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Gemeenteraad bespreekt rapport raadgever in raadsvergadering 26 maart 
 
De gemeenteraad zal het rapport van raadgever mevr. mr. A.E. Verstand-Bogaert over het 
verbeteren van het gemeentebestuur bespreken in de openbare raadsvergadering van 
donderdagavond 26 maart 2015. Ter voorbereiding daarop had de gemeenteraad een intern 
werkoverleg op 6 maart onder leiding van mr. G.J. Jansen. Hierin is geconstateerd dat er 
verschillende inzichten zijn over het rapport en dat deze verschillen met respect voor elkaar 
naar voren zullen worden gebracht en aan de orde zullen komen. 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen gaf de gemeenteraad van Oude IJsselstreek aan een 
onafhankelijke analyse te willen over hoe het functioneren van het gemeentebestuur nog verder te 
verbeteren. 
Hiervoor gaf zij aan mevrouw mr. A.E. Verstand-Bogaert (eerder o.a. burgemeester van Zutphen en 
staatssecretaris) de opdracht: 

- Geef een analyse van de sterkten en zwakten in het functioneren van de gemeente Oude 
IJsselstreek sinds de vorming van onze gemeente in 2005. 

- Geef mede aan de hand daarvan een advies om te komen tot 1
e
 goede werkverhoudingen 

tussen de raadsfracties en 2
e
 een gemeentebestuur dat kan rekenen op een breed 

kwantitatief en kwalitatief draagvlak van alle betrokkenen (inwoners, organisaties, etc.). 
 
Procedure 
Mevrouw Verstand presenteerde haar rapport eind januari en adviseerde er eerst in vertrouwelijkheid 
over te spreken. De raadsfracties bogen zich erover in de maand februari. In het voorjaarsreces kwam 
de gemeenteraad op 23 februari 2015 bijeen om de vertrouwelijkheid te bekrachtigen tot een nader 
moment. In de eerste week na het reces was er op 6 maart 2015 een intern werkoverleg van de 
gemeenteraad onder leiding van mr. G.J. Jansen (eerder o.a. voorzitter van de stadsregio Arnhem-
Nijmegen en Commissaris van de Koningin Overijssel). In dit werkoverleg is de reikwijdte van de 
beraadslaging en besluitvorming over het rapport in de gemeenteraad doorgenomen, ter 
voorbereiding op de beraadslaging over het rapport in de openbare raadsvergadering van 26 maart 
2015. Het rapport is vanaf heden  beschikbaar via het raadsinformatiesysteem van de gemeente 
[ http://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vrgaderingen/Raadsvergadering-/2015/26-maart/20:00 ]. 
 
Zorgvuldig 
In het voorbereidende werkoverleg bleek dat er verschillende inzichten zijn over het rapport tussen 
raadsfracties en tussen gemeenteraad en college. Afgesproken is dat deze verschillen met respect 
voor elkaar naar voren worden gebracht en aan de orde komen. Het debat zal zich richten op de 
aanbevelingen in het rapport met de mogelijkheid om in te gaan op (delen van) de inhoud van het 
rapport. Met deze voorbereiding beoogt de gemeenteraad een zorgvuldige behandeling van het 
rapport. Het raadsdebat op 26 maart 2015 is live te volgen via Internet. 
 
Noten: 
- burgemeester J.P.M. Alberse is als raads-, presidium-. en collegevoorzitter beschikbaar voor 

toelichting via communicatieconsulent Kirsten Bokkers, doorkiesnummer 0315 292243; 
- het rapport-Verstand is zoals door haar is aangeboden bij dit persbericht gevoegd. 


