
Om vijf voor hálf twaalf (…) was de 
raadsvergadering van januari afgelopen, 
en toen was het wegenbeleid nog 
geparkeerd naar februari. Terwijl de 
raad al om half zeven was begonnen. De 
tribune zat stampvol publiek en ook via 
internet keken zo’n 125 mensen mee. Er 
was dan ook het nodige te bespreken 
en besluiten, en dat deed de raad met 
de bijbehorende stevigheid: over de 
zwembaden, het welzijnswerk en de manier 
waarop de gemeente wordt bestuurd. 
De gemeenteraad besloot verder tot een 
burgervisitatie: zes deskundige inwoners 
die gaan toetsen hoe de gemeente 
functioneert.

In dit gemeentekatern in vogelvlucht 
wat in de gemeenteraad aan bod kwam. 
Op de website van de gemeente kunt 
u het nazien en nalezen: www.oude-
ijsselstreek.nl en dan via de button 
‘raadsinformatie’ doorklikken naar de 
raadsvergadering van 30 januari 2014.
Heeft u een iPad? Dan kunt u ook 
gebruik maken van de RaadsApp van de 
gemeenteraad van Oude IJsselstreek, en 
op Twitter vindt u het liveverslag van de 
debatten via @RaadOudeIJssel.

Zwembaddebat
In de Gelderse Post van vorige week las u 
al hoe het met de zwembaden zal gaan: het 
Van Pallandtbad in Varsseveld blijft open; 
Terborg behoudt zijn buitenbad en krijgt 
een nieuw binnenbad. Twee externe partijen 
nemen de zwembaden over van de gemeente. 
Terwijl het de gemeente straks nog maar de 
helft kost. De gemeenteraad was blij met 
deze uitkomst en accepteerde dat die het 
gevolg is van de aanbestedingsprocedure 
waarmee de raad zelf had ingestemd. 
Achteraf vinden raadsfracties het wel jammer 
dat inwonersplannen daardoor buiten beeld 
raakten. Maar toch: alle doelgroepen, 
leerlingen van de zwemles, zwemverenigingen 
en bijvoorbeeld recreatieve zwemmers, 
kunnen dichtbij huis in de gemeente blijven 
zwemmen.

Raadsbreed werd een motie ondersteund 
en door het college overgenomen om ervoor 

te zorgen dat er verder geen misverstanden 
blijven bestaan of ontstaan over de toekomst 
van de zwembaden (en sporthallen) en om de 
gemeenteraad op de hoogte te houden, ook 
over de tarieven. De motie en de beschikbare 
bijdragen van woordvoerders kunt u nalezen 
onder raadsinformatie onder 30 januari op de 
gemeentelijke website.

Bert Kuster (fractievoorzitter Lokaal Belang) 
legde in een gedegen beschouwing uit hoe 
de besluitvorming over de zwembaden door 
de jaren heen gelopen was, en dat uiteindelijk 
in september 2013 de formele aanbesteding 
begon. Hij had heel precies gekeken naar de 
gang van zaken tijdens de aanbesteding en 
kwam tot de conclusie dat het bestek met 
de voorwaarden duidelijk was: “Iedereen die 
een plan indient moet zelf goed opletten dat 
creatief omgaan met het bestek er niet toe 
leidt, dat je ervan afwijkt, want dat mag niet. 
Het bureau dat de voorstellen moet toetsen 
heeft daarbij een rol als scheidsrechter”. 
Kuster concludeerde dat het bureau dit 
integer heeft gedaan: “het is zuivere koffie 
en klare wijn”. Maar wel vroeg Kuster zich 
af hoe “aanbesteding zich verhoudt tot 
samenwerking met onze inwoners. Lokaal 
Belang wil hierover in gesprek met onze 
inwoners en belangenverenigingen, de nieuwe 
raad, en het nieuwe college”.

Lokaal en sociaal
Ton Menke (PvdA-fractievoorzitter) ging hier 
ook op in: “Deze manier van aanbesteden 

hoort eigenlijk bij een ver verleden van 
onze beschaving. De markt, veranderende 
participatie en de vraag naar duurzame en 
innovatieve oplossingen vragen om een 
andere manier, om lokaal en sociaal aan te 
besteden”. Hij legde uit welke ervaring Wonion 
heeft met de zogenoemde Soft Selection 
Methode. Maar ook Menke stelde vast, dat de 
aanbesteding van de zwembaden “is verlopen 
zoals hij moest verlopen. En het resultaat mag 
er zijn van de PvdA”. Wel wil Menke dat de 
gemeente blijft meedenken met een mogelijk 
plan nog voor zwembad De Blenk in Ulft.
Ans Aalbers is over de zwembaden de 
woordvoerder van het CDA en kreeg eerder 
moties op haar naam om ze overeind te 
houden. Nu kon ze vaststellen: “Voor de 
zwembaden was het ‘luctor et emergo’, ik 
worstel en kom boven. Het is een overwinning 
voor de burgers en bovendien worden 
nagenoeg alle zwembadmedewerkers 
aangenomen in vaste dienst. Maar het begon 
allemaal met een valse start: een bezuiniging 
op de zwembaden van 600.000 euro, 
waarmee het CDA nooit heeft ingestemd. 
Laat duidelijk zijn dat de raad het Van 
Pallandtbad en De Paasberg minimaal tien 
jaar gegarandeerd wil zien”. Jos Sluiter 
(fractievoorzitter VVD) vatte het gevoel van 
een ruime raadsmeerderheid samen: “De 
uitkomst voldoet aan het gemeentelijke 
verlangen, maar het is niet eind goed al goed, 
er is veel onnodige onrust en commotie 
ontstaan. Maar er is geen reden te twijfelen 
aan de uiteindelijke beslissing”.

Het was de één na laatste raadsvergadering voor de raadsverkiezingen. Het publiek 
paste maar net in de raadszaal. Op deze foto o.a. op de rug gezien Jos Sluiter van de 
VVD, die zich buigt over één van de ingediende moties. De burgemeester spreekt.

Voor D66 was de gang van zaken juist 
wel aanleiding om voor te stellen de hele 
aanbesteding over te doen. Fractievoorzitter 
Hayo Canter Cremers maakt duidelijk dat zijn 
fractie bewonersinitiatieven een streepje voor 
wil geven en dat “de procedure nu precies het 
omgekeerde heeft opgeleverd. Twee groepen 
inwoners zijn teleurgesteld in de gemeente 
en ook in de politiek. Inwoners zullen zich 
verder wel drie keer bedenken voor ze in actie 
komen voor een burgerinitiatief”. Wethouder 
Gerard van Balveren reageerde dat “het 
natuurlijk sneu is, dat lokale initiatieven voor 
de zwembaden het niet zijn geworden, maar 
dan had de raad moeten zeggen dat geld 
geen punt is en alleen om burgerplannen 
moeten vragen. Burgerbetrokkenheid mag 
niet duurder zijn, ook niet straks bij het 
groenonderhoud bijvoorbeeld”.  Hij zegde de 
raad toe dat de zwembaden en sporthallen 
de komende tien jaar beschikbaar blijven en 
laagdrempelig toegankelijk en bereikbaar zijn.

Fidessadebat
Hayo Canter Cremers (fractievoorzitter D66) 
trok fel van leer tegen het college in verband 
met de opheffing van welzijnsinstelling 
Fidessa: “Het college handelt asociaal en dat 
is een enorme gemiste kans”. De belangen 
van inwoners en welzijnswerkers zijn dan ook 
niet mis: de vraag is hoe met het opheffen 
van Fidessa het welzijnswerk zelf opnieuw 
opgezet kan worden. De gemeenteraad 
stelde daarvoor eerder al beleid vast (zie 
de Gelderse Post van 24 december 2013 
over het raadsdoel om het welzijnswerk 
vanuit inwoners vorm te geven). Maar D66 
en ook het CDA vonden de manier waarop 
het college Fidessa had betrokken bij het 
welzijnswerk-nieuwe-stijl niet goed. Canter 
Cremers wilde dat de instelling nog een 
half jaar respijt zou krijgen met een tijdelijke 
subsidie en zo voor een meer vloeiende 
overgang van de oude naar de nieuwe situatie 
zorgen. Peter van de Wardt (fractievoorzitter 
CDA) steunde D66 om het faillissement 
van Fidessa af te wenden: “Er zaten zoveel 
partners om tafel in de afgelopen maanden 
voor een oplossing, maar het college trok de 
stekker eruit en toonde geen leiderschap.
Dat is geen goede voorbode voor de sociale 
agenda die de komende jaren zo belangrijk 
is”. Wethouder Corine Sluiter-Kuilwijk verwierp 
dit als een politieke kwalificatie en zei dat het 
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Belangrijke beslissingen over zwembaden, welzijnswerk en manier van besturen

Een stevige raad, over het wat en het hoe 

Het raadsvak. Helemaal rechts Ans Aalbers, zwembadspecialist van het CDA (‘luctor 
et emergo”) en haar fractievoorzitter Peter van de Wardt in het midden tweede van 
voor (“niet voor de bühne”).
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reddingsplan van D66 juridisch onmogelijk 
was: “Zodra Fidessa formeel failliet is, gaan 
we om tafel om het belangrijke werk voor 
inwoners en vrijwilligers te behouden”. Haar 
partijgenoot Jos Sluiter (VVD) benadrukte: 
“Dat is waar het om gaat: het sociale domein 
staat op een keerpunt, daarin wordt nog 
teveel voor en te weinig door inwoners 
gedacht en gewerkt. We moeten er wel 
voor zorgen dat de we de kwaliteiten van 
medewerkers van Fidessa snel en goed blijven 
benutten”.

Samenleving veerkrachtig
Dat paste goed bij de benadering van 
raadslid Harrie Schenning namens de 
PvdA: “Een rode kaart heeft vaak een 
voorgeschiedenis. Als de negatieve spiraal al 
in het verleden inzette valt ook de instelling 
veel te verwijten en dan is het terecht, dat 
het college niet met de stichting verder wil. 
Voor de PvdA gaat het in de eerste plaats 
om de activiteiten: vrijwilligersondersteuning, 
buurtbemiddeling, wijkgericht werken, 
ouderen- en jongerenwerk. Daarvoor worden 
de beroepskrachten ingeschakeld en niet 
omgekeerd”. Schenning maakt wel duidelijk 
dat zijn partij alleen in het begin accepteert 
dat welzijnswerkers als zelfstandige worden 
ingeschakeld: “De PvdA staat voor gezonde 
arbeidsverhoudingen”. Met drie andere 
partijen (Lokaal Belang, CDA en VVD) 
diende Schenning een motie in om het 
welzijnswerk-nieuwe-stijl in samenwerking 
met gemeenteraad, college en inwoners 
voortvarend op te pakken. Bert Kuster 
(fractievoorzitter Lokaal Belang) plaatste 
“grote vraagtekens” bij de bedrijfsvoering 
van Fidessa en vond: “Hoewel de aanleiding 
vervelend is, namelijk het wegvallen van 
Fidessa, zien we dat onze samenleving 
veerkrachtig is en er nieuwe initiatieven 
ontstaan, zoals rond de seniorenkamers, 
de kindervakantiedagen en de Kwaksmölle. 
Welzijnswerk is niet alleen maar afhankelijk 
van welzijnsorganisaties. Onze inwoners 
kunnen dit ook”! 

Besturingsdebat
Vorig jaar legde de gemeenteraad een 
onderzoek naar een herindeling met 
Doetinchem terzijde. Eerst wilde de 
gemeenteraad beter zicht hebben op wat voor 
gemeentebestuur bij Oude IJsselstreek past 
en wat een logische schaal voor eventuele 
verdere samenwerking of samenvoeging van 
gemeenten in de Achterhoek zou zijn. Voor 
die twee vragen (hoe willen we besturen, 
en hoe groot) nam de gemeenteraad twee 
initiatieven. Met hulp van Marcel Boogers 
(hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur 
Universiteit Twente) en Joop Hofman 
(Participatiehuis Rode Wouw) hield de 
gemeenteraad een eigen gespreksronde 
over de bestuursstijl van de gemeente. 
Raadsleden leidden zelf gesprekstafels met 
ruim 150 verschillende inwoners en het 
resultaat was de bouwstenen-notitie “Naar 
een nieuwe gemeente Oude IJsselstreek”. 

Deze is te vinden op de website van de 
gemeente bij de raadsvergadering van 
30 januari. Net als het onderzoek van 
Atlas voor Gemeenten, dat uitwijst dat de 
Achterhoek twee samenhangende gebieden 
heeft waarin inwoners wonen, werken en 
van voorzieningen gebruik maken: rond 
Winterswijk en rond Doetinchem. Over de 
bouwstenen-notitie en het Atlas-onderzoek 
voerde de gemeenteraad een open debat.

Peter van de Wardt (CDA-fractievoorzitter) 
was met toen nog raadslid Jan Finkenflügel 
van Lokaal Belang initiatiefnemer van de 
gespreksronde en het onderzoek naar de 
gemeenteschaal. Hij stelde vast: “Het dorp 
is de maat der dingen. Het is belangrijk als 
overheid meer ondersteuning, begeleiding 
en advisering te geven aan initiatieven 
vanuit de samenleving. Participatie is 
niet voor de bühne. Je kunt buurtzorg 
en buurtschapshuizen binnen het dorp 
besturen. Maar werk en inkomen, en 
verzorging en verpleging moet je juist 
met meerdere gemeenten besturen: 
werkgevers en instellingen zijn ook niet 
aan gemeentegrenzen gebonden. Het gaat 
om de juiste schaalgrootte bij de juiste 
onderwerpen”.
Ton Menke (fractievoorzitter PvdA) stelde 
dat “voor maatregelen in verband met de 
bevolkingskrimp en de vergrijzing twee 
subregio’s in de Achterhoek het beste zijn 
voor de voorzieningen, de arbeidsmarkt 
en de sociale taken van gemeenten. 
Maar het schiet geen fluit op met de 
samenwerking in de Achterhoek en dat terwijl 
in de Liemers verschillende fusiescenario’s 
worden onderzocht”. Menke zei dat de 
bouwstenen van de gespreksronde over 
de manier van besturen ervoor kunnen 
zorgen dat een fusiegemeente of intensief 
samenwerkingsverband aansluit bij de wensen 
en behoeftes van de plaatselijke samenleving.

Geen hek om bestuurderstuin
Voor raadslid Henk Hengeveld (Lokaal 
Belang) is de centrale vraag: “Hoe versterk 
je het contact tussen samenleving en 
gemeenteraad? Kennis en kunde zit niet 
alleen bij ambtenaren en raadsleden, maar 
ook bij onze inwoners. Als bestuurders 
moeten we ómdenken’, maar is wat je 
jarenlang deed dan verkeerd? Nee, maar de 
samenleving is veranderd en daar moet je 
als gemeenteraad in mee. Je kunt geen hek 
om een bestuurderstuin zetten. Wij willen 

de gemeente samen met de gemeenschap 
besturen, en daarbij geldt: wat je lokaal kan, 
is vaak meer dan wat je regionaal denkt”. 
Hengeveld gaf voor elk van de thema’s van 
de gespreksronde aan hoe zijn fractie er mee 
omgaat. Sport, wonen en zorg, toerisme, 
werken en leren, musiceren, feesten en 
festivals: “De gemeente moet maatwerk 
leveren en verbinder zijn, en waar nodig 
professionele ondersteuning geven”. Net als 
Menke wees hij op de adviezen voor meer 
samenwerking met Duitse buurgemeenten.

Namens D66 spraken de raadsleden 
Angelique van der Meer en Rigo 
Heldoorn. Van der Meer, die net als o.a. 
Hengeveld zelf gesprekstafels over de 
gemeentetoekomst had geleid noemde 
“de onbaatzuchtigheid en het vuur van de 
deelnemers eraan bewonderenswaardig. 
Daarmee hebben we goud in handen. We 
moeten als gemeenteraad meer onze rol als 
netwerkbouwer vervullen en daar kunnen 
we nu al mee beginnen”. Haar partijgenoot 
Heldoorn ging in op de gemeenteschaal en zei 
dat de huidige acht Achterhoekse gemeenten 
“te groot voor het servet en te klein voor het 
tafellaken zijn. We moeten de Achterhoek 
aan de ene kant op kernen-niveau, en aan 
de andere kant op regio-niveau organiseren. 
Dan zit je als overheid niet te dicht op de 
dorpen”. Burgemeester Hans Alberse gaf 
aan dat het om “loslaten én vertrouwen gaat: 
er is een echte verandering nodig om niet 
vanuit een ivoren toren te besturen, maar in 
dialoog. Dat vraagt om aanpassend vermogen 
van de overheid”. Maar ook wees hij op “de 
verantwoordelijkheid van gekozen raadsleden: 
de politiek moet soms de touwtjes 
aantrekken, dat is wat kiezers verwachten”. 

De burgemeester constateerde dat er over de 
manier van besturen behoorlijke verschillen 
bestaan binnen de gemeenteraad: “Dat is 
niet erg, want we zitten in een overgangsfase 
naar nieuwe vormen van overleg”. Voor 
samenwerking of samenvoeging van 
gemeenten in de Achterhoek vindt 
Alberse dat die afhankelijk is van wat de 
meeste sociale, economische en culturele 
ontwikkeling oplevert. En Jos Sluiter (VVD) 
vatte zoals vaker het debat sober samen: 
de gespreksronde en het onderzoek naar 
de gemeenteschaal zijn samen een solide 
bouwsteen voor de volgende raadsperiode.

 

Andere aanpak  
na raadsverkiezingen

Peter van de Wardt (CDA) en Henk 
Hengeveld (Lokaal Belang) legden 
de raad in een motie voor om na de 
raadsverkiezingen van 19 maart eerst in 
tien dagen een akkoord te sluiten over de 
manier waarop de gemeente de aanpak 
van maatschappelijke vraagstukken gaat 
bespreken en afspreken. Dit gaat wel door 
het leven als een ‘procesakkoord’. Pas na 
vaststelling daarvan start dan de 
(in)formatie voor de collegesamenstelling. 
CDA en Lokaal Belang zeggen in 
de motie dat de gemeenteraad voor 
actuele, belangrijke vraagstukken niet 
zelf politieke afspraken moet maken, 
maar nieuw beleid daarvoor moet 
onderzoeken en ontwikkelen met 
anderen die daar betekenis aan kunnen 
geven en/of belang bij hebben. Het is 
een ontwikkeling van burgerparticipatie 
naar overheidsparticipatie: niet burgers 
participeren in gemeentebestuur, maar 
het gemeentebestuur participeert in de 
gemeenschap. D66 en de PvdA steunden 
de motie ook, de VVD niet.

Burgervisitatie  
van start
Oude IJsselstreek was één van de 
experimentgemeenten in het landelijk 
project In Actie Met Burgers. De 
gemeenteraad had zich daarvoor 
aangemeld in verband met de rol 
van de raad bij burgerparticipatie. 
Eerder deed de gemeenteraad al 
proeven met een Burgerjury en 
een Burgerbegrotingsforum en 
nu gaat de derde proef van start: 
een Burgervisitatie. Een visitatie is 
een onderlinge kwaliteitstoets en 
bijvoorbeeld gebruikelijk in het hoger 
onderwijs. Nu gaat het om een toets 
van de gemeente door deskundige 
inwoners van Oude IJsselstreek. Zij 
doen dit vrijwillig en letten er vooral op 
hoe de gemeente is toegesneden als 
netwerkorganisatie. De gemeenteraad 
nam de voordracht van het college 
over voor de burgervisitatiecommissie. 
Deze bestaat uit de heren Achterberg, 
Bergevoet, Kaptein, Terwiel en 
Teunissen en mevrouw Ruesink. De 
commissie wordt begeleid door Hein 
Albeda. Zijn plan van aanpak vindt u 
op de gemeentelijke website bij de 
raadsvergadering van 30 januari.
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Het advies van prof. Marcel Boogers in één oogopslag.

Henk Hengeveld, Lokaal Belang
…gemeente samen met gemeenschap 
besturen …


