begroting van de gemeente moet voldoen. 

Het kan dus zijn dat na de input van de samenleving, een klassieke, korte, begroting wordt 

opgesteld als een bijlage aan de budgetten van de gemeenschap.  

 

Omvormen begroting naar budgetten 

Voor het omvormen van de begroting naar budgetten van de gemeenschap, moet heel wat 

gebeuren. Dat gaan we stap voor stap, in goed overleg met elkaar, doen.  

Het opstellen van de begroting voor 2015 is al sinds januari in volle gang. Er worden in dit 

proces drie aanpassingen gedaan, waardoor er een betere dialoog over de begroting tot stand 

komt.  

1. Maatschappelijke effecten in begroting 2015: met een groep raadsleden wordt 

doorgesproken of de nagestreefde maatschappelijke effecten worden geactualiseerd 

2. In de behandeling van de begroting wordt in de eerste raadsrotonde de totale 

begroting, de beïnvloedbare ruimte etc. grafisch inzichtelijk gemaakt 

3. Tijdens de behandeling van de begroting worden voor de investeringen dilemma’s 

voorgelegd. Zo kan de raad duidelijk invloed uitoefenen op de investeringen.   


