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CDA woordvoering besturingsaanpak/gemeenteschaal 

 

NB: gesproken tekst (video/geluidsopname) is geldend 

 

Voorzitter, dames en heren, 

 

Fusie of samenwerken, krimp of groei, structuur of cultuur, vertrouwen of wantrouwen,  

loslaten of sturen, maakbare samenleving of gespreide verantwoordelijkheid. 
 

De afgelopen raadsperiode zijn de boven genoemde woorden veelvuldig gebruikt. Meestal niet vanuit 

een “als dan” gedachte, maar meer vanuit een “ja maar” reactie. Door op deze wijze met bovenstaande 

woorden, lees vraagstukken om te gaan, komt de politiek niet tot heldere keuzes en blijft het dus politiek 

polderen vanuit tegenstellingen. Vanavond behandelen we twee onderwerpen: 

 

“De optimale besturingsaanpak” (punt 4) en “De optimale gemeenteschaal” (punt 5). 

 

N.a.v. de genoemde woorden in mijn aanhef van dit betoog wil het CDA graag een aantal 

kanttekeningen maken.  

 

Allereerst het woord “fusie”: 

Het woord “fusie” lijkt welhaast een “toverwoord” om daarmee allerlei vraagstukken op te lossen.  

Of het nu gaat om financiële vraagstukken, besturingsvraagstukken, kennisvraagstukken, etc. 

Het CDA is niet tegen fusie, tenzij aangetoond wordt dat het onvermijdelijk is en er een meerwaarde 

ontstaat voor de te fuseren organisaties en haar gebruikers, lees klanten / inwoners. 

Meestal wordt het woord fusie in de mond genomen wanneer stappen tot samenwerking geen oplossing 

meer bieden of geen resultaat boeken.  

 

Hiermee kom ik op het tweede woord: “samenwerken”. 

Het woord “samenwerken” is een werkwoord. Dit vraagt om actie en interactie, dit vraagt iets van 

menselijke relaties, verhoudingen, intenties, etc. Samenwerken is dan ook geen “vervangend woord” 

voor fusie. Fusie is meestal van bovenaf opgelegd om samenwerking af te dwingen en onder financiële 

voorwendselen. Veel fusies laten helaas na verloop van tijd het tegendeel zien. 

 

In de Achterhoek cirkelt het woord “krimp” zo frequent boven allerlei vraagstukken rond, dat dit bijna 

verwordt tot een dogma. Hadden we de discussie over fusie of samenwerking überhaupt gehad wanneer 

het woord niet “krimp” maar “groei” was geweest? Het CDA vraagt zich daarom ook af wat oorzaak en 

gevolg is. “Angst is de slechtste raadgever”, is een bekende uitspraak. Daarom ook vindt het CDA het 

van belang dat er niet vanuit een “negatieve” context moet worden gekeken naar de Achterhoek en haar 

8 gemeenten, maar vanuit een “win/win perspectief”.  
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Dat brengt mij op de volgende woorden: “structuur of cultuur”.  

Wanneer het woord “samenwerking” op tafel komt, dan wordt er meestal gezocht naar oplossingen die 

vallen binnen het woord structuur. Of het nu gaat over organisaties, maatschappelijke instellingen of 

gemeenten. Volgens velen van ons ontstaat er pas samenwerking, zodra we samen op één kamer zitten 

en dan nog het liefst in de relatie van opdrachtgever en uitvoerder. 

Samenwerken is een werkwoord en vraagt daarom allereerst om een “werkhouding”. Deze werkhouding 

zegt iets over de cultuur waaruit men komt en ook vanuit welke motivatie men werkt. 

Komt men uit een cultuur van vertrouwen of wantrouwen, loslaten of sturen, maakbare samenleving of 

gespreide verantwoordelijkheid. Deze begrippen gelden allereerst voor onze eigen politieke houding.  

Ze vragen van ons een keuze, een politieke keuze. Wanneer wij steeds op twee “politieke” gedachten  

blijven hinken, dan zijn er twee verliezers. Onze gemeente en onze inwoners.  

 

De afgelopen 4 jaar is onze gemeente experimenteergemeente geweest vanuit het VNG project:  

“In Actie Met Burgers”. M.n. om de rol van de gemeente bij burgerparticipatie te ontwikkelen. 

Recent heeft Lokaal Belang en het CDA een motie ingediend om te onderzoeken wat de juiste 

besturingsaanpak is van onze gemeente Oude IJsselstreek. De uitkomst van een aantal gespreksavonden 

heeft een bouwstenennotitie opgeleverd. Tevens is er een onderzoek gedaan naar de “Optimale 

gemeenteschaal” vanuit het onderzoek “Atlas voor gemeenten”. 

Vanavond wordt onze mening gevraagd en uitspraken te doen om te komen tot vervolgstappen. 

Ik doe dit n.a.v. de ambtelijke handreiking (begeleidingsblad raadstukken, punt 8) 

 

- Hoe moet de gemeente bestuurd worden? 

Uitgangspunt is samenwerking. Deze samenwerking wordt gerelateerd aan onderwerp en relaties. 

Denkend vanuit de samenleving is de kleinst denkbare vorm en de maat der dingen “het dorp”. 

Dit wordt ook zo verwoord in de bouwstenennotitie.  

 

Wanneer onderwerp en relaties worden gekoppeld, dan kunnen volgens het CDA o.a. de volgende 

bestuursvormen ontstaan op basis van samenwerking vanuit relaties: 

Buurt en zorg: “de buurtzorg”. Bestuurd door de buurt binnen de huidige gemeentegrenzen.  

Dorp en ontmoetingsplek: “het buurtschapshuis”. Bestuurd door het dorp binnen de huidige 

gemeentegrenzen. 

Werk en inkomen: (participatiewet). Bestuurd door meerdere gemeenten. Werkgevers zijn ook niet 

aan gemeentegrenzen gebonden. 

Verzorging en verpleging: Bestuurd door meerdere gemeenten. Deze instellingen werken ook nu al 

regionaal. 

 

Onderwerpen gestuurd en bestuurd door meerdere gemeenten: 

 Wat het CDA betreft kan dit prima door b.v. een Gemeenschappelijke Regeling waarbij de politieke 

relatie en verantwoordelijkheid ligt binnen mandaten in vertrouwen. 

Deze besturingsvorm zien we b.v. bij de Wedeo en het ISWI. 

 

- Hoe groot is de gemeente? 

Niet de grootte van de gemeente moet bepalend zijn voor een leefbaar Achterhoek maar de politieke 

wil tot samenwerking en de juiste schaalgrootte bij de juiste onderwerpen. Politieke samenwerking 

grensoverschrijdend vraagt om loslaten, mandaten, besturen op afstand en een andere invulling en 

beïnvloeding vanuit politieke legitimatie. 

 

- Communicatie tussen gemeente en gemeenschappen: 
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Vanuit de samenspraakavonden met onze inwoners en organisaties kwamen de volgende punten naar 

voren: Meer ondersteuning, begeleiding en advisering bij initiatieven vanuit de samenleving. Minder 

sturing en beperkingen (lees: regels) opleggen. Een gemeentelijke organisatie die stimuleert, 

enthousiasmeert en het woord participatie niet gebruikt “voor de bühne”. 

Meer ruimte voor de samenlevingsinitiatieven met daarbij een heldere vertaling van verwachtingen 

en mogelijkheden. De gemeenteraad moet meer leren loslaten, vooraf haar rol helder definiëren en 

communiceren en daarom ook haar “politieke rol / mandaat” herformuleren. 

 

- Atlas voor de gemeente. Twee gebieden voor Wonen, Werken en Voorzieningen. 

Het CDA is voor aanpak op basis van feiten en de geleverde informatie. Voornoemde onderwerpen 

worden door partners zoals woningbouwcorporaties, werkgeversplatforms, maatschappelijke 

organisaties al lang grensoverschrijdend benaderd en behandeld. Wat deze punten betreft loopt de 

politiek achter de feiten aan. Ook hiervoor geldt weer dat fusie niet de oplossing hoeft te zijn. 

Grensoverschrijdende politieke samenwerking en inkleuring geven aan onderwerpen vraagt om 

andere  mandaten. Een grensoverschrijdende raad met haar eigen agenda en haar eigen 

besluitvorming. 

 

- Programma van eisen m.b.t. verder overleg i.r.t. samenwerking of samenvoeging. 

Gespreide verantwoordelijkheid is één van de vier uitgangspunten van het CDA. Wij geloven niet in 

een maakbare samenleving waar fusie boven samenwerking staat, waar structuur boven cultuur staat 

waar wantrouwen boven vertrouwen staat. Wij geloven wel dat de samenleving een andere houding 

van de politiek verwacht. Wanneer wij praten over een participatieve samenleving dan horen daar 

andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij. Dan vraagt dit om een andere werkwijze van de 

politiek. Wanneer wij de samenleving weer in haar kracht willen zetten dan vraagt dit allereerst om 

vertrouwen. Aansluitend vraagt dit om daden. Daarom ook dient het CDA samen met LB. een motie 

in. Want wanneer wij deze stap niet zetten, dan verliest de politiek haar geloofwaardigheid en komt 

de beoogde basis tot een nieuwe eigentijdse samenwerking met onze inwoners niet van de grond. 

Noch op dorpsniveau, noch op gemeentelijk niveau, noch op regio Achterhoek niveau.  

 

Vanuit de bouwstenennotitie en de samenspraak (lees dialoog) met de samenleving en organisaties is 

voor het CDA opnieuw duidelijk geworden dat we niet elke keer opnieuw moeten blijven praten 

over “MEEDOEN”. 

Want er leven veel ideeën en initiatieven onder onze inwoners en de tijd van “de overheid regelt 

alles wel” is niet alleen voorbij maar wordt ook niet meer geaccepteerd. De samenleving is niet 

alleen mondiger geworden, maar laat ook zien dat zij tot veel meer in staat is. 

Dat wij, politiek, college en ambtelijk organisatie hiermee nog onvoldoende  raad weten of daar niet 

altijd even handig mee omgaan, hebben we de afgelopen tijd wel gemerkt. 

Daarom ook vinden de initiatiefnemers van deze motie dat het moment van praten voorbij is. 

De motie, die mede namens Lokaal Belang wordt uitgesproken, markeert een duidelijk punt voor, 

tijdens en na de verkiezingen van 19 maart as.  

 

Samenlevingsvraagstukken worden dadelijk vanuit een “wezenlijk andere aanpak” op de politieke 

agenda gezet. Van dialoog naar samenspraak. Van samenspraak naar samenwerking. En van 

samenwerking naar meer samenleving en minder overheid. 

 

Het CDA onderstreept hiermee nogmaals: “Iedereen doet mee, iedereen telt mee!” 

 

Peter van de Wardt 


