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De Gemeente 2020 Overijssel: positie opnieuw bepalen

Wat is straks nog de positie en rol van gemeenten? Hoe gaan we om met krimp en hoe houden we
de raad aangesloten bij samenwerkingsverbanden? Deze vragen staan centraal in Overijssel tijdens
de VNG-discussiebijeenkomst over de Gemeente 2020.

Tijdens de achtste VNG-regiobijeenkomst op woensdag 1 april in het stadhuis van Zwolle praten
raadsleden, burgemeesters en wethouders over belangrijke thema’s voor gemeenten in deze
provincie en hoe zij daar vanuit hun rol tegenaan kijken.

Overijssel discussieert over ieders rol en verantwoordelijkheden en hoe je als gemeente en
gemeenteraad blijft aangehaakt in samenwerkingsverbanden. De term samenwerkingsparticipatie
komt voorbij. ‘We doen het samen met de bewoners, we staan daar niet boven’, zegt een
wethouder. Gemeenten moeten op zoek naar manieren om om te gaan met zelfredzame inwoners
en oplossingen bedenken.

Waar droomt u van voor 2020? En waar krijgt u hoofdpijn van? Gespreksleider Peter van der Geer
laat de volle zaal met Overijsselse bestuurders graag eerst ‘roezemoezen’, om zo de eerste
Overijsselse thema’s onder de aandacht te krijgen. Een burgemeester droomt over de gemeente
meer op afstand, een wethouder ziet over vijf jaar een terugtrekkende overheid, de samenleving
doet het zelf. Met voldoende werkgelegenheid, het liefst helpt ze alle jongeren aan een baan. Lukt
dat niet: bied ze dan studie en thuiswerk, een zinvolle dagbesteding. ‘Jongeren zijn onze toekomst,
laten we zorgen dat ze in Overijssel blijven.’

Een andere droom: de gemeente als partner, het idee van een burgemeester. ‘Waar je als inwoner
of bedrijf een lange termijnverbinding mee aangaat. In plaats van, zoals nu, de gemeente als
verplicht orgaan.’ De kunst is, volgens deze spreker, de goede voorbeelden uit te vergroten.
Waar krijgt men hoofdpijn van in Overijssel? Drie dingen, zegt een bestuurder: ‘geld, vrijwilligers en
schaaldiscussies. We krijgen er meer taken bij, maar het budget om die taken uit te voeren groeit
niet. En wat de vrijwilligers betreft: overvragen we niet, als het gaat om veerkracht? Die is niet
oneindig. En de schaaldiscussies, tja, daar gaat het, vrees ik, in 2020 nog steeds over.’
Volgens een ander krijgen we straks hoofdpijn van onszelf: ‘Want gaan wij als bestuurders die slag
maken die de samenleving van ons verwacht? De gemeente blijkt vele malen trager dan de
samenleving’, stelt de spreker. Een ander punt is de ontevredenheid in de samenleving. Dat maakt
het moeilijker om de verbinding te maken, stelt iemand. ‘En ook al hebben we het goed, toch klagen
we.’

Het Overijsselse woord van de middag is: naoberschap. Dit weer centraal stellen, terug naar het
samen optrekken en voor elkaar zorgen, ook qua duurzaamheid, is een gevoel dat breed wordt
gedeeld in Zwolle. ‘Want’, stelt iemand, ‘de samenleving helpt, maar wat doen wij terug voor de
mensen?’ Een wethouder vult aan: laten we ons als gemeente niet opstellen als overheid, maar als
nevenheid. ‘Meer naast elkaar staan als bestuur en bewoners. Die bewoner zegt toch veelal: laat het
ons zelf doen, waar bemoei je je mee, gemeente?’ Met de naoberschap-gedachte is de toon gezet,
besluit de gespreksleider de openingsdiscussie.

‘De vraag is niet of de gemeente moet veranderen. De vraag is wanneer.’ Jantine Kriens, voorzitter
van de VNG-directieraad, is stellig in haar inleiding. ‘De samenleving verandert in een ongelooflijk
tempo, net als de technologie. Dat heeft veel invloed. De iPad heeft bijvoorbeeld onze manier van
vergaderen veranderd.’ Volgens Kriens staan we aan de vooravond van gemeentelijke
veranderingen. ‘En ik hoor het u al zeggen: het is een zoektocht. U roept om naoberschap. Maar wat
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betekent dat in een tijd waarin we zulke snelle verbindingen hebben? Hoe wordt een gemeente weer
een gemeenschap? Als je technisch al zo veel kunt, wat betekent dat dan voor de bedrijfsvoering?
Moet je dat alleen willen doen. Of juist in samenwerking?’
In de provinciale bijeenkomsten van de Gemeente 2020 gaat het volgens Kriens steeds over: hoe
doen we het samen? Wat voeg je toe als regio? Ze stelt vast dat het de kunst is om vanuit de kracht
van de regio samen op te trekken. ‘Daarbij houden we ons niet meer aan de grenzen zoals we die
bestuurlijk hebben geordend.’ De VNG-directieraadvoorzitter vindt het fascinerend om de verschillen
te zien tussen de regio’s in het land. ‘En tegelijkertijd al die overeenkomsten, de problemen waar u
mee worstelt.’

Krimp is zo’n probleem voor Overijsselse kernen, belicht Loes Stokkelaar, wethouder in Dinkelland.
Ze schetst de dubbele vergrijzing: ‘Er zijn steeds meer ouderen en de jongeren trekken weg.
Onderwijsplekken lopen met dertig procent terug.’ Krimp heeft grote gevolgen voor de
voorzieningen in dorpen en woonkernen. Ze geeft het voorbeeld van een gemeente met tien kernen.
In een van de kernen is het aantal kinderen de afgelopen jaren van 150 naar 53 gedaald. ‘Dan krijg je
een discussie of er wel een nieuwe gymzaal voor die kinderen moet komen. Ongelooflijk eigenlijk.’
Die bewustwording moet nog meer landen bij de inwoners, denkt Stokkelaar. ‘Mensen weten dat er
krimp is, maar hebben moeite met verdwijnende voorzieningen. Een plan is om samen met de
inwoners een dorpsontwikkelingsplan te maken en zo te komen tot een keuzepakket van
voorzieningen. ‘Zodat voor alle partijen duidelijk is dat we bij krimp keuzes moeten maken. En
uiteindelijk beslist de raad natuurlijk over het plan.’ Een raadslid vult aan: ‘Als je er dan voor kiest dat
bepaalde voorzieningen in een dorp verderop zijn, dan zal je als gemeente bijvoorbeeld het vervoer
moeten faciliteren, zorgen dat mensen er kunnen komen. En creativiteit hierin ook belonen, daar
heeft de gemeente ook een rol in.’
De krimp illustreert ook aan dat werkgelegenheid een belangrijk thema is voor Overijssel: de
werkloosheid is hoog in delen van de provincie. Samen met bewoners en bedrijfsleven moeten
gemeenten ideeën ontwikkelen voor versterking van de economische infrastructuur.

Gemeenten kunnen veel slimmer samenwerken, stelt Bart Jaspers Faijer, wethouder in Staphorst.
‘Binnen gemeenten, tussen gemeenten en tussen regio’s moeten allerlei dwarsverbanden ontstaan.
Het liefst heb ik met gemeenten een gesprek over aan welk type samenwerking zij denken en bij
welke producten.’ De hamvraag is voor Jaspers Faijer: hoe houden we de raad aangesloten? De VNG
ziet hij als partner die het samen met gemeenten doet in de coöperatiesamenleving. Welke taken je
zelf doet en welke in samenwerking, dat is aan gemeenten zelf, meent de zaal. Als het gaat om
veiligheid werken gemeenten graag samen in een veiligheidsregio. Iemand houdt voor: ‘Laten we
voor ogen houden dat het gaat om de bewoners. Als gemeente moet je herkenbaar en te vinden zijn.
Daar moet je een slimme oplossing voor bedenken. De schaalgrootte van samenwerkingsverbanden
is voor de inwoner niet interessant, als hij maar bij de gemeente terecht kan voor wat hij nodig
heeft.’

Welke taken zijn nog gemeentetaken? De deelnemers komen met verschillende suggesties. ‘Moeten
we wel in taken denken? Of moeten we denken in relaties met inwoners. Het sociale domein gaat
over die relatie met inwoners, dat moet je zelf doen. Woningbouw? Dat moet je als gemeente
bepalen. Een bedrijventerrein? Typisch iets dat je bespreekt in een regionaal
samenwerkingsverband. De taken of rollen, waar ga je als gemeente over en waarover niet? Directe
burgercontacten horen bij de gemeente, zegt iemand. Ja, hoe dichter bij de inwoner, hoe meer het
bij je hoort. Maar als het gaat over ondersteuning, de pure dienstverlening, dat kan ook regionaal,
vindt een wethouder. Maak onderscheid tussen rollen en taken, stelt een burgemeester. Gaat het
bijvoorbeeld over de inrichting van de eigen woonomgeving, dat is een taak die inwoners goed zelf
kunnen uitvoeren, eventueel met hulp van de gemeente. Heb je het over rollen dan is een gemeente
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soms regisseur, regelaar, stimulator en facilitator. Afhankelijk van het domein kan een gemeente er
verschillend in zitten.
‘Je zit in een spagaat met die rollen’, vindt een raadslid. ‘Dat maakt ook het gezicht van de gemeente
zo diffuus.’ De huidige rol van de overheid neigt naar overheidsparticipatie.

Hoe houden we de raad aangesloten op samenwerkingsverbanden? De bijeenkomst in Zwolle telt
niet veel raadsleden, maar zij laten zich horen. ‘Het college moet uitleggen met welk doel zij kiest
voor een samenwerkingsverband. De raad houdt graag die controlerende rol – hoe gaat dat werken
in samenwerkingsverbanden en gemeenschappen waarmee je moet samenwerken?’ Een deelnemer
stelt dat de raad steeds meer helper is in het organiseren van levering van goede producten aan de
samenleving. ‘Je moet terug naar de basis’, vindt een spreker. ‘De raad wil dat het college zaken
regelt voor de inwoners. Maar het college kan dat steeds minder zelf en zoekt
samenwerkingsverbanden.’ Het gedeelde gevoel van de zaal is dat gemeenten en gemeenteraden
zullen moeten dealen met het samenwerken in grotere verbanden en gemeenschappelijke
regelingen. Dat de raad controle wil, prima, maar niet alles is relevant. Je moet raadsleden actief
informeren, stelt een wethouder, en laat die alsjeblieft hun werk doen.
Jantine Kriens vult aan: ‘Je zult moeten nadenken over hoe je dit proces van de raad in samenhang
met gemeenschappelijke regelingen kunt verbeteren. Het is een ambachtelijk proces dat vraagt om
een goede discussie en aanpak.’

Het is belangrijk dat de provincie investeert samen met gemeenten, is de rode draad in de discussie
over de verhouding tussen provincie en gemeente. ‘De agenda van de gemeente is bepalend’, zegt
een wethouder. In regio-overstijgende zaken en projecten zoeken gemeenten samenwerking met de
provincie en ondersteuning. De provincie gedraagt zich vaak als overheid, stelt iemand, niet als
nevenheid. ‘Gaat het bijvoorbeeld over financiën, dan gedraagt ze zich als terriër. Nu het sociale
domein bij provincies weg is, zoekt de provincie haar meerwaarde op ruimtelijk terrein. Dat is prima,
maar het kan veel meer een samenwerking zijn. Als partners van elkaar. Want als je niet oppast, pakt
de provincie weer de regie.’ Ons idee is, besluit de wethouder: de gemeenten de regie, de provincie
ondersteunt, faciliteert en werkt regio- en grensoverstijgend.

Voor meer informatie over de Gemeente 2020, waaronder de verslagen van de andere regionale
bijeenkomsten en het online forum, gaat u naar www.degemeente2020.nl

http://www.degemeente2020.nl/

