
 

 

 

„Democratie is meer dan een systeem, het 

is een mentaliteit” 



 

INLEIDING 

 

Het huidige bestuurlijke klimaat in de gemeente Oude IJsselstreek is 

aanleiding geweest, voor de gemeenteraad, om mij als 

raadgever/verkenner het volgende te vragen: 

 

1) Geef een analyse van de sterkten en zwakten in het functioneren 

van de gemeente Oude IJsselstreek sinds de vorming van onze 

gemeente in 2005 
2) Geef mede aan de hand daarvan een advies hoe te komen tot 

goede werkverhoudingen tussen de raadsfracties en een 

gemeentebestuur dat op breed draagvlak onder de burgers kan 

leiden 
Daarbij heb ik de vrijheid gekregen om de opdracht naar eigen inzicht uit 

te voeren. 

 

De trainees Abhilash Sewgobind en Sjoerd Jansen hebben mij 

voortreffelijk ondersteund. 

 

UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

 

Ik heb 55 gesprekken gevoerd. Dat was veel, maar nodig om een goed 

beeld van de situatie te krijgen en om tot een breed gedeelde opinie 

over de mogelijke oplossingen te komen. Het hadden overigens nog 

meer gesprekken kunnen zijn als ik ingegaan was op alle verzoeken. Dat 

zou mijn opdracht te buiten gaan. Mensen konden mij wel een mail of 

brief sturen of mij bellen. Dat is ook gebeurd.  

 

De gesprekken waren met: 

• Vertegenwoordigers van organisaties uit diverse kernen en 

vertegenwoordigers van professionele organisaties 

• De wethouders 

• De burgermeester 



• De gemeentesecretaris 

• De griffier 

• Ambtenaren 

• De informateur na de raadsverkiezingen 2014 

• De Regio Achterhoek 

 

De informatie uit deze gesprekken heb ik daarna gebruikt om mijn 

bevindingen te toetsen in gesprekken met de vertegenwoordigers van 

de politieke partijen. Daarvoor heb ik gesprekken gevoerd met 

• Op twee na, alle raadsleden 

• De voorzitters van de politieke partijen 

 

Van de gesprekken heb ik geen formele verslagen gemaakt om de 

gesprekken zo open mogelijk te kunnen voeren. Met iedereen heb ik 

vertrouwelijkheid afgesproken en dat er geen uitspraken of 

standpunten aan personen of organisaties toegeschreven zouden 

worden. Maar bronherkenning is soms onvermijdelijk. Ook is het 

soms onontkoombaar om man en paard te noemen. 

 

Ik heb de gesprekken als open en constructief ervaren. Soms was de 

inbreng zelfs emotioneel. 

 

Ik heb ook een aantal stukken gelezen, waaronder het proces- en 

werkakkoord, raadsverslagen, de bouwstenennotitie van professor 

Boogers van eind 2013 en de rapporten van Wagenaar Hoes en de 

Burgervisitatiecommissie. Mijn bevindingen sluiten in grote lijnen aan 

op deze twee laatste rapporten. 

 

Ik heb via de livestream de begrotingsraad gevolgd, die er trouwens 

netjes aan toe ging volgens mij.  

 

Tussentijds heb ik de begeleidingscommissie mondeling verslag 

gedaan van mijn bevindingen en met name ook over de breed 

gedeelde kritiek op het reorganisatieproces. Het eindrapport heb ik 

niet met hen besproken.  



 

Het was opvallend hoeveel overeenstemming er was in de analyses 

en inzichten van mijn gesprekpartners. Mijn bevindingen zijn daarop 

gebaseerd.  

 

De belangrijkste conclusie is dat vrijwel iedereen vindt dat er door 

moet worden gegaan met het procesakkoord, maar dan wel concreet 

en op uitvoering gericht. Dit gegeven heb ik daarom als kader van 

mijn conclusies en aanbevelingen gehanteerd.  

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

1. DE FUSIE/BESTUURSCULTUUR 

 

Het huidige bestuurlijke klimaat vindt, volgens velen, zijn 

oorsprong in de fusie tussen Gendringen en Wisch waarin het 

CDA een dominante positie had. Na de fusie kwam het CDA in de 

oppositie en werd vervolgens door de meerderheidscoalitie 

genegeerd. Hetzelfde overkwam nieuwkomer D66 na de 

verkiezingen van 2010. De PvdA en VVD zijn na de verkiezingen 

zonder veel omhaal aan de kant geschoven.  

 

Er wordt gesproken over een machtscultuur van de politieke 

meerderheid en onvoldoende respect voor de inbreng van de 

oppositie. Er was hoop dat het met deze coalitie anders zou gaan, 

maar vrees werd geuit dat dit weer niet gaat gebeuren. 

 

Er is na de fusie niet geïnvesteerd in een nieuwe bestuurscultuur. 

Om met wijlen Jan Schaefer te zeggen: 

 

„Democratie is meer dan een systeem, het is een mentaliteit”. 

 

Bij die mentaliteit hoort ook de opvatting dat (constructieve) 

oppositie en tegenspraak goed is voor de democratie en de 

kwaliteit van de besluitvorming en bijdraagt aan begrip en 

draagvlak voor de uitkomst daarvan. 



 

Je mag en moet scherp met elkaar kunnen debatteren over de 

inhoud, maar altijd met respect voor de persoon en de persoonlijke 

verhoudingen.  

 

CONCLUSIE: Er is nog veel te verbeteren aan de bestuurscultuur. 

Als dit niet gebeurt dan blijft er druk staan op de (persoonlijke) 

verhoudingen en het onderling vertrouwen. 

 

ADVIES: Maak hier bij de verdere bespreking van het 

procesakkoord afspraken over. Spreek elkaar op die afspraken 

aan en op onheuse bejegeningen in de (sociale) media. Monitor 1x 

per 3 maanden hoe het gaat met de verbeteringen van de 

bestuurscultuur.  

 

2. FUSIE/BLOEDGROEPEN 

 

Bij de verwijzing naar de fusie werden, vooral door politici, steeds 

de scheidslijnen tussen de twee voormalige gemeenten genoemd; 

noord versus zuid en zand versus klei. De herkomst van de 

raadsleden en bestuurders speelt nog steeds een grote rol. Dat 

werkte ook in de laatste (in)formatie nog door. 

 

CONCLUSIE: Deze scheidslijnen worden vooral politiek aangezet. 

Iemand noemde het, het optrekken van muren in plaats van ze te 

slechten. Als ik het er met mijn externe gesprekspartners over had 

werd er met enige verbazing gereageerd, omdat er zeker 

bereidheid is om samen te werken als kernen of organisaties. In 

die verbinding en samenwerking is na de fusie onvoldoende 

geïnvesteerd.  

 

ADVIES: Houd op met zand en klei, noord en zuid. Dat is niet 

meer van deze tijd. Bij voetbalverenigingen op klei en zand is de 

bal even rond. Ga uit van de overeenkomsten en het 

gemeenschappelijke en de binding die veel burgers van de 



gemeente voelen met hun eigen kern en organisatie. Maak 

hierover goede en concrete afspraken in het procesakkoord.  

 

3. DE (IN)FORMATIE NA DE RAADSVERKIEZINGEN 

 

De (in)formatieperiode is bepaald niet vlekkeloos verlopen, om het 

maar eens zacht uit te drukken. 

 

Er werd een scheidend wethouder tot (in)formateur aangesteld die 

niet transparant en procesmatig opereerde en waarvan de vraag 

was of hij bij de gemeenteraad op voldoende draagvlak en 

vertrouwen kon rekenen. Het was van meet af aan, volgens mijn 

gesprekspartners, wel duidelijk dat Lokaal Belang en CDA samen 

de coalitie zouden vormen en dat er op zijn minst een beeld van 

een schijnvertoning is opgeroepen.  

Vervolgens kwam er een werkakkoord tot stand, op een wijze die 

in strijd is met de ‘Manieren’ uit het procesakkoord. Er is ook geen 

ambtelijk advies over ingewonnen. 

Rond de wethouderskandidaten ontstond ernstige onmin binnen 

CDA en Lokaal Belang en tussen beide partijen over een 

wethouderskandidaat van het CDA die niet geaccepteerd werd 

door Lokaal Belang. Dit heeft mensen niet alleen intern, maar ook 

via de media grote schade berokkend. De wethouders werden 

door hun eigen fracties niet unaniem gekozen en dat deed de 

interne verhoudingen en de stabiliteit van het college op voorhand 

geen goed.  

De wethouder van de SP zag zich gedwongen om na anderhalve 

dag af te treden, na onterechte beschuldigingen dat hij geheime 

informatie had gelekt.  

Vervolgens kwam een (afgewezen) klacht wegens smaad jegens 

de burgemeester en later een (niet aangenomen) motie van 

wantrouwen tegen hem.  

 

CONCLUSIE: Het formatieproces heeft veel kwaad bloed gezet 

binnen de coalitiefractie en tussen de fracties in de raad. Deze 

formatie laat nog steeds haar sporen na. Zo staan de neuzen in de 



fractie van Lokaal Belang nog steeds niet één kant op en is de 

verhouding tussen de fractievoorzitter en de wethouder van het 

CDA niet goed. Persoonlijke verhoudingen die niet goed zijn 

werken door in de politieke verhoudingen.  

 

Er had veel schade kunnen worden voorkomen door te werken 

met ordentelijke en politiek gedragen procedures.  

 

ADVIES: Mijn advies aan alle politieke partijen is om goede 

procedures te maken die zorgen voor transparantie en 

zorgvuldigheid van toekomstige processen. 

Ontwikkel daarvoor een interne procedure voor de keuze van de 

voor te dragen wethouder(s) en laat deze door de 

ledenvergadering vaststellen met daarin, bijvoorbeeld, de volgende 

elementen: 

• Profielschets 

• Competenties en bestuurlijke ervaring 

• Wethouder van binnen of buiten de raad 

• Onverenigbaarheid van functies of belemmeringen. Denk daarbij 

aan vragen als: kan een ambtenaar van de gemeente rechtstreeks 

overstappen naar het wethouderschap of in zijn/haar portefeuille 

bestuurlijk verantwoordelijk worden voor een organisatie waar 

hij/zij kort daarvoor op enigerlei wijze verantwoordelijk voor was? 

• Wethouderscommissie instellen (met daarin twee externen) die 

sollicitatiegesprekken voert en het afdelingsbestuur (al dan niet 

bindend) adviseert over de kandidaten 

 

Mijn advies aan de gemeenteraad is om de leiding van de 

(in)formatie in het vervolg bij de gemeenteraad te leggen, in plaats 

van bij individuele politieke partijen. Dit kan door de benoeming 

door de raad van de (in)formateur en de (in)formatieprocedure vast 

te leggen in het Reglement van Orde. Het verdient aanbeveling om 

een informateur van buiten de gemeente/raad te kiezen. Van 

dergelijke regelingen in het Reglement van Orde zijn voorbeelden 

beschikbaar in andere gemeenten.  



Het belangrijkste is dat gekozen volksvertegenwoordiging 

procedureel gaat over de (in)formatie.  

 

4. DE UITWERKING VAN HET PROCESAKKOORD 

 

ALGEMEEN 

Al mijn gesprekspartners zien in dat de samenleving verandert en 

dat daardoor de relatie tussen gemeente en burgers mee zal 

moeten veranderen. De één noemt het participatiemaatschappij, 

de ander Doe-democratie. Maar men vindt de wijze waarop dit 

veranderingsproces in Oude IJsselstreek nu wordt ingevuld veel te 

vaag en te weinig uitvoeringsgericht.  

 

EXTERN 

Aan de externe gesprekspartners heb ik gevraagd wat ze merkten 

van de nieuwe manier van werken. Eigenlijk niets of eerder 

slechter geworden, was het antwoord. Een paar steeds 

terugkerende opmerkingen:  

-Het is veel moeilijker geworden om een afspraak te maken met de 

wethouders.  

-De wethouders functioneren te ambtelijk en onvoldoende 

bestuurlijk. 

-Men mist de vaste ambtelijke persoon. 

-Mails, telefoontjes en/of brieven worden niet of heel laat 

beantwoord. De communicatie is niet goed.  

-Aan afspraken wordt vaak niet of niet tijdig uitvoering gegeven en 

soms worden ze zelfs geschonden (windmolens in Netterden 

bijvoorbeeld) en dat wekt geen vertrouwen.  

-Als er initiatieven ontplooid worden heeft de gemeente nog steeds 

de neiging er zich direct mee te bemoeien waardoor het proces 

verstoord wordt.  

-Er zijn veel informatieavonden, maar geen terugkoppeling van wat 

er met de inbreng wordt gedaan. 

 

CONCLUSIE: Bij veel externe partijen is er nogal wat kritiek. 

Vooral op de toegankelijkheid en de communicatie zijdens de 



gemeente. Allemaal zijn ze bereid tot samenwerking en willen ook 

graag vorm geven aan de Doe-democratie. Maar wel met heldere 

kaders en niet als verkapte bezuiniging.  

 

ADVIES: Ook hier toegespitst op het procesakkoord. Schets 

daarin heldere kaders van wat de organisaties en kernen van de 

gemeente kunnen verwachten. Leg dat niet eenzijdig op, maar 

gebruik het als uitgangspunt voor het maken van concrete 

afspraken. Begin concreet met een paar bouwstenen uit de 

rapporten van professor Boogers en van de 

Burgervisitatiecommissie. Zorg voor vaste ambtelijke contacten. 

Zorg voor goede communicatie. Daarmee wordt geen 

informatieblad bedoeld, maar rechtstreeks persoonlijk contact. 

Zorg voor betere bestuurlijke toegankelijkheid.  

 

INTERN 

Bijna alle ambtenaren die ik gesproken heb verkeren in 

onzekerheid over wat van ze verwacht wordt. Doelen, resultaten 

en kaders ontbreken volgens hen. Ik vond iedereen zeer betrokken 

en loyaal, deskundig en gemotiveerd, maar men wil gewoon weten 

wat de richting moet zijn. Je kunt niet tegen een ambtenaar 

zeggen: hier staat een aardgasautootje, stap in en rijd maar naar 

de stip op de horizon. En dan terugkomen en horen dat je het fout 

gedaan hebt. De woorden angst- en afrekencultuur zijn vaak 

gevallen trouwens.  

 

Er is een grote bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en 

om op een positieve en creatieve manier samen met de burgers 

inhoud te geven aan de participatiesamenleving. Maar wel binnen 

heldere kaders.  

 

Op mijn vraag aan ambtenaren of ze terug willen naar de oude 

situatie was het antwoord steeds nee, maar wel beter regelen en 

begeleiden. Men mist in deze zeer de begeleiding van de 

gemeentesecretaris. Men vindt dat ze te uithuizig is en te weinig 

aandacht besteedt aan het interne proces en de medewerkers.  



 

Er is (ook bij de externen en de politiek) onduidelijkheid over de 

nieuwe functies/rollen: gebiedsmakelaar, wijkcoördinator, 

wijkteam, zorgaanspreekpunt, programmamanager, projectleider, 

regiomanager, gebiedswethouder, teamleider, kwartiermaker, 

strateeg en trainee. En de bodes zijn huismeester geworden. Veel 

ambtenaren weten niet wat van hen verwacht wordt in hun nieuwe 

rol (in plaats van functie). 

 

CONCLUSIE: Het ambtelijk apparaat wil mee in de 

ontwikkelingen, maar vindt de huidige situatie te chaotisch en 

stuurloos. Dat werkt verlammend op de output. Men verwacht van 

de gemeentesecretaris dat ze veel meer in huis is om de 

organisatieontwikkelingen te begeleiden. Of zoals iemand het 

formuleerde “om er te zijn om af en toe een duwtje in de rug te 

geven”.  

 

ADVIES: Schep samenhang tussen de werkorganisatie en de 

concretisering van het procesakkoord. Maak ook een heldere 

structuur voor de medewerkers met ruimte voor eigen creativiteit 

en verantwoordelijkheid voor de uitvoering in positieve 

samenspraak met de burgers. Maak de organisatiestructuur 

overzichtelijker. Formuleer doelen en resultaten in het kader van 

het “wat” en niet het “hoe”. 

Zorg vook voor een veilige cultuur en werkklimaat dat past bij de 

“Nieuwe Manieren”. 

Betrek de ondernemingsraad veel intensiever bij de organisatie. 

De ondernemingsraad moet daarin zichzelf ook actiever opstellen. 

Volg politiek kritisch de organisatieontwikkelingen, omdat die zich 

ook vertalen naar de burgers en het vertrouwen in de 

gemeentelijke organisatie. 

 

 

 

 

 



POLITIEK 

Er leven bij alle betrokken partijen verschillende beelden over de 

betekenis van het procesakkoord. Dat komt mede door het 

taalgebruik en de vaagheid ervan. 

 

Er staan zinnen in het procesakkoord die ik niet begrijp en die ik 

heb voorgelegd aan mijn (politieke) gesprekspartners. Een 

voorbeeld is de laatste zin: “Het presidium van de fractievoorzitters 

en de Driehoek (burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) 

kunnen zich daardoor richten op de hoofdlijnen van het 

gemeentebestuur”. Niemand heeft mij kunnen uitleggen wat dit 

betekent. Het is, of krom Nederlands, of een uitholling van de 

positie van de gemeenteraad. Het besturen van de gemeente ligt 

niet bij het presidium, laat staan bij de griffier en de 

gemeentesecretaris.  

 

In een ander stuk trof ik de volgende zin aan: “Het is een zoektocht 

naar nieuwe samenwerkingsvormen, een manier van zoeken of 

onze nieuwe manier van werken en investeringen resultaat en 

maatschappelijke effecten oplevert”. Niemand kon me uitleggen 

wat die maatschappelijke effecten zouden moeten zijn. Als een 

bedrijf zo zou werken zou het geen lang leven meer beschoren zijn 

of zou de bestuurder door de Raad van Commissarissen op non-

actief zijn gezet. 

 

Het procesakkoord heeft, naast onduidelijkheid over de beoogde 

effecten, ook voor de rolverwarring gezorgd. 

Een voorbeeld daarvan is de vormgeving van het 

zorg/decentralisatiedossier. Een raadswerkgroep heeft dat 

gedaan. Het door hen ontworpen beleidsvoorstel is, buiten het 

college en de gemeentesecretaris om, aan de raad voorgelegd. 

Mijn vraag was in de gesprekken: als het fout loopt wie kan er dan 

op de verantwoordelijkheid aangesproken worden? Dat kon mij 

niet duidelijk gemaakt worden. 

En er is ook een spanningsveld geconstateerd tussen de 

representatieve democratie enerzijds en de participatiedemocratie 



anderzijds. De gemeenteraad wil meer dan een procesbegeleider 

zijn. De rolverwarring komt ook door de depolitiserende tendens in 

het procesakkoord. Een voorbeeld daarvan is de afspraak in de 

quick scan van het werkakkoord om burgers mee te laten praten 

over de –eventuele- verhoging van de woonlasten en bestedingen 

van de opbrengst daarvan. Dit kan tot een splijtzwam leiden in 

plaats van verbinding, omdat kernen en organisaties zo uitgelokt 

kunnen worden alleen naar de eigen wensen en belangen te 

kijken. En dat kan ook tot grote politieke scheidslijnen leiden. Juist 

om deze redenen blijft het beleidsterrein belasting voorbehouden 

aan de representatieve democratie.  

 

De gemeenteraad is onvoldoende betrokken en kritisch geweest 

bij de invulling van het akkoord en de rol van de Driehoek daarin 

bij de implementatie. De Driehoek droeg op allerlei podia in het 

land en met trots de bestuurlijke innovatie uit zonder daar op de 

thuisbasis concreet inhoud aan te geven en draagvlak voor te 

verwerven bij de medewerkers en de gemeenteraad. De Driehoek 

liep steeds verder voor de troepen uit en heeft niet gemerkt dat het 

peloton steeds verder achterop raakte. 

 

De raadsleden hebben er nu genoeg van om steeds met de 

structuur en “de zoektocht” bezig te moeten zijn. Er is nu lang 

genoeg gepraat, vind men. Men wil weer met de inhoud en de 

burgers aan de slag en concrete resultaten gaan boeken. Van 

intern naar extern. Het procesakkoord is teveel een 

tekentafelmodel en speeltje geworden. Het zijn niet mijn woorden.   

 

ADVIES: Opnieuw en snel aan de slag met het procesakkoord. 

Dat moet concreet worden met heldere positionering qua rollen, 

taken en verantwoordelijkheden van college, ambtenaren en de 

politiek. Dit zonder te tornen aan de principes van een Doe-

democratie/participatiemaatschappij, maar wel met heldere kaders 

en politieke uitgangspunten. Maak ook duidelijk wat Doe-

democratie of participatiesamenleving betekent als input voor het 



overleg met de organisaties waarmee de gemeente op een nieuwe 

manier wil samenwerken. 

Zorg ook voor een veel minder groot tijdsbeslag voor de politici en 

kijk eens goed naar de effectiviteit van alle 

informatiebijeenkomsten, vergaderingen, rotondes, 

voorzittersoverleggen etc. 

 

5. PROBLEMEN 

 

Er zijn een aantal problemen, of die liggen op de loer, die kunnen 

leiden tot een politieke of bestuurlijke splijtzwam. 

 

De griffier wordt geprezen om zijn strategisch denkvermogen, 

maar wordt door velen als te sturend beschouwd en gaat volgens 

hen te veel op de politieke stoel zitten. Dat laat de gemeenteraad 

ook wel gebeuren. Ondermijning van zijn draagvlak ligt op de loer.  

 

CONCLUSIE: Men verwacht van de griffier een meer dienende rol. 

 

ADVIES: Stel een werkgeverscommissie in die het functioneren 

van de griffier met hem bespreekt en afspraken maakt hoe de 

gemeenteraad het wil. 

 

Het college van B&W vormt geen eenheid. Er is sprake van een 

tweedeling tussen de wethouder van het CDA en een wethouder 

van Lokaal Belang enerzijds en de andere wethouder van Lokaal 

Belang en de burgemeester anderzijds. Dat is niet goed voor de 

bestuurskracht en het gezag in de raad en de samenleving.  

Het college hoeft geen vriendenclub te zijn (liever niet zelfs), maar 

wel één bestuurlijk team dat met één mond spreekt. Daarnaast 

wordt de stijl onvoldoende bestuurlijk en te “managerial” gevonden.  

 

CONCLUSIE: In deze situatie moet zo gauw mogelijk verandering 

komen, om uiteenvallen van het college te voorkomen.  

 



ADVIES: De burgemeester zal in deze een stevige leidende rol op 

zich moeten nemen. Het gaat daarbij om teamvorming en de stijl 

van besturen passend bij de “Manieren” van het procesakkoord. 

De voortgang kan in het jaarlijks functioneringsgesprek met de 

burgemeester aan de orde komen. 

 

De burgemeester wordt gewaardeerd om de goede contacten met 

de gemeenschap, maar wordt niet sterk in leiderschap en 

bindingskracht in eigen huis gevonden. Hij staat niet altijd boven 

de partijen en is (te) sterk verbonden met de Driehoek. Omdat de 

Driehoek de grote trekker was van het procesakkoord is de 

burgemeester niet kritisch genoeg geweest op de uitwerking van 

dit akkoord en de positie van de raad en het college daarin. 

Daardoor heeft de Driekhoek ook zo ver voor de troepen uit 

kunnen lopen. De burgemeester had niet alleen kritischer moeten 

zijn naar de griffier, maar ook naar de gemeentesecretaris 

aangaande de reorganisatie van het ambtelijk apparaat, waar zo is 

gebleken ook het nodige op aan te merken is.  

 

CONCLUSIE EN ADVIES: De burgemeester moet meer boven de 

partijen staan en moet zich primair verbinden met de raad en het 

college. Daarnaast moet hij leidend en bindend zijn bij het 

ontwikkelen van een positieve bestuurscultuur.  

 

De DRU is in vrijwel ieder gesprek aan de orde geweest. Iedereen 

vindt het een fantastisch project, maar er blijven vragen over de 

besluitvorming. Dat kan heel goed ten onrechte zijn, maar het is 

verstandig om het dossier nu eindelijk eens te sluiten.  

 

CONCLUSIE: Als dit dossier niet op korte termijn schoongemaakt 

wordt dan is er een nieuwe splijtzwam in de coalitie en binnen de 

gemeenteraad. Het gaat ook om het vertrouwen van de burgers. 

 

ADVIES: Laat het dossier doorlichten door een externe 

onafhankelijke, onder begeleiding van de gemeentelijke 

Rekenkamer. Als dat alleen intern gebeurt blijft er wantrouwen.  



 

Ik wil in dit verband nog opmerken dat ik vind dat de Rekenkamer 

veel meer een eigenstandige positie moet innemen en het DRU 

dossier naar zich toe had moeten trekken. Kijk nog eens goed naar 

de samenstelling van de Rekenkamer en kies ervoor daar een 

meerderheid van externe deskundigen in te benoemen, zodat 

iedere schijn van partijdigheid vermeden kan worden. 

 

Over het invullen van de vierde wethouderszetel is nog geen 

overeenstemming. CDA en Lokaal Belang claimen op voorhand 

een vierde wethouder. De andere partijen waren verdeeld in hun 

opvattingen over dit onderwerp. De zwaarte van de 

decentralisatieportefeuille werd als risico voor de werkdruk en het 

politieke risico voor de wethouders genoemd. Er is nog een ander 

argument om naast de zorgportefeuille voor een vierde wethouder 

te opteren: de concretisering van het procesakkoord vraagt in een 

gemeente met 15 kernen en investeringen in de relatie met 

Duitsland en de Regio Achterhoek veel bestuurlijke menskracht en 

dus tijd.  

 

CONCLUSIE: Een vierde wethouder is een mogelijke splijtzwam 

gelet op de opstelling van Lokaal Belang en CDA. Dat mag geen 

obstakel zijn om er verder de discussie over te voeren en af te 

ronden.  

 

ADVIES: Voer een open discussie, omdat naast de werkdruk ook 

het politieke draagvlak een rol speelt. Dat pleit voor een vierde 

wethouder uit een derde partij en dat vind ik verstandig. Als 

daartoe besloten wordt, lijkt het mij ook wenselijk om iemand van 

buiten de raad te zoeken.  



 

6. HOE NU VERDER? 

 

We zijn nu al bijna driekwart jaar na de verkiezingen en ik denk dat 

de persoonlijke en politieke problemen nog behoorlijk diep zitten. 

Blijven investeren in goede persoonlijke verhoudingen en daarmee 

politieke verhoudingen blijft altijd belangrijk, maar ik vraag me af 

hoeveel tijd dat zonder structurele veranderingen nog nodig zal 

hebben. 

 

Er zijn een paar scenario’s denkbaar en in beide moeten minimaal 

de structurele en culturele elementen zitten die uit de gesprekken 

kwamen en die hier onder nog eens samengevat staan. 

 

Scenario 1: 

De raad kan besluiten om echt met een schone lei te beginnen en 

de hele (informatie) over te doen. Het is een vergaand advies, 

maar het kan via ordentelijke procedures en een externe 

(in)formateur bijdragen aan de verbetering van het politieke 

klimaat, de bestuurscultuur en het opschonen van persoonlijke 

relaties. Dit is volgens mij het beste scenario.  

 

Scenario 2: 

Dit gaat uit van een status quo van de huidige bestuurlijke situatie, 

maar wel met een aantal aanpassingen in de structuur en cultuur 

en focus op de verbetering van de bestuurscultuur.  

 

Samenvatting van de elementen die hiervoor in het voorgaande 

genoemd zijn en voor beide scenario’s gelden: 

 

1. Investeer in de bestuurscultuur. Maak er bij de verdere invulling 

van het procesakkoord concrete afspraken over. Denk daarbij 

aan de omgang met de oppositie, een scherp debat op de 

inhoud niet te snel opvatten als persoonlijke aantijging en als er 

sprake is van onheus gedrag dan elkaar daar direct op 

aanspreken. Monitor, één keer in de drie maanden bijvoorbeeld, 



hoe het gaat met de ontwikkeling van de bestuurscultuur. 

Hanteer daarbij als motto dat democratie meer is dan een 

systeem, maar een mentaliteit.  

2. Houd op met het benadrukken van de verschillen tussen klei en 

zand, noord en zuid. Benadruk het gemeenschappelijke en 

zoek de verbindingen. Concretiseer dit in het procesakkoord. 

Loop het werkakkoord na op voornemens die wellicht een 

tweespalt tussen de dorpen en organisaties zouden kunnen 

bevorderen. 

3. Het (in)formatieproces heeft veel kwaad bloed gezet en ijlt nog 

steeds na in de onderlinge relaties. Met ordentelijke procedures 

had veel schade voorkomen kunnen worden en daar heb ik 

aanbevelingen voor gedaan. De belangrijkste is dat de leiding 

van de (in)formatie bij de gemeenteraad komt te liggen middels 

aanpassing van het Reglement van Orde. Politieke partijen 

moeten ook voor ordentelijke interne procedures zorgen. 

4. De aanbevelingen over het procesakkoord heb ik in drie delen 

gesplitst aan de hand van de gesprekpartners. De conclusie is 

helder, namelijk dat iedereen ziet dat de samenleving verandert 

en dat de relatie tussen gemeente en burgers mee zal moeten 

veranderen. Er is dus draagvlak voor verandering. Gebruik dat 

gegeven met positieve insteek.  

5. De externe gesprekspartners doen graag mee, maar hebben 

ook behoorlijke kritiek op de vaagheid van het procesakkoord. 

Ze willen graag concrete kaders in overleg vaststellen. Mijn 

advies is om in het procesakkoord daarvoor uitgangspunten 

vast te leggen. Er liggen prachtige rapporten van professor 

Boogers en de Burgervisitatiecommissie. Maak vooral niet nog 

meer rapporten. Begin maar met de uitvoering. Zorg voor betere 

communicatie, vaste ambtelijke contacten en bestuurlijke 

bereikbaarheid.  

6. De ambtenaren zijn tot verandering bereid, maar verkeren in 

verwarring en willen zeker niet terug naar de oude situatie. 

Schep in samenhang met de concretisering van het 

procesakkoord duidelijke doelen, kaders en resultaten en geef 

ruimte om op een creatieve manier maatwerk voor de burger te 



leveren. Maak de organisatiestructuur minder ingewikkeld. 

Betrek de ondernemingsraad veel intensiever bij de 

ontwikkelingen. Laat de gemeentesecretaris op de werkvloer 

veel meer ondersteuning bieden (duwtje in de rug). De politiek 

moet de organisatieontwikkelingen kritischer volgen vanwege 

de impact op de samenleving. 

7. Niemand wil het procesakkoord echt kwijt, maar het moet wel 

verder ingevuld en geconcretiseerd worden. De structuur moet 

de inhoud gaan volgen en niet andersom.  

8. De gemeenteraad moet snel met elkaar, de ambtelijke 

organisatie en de externe organisaties in gesprek gaan over de 

verdere invulling en concretisering van het procesakkoord en de 

gemeenteraad moet daarbij vooral zelf het voortouw en de regie 

nemen. Daarbij adviseer ik de volgende punten te betrekken: 

a. neem het bestaande procesakkoord als basis voor de 

gezamenlijke ontwikkeling voor concreet uitvoeringsakkoord 

dat op een breed politiek en ambtelijk draagvlak kan 

rekenen, maar vooral ook op een breed draagvlak in de 

samenleving 

b. laat het resultaat een concreet uitvoeringsplan zijn dat 

regelmatig getoetst wordt met alle betrokkenen en bijstellen 

waar nodig 

c. heb aandacht voor het spanningsveld tussen Doe-democratie 

en representatieve democratie en de onderlinge grenzen 

daarbij 

d. maak afspraken over bestuurscultuur, over hoe met de Doe-

democratie om te gaan, over wat de raad daarbij van de 

wethouders, griffier, gemeentesecretaris en burgemeester 

verwacht 

e. kijk kritisch naar de effectiviteit van de tijd die iedereen in 

allerlei circuits moet steken.  

Kortom, procesafspraken, maar wel op concrete uitvoering 

gericht en met ruimte voor politieke opvattingen. 

9. Er moet een werkgeverscommissie uit de raad komen om 

afspraken te maken met de griffier over de wijze waarop de 

raad wil dat hij deze ondersteunt.  



10. De burgemeester moet actiever een rol vervullen in het 

proces om het college tot een team te smeden, dat met één 

mond spreekt en bestuurskracht heeft. 

11. De burgemeester moet minder onderdeel van de Driehoek 

zijn en een kritische afstand tot de griffier en de 

gemeentesecretaris innemen. Hij moet meer binding met de 

gemeenteraad en het college zoeken, meer boven de partijen 

staan en meer leiderschap tonen.  

12. De DRU is een waarschijnlijke politieke splijtzwam. Laat 

onafhankelijk onderzoek doen naar of en wat er wellicht niet zo 

goed is gegaan. Anders blijft dit dossier in de gemeenschap en 

de raad zeuren. 

13. De vierde wethouderszetel is nog geen uitgemaakte zaak. 

Mijn advies is hier in de raad discussie over te voeren over 

waarom een vierde wethouder nodig zou zijn en waar hij of zij 

dan vandaan moet komen. En daarover de knoop door te 

hakken.  

14. Kijk nog eens kritisch naar de portefeuilleverdeling met het 

oog op de zwaarte en mogelijke belangenverstrengeling. 

 

Ik wens u toe dat er een open debat gevoerd kan worden over 

de aanbevelingen in dit rapport. Dat zou een bijdrage kunnen 

zijn aan de verbetering van de bestuurscultuur. 

 

Ik eindig met het motto van dit rapport „Democratie is meer dan 

een systeem, het is een mentaliteit”.  Laat dat de leidraad zijn 

voor de verandering van de bestuurscultuur in de prachtige 

gemeente Oude IJsselstreek. 

 

Ik adviseer de gemeenteraad tot slot dit rapport in beslotenheid 

te bespreken onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. 

 

 

Zutphen, januari 2015 

 

A.E. Verstand-Bogaert 


