
 

 

Bijdrage burgemeester Otwin van Dijk ‘Troonrede’ 10 oktober 2019 

 

Beste raadsleden, 

 

Van buiten naar binnen werken, dat is het eerste onderwerp waar ik als portefeuillehouder 

organisatieontwikkeling over wil spreken.  

 

Vorige week demonstreerden duizenden boeren in Den Haag. Als ik me niet vergis waren daar ook enkele 

van onze gemeenteraadsleden bij aanwezig. Vandaag was er trouwens ook een protest in Winterswijk. De 

boeren demonstreren omdat ze zich in de steek gelaten voelen. Niet gewaardeerd. Haagse beleidsmaatregelen 

veranderen bovendien zo snel dat het voor een gewoon boerengezin bijna niet meer bij te houden is. Dat leidt 

tot onzekerheid. Ik begrijp dat boeren daar boos over zijn.  

 

Enkele maanden geleden staakten de meesters en juffen in het basisonderwijs. Jarenlang kregen ze er 

nauwelijks salaris bij. Ondertussen — misschien nog wel erger — steeg de werkdruk draconisch. Aan de ene 

kant vanwege het toenemende lerarentekort. Maar ook omdat de administratieve last enorm toenam. 

Administratie die overigens weinig te maken heeft met lesgeven of het helpen van kinderen. Ook in onze 

gemeente deden verschillende scholen mee aan de lerarenstaking. Een ervan heb ik zelf bezocht. 

 

Zomaar twee recente voorbeelden die ook onze gemeente raakt. Onze boeren. Onze basisschool-docenten. Ik 

kan nog wel even doorgaan en veel meer voorbeelden noemen. Voorbeelden van zorgverleners die soms 

40% van hun tijd aan formulieren kwijt zijn, wijkagenten die sinds de nationale politie er is, minder tijd 

hebben voor hun wijk, en onze eigen inwoners die niet altijd goed bejegend worden. Voorbeelden van 

mensen die te maken hebben met knellende bureaucratie en onbegrijpelijk beleid.  

 

Zelf heb ik ook de nodige ervaring met instanties toen ik op m’n achttiende een ongeluk kreeg en in een 

rolstoel terecht kwam. En ik kan u zeggen, die ervaringen waren niet altijd even positief. Goed bedoeld 

allemaal — daar ga ik tenminste vanuit — maar weinig ruimte voor eigen opvattingen. Je moet in een vakje 

passen. Het protocol is vaak leidend. Niet de mens of de bedoeling. Het is voor mij ook een van m’n 

drijfveren geworden om dat anders te willen doen.  

Het is namelijk zorgelijk als mensen de overheid niet als bondgenoot, maar soms zelfs als vijand ervaren.  

 

Voormalig vice-voorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink maakt zich hier ook al een tijdje 

druk over. Hij heeft er een boek over geschreven met als titel: ‘Groter denken, kleiner doen’. Een echte 

aanrader! Door spreadsheet-politiek en tekentafel-beleid gaat de overheid niet altijd over wat mensen 

bezighoudt, maar teveel over bedrijfsvoering. Vaak wordt het beleid ook nog eens gemaakt zonder de 

vakmensen die het moeten uitvoeren: zorgverleners, onderwijzers of politieagenten. Ook de nationale 

ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft recent gezegd: “Inwoners willen dat de overheid begripvol, eerlijk 

en simpel is.” In 2030 moet het volgens hem zover zijn.  

 

En nu kom ik op onze gemeentebegroting. Want waarom zouden we wachten tot 2030? Wij denken dat we 

juist nú hard moeten werken om de kloof tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van 

onze inwoners te overbruggen. Met de organisaties en mensen in onze gemeente. Dat doen we onder het 

motto ‘van buiten naar binnen werken’. Die ambitie heeft u als raad ook uitgesproken. Wij willen ons 

opstellen als bondgenoot van onze inwoners en bedrijven. Geef vakmensen de ruimte. Geef mensen zelf 

regie. Beperk de bureacratische rimram, en maak het weer een beetje eenvoudiger en menselijker.  



 

 

Hoe doen we dat?  

 

Dan begin ik... op de kermis in Silvolde. Gewoon een mooi praktisch recent voorbeeld. Daar was dit jaar 

voor het eerst een prikkelarme kermis. Kinderen én volwassenen die niet goed tegen prikkels kunnen, 

bijvoorbeeld vanwege hun autisme, konden een uur lang zonder lichtflitsen en hard geluid van de 

kermisattracties genieten. Hoe kwam dat nou tot stand? Marloes Daniels, vergunningverlener van onze 

gemeente, sprak met de voorzitter van schutterij Willem Tell, Martijn Heister, over de kermisvergunning. 

Ter sprake kwam dat sommige mensen niet naar de kermis kunnen. “Zullen we daar dan wat aan doen!”, 

besloten ze gezamenlijk. Samen hebben ze contact gelegd met de kermisexploitanten en verzorgden ze de 

PR. Het werd een groot succes zoals u heeft kunnen lezen. Kinderen die nog nooit op een kermis waren 

geweest, konden dat nu wel. Dat is betekenisvol. Marloes had natuurlijk ook gewoon alleen de vergunning 

kunnen toetsen. Maar ze deed meer. Dacht mee. Was enthousiast. Dan stel je je op als bondgenoot. En 

gebeurt er iets bijzonders.  

 

We hebben gelukkig heel veel gemeentemedewerkers die van buiten naar binnen werken. Zoals bijvoorbeeld 

onze gebiedsmakelaars, beleidsmensen, team economie en de buitendienst die dat natuurlijk al heel lang 

doet. En veel anderen. Gewoon omdat het je vak leuker maakt. Daarom hebben we ook een voormalige 

SRV-wagen gekocht waarmee we letterlijk willen werken tussen en met onze inwoners. Die bus hebben we 

recent al ingezet in Varsseveld en Terborg. Geen passief spreekuur of zoiets dergelijks — wachten tot 

mensen naar je toe komen — maar een mobiel ‘gemeentehuis’. De gemeente komt naar je toe... Samen met 

inwoners oplossingen zoeken voor praktische vraagstukken in de buurt. Gebruik maken van de inzichten en 

kennis van wijkbewoners. Ze zelf ook verantwoordelijkheid geven. Ik vind dat mooi.  

 

Ook houden we onze eigen systemen tegen het licht. In het sociaal domein lossen we de financiële 

problemen niet op door nóg meer systeemwereld-denken te introduceren. Geen moordende aanbestedingen, 

extra bureaucratische verantwoordingssystemen of ingewikkelde indicatieprocedures. Daar hebben mensen 

alleen maar last van. We willen het anders doen. Het college kiest ervoor om innoverend samen te werken 

om te doen wat écht nodig is. Jeugdhulpverleners krijgen hun vak terug en gezinnen worden beter geholpen. 

Wethouder Kuster heeft daar net een gloedvol betoog over gehouden.  

 

Bij het opstellen van beleidsdocumenten maken we steeds meer gebruik van kennis uit de samenleving. 

Inwoners, bedrijven en verenigingen denken met onze beleidsadviseurs mee. Dat voorkomt tekentafel-beleid 

waar niemand op zit te wachten. Goede voorbeelden daarvan zijn de werkgroep Stap Vooruit en de 

werkgroep Onbeperkt Meedoen. Deze werkgroepen zorgen ervoor dat ons armoedebeleid en onze inclusie-

agenda aansluit bij wat mensen nodig hebben om zelf regie te kunnen voeren op hun leven.  

Ook de totstandkoming van onze toekomstvisie is een mooi voorbeeld. Het college heeft er bewust voor 

gekozen om niet eerst een conceptplan te maken en dat voor te leggen voor inspraak. We werken écht 

bottom-up. Honderden gesprekken zijn er inmiddels gevoerd. Dat is soms even wennen. Voor ons. Ook voor 

de samenleving. Maar het biedt wel ruimte voor nieuwe inzichten en creativiteit. We doen dat samen met u 

als raad. In commissievergaderingen. Maar ook als deelnemer aan de vele gesprekken.  

 

Zoals u merkt is de opgave ‘van buiten naar binnen werken’ veelomvattend. Ook andere portefeuillehouders 

spraken erover. Het zegt wat over de manier van werken van onze gemeentemedewerkers. Medewerkers in 

de wijken én op onze afdeling administratie. Maar ook van het college en van u als gemeenteraadsleden. 

Bovendien verwachten we ook dat de organisaties en instituties die actief zijn in onze gemeente meedoen. 

Anders gaan we daar gewoon een robbertje mee vechten. Wees gewaarschuwd zeg ik maar.  



 

 

 

Wat ons bindt is dat we echt van buiten naar binnen willen werken. Werken vanuit de bedoeling. 

Eenvoudiger. Menselijker. Oude IJsselstreek bevindt zich in de voorhoede van gemeenten die serieus werk 

maakt van het overbruggen van de kloof tussen de systeemwereld en de leefwereld. We zetten belangrijke 

stappen. Maar zijn er natuurlijk nog niet. Het is mooi om daar als college en raad samen aan te werken. Onze 

boeren, docenten, wijkagenten, hulpverleners en inwoners hebben recht op een overheid die hun bondgenoot 

is. 

 

Dan kom ik nu bij mijn tweede — en laatste — onderwerp voor deze gemeentelijke troonrede: veiligheid. 

 

Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een veilige leefomgeving. Mensen kunnen zich alleen ontplooien 

als ze zich geborgen en veilig voelen. En laten we trots zijn: onze gemeente scoort goed in Nederland als het 

gaat om veiligheid. Het aantal high impact crimes — dat zijn misdrijven die een grote impact hebben op 

mensen en de samenleving, zoals overvallen, woninginbraken, geweldsmisdrijven en straatroven — is een 

stuk lager dan het landelijk gemiddelde. De Achterhoek behoort tot de veiligste gebieden van Nederland. Dat 

geldt ook voor Oude IJsselstreek. Maar dat mag geen reden zijn om tevreden achterover te leunen. Ook in 

onze gemeente is er nog veel te doen.  

 

Aan het eind van nog dit jaar wil het college u een nieuw integraal veiligheidsbeleid aanbieden. We gaan 

daarbij ook anders werken. Het college wil dat wijkagenten en wijkhandhavers — onze gemeentelijke 

BOA’s — meer ruimte krijgen om samen te werken in de wijk. Zo hebben we de wijkhandhavers en 

wijkagenten inmiddels dezelfde wijkindeling gegeven. Het is daardoor makkelijker om in combinatie te 

werken. Ze krijgen ruimte om ook zélf en samen zaken op te pakken. Met inwoners. In het nieuwe integrale 

veiligheidsbeleid zullen we ons beperken tot enkele prioriteiten. Die we vervolgens stevig oppakken. Een 

daarvan wil ik nu vast kort benoemen, dat is: ‘ondermijning’. De vermenging van de onderwereld en de 

bovenwereld. 

 

Het recente onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten uitvoeren, laat zien dat veel 

vastgoedtransacties op dubieuze manieren worden gefinancierd. Waarschijnlijk gaat het om het witwassen 

van drugsgeld. Al langer wordt er bovendien in Brabant door de overheid een felle strijd gestreden tegen het 

produceren van en de handel in allerlei soorten drugs.  

Nu is Oude IJsselstreek geen Amsterdam en de Achterhoek geen Brabant. Er is dan ook geen reden voor 

paniek. Maar het is nog geen twee jaar geleden dat in onze gemeente het op-een-na-grootste drugslab ooit in 

ons land is opgerold. Door uitstekend politiewerk overigens. En alleen al het laatste half jaar heb ik als 

burgemeester zes panden gesloten omdat er drugs werd geproduceerd of verhandeld. Zes! Al eerder heb ik 

gewaarschuwd dat de Achterhoek met relatief weinig politiesterkte, een uitgestrekt buitengebied en dichtbij 

de grens met Duitsland kwetsbaar is voor lieden met foute plannen. Het is daarom goed dat de acht 

Achterhoekse gemeenten de handen ineen hebben geslagen en samen initiatieven nemen om ondermijning te 

bestrijden.  

 

Een van die initiatieven is het keurmerk veilig buitengebied. We hebben dit jaar al onze bedrijventerrein 

voorzien van een nieuw keurmerk veilig ondernemen. Nu is het tijd dat ook voor ons buitengebied te doen. 

Daarmee willen we de waakzaamheid en veiligheid in het buitengebied flink verbeteren. Het is belangrijk dat 

inwoners zélf ook hun verantwoordelijkheid nemen. We weten dat er soms bij boeren wordt aangeklopt of ze 

een deel van hun stallen willen verhuren. En dan vooral niet teveel vragen wat die huurder van plan is met 



 

 

die schuren. Na verloop van tijd staat je schuur vol met hennepplantjes en wordt de huur niet meer betaald. 

Maar je kunt niks. Je bent onderdeel geworden van een crimineel netwerk. Het gaat snel. Niet doen dus!  

 

Niet alleen in ons buitengebied of op onze bedrijventerreinen, ook in onze woonkernen zullen we alert 

moeten zijn. Laat ik dan ook de morele kant van ondermijning benadrukken. Het is niet normaal om 

hennepplantjes op je zolder te hebben voor een extra zakcentje. Het is niet normaal om weg te kijken als geld 

wordt witgewassen. Het is ook niet normaal om te doen alsof drugs iets onschuldigs is en nou eenmaal bij 

het leven in 2019 hoort. Ik ben het zeer eens met Volkskrant-columnist Sander van Walsum dat 

drugsconsumenten zich moeten realiseren dat zij met de afname van elk xtc-pilletje en elk lijntje coke een 

dodelijk gevaar voor de rechtsstaat en samenleving in stand houden. Je kunt dus niet alleen naar de overheid 

wijzen. Ondermijning pakken we samen aan.  

 

Afronding 

Ik rond af. Van buiten naar binnen werken en veiligheid. Twee belangrijke onderwerpen waarop Oude 

IJsselstreek het verschil wil maken voor inwoners. Dat geldt ook voor de manier waarop we de jeugdzorg 

aanpakken en mensen aan werk willen helpen. Ook bouwen we woningen voor ouderen en starters. Na jaren 

van stilstand. In ons mooie buitengebied hebben we aandacht voor meer biodiversiteit en 

kringlooplandbouw. We zetten flinke stappen op weg naar meer duurzame energie. En onze ondernemers 

bieden we letterlijk meer ruimte om te ondernemen. Dat met een begroting die ondanks de financiële 

tegenwind structureel sluitend is.  

De wethouders en ik hebben net de plannen van het college voor volgend jaar toegelicht in deze eerste Oude 

IJsselstreekse troonrede.  

Als dat een traditie wordt, stel ik voor dat we dan ook aan hoedjes enzo gaan doen. 

 

Oude IJsselstreek is in beweging. Binnen onze gemeentegrenzen, maar ook als sterke en gemotiveerde speler 

in de regio. Een gemeente waarin lef aan de muren plakt. Met visie. Dit college zet die traditie voort. Met u 

als gemeenteraad. Laten we elkaar daarvoor ook de ruimte geven.  

Nu kan ik natuurlijk niet over wethouder Van der Wardt heen die u kracht en Gods zegen toewenst. Maar ik 

kan u namens het college wel zeggen dat wij ons verheugen op de komende debatten.  

 

 

 


