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PvdA woordvoering besturingsaanpak/gemeenteschaal 
 
NB: gesproken tekst (video/geluidsopname) is geldend. 
 
 
Bij de bespreking van het fusieonderzoek voor de gemeenten Oude IJsselstreek en 
Doetinchem, heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek in een raadsbreed 
vastgestelde motie het college opgedragen gespreksrondes te organiseren met 
inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de 
verwachtingen ten aanzien van een gemeentefusie of verregaande samenwerking 
met één of meerdere gemeenten. Nadat de fusiebesprekingen gestopt waren, heeft 
de raad de gespreksrondes zelf georganiseerd. 
 
Doel was inzicht te krijgen in: 
De randvoorwaarden die de plaatselijke samenleving stelt bij de bestuurlijke 
ontwikkeling van de gemeente;  
De wijze waarop de rol van de lokale overheid en haar relatie met de samenleving 
kan worden vernieuwd.  
En doel was ook om het benodigde politieke en maatschappelijke draagvlak voor een 
eventuele opschaling te peilen. 
 
A. Rapport: Naar een nieuwe gemeente Oude IJsselstreek 
Maatschappelijke bouwstenen voor een nieuwe gemeente  
Groot aantal gespreksrondes met een mooie en eigenlijk wel voorspelbare uitkomst. 
Eentje viel de PvdA op in de gespreksronde over wonen en verzorgen. Het 
Naoberschap is van de inwoners zelf en kan niet als beleidsinstrument worden 
ingezet. Naoberschap kun je als overheid niet afdwingen en is dus niet de 
Haarlemmer Olie zoals sommigen denken. De gemeente blijft verantwoordelijk voor 
de zorg voor mensen die zichzelf niet kunnen redden.  
 
1. Neem het dorp als uitgangspunt en verbind de dorpen 
Het dorp als uitgangspunt, niet meer en niet minder. Want kracht van de dorpen 
staat, door demografische en andere ontwikkelingen onder druk. Dat betekent dat 
dorpen een dorpoverstijgende ondersteuning nodig hebben. Die kunnen actieve 
inwoners zelf organiseren, maar ze hebben daar wel steun bij nodig: de dorpen 
moeten worden geholpen elkaar te helpen.  
 
Bovendien wordt de noodzaak van clubs, verenigingen en andere verbanden om ook 
op grotere schaal de krachten te bundelen, steeds sterker gevoeld. Verder is de 
schaal waarop het maatschappelijk leven zich afspeelt groter geworden. Ook in dit 
opzicht bestaat er een groeiende behoefte aan dorpskern-overstijgende activiteiten 
en initiatieven. De gemeente dient hierin een ondersteunende rol te spelen.  
 
2. Verbeter de communicatie met partners in de samenleving 
Klachten over onduidelijkheid en ontoegankelijkheid, maar belangrijker een gebrek 
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aan inlevingsvermogen. Communicatie moet open, toegankelijk, gelijkwaardig en 
vanuit burgerperspectief zijn en met een menselijke maat.  
 
3. Versterk het contact tussen samenleving en gemeenteraad 
De herkenbaarheid en nabijheid van de gemeenteraad in de samenleving is 
belangrijk.  
 
4 Naar een nieuwe gemeente  
De opbrengsten van de gesprekstafels zijn in ieder geval een set van 
randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat de nieuwe 
gemeente na een eventuele fusie of in een intensief samenwerkingsverband aansluit 
bij de wensen en behoeftes van de plaatselijke samenleving.  
Het rapport is een solide bouwsteen voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente 
Oude IJsselstreek en dit stuk kan volgens de PvdA dienen als uitgangspunt en 
aandachtspunt bij het opstellen van een bestuursakkoord in de gemeente en de 
regio.  
 
B. Atlas voor gemeenten 
Mooi helder onderzoek door de Atlas voor gemeenten, over de oriëntatie van de 
bevolking van  de  Achterhoek,  en de  functionele  relaties  tussen  de  
gemeenten in de  Achterhoek. 
 
Simpele conclusies: 
In de Achterhoek zijn twee subregio’s te onderscheiden. Enerzijds Winterswijk & 
omstreken. En  anderzijds  Doetinchem  &  omstreken;  (delen  van)  de  huidige 
gemeenten  Doetinchem,  Bronckhorst,  Montferland  en  Oude  IJsselstreek. 
  
Geconstateerd wordt dat binnen deze twee subregio’s, de functionele verbanden het 
sterkst zijn. Heel belangrijke conclusie is dat als de overheid investeert in die 
subregio’s, dat ook het gebied is waarbinnen die investeringen ook het meest  
renderen. 
 
Renderen wil hier zeggen: dat er dus een optimale allocatie van publieke 
middelen zal plaatsvinden. Niet alleen ten aanzien van openbare voorzieningen, 
maar ook voor het regionale arbeidsmarktbeleid en een optimale uitvoering van de 
decentraliseringsoperatie in het sociale domein.   
  
Daarnaast is dit naar verwachting ook de gebiedsindeling waarbinnen maatregelen in 
het  kader van de krimp- en vergrijzingsproblematiek, zoals het ruimtelijke 
concentreren van onderwijsinstellingen en andere 
voorzieningen waarvoor op lokaal niveau in de toekomst mogelijk onvoldoende 
draagvlak zal bestaan, het beste renderen.  
 
Het onderzoek geeft ook inzicht in de bevolkingsopbouw en de relatief lage 
aantrekkingskracht van de regio Achterhoek en waarom de regio gevoelig is voor 
bevolkingskrimp. Die  lage aantrekkingskracht is met name het gevolg van  
het feit dat er vanuit de woonlocaties in de Achterhoek relatief weinig banen  
binnen acceptabele tijd te bereiken zijn. Daarnaast laat ook het  
voorzieningenniveau te wensen over.  
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De bereikbaarheid van de Achterhoek met het openbaar vervoer, blijkt ook hier weer 
cruciaal, net als de doortrekking van de A18. Iedere afzonderlijke gemeente in de 
Achterhoek vindt dat. Alleen we kunnen geen vuist maken en krijgen het niet voor 
elkaar. Investeringen zoals in het DRU Industriepark helpen in ieder geval de 
aantrekkingskracht van de Achterhoek te vergroten. 
 
Tenslotte bevestigd het onderzoek, waar we als PvdA maar ook andere partijen in 
deze raad al jaren om vragen. Laten we niet met de rug naar onze Duitse buren gaan 
staan, maar werk maken van de grensbarrières op met name de arbeidsmarkt. 
Daarmee wordt de aantrekkelijkheid van de Achterhoek pas echt verhoogd. Het 
rapport zegt dat: ‘als banen over de grens op dezelfde wijze als banen binnen de 
landsgrenzen zouden meewegen in de overweging van mensen om ergens te gaan 
wonen en werken, zou de bereikbaarheid van  
banen binnen acceptabele reistijd vanuit de woonlocaties in de Achterhoek ineens 
bovengemiddeld zijn, en daarmee de aantrekkingskracht van de regio’.  
 
C. Spies en de agenda 2020 
Spies is tijdelijk voorzitter van de Achterhoek Agenda 2020�en moet de regio 
‘krimpproof’ maken 
Ze concludeert naar een paar maanden dat de "Achterhoek 2020 is niet het sterkste 
merk naar de buitenwereld is. De energie waarmee in 2009 is begonnen om de crisis 
te keren, lijkt er een beetje uit.” Ze ziet 4 werkplaatsen, de Regio Achterhoek, ze ziet 
portefeuillehouders overleggen en vraagt zich af wie waar over gaat. “We houden 
elkaar goed bezig, maar het gaat vaak over procedures en weinig over inhoud.". 
Precies de conclusies die de PvdA fractie ook al een tijdje trekt. 
Het schiet geen fluit op met de samenwerking in de Achterhoek. Terwijl we krimpen, 
grijzer worden en minder groen en ondernemers zich afvragen of ze dadelijk nog wel 
gekwalificeerd personeel kunnen krijgen. 
 
D. tenslotte een 4e ontwikkeling  
Vier Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en Rijnwaarden 
onderzoeken een fusie. In het voorjaar wordt het eindrapport aangeboden aan de 
gemeenteraden. Er worden verschillen scenario’s onderzocht waaronder bestuurlijke 
fusie van de vier Liemerse gemeenten en een bestuurlijke fusie tussen Zevenaar + 
Rijnwaarden en bestuurlijke fusie Duiven + Westervoort. 
 
Voor de PvdA is de conclusie duidelijk. We kunnen in de regio Achterhoek niet aan 
blijven modderen, terwijl ons het water aan de lippen staat. Spies zegt dat de 
samenwerking knudde is, de Liemers schaalt binnenkort op. De gespreksronden 
leveren mooie bouwstenen op, ook toepasbaar in gemeenten met een grotere schaal 
en het onderzoek van de Atlas voor gemeenten concludeert dat twee functionele 
gebieden ook twee gemeenten zouden kunnen zijn. Waar wachten we op!!!!!! 
 
We moeten na de verkiezingen zo snel mogelijk opnieuw in gesprek met de 
buurgemeenten over het juiste antwoord op de vele uitdagingen. We moeten dan 
opnieuw ook praten over een fusie in welke vorm dan ook. Maar pak voorlopig op z’n 
minst de decentralisaties op in het samenwerkingsverband dat het meest rendeert, 
Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland en een deel van Aalten.   
 
Ton Menke 


