
Sterk Bestuur Gelderland, notitie tbv discussie CdK-gemeenteraad 

 

Stelt u zich voor een gemeente die bezoek krijgt van een hoge bestuurder. Die in gesprek wil 

met de raad. Echt in gesprek, geen monologen. De gemeente bereidt dat goed voor met de 
hele raad, maar de notitie die wordt geproduceerd kan de toets der kritiek van een enkele 
fractie niet doorstaan. Wat nu? Die fractie produceert een notitie, maar ondanks veel 

complimenten wordt besloten ook die notitie niet aan de hoge bestuurder toe te sturen. 
Wederom, wat nu? De scribent wordt gevraagd namens de raad een visie op SB te 

presenteren. Het is goed vooraf zijn positie duidelijk te maken, om te voorkomen dat hij straks 
besmeurd met pek en veren deze zaal moet verlaten. En om duidelijk te maken dat al deze 
mensen hier veel tijd en energie hebben gestoken in een discussie over SB.  

 
Wij zetten ons in voor deze gemeente, als individuen, verenigd in politieke partijen én in de 

gemeenteraad. Waarom?  
Omdat deze gemeente veel te bieden heeft. U bent daarover vanmiddag geïnformeerd. 
(De bossen op de Veluwe, de Eerbeekse Beek, Papierdorp Eerbeek, het landschap van de 

IJsselvallei, landbouw, historische landgoederen, de IJsseluiterwaarden en de 
innovatiekracht bij (internationale) ondernemingen).  

En omdat er uitdagingen liggen, o.a. op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingen, financiën, 
duurzaamheid. 
Vanuit deze basis wil ik kort beschrijven hoe de raad de Stand van het Bestuur en de sterktes 

en zwaktes van deze gemeente analyseert, van binnen naar buiten, van lokaal naar regionaal 
(in het vertrouwen dat de raad dit verhaal steunt!). 

 

1. Brummen en Sterk Bestuur 

Sterk Bestuur impliceert primair dat de gemeente beschikt over een stevig fundament. 

Lokaal blijkt dat uit 
- Bestuurlijke stabiliteit: iha constructieve samenwerking tussen college en raad en 

coalitie en oppositie 
- Ambtelijk apparaat is gereorganiseerd 
- Financiële positie verbetert langzaam maar zeker  

- In de Perspectiefnota zijn focusgebieden benoemd, dáár werken we aan  
Een paar voorbeelden  

- Beleidsmatig: woonvisie,  
- Strategisch: samenwerking met Stichting Visit Eerbeek Brummen 
- Tactisch: Ruimte voor Eerbeek, samenwerking met papierfabrieken, 

projectontwikkelaars, provincie enz. 
- Operationeel: samenwerkingsovereenkomst met SWB,  

Regionaal blijkt dat uit 
- Consistente betrokkenheid bij Cleantech regio Steden3hoek  
Voorbeelden 

- Beleidsmatig: duurzame energie, cleantech 
- Strategisch: vervoersregio 

- Tactisch: OVIJ 
- Operationeel: gezamenlijke inkoop met Voorst 

 

2. Brummen en uitdagingen 

Lokaal  

- Na Eerbeek komt Brummen: Visie opstellen voor ontwikkeling kern Brummen 
- Onze financiële positie moet structureel verbeteren tot een min. reserve van E 1 mio 



- We moeten consistent zijn in ons beleid: “samenleving aan zet, gemeente faciliterend” 

- Raad ontwikkelt zich van controlerend naar meer kader stellend 
- Aandacht voor relatie met wijkraden en andere gemeentelijke partners (SWB) 

Regionaal: 
- We gaan uit van onze eigen kracht: waar kan Brummen zelf? Daarnaast staan we open 

voor  (passief) en zoeken we (actief) de samenwerking. Operationeel en beleidsmatig. 

Onze ‘natuurlijke’ partners ‘zijn de Steden3hoek gemeenten 
- We zijn kritisch op verbonden partijen 

- We hebben aarzelingen: als we samenwerken met andere gemeenten, doen we dat met 
behoud van zelfstandigheid? En met behoud van een eigen ambtelijk apparaat? Waar 
gaat het om afstemming, waar om uitbesteding/privatisering? 

- En we willen misschien een bijeenkomst organiseren met raden van enkele 
omliggende gemeenten om een discussie op gang te brengen over (meer) (regionale) 

samenwerking 
 

3. Brummen en benchmark 

Enkele cijfers (bron: statistisch zakboek provincie)      
Voorst  en  Brummen 

Beroepsbevolking    12500   11000 
% werkzaam in industrie   5   28 
% werkzaam in recreatie   6   8 

Vestigingen resp. banen maakindustrie 100/700  90/2200 
 

Een totaal verschillende arbeidsmarkt voor gemeenten in dezelfde regio, met vergelijkbare 
bevolkingsomvang, met ongeveer dezelfde inkomsten.  
Deze gemeente heeft veel te bieden, lokaal en regionaal, wil laten zien dat zij haar zaken 

behoorlijk op orde heeft. En dat zij niet voor alles de hand op houdt.  
 

Stelt u zich eens voor dat u die hoge bestuurder bent, wat vindt u dan van deze Sterk 
Bestuurde gemeente? 
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