
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN, volgnummer:  
 
NOTA BENE. BIJ DIT ONDERWERP IS GEEN RAADSVOORSTEL. 

DE STUKKEN WORDEN AANGEREIKT VOOR EEN OPEN RAADSBEHANDELING. 

DIT BEGELEIDINGSBLAD BEVAT BIJ PUNT 8 EEN HANDREIKING VOOR DE BESPREKING. 

 
 
1 Onderwerp: 
 

Optimale besturingsaanpak en optimale gemeenteschaal 
(gecombineerde behandeling) 
 

2 Voor welke 
raadscyclus: 
 

1
e
 raadscyclus 2014 

 Alleen op Raadsrotonde   

 Via raadsrotonde 23 januari in raadsvergadering 30 januari 

 Rechtstreeks in raadsvergadering 

3 Welke agendering 
wordt voorgesteld: 
 
 

 Raadsbijeenkomst op locatie 

 Open raadsbehandeling met desgewenst uitspraken in raadsmoties 

 Informatieve beraadslaging 

 Oriënterende beraadslaging 

 Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

4 Welke behandeling 
wordt gevraagd: 
 

 Besluitvorming 

 Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp) 
5 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, verwacht u 
behoefte aan:  Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp) 

 Inleiding door portefeuillehouder OIJ 

 Inleiding door ambtenaar OIJ 

 
Korte inleidingen door externe adviseurs: prof.dr. Marcel Boogers 
(Universiteit Twente/BMC) en dr. Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten). 

 Inleiding door externe partner 

6 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, is er behoefte 
aan: 
 

 

Reactie aan tafel door externe adviseurs: 

Joop Hofman (participatiehuis Rode Wouw) en de twee inleiders. 

NB. De drie adviseurs zijn alleen op 23 januari beschikbaar. 

 Korte toetsing (kwartier) 

 Half uur 

 Drie kwartier 

 Vijf kwartier 

7 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, hoeveel 
behandeltijd is naar 
schatting nodig: 

 

Avondvullend in Dru-Conferentiezaal met samenspraak. Programma: 
20:00 uur Inleidingen Boogers en Marlet met hoofdpunten voor gesprek. 
20:20 uur Samenspraak met publiek in zaal o.l.v. ambtelijke 

gespreksleiders Lionarons, Van Urk, Videler (kernteam/griffie). 
21:00 uur Raadsrotonde in één termijn voor voorbereiding raadsdebat 

tussen raadsfracties en college (10 minuten per fractie resp. 
college) o.l.v. rotondevoorzitter Bennie Steentjes. 

22:00 uur Afrondende samenspraak tussen publiek, raadsfracties en 
college aan vergadertafel o.l.v. rotondevoorzitter Steentjes. 

 



8 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming: 
 

De gemeenteraad besloot op 28 februari 2013 kennis te nemen van het 
onderzoeksrapport, de herindelingscan en het herindelingontwerp Doetinchem + 
Oude IJsselstreek. De gemeenteraad besloot een gespreksronde met inwoners 
te houden over wat voor soort gemeente bij Oude IJsselstreek past (“afschaling”) 
en een onderzoek te doen naar een optimale gebiedsindeling als het gaat om 
wonen, werken en voorzieningengebruik door inwoners (“opschaling”).  
De gespreksronde is gehouden onder leiding van fractieleden, begeleid door 
Marcel Boogers en Joop Hofman en heeft geleid tot een notitie met 
maatschappelijke bouwstenen voor een nieuwe gemeente. 
De optimale gemeenteschaal is onderzocht door Gerard Marlet en Clemens van 
Woerkens en heeft geleid tot het rapport over de oriëntatie van de bevolking van 
de Achterhoek. 
De bouwstennennotitie en het het oriëntatierapport worden nu aan de 
gemeenteraad aangereikt voor een open debat, als resultaat van de 
raadsmoties. 
 
De ambtelijke handreiking voor de bespreking is als volgt. 
 
a. De gemeenteraad kan sturen op hoe de gemeente bestuurd wordt, en op 

hoe groot de gemeente is. Ziet u daartussen volgorde resp. samenhang? 
b. In de bouwstenennotitie wordt het dorp als maat der dingen genoemd en de 

communicatie tussen gemeenschap en gemeente centraal gesteld. 
Hoe wilt u daaraan invulling geven bij 

- de specifieke thema’s sport / wonen en (ver)zorgen / toerisme / werken en 
leren /musiceren, feesten en festivals (paragraaf 3 bouwstenennotitie) 

- en voor de gemeente in het algemeen, en wat moet daarbij de rol van de 
gemeenteraad zijn (paragraaf 4 bouwstenennotitie). 

c. Atlas voor gemeenten analyseert in het oriëntatierapport twee logische 
gebieden in de Achterhoek als het gaat om wonen, werken en voorzieningen: 
hoe wilt u dat onze gemeente daarmee om gaat. 

d. Wat zouden de punten moeten zijn in een programma van eisen van Oude 
IJsselstreek voor overleg over verdere samenwerking of samenvoeging van 
gemeenten? Wilt u dit eventuele overleg zelf starten, of laten afhangen van 
initiatief van rijk, provincie en/of andere gemeenten? 

 
 

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp: 
 
 

- Dit begeleidingsblad met handreiking voor bespreking (zie punt 8) 
- Naar een nieuwe gemeente Oude IJsselstreek, maatschappelijke bouwstenen 

voor een nieuwe gemeente – Bouwstenennotitie voor de gemeenteraad van 
Boogers/Hofman (6 pag.). 

- Verslagen gespreksronde gemeenteraad over besturingsaanpak van 10 
september t/m 15 oktober 2013, plus terugblik door mevr. De Boer (24 pag. 
totaal). 

- De Oriëntatie van de bevolking van de Achterhoek – Rapport over functionele 
verbanden tussen de gemeenten in de Achterhoek en hun omgeving, en 
afbakening van het optimale gebied voor lokaal bestuur en regionale 
samenwerking, door Marlet/Van Woerkens van Atlas voor gemeenten (137 
pag., al eerder in boekvorm aan fracties aangereikt). 

- Graphic n.a.v. onderzoek Atlas voor gemeenten, met toestemming De 
Gelderlander bruikbaar voor raadsbehandeling (1 pag.) 

 
10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp: 
 

- Moties gemeenteraad over gespreksronde besturingsaanpak en onderzoek 
gemeenteschaal van 28 februari 2013. 

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie: 
 

Niet van toepassing  



12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel? 
 

Alle deelnemers aan de gespreksronde worden door de griffie uitgenodigd voor 
de raadsrotonde (en gewezen op de samenspraakmogelijkheid). 

13 Portefeuillehouder: Alberse 

14 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf: 
 

- Eus Lionarons (kernteam gemeentetoekomst), tel. 06 22 35 79 12 
of e.lionarons@oude-ijsselstreek.nl, 
met name t.a.v. het onderzoek Atlas voor gemeenten. 

- Jeroen van Urk (raadsgriffier), tel. 06 83 16 17 06 
of j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl, met name t.a.v. de bouwstenennotitie n.a.v. 
de gespreksronde van de gemeenteraad. 

- Hetteke Videler (kernteam gemeentetoekomst), tel. 06 23 73 99 32 of 
h.videler@oude-ijsselstreek.nl . 

 
15 Door wie wordt 
ambtelijk 
ondersteund? 
 

Lionaraons en Videler assisteren desgewenst college. 
Van Urk assisteert desgewenst raadsfracties. 

16 Opmerkingen 
raadspresidium: 
 

Het open debat in de raadsvergadering is onder leiding van plaatsvervangend 
raadsvoorzitter Bennie Steentjes. 
Er is geen raadsvoorstel; als de gemeenteraad uitspraken wil vastleggen kan dat 
met moties. 

17 Opmerkingen 
raadsgriffie: 
 

De raadsrotonde op 23 januari is in één zaal: dat zorgt in dit stadium van beraad 
voor de beste interactie. De Conferentiezaal wordt ingericht met twee publieke 
tribunes, met tussen de stoelen genoeg loopruimte om met zendermicrofoons 
snelle samenspraak te bewerkstelligen. 

 


