
- 1 - 

 
 
Lokaal Belang woordvoering besturingsaanpak/gemeenteschaal 
 
NB: gesproken tekst (video/geluidsopname) is geldend 
 
Voorzitter vanaf september 2013 is er al heel wat tijd en geld in gestoken ,om de vraag te 
beantwoorden welk een besturingsaanpak hoort bij de gemeente Oude-IJsselstreek. 
 
De centrale vraag is: Hoe versterk je het contact tussen samenleving en gemeenteraad? 
 
We (bestuurders) moeten omdenken maar hoe doe je dat?  
En hoe ver ga je daarin? 
Is wat je jarenlang heb gedaan verkeerd?  
Nee zeg ik volmondig maar de samenleving veranderd en daar moeten we in mee, je kunt niet 
tegen de samenleving zeggen u moet participeren en meedenken,maar niet bij ons wij zetten een 
hek om de bestuurderstuin. 
 
Wat is er duidelijk  geworden uit  de gespreksrondes ? 
Er is veel input van de bewoners  gekomen, ook zit er veel kracht in de samenleving ,het zou 
zonde zijn dat we daar geen gebruik van zouden maken. 
 
De eerste gespreksavond ging over sport, waar hebben de verenigingen behoefte aan: 
 

• De inwoners vinden het heel belangrijk dat in iedere kern voldoende variatie aan sportaanbod is. 
Maar hoe dat precies wordt vormgegeven kan verschillen,met andere woorden er is maatwerk 
nodig. Ook is  duidelijk geworden dat er behoefte bestaat aan een helder subsidie en 
accommodatie beleid. 

 
De tweede avond was wonen en zorg aan de beurt.  
 

• Dit is een thema wat erg leeft onder onze inwoners gezien de opkomst van die avond. Is niet 
verwonderlijk, heeft iedereen mee te maken. Hier moet de gemeente de rol van verbinder zijn  
om zo het samenspel van professionele zorg en informele zorg te versterken . 

 
De derde avond was gereserveerd voor toerisme. 
 

• Krachten bundelen wat activiteiten betreft, met professionele ondersteuning van de gemeente 
kan worden nagegaan ,hoe het toeristisch-recreatieve aanbod beter op elkaar kan worden 
afgestemd. Ook moet de samenwerking van gemeenten in de regio en over de grens ,op dit 
terrein worden versterkt. 

 
Op de vierde avond ging het over werken en leren, wat ik persoonlijk jammer vond, er waren 
weinig ondernemers,die hadden op die avond een andere agenda. 
 

• Hier ging het over met name de grensoverschrijdende contacten,hier mag zich de gemeente wel 
wat meer voor inspannen, om samen met Duitse buurgemeenten te kijken hoe we de 
economische structuur en de arbeidsmarkt kunnen versterken. 
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De vijfde avond ging het over musiceren,feesten en festivals. 
 
Op deze avond werd duidelijk dat we in onze gemeente een rijk aanbod hebben van muziek,kunst 
en cultuur, als muziek liefhebber ben ik daar blij om. 
Als het voortbestaan van een vereniging onder druk komt te staan,dan wordt verwacht van de 
gemeente,  dat ze hier een ondersteunende rol in gaat (mee) spelen. 
 
De slot avond moesten er bouwstenen worden gemaakt wat uiteindelijk heeft geresulteerd in deze 
bouwstenennotitie. 
De naam van Marcel Boogers en Joop Hofman staan op de voorkant als auteurs van de notitie 
(dank voor hun begeleiding) maar de klei,zand en water wat nodig is om een steen te maken,komt 
van onze inwoners zelf,laten we dat niet vergeten 
 
Al met al voorzitter hebben wij als fractie de gespreksrondes als positief ervaren, het is nuttig en 
prettig om op deze manier met de inwoners in contact te komen en te communiceren. 
 
Hoe nu verder? 
Stopt het hier? 
 
Ik heb in de raadsrotonde gezegd dat de zoektocht naar een andere manier van besturen al een 
tijdje aan de gang is in de Oude-IJsselstreek. 
 
Het zou zonde zijn, dat we de energie die we er in hebben gestoken voor niets is geweest. 
Het is denken we, nu de tijd, nu we voor een nieuwe raadsperiode staan, we ons een spiegel voor 
houden en ons de vraag stellen: 
 
Welke richting gaan we uit? 
Blijven we op de oude voet doorgaan of hebben we het lef het bestuurlijk anders te doen.  
Lokaal Belang kiest voor het laatste en waarom? 
 
Omdat wij vinden dat kennis en kunde niet alleen bij ambtenaren en/of raadsleden zit ,maar 
ook bij onze inwoners. 
 
Vandaar ook dat we samen met het CDA de motie hebben ingediend.  
 
 
 
 
 
Gemeenteschaal  
 
Voorzitter. 
 
Het rapport Onderzoek Atlas voor gemeente gaat over functionele verbanden tussen de gemeente 
in de Achterhoek, zeg maar de welvaart- theoretische benadering. 
Het gaat over wonen,werken,winkelen en scholen, en de daarin ontstane kruisverbanden. 
 
Maar het zegt niks over bestuurlijke en culturele realiteit, en daar is in de analyse geen rekening 
mee gehouden. 
Volgens dit rapport(pagina132) moet daar wel degelijk rekening mee worden gehouden, bij het 
kiezen van toekomstige samenwerkingspartners. 
 
Goed los daarvan wil ik wel zeggen hoe kijken wij als Lokaal Belang tegen schaalgrote en 
samenwerking aan. 
 
Een van de kenmerken van een lokale politieke partij is: dat wij toegankelijk zijn voor onze 
inwoners. 
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Wij besturen de gemeente samen met de gemeenschap. 
Om dicht bij de inwoners te kunnen blijven staan zijn wij geen voorstander van een verdere 
herindeling. 
 
De nieuwe taken, die door de landelijke overheid worden opgelegd ten aanzien van jeugd, WMO 
en re-integratie op de arbeidsmarkt ( de decentralisaties) willen we zo dicht mogelijk bij de 
inwoners uitvoeren. 
 
Het uitgangspunt is: lokaal wat lokaal kan,en regionaal wat regionaal moet. 
En wat lokaal kan is vaak meer dan wat je regionaal denkt. 
Maar wel zien wij,op onderdelen, de noodzaak van samenwerkende gemeenten. 
 
 
 
 
 
Daarom gaan wij allereerst in onze eigen gemeente na wat werkt (eigenkracht ),zullen daarvan als 
gemeenten van elkaar leren en elkaar zo helpen. 
 
Zo kijken wij over de gemeentegrens en staan open voor intergemeentelijke samenwerking. 
Een opgelegde samenwerking en/of een nieuwe gemeentelijke herindeling is niet ons 
uitgangspunt.  
 
Henk Hengeveld 


