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Volgende week kiest het Nederlandse volk nieuwe gemeenteraden.
In een tijd van wezenlijke maatschappelijke verandering.
Die niet aan het functioneren van gemeenteraden voorbij gaat.
Wij richten ons tot U als de verbinder van ons volk bij uitstek, en in de gedachten van Uw
overgrootmoeder Wilhelmina. Zij riep op te werken aan de opbouw van een volksgemeenschap,
waarvan het beeld in ons allen leeft. Dát in de tijd dat er eerste vraagtekens werden geplaatst bij
de verzuilde parlementaire democratie, die zich evenwel in de eerste decennia na de oorlog
hersteldel. In zekere zin was Wilhelmina haar tijd vooruit.
U zelf zei het bij uw inhuldiging zo: "Democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen.
Vertrouwen van burgers in hun overheid. (...) Maar ook vertrouwen van de overheid in haar
burgers. Burgers die zich medeverantwoordelijk weten voor het algemeen belang en opkomen
voor elkaar. Alle publieke ambtsdragers, of ze nu gekozen zijn, benoemd of aangewezen, hebben
aan dat vertrouwen hun bijdrage te leveren. Zó wordt de democratie onderhouden".
De verzuiling is niet meer en de daarbij eertijds zo goed passende organisatie van ons politieke
systeem kraakt in haar voegen. Het wederkerig vertrouwen wordt op de proef gesteld. De eerste
overheid die dit in volle hevigheid ervaart is de gemeente - en de gemeenteraad in het bijzonder.
Want gemeenten zijn het nabije bestuur van ons land - en plaatselijke volksvertegenwoordigers
staan midden in hun gemeenschap.
Maar:
hoe vertegenwoordig je een volk dat zichzelf wil vertegenwoordigen2?
In die vraag heeft de Gemeenteraad van de Toekomst zich een jaar lang verdiept.
In deze kenniswerkplaats gingen ruim 50 burgers, raadsleden, burgemeesters, raadsgriffiers
en wethouders op zoek naar het nabij zijnde functioneren van gemeenteraden.
De kenniswerkplaats is een initiatief vanuit de Vereniging van Griffiers samen met BMC,
Bestuursacademie Nederland, NotuBiz, Platform31 en ProDemos, Huis voor democratie en
rechtsstaat. De Raad voor het openbaar bestuur volgt en voedt de kenniswerkplaats.
In zes seminars doorgrondde de Gemeenteraad van de Toekomst de veranderkracht,
verbindingskracht, communicatiekracht, toezichtkracht, stuurkracht en conclusiekracht van
gemeenteraden. Een keur aan hoogleraren, andere wetenschappers, opinieleiders en
praktijkmensen inspireerde ons als volgt.
Het bestaande democratische bestel is in essentie bureaucratisch en hiërarchisch. Het gaf de
samenleving kracht in de tijd dat er behoefte was aan grootschalige organisatie van collectieve
goederen en diensten. Al decennia ontwikkelen we ons naar een kleinschaliger
kennismaatschappij: bruikbare informatie is veel meer verspreid in de samenleving, en wordt
1 Cees Fa sseu r, Wilhelmina - k rijgsha ftig in een vormeloze ja s, Olympu s, 2 00 3 , pa g. 2 4 7 en 4 8 0 /4 8 1 .
2 Vra a g va n Ja cqu es Wa lla ge, voorzitt er Ra a d v oor het o penba a r b estu u r, bij oproe pbrief Ge meentera a d va n de
T oek omst, 1 8 febru a ri 2 0 1 3 .
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dankzij technologie veel sneller gedeeld. Burgerverbanden ontstaan voor gemeenschappelijke
behoeften in het dagelijks leven. In de samenleving ontwikkelt zich zo een netwerkcultuur
rond gemeenschappelijk gevoelde belangen. Maar netwerken zijn niet stuurbaar, die sturen
zichzelf. Er is geen kloof tussen de betrokkenheid van publiek en politiek bij het publieke
domein: de openbare ruimte, energieopwekking, de zorg, het onderwijs, andere voorzieningen.
De kunst is wel om in dat publieke domein politiek verbindingen te leggen, die bijdragen aan
oplossingen voor vragen in en door de samenleving, met steun van de gemeente.
De krachtige lijn die zich uittekent is die van een vernieuwende netwerkdemocratie.
Met een tedere balans tussen representatie en participatie3.
Dat vraagt om raadsfracties die zich identificeren in de samenleving in plaats van namens de
samenleving. Om gemeenteraadsleden die hun doelen inbrengen in een open besluitvormingsproces, en niet eerst en vooral gericht zijn op het naar zich toe onderhandelen van eigen
doelen. Meer om volksverbinders dus dan om volksvertegenwoordigers. Met daartoe
bestuurders die het eigenaarschap van een vraagstuk duidelijk benoemen, maar het zelf
durven los te laten. Om gemeentebesturen die meer in de gemeenschap staan, dan erover gaan.
Aldus zullen de gemeenteraden in de toekomst succesvol zijn als procesorganisator. Door
besluitvorming in gezamenlijkheid voor te bereiden met hen, die er betekenis aan geven of
belang bij hebben. En zo te zorgen voor een goede verhouding tussen representatie en
participatie. Niet terzijde is dit betekenisvol voor de nieuwe werk- en zorgtaken van
gemeenten (de `decentralisaties'). In het sociale domein, dichtbij burgers en bedrijven, krijgt
de participatiemaatschappij gestalte. In de plaatselijke en regionale netwerken van
ondernemingen, verenigingen en instellingen is politieke participatie de sleutel om de sociale
taken beter en goedkoper te volvoeren. De politiek verbindt voortaan in het netwerk het
algemene met het bijzondere belang.
Netwerkdemocratie vergt een andere invulling van het raadswerk. In de Gemeenteraad van de
Toekomst zijn daarvoor praktische punten besproken of uitgeprobeerd. Om een aantal te
noemen, die stuk voor stuk voor meer omslag zorgen dan op het eerste gehoor lijkt:
- stel eerst vragen en denk dan pas mee over de oplossingen;
- laat coalitiedwang los;
- maak geen collegeprogramma over producten maar sluit een procesakkoord over de
aanpak van vraagstukken, en benoem wethouders die deze aanpak aankunnen;
- bepaal voor welke maatschappelijke thema's in de samenleving het voortouw wordt
genomen, resp. die welke de gemeente trekt, en benoem de daarbij relevante doelgroepen,
ook doelgroepen die niet als vanzelf in beeld zijn;
- maak de opbouw van raadsvergaderingen inter-actief met het voor de Gemeenteraad van
de Toekomst ontworpen RaadsRuitModel4en betrek zo het inzicht en inzet van
belanghebbenden en belangstellenden, deskundigen en doelgroepen;
- benut het instrument van de burgerbegrotings;
- probeer werkvormen uit die een aanvulling zijn op de volksvertegenwoordiging, zoals een
schaduwgemeenteraad, een burgertop, burgerjury en burgervisitatie;
- formuleer een visie op de verhouding tussen curatie en preventie in het sociaal domein en
werk die uit met het netwerk van verenigingen en instellingen;
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- kom streefresultaten overeen, maar reken er niet op af;
- beperk het aantal doelstellingen, maar verbind dáár een realisatie- en evaluatietermijn aan;
- nodig ketenpartners (woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsorganisaties
projectontwikkelaars e.d.) uit in openbare raadsbijeenkomsten en bespreek en bevorder
onderlinge samenwerkingsafspraken;
- maak met ketenpartners afspraken over op elkaar afgestemde netwerkcontrol;
- wees zichtbaar en benaderbaar op internet en sociale media, wees ontvangergericht;
- houd als raadslid straat-interviews, zet ze op film en vertoon en bespreek ze in de
raadszaal;
- reserveer een plek voor burgerinitiatieven en serveer ze niet af, maar borduur er op voort
als ze al niet direct toepasbaar zijn.
Minister!
Er is voldoende ruimte voor de door ons voorgestelde praktische hervormingen. Het
doorzetten naar een vernieuwende netwerkdemocratie in 403 gemeenten, met hun 9000
raadsleden, gaat echter nfét vanzelf. Aanmoediging Uwerzijds voor de wijze waarop zij de
toekomst van de lokale democratie vorm geven is urgent. Zeker voor, maar ook zonder de
'decentralisaties'. Raadsleden, en met hen ook burgemeesters, griffiers, wethouders en
secretarissen worstelen met de vraag hoe nieuwe en aanvullende manieren van
volksvertegenwoordiging mogelijk gemaakt kunnen worden. Dit alles, minister, om zoals u het
eerder formuleerde, de doe-democratie te verenigen met de representatieve democratie.
Wij roepen U op om de Verzamelde Nederlandse Gemeenten hiertoe te steunen met een
omvattend programma voor de vernieuwing en versterking van de lokale democratie. Wij
bepleiten experimenteerruimte voor gemeenteraden, ook als die tegen de grenzen van de
gemeentewet botst. En daarna zo nodig de verankering van andere mogelijkheden voor
gemeenteraden in de wet. Aan zo'n programma werken wij graag aan mee. Intussen zullen wij
als dragers en deelnemers van de kenniswerkplaats de praktijk met overtuiging verder
voeden.
Want de volksgemeenschap van Wilhelmina - dat is de netwerksamenleving van nu.
Laten we erin gaan staan.
Losgelaten in vertrouwen,
vanuit de Gemeenteraad van de Toekomst

CQ.Q
Michael Sijbom
burgemeester van de toekomst

Jeroen van Urk
raadsgriffie van de toekomst

Gemeen ter aad
van de Toekomst
Co r r e sp o n d en t i e a d r e s:
Vereniging van Griffiers
Po st b u s 3 0 4 3 5
2500 GK Den Haag
E-ma il: vvg@vng.n1
T witter: @T oek omstgriffie
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Nieuwe gemeenteraad bespreekt andere werkwijb
Donderdag procesakkoord op agenda raadsvergadering
Zo zijn onze manieren. Dat is de titel boven
het verhaal dat de lijsttrekkers van de
politieke partijen na de raadverkiezingen
aan het maken zijn. Er staat in welke
onderwerpen de nieuwe gemeenteraad met
samenlevingspartners wil aanpakken. Een
andere werkwijze, om deze onderwerpen
niet vooraf politiek 'dicht te timmeren'.
Maar om die aanpak vast te leggen in
wat een procesakkoord heet. De nieuwe
gemeenteraad bespreekt dit in zijn allereerste
raadsvergadering, op donderdag 3 april om
20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft.
Afgelopen herfst hield de vorige gemeenteraad
een gespreksronde over wat voor soort
gemeentebestuur past bij de samenleving
in Oude Usselstreek. Ruim 150 inwoners,
ondernemers en beroepskrachten deden mee
aan zes gespreksavonden onder leiding van
prof.dr. Marcel Boogers van de Universiteit
Twente en Joop Hofman van participatiehuis
Rode W ouw. Zij legden de uitkomst vast in
de notitie "Naar een nieuwe gemeente Oude
Usselstreek: maatschappelijke bouwstenen
voor een nieuwe gemeente". Hierin wordt een
veranderende besturingsaanpak beschreven.

De lijsttrekkers (rechts, zittend) in gesprek met de andere politici om bepaalde vraagstukken als gemeenteraad sam:

De gemeenteraad vergaderde daar op 30

De raad nam daarover in Januari een motie aan van Henk Hengeveld (Lokaal Belang, links, staand) en Peter van de

januari over en nam een motie van CDA en
Lokaal Belang aan. De motie roept op om
binnen tien dagen na de raadsverkiezingen
eerst met zoveel mogelijk raadsfracties een

Lijsttrekkers in beraad

Canter Cremers (D66) en Jos Sluiter (VVD).

akkoord vast te stellen waarin staat voor welke

Om de motie uit te voeren heeft burgemeester

Geholpen door raadsgriffier Jeroen van Urk

vraagstukken de gemeenteraad de aanpak

Hans Alberse daags na de verkiezingen de

en gemeentesecretaris Gerharda Tamminga is

met samenlevingspartners gaat bespreken en

lijsttrekkers van alle partijen uitgenodigd

afspreken. Daarna begint de (in)formatie voor de

voor een beraad. Dat zijn Jan Finkenflgel

via hun overleg een procesakkoord opgesteld
met de titel "Zo zijn onze manieren". Het

collegesamenstelling, als duidelijk is op welke

(Lokaal Belang), Peter van de W ardt (CDA),

procesakkoord is een bundeling vanuit de

manier de gemeente bestuurd wordt.

Jelle Berens (SP), John Haverdil (PvdA), Hayo

hierboven genoemde bouwstenennotitie, de z(

Vervol g van vori ge p agi na.
Niet alle onderwerpen komen meteen en tegelijk

gewoon gaan doen". Henk Hengeveld (Lokaal

je er in onze gemeenschap door getroffen

Belang), die mede de motie indiende: "Gewoon

wordt, van eenzaamheid tot voedselbank,

aan bod. Maar de algemene benadering is dat

oplossingsgericht werken, met vallen en opstaan

van kansen voor kinderen tot regelingen voor

de gemeenteraad meedenkt om activiteiten en

buiten het hek van de bestuurderstuin". Cécile

ouderen. Het onderwerp was een vingeroefenin

initiatieven in de samenleving aan te boren en

Sloots zei dat ze als nieuw raadslid voor de W D

voor de andere manier van werken door de

mogelijk te maken.

"de slangenkuil van de politiek wil vermijden en

gemeenteraad. Jan Vesters (SP): "De kwaliteit

een rol wil spelen in de manier van participeren,

om te luisteren vraagt heel iets anders dan je

Afgelopen vrijdagochtend spraken de daar

zónder dat het tot een overkill voor inwoners

mening geven, maar dan moet je ook echt iets

aanwezige lijsttrekkers er over met de andere

leidt". Fractievoorzitter Bert Kuster van Lokaal

doen met wat je hoort". Cécile Sloots (VVD):

politici, op de introductiedag van de nieuwe
gemeenteraad. Nieuwkomer Jelle Berens (SP)

Belang sloot daarop aan: "De gemeenteraad

"Je moet als raadslid wel politieke keuzes

moet wel besluiten nemen. Maar laten we

maken". Ine Hofs (Lokaal Belang): "Je rol als

wil "weten wat op straat en in buurten leeft en

niet vanuit papieren stukken praten, geen

raadslid wordt afhankelijk van de situatie.

maatschappelijke organisaties betrekken" en

oplossingen voorstellen, maar vragen stellen".

De ene keer ben je beslisser, de andere keer

vindt het procesakkoord "een hele mooie manier

Angélique van der Meer (D66): "Als je vérder

verbinder, netwerker". Peter van de Wardt

om politiek te bedrijven: open en toegankelijk".

vraagt, raak je geïnspireerd".

(CDA): "In de samenleving zit heel veel kennis".
John Haverdil (PvdA): "Dat geeft dorpen

John Haverdil (PvdA) noemt het een "nieuwe
manier van luisteren, om als gemeenteraad

Luisteren en daar iets mee doen

zelfontwikkelingskracht". Jan Finkenfleigel (Loka

aan de voorkant de draad op te pakken". Jan

Vrijdag probeerde 'de politiek' het eens uit:

Belang): "W e moeten niet langer vrijblijvend

Finkenkigel (Lokaal Belang) vindt "het nó het

goede vragen vinden. Voor een mogelijke

informatie in de samenleving ophalen, maar

moment om samenleving en gemeentebestuur

conferentie over armoede in de gemeente.

ermee aan de slag gaan". Jelle Berens (SP):

te verbinden" en Peter van de Wardt (CDA)

In krap anderhalf uur werd duidelijk hoeveel

"Voor enkele grote onderwerpen die mensen
echt raken". Burgemeester Hans Alberse: "Elke

benadrukt dat "de samenleving nu echt wil
zien dat het anders gaat: we moeten het

raagpunten je rond een onderwerp kunt
stellen. Van wat armoede precies is tot hoe

keer op een passende manier, niet volgens vast

Vrijdag op de startdag van de gemeenteraad vroegen
bij het raadswerk. Er was ook een vrolijke kennismakin
wonen: van links naar rechts = van zuid naar noord in
Hans Alberse wat belangrijk is voor de volgende jaren
Leuke Activiteiten Bij Levendige Activiteiten van de ge

gemeente

OudeUsselstreek
Zo zijn onze manieren
Wij, de lijsttrekkers van Lokaal Belang (GVS), CDA, SP, PvdA, D66 en VVD in Oude lisselstreek,
bieden de gemeenteraad ter vaststelling aan,
en het nieuwe college van B&W en raadspresidium ter uitwerking in uitvoeringsafspraken,
voor de politieke veranderagenda van de gemeenteraad,
vanuit de bouwstenennotitie "Naar een nieuwe gemeente Oude lisselstreek"
en op basis van onze verkiezingsprogramma's,
dit

Procesakkoord
om met samenlevingspartners de aanpak van de in dit akkoord opgenomen maatschappelijke
vraagstukken te bespreken en af te spreken, zoals bedoeld in de motie Van de Wardt/Hengeveld
van 30 januari 2014 en nog in een tijdsbalk vast te leggen (niet alles meteen en tegelijk).
In dit akkoord is vastgelegd over welke onderwerpen de raad(sleden) een dialoog aangaan met
samenlevingspartners, en een aantal vormen waarmee dat kan. Voor andere gemeentelijke
onderwerpen neemt het gemeentebestuur op de gebruikelijke manier zijn verantwoordelijkheid.

Onze manier van besturen
De kracht in de samenleving is ons uitgangspunt. Veel bestaande gemeentelijke taken, en nog meer
de aanstaande sociale taken, zijn niet goed uit te voeren zonder de inbreng en inzet van burgers,
bedrijven en beroepskrachten. Zij weten wat nodig en nuttig is. Om te beginnen weten ze wat ze zelf
afkunnen. En hoe de gemeente van betekenis is om te voorkomen dat gemeenschappelijke
behoeften niet vervuld worden of mensen tussen wal en schip komen.
Wij nemen daarom het dorpl als uitgangspunt en verbinden dorpen: de gemeente helpt inwoners,
ondernemers en dorpen om elkaar te helpen. Dat is onze manier van leiderschap om de samenleving
perspectief te bieden. Een actief leiderschap, waarvoor we de boer op gaan om met partners in de
samenleving vraagstukken te benoemen en aan te pakken. Voor dit actieve, collectieve bestuur gaan
we vanaf nu invullen hoe de rollen van raadsleden, collegeleden en ambtenaren elkaar aanvullen en
De beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad blijft daarbij overeind. De gemeenteraad neemt
steeds zijn verantwoordelijkheid om vooraf de invloed van samenlevingspartners aan te geven, opdat
achteraf geen teleurstelling ontstaat.
De gemeente zal gelijkwaardig en wederkerig communiceren met burgerverbanden en professionele
netwerkpartners. Met hen agenderen wij onderwerpen, ontdekken de vragen ervan, zoeken we naar
oplossingen en maken we eigentijdse en realistische werkafspraken. Wij werken als een
gemeentebestuur dat niet over de gemeenschap gaat, maar er in staat, en versterken daarvoor het
contact tussen samenleving en gemeenteraad. Wij staan open voor argumenten.
1 NB. In verband met het spraakgebruik en de sociale beleving is in deze tekst het begrip dorp gehanteerd, voortbordurend
op de bouwstenennotitie. Met dorpen worden alle kernen bedoeld, voor het leesgemak ook onze stad Terborg!
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Aldus werken wij aan een andere overheid en geven we inhoud aan dialoog: steeds slim
samenwerkend voor vernieuwend samenspel. Raadsleden boren daartoe hun eigen netwerken aan.
In een moderne democratie met een gemeentebestuur dichtbij inwoners verbinden raadsleden,
collegeleden en ambtenaren maatschappelijke initiatieven en laten ze zo nodig ontstaan. De
bouwstenennotitie noemt dit een nieuwe start van de gemeente na de raadsverkiezingen en de
vermaatschappelijking van de politieke rol van de raad.

Onze manier van beslissen en begroten
Het beleid en de budgetten welke in beleidsnota's en programmabegroting zijn vastgelegd blijven
geldend totdat er nieuwe raadsbeslissingen over worden genomen. Daarvoor doen wij geen kant en
klare voorstellen, maar we spelen over de volle breedte van het beleid in op actuele ontwikkelingen,
ieder vanuit ons eigen verkiezingsprogramma.
Voor gemeentelijke vrijheid van handelen is een sluitende begroting daarbij voorwaarde.
Binnen het uitgangspunt van betaalbaar wonen behoort een verandering van lokale lasten tot de
mogelijkheden, als onevenredige kortingen van het rijk hiertoe nopen en mits dit aanwijsbaar
bijdraagt aan de door de burgers gewenste doelen.

Onze manier voor zorg en welzijn
De nieuwe verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en de langdurige zorg voor ouderen en zieken krijgt
de gemeente om specialistische zorg zoveel mogelijk te helpen voorkomen en waar wel nodig beter
en goedkoper te bundelen. Uit de bouwstenennotitie blijkt dat onze inwoners daarvoor een
gemeente wensen, die hen de zorg niet uit handen neemt maar met maatwerk ondersteunt, en zorg
anderzijds niet oplegt. De gemeente is nodig om de informele zorgkracht in de samenleving aan te
boren en te zorgen voor samenspel tussen deze informele zorgnetwerken en professionele
zorginstellingen. Hiervoor is een stevige sturing met strakke planning nodig, binnen het in december
2013 vastgestelde beleidskader sociaal domein 'Nieuwe betrokkenheid'.
De gemeenteraad zal de decentralisaties van de jeugdzorg resp. de langdurige zorg aansturen in het
netwerk van burgerverbanden (verenigingen, buurtgroepen) en professionele netwerkpartners
(welzijnswerkers, zorgaanbieders, woningaanbieders). Ook met betrekking tot de verdere opbouw
van welzijnswerk-vanaf-nul rond de primaire doelgroepen jongeren en ouderen, en de regionale
afspraken en contracten die de gemeente daarvoor sluit. Het leidende beginsel is: lokaal wat kan en
regionaal wat moet, maar wat lokaal kan is vaak meer dan je regionaal denkt. Uitgangspunten zijn:
passend zorg- en welzijnsaanbod geef je vorm in de leefwereld van de cliënt (zonder blauwdrukken,
en ook buiten het reguliere zorgaanbod); gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit;
ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg voor een sociale en veerkrachtige gemeente en
maximaal inzetten op vroegsignalering en preventie.

Onze manier voor verenigingen en voorzieningen
Uit de bouwstenennotitie blijkt bij verenigingen behoefte aan een gemeente die met hen meedenkt
en activiteiten en initiatieven uit de verschillende verenigingen aan elkaar koppelt en op elkaar helpt
afstemmen. Zodat het aanbod kwalitatief versterkt wordt en verenigingen niet onbedoeld langs
elkaar heen werken. Er is verder sterke behoefte aan duidelijkheid, helderheid en voorspelbaarheid
rond subsidies en accommodaties, via een ruim beleidskader met maatwerkmogelijkheden. Een
belangrijk aandachtspunt hierbij zijn schoolgebouwen en de functie ervan voor het dorpsleven. Voor
de raadsprojecten subsidies en accommodaties voor de politieke veranderagenda is voorwerk
gedaan. Met de schoolbesturen is beraad hoe kwalitatief goed basisonderwijs bereikbaar blijft.
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Het is nu zaak dat er gebundelde afspraken voor verenigingen en voorzieningen komen. Op een
activerende manier, om te streven naar stabilisatie of liever nog een bescheiden groei van inwoners
voorzieningengebruik. De gemeenteraad zal hiervoor met afgevaardigden van verenigingen, de
gebruikers van accommodaties en de schoolbesturen naar een besluit toewerken.

Onze manier voor werken
De nieuwe verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgt de
gemeente om hen makkelijker en sneller in het gewone arbeidsproces een plek te helpen geven. De
gemeenteraad zal de invoering van de participatiewet aansturen in samenspel met plaatselijke
ondernemingen, en ook met betrekking tot de intergemeentelijke en internationale samenwerking.
Want economie en arbeidsmarkt zijn regionaal en grensoverschrijdend. Uitgangspunt is
beschikbaarheid van een passende werkomgeving voor mensen met een arbeidsbeperking, mede
door lokaal sociaal aanbesteden.
In het algemeen zijn uitgangspunten om ruimte te geven aan ondernemerschap en bedrijvigheid:
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden (bedrijventerreinen, ontsluiting, onderwijs, regelvrijheid) voor
kansrijke sectoren (starters, zorgondernemers) en bestaande bedrijvigheid (landbouw, middenstand,
markten); kennisclusters van bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen; een gebundeld
toeristisch-recreatief profiel en een toereikend gemeentelijk grondbeleid.

Onze manier tegen armoede
Na de jarenlange economische crisis hebben armoede en schulden die niet worden voorkomen door
voldoende werk of door uitkeringsregelingen onze aandacht. De vraag is met name of hierdoor in
onze gemeente de kansen van kinderen worden beperkt. Hierover is de gemeenteraad informatie
aangereikt. Deze maakt duidelijk dat er geen compleet beeld in cijfers is en het de vraag is wat dit
toevoegt. Onduidelijk vooral is in welke mate er in de samenleving van Oude Usselstreek een
spontaan vangnet is rond armoede. Om dit te achterhalen zal de gemeenteraad met inwoners uit de
doelgroep, hun ondersteuners en belangenbehartigers, deskundigen en good practices nagaan welke
eventuele maatregelen tegen armoede in Oude lisselstreek nodig en nuttig zouden kunnen zijn.

Onze manier voor wonen
De bevolkingssamenstelling en de verzorgingsvraag in Oude 1.1sselstreek verandert, met gevolgen
voor het gebruik van gebouwen: woningen, verzorgingshuizen, winkels, kerken,
verenigingsgebouwen. Economische en ruimtelijke ontwikkelingen maken ook agrarische en
industriële bebouwing tot aandachtspunten. Verpaupering moet worden voorkomen. In de
deelgebieden van de gemeente zal de gemeenteraad met gebouweigenaars en inwoners
inventariseren en bespreken welke ontwikkeling daar is te voorzien en hoe er met maatwerk op is in
te spelen. Algemene uitgangspunten daarbij zijn de eigen identiteit en uitstraling van de dorpen;
adviseren en begeleiden van belangenverenigingen en dorpsinitiatieven om zelf plannen te
ontwikkelen en te volvoeren; variatie in bevolkingssamenstelling en daarvoor het woningbestand
zodat ouderen, gezinnen, kleine huishoudens zonder kinderen en jongeren elkaar de helpende hand
kunnen toesteken: levensloopbestendige/aanpasbare en betaalbare woningen; (collectief) particulier
opdrachtgeverschap, ook als manier om samen aan je buurt te bouwen; verduurzaming van
gebouwen; herbestemmen agrarisch buitengebied.
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Onze manier voor het groen
De gemeente onderhoudt het openbaar groen op een basisniveau. Zo maakt en laat de gemeente
ruimte voor inwoners voor hun eigen invulling van hun woonomgeving. Er is geen spreekwoordelijke
'schutting' tussen eigen groen en openbaar groen. De ambitie van het beleidskader groen resp. de
politieke veranderagenda is dat Oude Usselstreek een fraaie(re) groene gemeente is. Kernen en
wijken worden gestimuleerd het onderhoud aan te vullen. Als volksvertegenwoordigers zullen
raadsleden (met wethouder en ambtenaren, en hoveniers) gedurende de vierjarige raadsperiode
buurtbewoners verleiden het buurtgroen te onderhouden en afspraken met hen te maken over de
spullen en de hulp die ze daarvoor in het begin nodig hebben, en over een compensatiebijdrage voor
andere activiteiten in hun woonomgeving.

Onze energieke manier
Het gemeentelijk beleid beoogt een aanzienlijke vergroening van het energiegebruik. De AGEM is
een katalysator in de snelle ontwikkeling naar steeds kleinschaliger opwekking van groene energie,
die ook economisch voordelig is voor bewoners en ondernemers. Voor de vergroening van energie
zullen raadsleden (met wethouder en ambtenaren, en energiedeskundigen) op de schaal van
buurten, bedrijventerreinen, woningen en bedrijven alternatieve energieopwekking stimuleren en
nagaan welke randvoorwaarden de gemeente er voor kan scheppen.

Onze manier om te verkeren
Wegen en verkeer zijn onderwerpen die onze inwoners en ondernemers dagelijks ervaren en
waarover ze niet zelden gedachten hebben. In, met en voor ieder gemeentelijk deelgebied zal de
gemeenteraad de uitvoering van het wegen- en verkeersbeleid volgen, waar nodig bespreekbaar
maken en er eventueel initiatieven voor nemen. Aandachtspunten daarbij zijn doorstroming,
verkeersveiligheid, verkeersoverlast, verkeersgedrag, 30 en 60 km zones, wegenonderhoud,
landbouwverkeer, openbaar vervoer, kerkpaden en zandwegen.

Onze mogelijke overlegvormen en werkvormen
Voor dit alles gebruiken we meer overlegvormen en nieuwe werkvormen, die kennis van burgers,
bedrijven en beroepskrachten op gepaste momenten verbindt met de oordeelsvorming van de
gemeenteraad. De bestaande overlegvormen en werkvormen evalueren we en slijpen we bij.
Zo ontstaat een gereedschapkist met mogelijkheden:
- inspirerende werkavonden en conferenties (bijvoorbeeld voor de onderwerpen armoede en groen);
- interactieve raadsrotondes (ook in de dorpen);
- raadsprojectcommissies (met steeds een portefeuillehouder als trekker en ambtenaren als helpers)
voor actieve sturing op specifieke thema's (bijvoorbeeld voor elk van de drie decentralisaties, voor
verbinding met zorgvragers en zorgverleners);
- raadsgebiedscommissies (met steeds een portefeuillehouder als trekker en ambtenaren als helper)
voor actieve sturing in een gemeentelijk deelgebied (bijvoorbeeld voor wonen en verkeer);
- interactieve raadsvergaderingen die in samenspraakrondes opbouwen naar een besluit
(bijvoorbeeld voor het onderwerp verenigingen en voorzieningen);
- representatieve burgerjury's en burgerbegrotingsforums;
- jaarlijkse bespreking concept gemeentebegroting en investeringslijst met een afvaardiging van de
belangenverenigingen;
- krachtteams van ondernemers(verenigingen) met raadsleden, wethouder en ambtenaren
(bijvoorbeeld voor het onderwerp werken);
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- burgeraanbesteding (zoals in het beleidsplan Wmo);
- buurtgerichte budgetten;
- burgervisitatie;
- rekenkamercommissie met burgerleden;
- raadsgespreksrondes (bijvoorbeeld over regionalisering).
Waar nuttig voor duidelijke verhoudingen worden deze manieren vastgelegd in het reglement van
orde en andere verordeningen. Ze worden zo onderdeel van de vaste werkwijze van ons
gemeentebestuur, dat er is voor zijn inwoners, en niet andersom.

Onze manier van vergaderen
Uit onze manier van werken blijkt dat raadsleden hun verantwoordelijkheid meer op maat van de
samenleving gaan invullen. Daarvoor zullen ze aansluiten op het ritme in de samenleving, op voor
gesprekspartners logische momenten. Daardoor zijn raadsleden zichtbaar en komt beleid meer
werkende weg tot stand. Dit is geen extra raadswerk, maar komt in plaats van het beoordelen van
voorstellen aan het einde van de beleidscyclus. De raadstijd voor deze werkwijze neemt dus niet toe,
maar krijgt een andere invulling. In beginsel op de wekelijkse donderdagse raadsavonden. Want met
een gemeenteraad die meer in dialoog beleid laat ontstaan, zijn debatten aan het eind minder nodig.
Deze kunnen daarom worden beperkt tot grote onderwerpen en de jaarstukken, en er zijn dus
minder raadsvergaderingen in de debatarena nodig. Voor het leiden van de andere
raadsbijeenkomsten is een pool van raadsleden nodig, die elkaar in deze taak versterken. De
raadsfracties zullen daarvoor vijf tot zeven raadsleden aanwijzen, die samen de agendacommissie
vormen en ondersteund door de griffie de vergaderingen praktisch zullen inplannen, voorbereiden
en leiden. De agendacommissie zal het presidium een voorstel doen voor een jaarrooster, dat ervoor
zorgt dat de meer procesmatige invulling van het raadswerk niet meer tijd kost. De agendacommissie
vult dan verder de maandroosters in. Het presidium van de fractievoorzitters en de driehoek kunnen
zich daardoor richten op de hoofdlijnen van het gemeentebestuur.
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