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Verslag en advies informatieronde nieuw college van B&W gemeente Oude IJsselstreek. 

 

 

1. Inleiding.  

Op voordracht van de fractie van Lokaal Belang heeft de raad van de gemeente Oude IJsselstreek mij 

op 5 april 2018 aangesteld als Informateur voor de vorming van een nieuw college met als opdracht: 

 Breng kansrijke coalitie(s) in beeld op basis van de verkiezingsuitslag, verkiezingsprogramma’s en 

informatiegesprekken.  

 Maak een inhoudelijke verkenning van onderwerpen en aandachtspunten voor een 

coalitieakkoord. 

 Doe verslag aan de raad tijdens een openbare raadsvergadering op 19 april 2018 en adviseer 

daarbij over de vervolgstappen en de planning. 

 

Voor de benoeming heb ik een oriënterend gesprek gevoerd met burgemeester Otwin van Dijk en 

met griffier Marco Looman. Ik heb kennis gemaakt met de fractievoorzitters en de onderhandelaars 

uit de fracties en het duidingsdebat op 5 april bijgewoond. Ik heb de partijprogramma’s bestudeerd, 

nieuwsberichten rond de verkiezingen gelezen en de Handreiking Coalitieperiode 2018-2022. 

Op 10 en 12 april heb ik in totaal zes gesprekken gevoerd met de in de gemeenteraad gekozen 

partijen aan de hand van acht vragen die vooraf waren toegestuurd (zie bijlage). Dit om bij alle 

gesprekken dezelfde onderwerpen aan de orde te kunnen stellen. Van deze gesprekken is een kort 

intern verslag gemaakt. Vrijdag 13 april heb ik gesproken met burgemeester Otwin van Dijk. 

Maandag 16 april heb ik met de vertegenwoordigers van Lokaal Belang en het CDA samen een 

tweede gesprek gevoerd. 

Alle gesprekken zijn in een goede, open sfeer verlopen. Daar bedank ik alle deelnemers voor.  

Dank ook aan de Griffie voor alle medewerking, met name in de persoon van Maaike Piscaer. 

 

2. De verkiezingsuitslag.  

 

 2018 2014 

Partij Stemmen % Zetels Stemmen %  Zetels 

Lokaal Belang 6680 37 10 6162 32 9 

CDA 3927 22 5 4421 24 6 

VVD 2020 11 3 1408 8 2 

PvdA 2032 11 3 2122 12 3 

SP 2437 14 3 2702 14 3 

D66 961 5 1 1893 10 2 

 

In de eerste plaats heeft de uitslag betekenis voor de partijen zelf. Lokaal Belang heeft een zetel 

gewonnen, eigenlijk twee omdat in de afgelopen periode een lid van Lokaal Belang is overgestapt 

naar de PvdA. CDA verloor een zetel, evenals D66. De VVD won een zetel en komt net als de PvdA en 

de SP op 3 zetels. In aantal stemmen is de VVD de vijfde partij. Partijen zullen natuurlijk ook hun 

analyses maken van de verschillen ten opzichte van 2014 en daar eventueel acties op ondernemen.  

In de tweede plaats zegt de uitslag iets over de coalities en/of de oppositie. De coalitie Lokaal Belang, 

CDA en VVD hebben twee zetels gewonnen wat vanzelf betekent dat de oppositie twee zetels heeft 

verloren.  
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De uitslag wekt de suggestie dat de kiezer steun geeft aan de huidige coalitie, maar voortzetting van 

de huidige coalitie hoeft niet vanzelfsprekend te zijn. Er zijn immers meer combinaties mogelijk voor 

een coalitie met een voldoende meerderheid. Daarover straks meer. 

Mijn opdracht was ook om een inhoudelijke verkenning te maken van de prioritaire beleidsthema’s 

en die af te wegen. Daarom heb ik aan alle fracties gevraagd aan te gegeven wat voor hen de  vijf 

belangrijkste beleidsthema’s zijn.  

 

3. Door de fracties genoemde belangrijke beleidsthema’s.  

De vraag naar de vijf belangrijkste beleidsthema’s is door alle fracties beantwoord. Daarbij werden 

niet alleen concrete en op korte termijn te realiseren onderwerpen worden genoemd, maar ook 

grote thema’s die een beleid voor langere termijn nodig maken. De volgende vier thema’s werden 

door vrijwel alle fracties als prioritair benoemd en horen dan ook centraal te staan in het 

coalitieprogramma:  

 

1. Economische ontwikkelingen.  

De gemeente Oude IJsselstreek staat de komende periode voor een aantal uitdagingen, waarvan de 

gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek er één is. Alle partijen vinden het 

belangrijk om te zorgen dat de gemeente Oude IJsselstreek een aantrekkelijke gemeente is en blijft 

om te wonen en te werken. Om te zorgen dat mensen in de gemeente komen en blijven is het 

belangrijk dat er voldoende werk is. Er moet geïnvesteerd worden in een gunstig vestigingsklimaat 

voor bedrijven. Het rode loper’ beleid voor (nieuwe) bedrijven wat door de huidige coalitie is ingezet 

werd door alle partijen gezien al zo’n positieve ontwikkeling.  

Vrijwel alle fracties zijn van mening dat hier een opgave in regionaal verband ligt, waarbij de 

boodschap is dat de gemeente een sterkere positie in de regio moet verwerven. De regio moet een 

sterke gesprekspartner voor de provincie worden en zich bijvoorbeeld positioneren als 

overloopgebied van Arnhem/Nijmegen en als sterke regio tussen Nederland en Duitsland.  

 

2. Wonen. 

Een tweede thema betreft de woningbouw. Hoewel nauw samenhangend met economische en 

demografische ontwikkelingen in de gemeente Oude IJsselstreek, is het toch een eigenstandig 

thema. Vrijwel alle partijen spraken hun zorgen uit over de huidige ontwikkelingen in het 

woonbeleid. Zo brachten een aantal partijen in dat je wanneer je als gemeente een duurzamer 

woningbestand wil creëren het noodzakelijk is om de huidige bestemmingsplannen te 

herijken/deprogrammeren. Daarnaast is nieuwbouw niet altijd de oplossing.  

Belangrijke notie is dat momenteel vraag en aanbod niet op elkaar lijken aan te sluiten. Maatwerk in 

de woonopgave is hier het kernwoord.  

 

3. Gemeentelijke financiën. 

De gemeente Oude IJsselstreek kende jarenlang een ongezonde financiële situatie. Onder de huidige 

coalitie is een strak financieel beleid ingezet waarin wordt vastgehouden aan de begrotingsdiscipline 

en het terugdringen van de leningenportefeuille. Op een nuancering bij de PvdA na zijn alle partijen 

van mening dat het belangrijk is dat de komende periode aan deze begrotingsdiscipline wordt 

vastgehouden. Investeren mag, maar altijd afgewogen en binnen de afgesproken kaders. 

 

4. Zorg/sociaal domein. 

Het creëren van een vangnet voor de mensen die het nodig hebben word door alle partijen als een 

kerntaak van de gemeente gezien. Het (door)ontwikkelen van het sociaal domein behoort dan ook 

tot één van de meest aangehaalde onderwerpen door de verschillende partijen.  
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Alle partijen brengen hier hun eigen accenten in aan. Op de SP na zijn alle partijen van mening dat in 

principe de taken binnen het sociaal domein moeten worden uitgevoerd voor het budget dat 

daarvoor is aangewezen. 

 

Daarnaast werden door verschillende fracties de volgende thema’s als belangrijk benoemd: 

1. Duurzaamheid. 

2. Onderwijs. 

3. Omgevingsvisie. 

4. Inclusieve samenleving. 

5. Regionale samenwerking. 

6. Demografische ontwikkeling. 

7. Vertrouwen in de politiek. 

8. Jeugdzorg. 

9. Armoedebestrijding. 

 

Ik hoorde in de gesprekken vooral gelijkluidende standpunten bij de beleidsthema’s, nauwelijks 

fundamentele  meningsverschillen. De accentverschillen doen zich met name voor op het terrein van 

de zorg en investeringen in wonen en werken. Vooral bij de SP en de PvdA proef ik op die thema’s 

meer ambitie en bereidheid (financiële) risico’s te nemen.  

Op de vraag naar onderwerpen die een lagere prioriteit zouden moeten krijgen, dan wel 

besluiten/keuzes die een fractie terug zou willen draaien, kwamen weinig tot geen reacties, in ieder 

geval kwamen geen dossiers voorbij die ik hier expliciet zou moeten noemen omdat ze voor een 

partij een breekpunt vormen voor deelname in een coalitie.  

Die brede overeenstemming is enerzijds positief te duiden, maar roept ook de vraag op of de partijen 

wel voldoende onderscheidende keuzes durven te maken. De partijprogramma’s geven op zichzelf 

wel aanleiding tot een scherpere profilering. Naar mijn mening functioneert het lokaal bestuur juist 

goed door duidelijke keuzes en een stevig debat daarover in een verhouding waarin partijen elkaar 

ook resultaten gunnen.  

 

Daarnaast kwam in de gesprekken duidelijk naar voren dat de fracties klaar zijn met al het “gedoe” 

van de afgelopen jaren en dat zij een stabiel gemeentebestuur willen wat zich richt op de inhoud en 

niet op de personen. Bij de metafoor “gedoe” heeft iedereen wel zo ongeveer hetzelfde beeld en 

hoef ik dat hier niet nader toe te lichten. In dat kader merkte ik wel op dat bijna alle fracties ervaren 

dat er spanning zit tussen de fracties die nu deel uitmaken van de coalitie. Ik ben daar in de 

gesprekken niet diep op in gegaan, maar ben er wel van overtuigd dat die spanning er is. 

 

Tenslotte bleek uit de gesprekken de opvatting van de partijen dat een goed gemeentebestuur ook 

gebaat is bij zowel een sterke coalitie als oppositie en dat het belangrijk is dat deze elkaar versterken. 

De huidige coalitie telt 18 van de 25 zetels waardoor kwantitatief gezien de oppositie met 7 zetels 

weinig voorstelt.  

 

4. Coalitieprogramma.  

Alle partijen opteren voor een programma op hoofdlijnen. Dat maakt het mogelijk om in goed 

overleg tussen coalitiepartijen en de andere partijen te komen tot een beleid dat voor de gemeente 

het meest wenselijk is. Alleen de PvdA toonde zich (in het duidingsdebat van 5 april) voorstander van 

een raadsprogramma. 
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Ik zou dit voor de gemeente Oude IJsselstreek willen herformuleren naar een modulair en 

uitnodigend coalitieprogramma, waarin de basis bestaat uit de vier thema’s die alle fracties als 

prioritair hebben benoemd, welke thema’s in het debat met de raad kunnen worden aangescherpt 

en aangevuld met andere onderwerpen. Ik kom daar onder 6 nog op terug. 

 

5. Mogelijke coalities.  

Welke partijen kunnen in coalitieverband kansrijk aan de inhoud werken? Die vraag heb ik aan de 

fracties voorgelegd. De volgende combinaties kwamen naar voren: 

Lokaal Belang en CDA (15 zetels) 

Lokaal Belang, CDA en VVD (18 zetels) 

Lokaal Belang, CDA en PvdA (idem) 

Lokaal Belang, CDA en SP (idem) 

Lokaal Belang en VVD (13 zetels) 

 

Op D66 na erkennen alle fracties dat Lokaal Belang en het CDA de basis vormen voor een nieuwe 

coalitie. D66 vindt dat de coalitie moet bestaan uit de twee winnaars van de verkiezingen te weten 

Lokaal Belang en de VVD. Coalities met daarbij de PvdA en de SP krijgen alleen de steun van de eigen 

partijen.  De eerste en tweede optie hebben steun van meerdere fracties (met een ruime 

meerderheid in de gemeenteraad). Resteert dan ook de afweging tussen een coalitie tussen Lokaal 

Belang en het CDA met of zonder de VVD. 

 

6. Advies.  

Bij mijn advies laat ik drie samenhangende criteria meewegen: een goede verhouding tussen coalitie 

en oppositie, stabiliteit en ambitie met de blik vooruit. De gemeente Oude IJsselstreek heeft 

moeilijke jaren achter de rug en ik heb de indruk dat de tijd rijp is die tijd achter zich te laten en 

vooruit te kijken, een stevige positie in de regio te verwerven en vandaar uit de kansen die er liggen 

op te pakken. Dat vraagt naar mijn mening om een verandering in de huidige coalitie. 

 

Alles afwegende adviseer ik dan ook om de formatiegesprekken te starten met deelname daaraan 

door Lokaal Belang en het CDA. Deze coalitie doet misschien geen recht aan de zetelwinst van de 

VVD (aan de andere kant is de VVD desondanks de vijfde partij) , maar garandeert naar mijn mening 

wel de meeste kans op een stabiel gemeentebestuur en leidt daarnaast tot een evenwichtiger 

verhouding tussen coalitie (15 zetels) en oppositie (10 zetels). Dit biedt weer kansen om de komende 

periode meer ambitie en lef uit te stralen.  

 

Daarbij adviseer twee formateurs te benoemen, één van Lokaal Belang en één namens het CDA.  

Ik wil hen de volgende “opdrachten” meegeven: 

 Zorg voor een ambitieus modulair programma waarin de vier genoemde thema’s stevig zijn 

verankerd, en die de raad uitnodigt modules aan te scherpen of toe te voegen. Ook dit is een 

manier om een per thema een (wisselend) breed draagvlak in de raad te verwerven in plaats van 

een brede coalitie met een breed coalitieprogramma. 

 Daag daarbij de coalitie uit tot ambitie en lef binnen een verantwoorde begroting die gericht mag 

blijven op het terugdringen van de leningen. Er zijn echter vele manieren om ambitie te 

verwezenlijken zoals het bundelen van middelen, andere wijze van financieren en dergelijke. 

 Maak haast met de vorming van de coalitie en met het “basisprogramma” en zorg dat in de 

raadsvergadering van 24 mei het nieuwe college benoemd kan worden.  
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Tenslotte mijn visie op een vraag die mij niet is gesteld, waar ik als Informateur ook niet over ga, 

maar die ik toch wil meegeven. De formatie leidt tot een nieuw college met wethouders. Dan zal het 

ook gaan over hoeveel en portefeuilles. Uit de gesprekken is mij duidelijk geworden dat alle fracties 

zeer positief zijn over burgemeester Otwin van Dijk en het gevoel hebben dat zijn kwaliteiten nog 

beter benut kunnen worden. Ik geef de overweging mee om bij de vorming van een college tussen 

Lokaal Belang en het CDA te volstaan met drie wethouders en de portefeuille van de burgemeester 

aan te vullen met taken die niet politiek gevoelig zijn, maar wel bij hem passen en de wethouders 

ontlasten. Te denken valt aan de regionale samenwerking en economische zaken. Dit dwingt het 

college ook om op hoofdlijnen te acteren met de blik naar buiten waar de kansen liggen. 

 

Ik ben graag bereid dit advies in de raadsvergadering van 19 april 2018 toe te lichten en vragen van 

de raad daarover te beantwoorden. 

 

René van Dijk, Kampen, 17 april 2018 
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Bijlage 
 

 

Vragenlijst gesprekken informatieproces gemeente Oude IJsselstreek 2018.  

 

1. Welke rol ziet u voor uw partij de komende raadsperiode weggelegd?  

 

2. Wat zijn voor u de vijf belangrijkste dossiers voor de komende raadsperiode?  

 

3. Verbindt u aan deze dossiers ook een rangorde?  

 

4. Welke dossiers hebben wat u betreft een lage prioriteit?  

 

5. Zijn er onderwerpen waarbij een eerder besluit moet worden teruggedraaid?  

 

6. Welke coalitie ziet u, gezien de verkiezingsuitslag, als de meest wenselijke?  

 

7. Hoe ziet u een volgend collegeprogramma, op hoofdlijnen of meer gedetailleerd?  

 

8. Wat wilt u verder nog aan de orde stellen? 


