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Onze raad en participatie 
 
Voorzitter, 
 
Vorige week bij de presentatie van het Berenschot rapport heb ik aan het eind van de 
presentatie de vraag gesteld: hoe kunnen we op een originele manier samen 
reflecteren op dit rapport? Dat is best complex, want het voorliggende vraagstuk is 
een soort organisatievraagstuk dat we logischerwijs in de openbaarheid met elkaar  
gaan bespreken.  
 
Voor de CDA fractie is het ook een serieus onderwerp. Het gaat over samenwerken 
en het gaat over functioneren van onze lokale democratie. Over onze rol en over het 
betrekken van burgers. De titel van het rapport ‘schurende democratie’ roept al snel 
een onheilspellend beeld op, zoals ook de onderzoeker al aangaf in zijn inleiding. 
Mijn eerste gedachte: mooie titel, heel knap bedacht. En de tweede gedachte: maar 
een democratie moet altijd schuren want zonder schuring of wrijving geen glans en 
zonder tegenstelling geen democratie. 
 
 
 
 
Collega’s van de raad 
 
De CDA fractie heeft in april ook bewust de keuze gemaakt om de motie 
‘optimalisatie samenwerking tussen raad en college’ mede te ondertekenen. Omdat 
ook wij het belangrijk vinden dat er op een goede en gestructureerde manier wordt 
samengewerkt met oog en respect voor alle partijen, voor wijkplatforms, dorpsraden, 
voor burgers, en , last but not least, voor elkaar. Want juist op dat punt kan deze raad 
zich ook blijven onderscheiden van andere gemeenteraden. Door elkaar ondanks 
meningsverschillen te blijven opzoeken. De CDA fractie is voorstander van een 
duidelijke dualistische rol waarbij de raad op zoek kan gaan naar eigen issues en die 
ook actief kan agenderen. 
 
Wij hebben de onderzoekers onze zienswijze meegegeven en daarvan ook keurig 
een verslag ontvangen. Hulde aan de onderzoekers voor hun snelle acties en ook 
voor het prettige gesprek. En voor de buitengewoon goede presentatie. Want je moet 
het maar kunnen: met je NS fiets naar een willekeurig gemeentehuis gaan, een 
aantal gesprekken voeren en dan met zo’n beknopt maar toch doordacht rapport te 
komen. 
 
De CDA fractie ziet ook dat de samenleving verandert. De rol van de gemeenteraad 
evolueert en wij gaan mee. Tegelijkertijd zien we helaas ook dat burgers niet altijd 
interesse tonen in lokale onderwerpen. Sommigen natuurlijk wel, maar velen worden 



pas actief als er onderwerpen spelen die hen direct raken. Onze fractieleden zijn 
allemaal actief geworden omdat we wat willen bijdragen aan onze directe 
leefomgeving. De rol van raadslid is daarvan één rol. Een rol die overigens (in elk 
geval in de acht jaar dat ik dit nu doe) er niet gemakkelijker op is geworden. Door de 
complexiteit van de vraagstukken moet je welhaast een professional zijn om het 
allemaal te kunnen overzien. En formeel gezien zou een gemeenteraad een 
lekenbestuur moeten zijn met mensen uit alle  geledingen van de samenleving. En 
laten we eerlijk zijn: ondanks 15 nieuwe mensen zijn we nog steeds niet helemaal 
representatief. 
 
Overbetuwe verandert ook natuurlijk. En gelukkig lezen we ook overeenstemming 
over het feit dat het goed gaat met onze gemeente. Maar tegelijkertijd houden onze 
problemen niet op bij de grens van de gemeente. Juist in de steden om ons heen 
zien we ook problemen die om een oplossing vragen. Hoeveel tijd zijn ook onze 
bestuurders niet bezig met regionale samenwerkingsverbanden. En hoe moeilijk is 
het om als raad daar grip op te houden?? 
 
 
 
 
Ook de komende vier jaar moet de gemeenteraad weer mee veranderen. Wij 
beginnen bij het CDA altijd bij onze eigen uitgangspunten (partijbeginselen), maar 
voor het belang van samenwerking moeten we ook over de schaduw van onze 
politieke kleur heenstappen en de belangen van de inwoners centraal stellen in 
plaats van wie aan het roer zit 
 
De CDA fractie wil dus meewerken en meedoen aan een ontwikkeltraject de 
komende vier jaar. Wij willen daarom de aanbevelingen uit het rapport van hart 
omarmen. Met als doel om de raad, het college en de burgerparticipatie de komende 
vier jaar zo goed mogelijk te laten functioneren. 
 
Wij vinden dat de raad eerst bij zichzelf moet beginnen: 

- wat willen we samen bereiken 
- hoe willen we dat bereiken 
- wat is er nodig aan aanpassingen in vergaderingen, instiuties en eventueel 

onze verordeningen / werkwijzen 
 
Het coalitieakkoord biedt onze raad ook enkele aanknopingspunten. In het akkoord 
staat een aantal voorbeelden genoemd waar de samenleving heel erg nodig is om de 
doodeenvoudige reden dat de gemeente het anders helemaal niet voor elkaar krijgt. 
Best lastig maar voor ons in die rol van de samenleving wel de crux voor de 
komende jaren.  
 
We noemen daarin bijvoorbeeld dat in het kader van de nieuwe omgevingswet (2021 
en verder) particuliere initiatieven een plaats krijgen in het gemeentelijke beleid. Ook 
willen we over het thema 'wonen' afspraken maken met onmisbare partijen zoals 
woningscorporaties die niet aan een touwtje hangen bij de gemeente maar die wel 
keihard nodig zijn om sociale woningen te realiseren. Daarbij hebben we ook nog 
volop duurzaamheidsambities. Veel méér nog dan in de vorige periode. Er staat: als 
gemeente zullen wij proberen energie akkoorden te sluiten met het bedrijfsleven en 



met verenigingen. Deze hebben als doel afspraken vast te leggen om het (fossiele) 
energieverbruik terug te dringen. Wij zullen onderzoeken hoe wij als gemeente deze 
afname van (fossiel) energieverbruik kunnen faciliteren. Wij willen op een veel 
grotere schaal, bijvoorbeeld in een vorm van publiek-private samenwerking, 
duurzame energie opwekken voor onze inwoners. Mogelijk kunnen gemeentelijke 
grondposities daar een bijdrage aan leveren. Het terugdringen van gasverbruik en 
het bouwen van gasloze woningen heeft momenteel volop de aandacht van de 
maatschappij. Iedereen is ervan doordrongen dat het gasverbruik fors minder moet. 
Over de alternatieven voor gasverbruik bestaat nog wat minder eensluidendheid. En 
tenslotte willen we ook op het sociaal domein allemaal doelen stellen. Hiervoor 
moeten we afspraken maken met zorginstellingen maar ook met werkgevers die 
bereid moeten zijn om mensen in dienst te nemen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
 
Centrale vraag is dan: 
Hoe verleid je al deze partijen om bij te dragen aan het gemeentelijk beleid en 
daarmee aan het welzijn van inwoners in de gemeente Overbetuwe? 
 
Als samenleving wil je liefst dat alles mogelijk is. Willen en kunnen is echter niet 
altijd gelijk aan elkaar. De gemeente Overbetuwe kan niet meer alles mogelijk maken 
en moet natuurlijk ook leren loslaten. Ook al is dat lastig. Zeker met de eindeloze 
wensen van de maatschappij en van verschillende burgers. Wij willen dat er 
succesvol ingezet wordt op co-creatie. En dat duidelijk is wanneer de raad aan zet is 
om een besluit te nemen.  
 
Het is een groot goed dat inwoners actief willen en kunnen participeren in de 
totstandkoming van beleid. Tegelijkertijd brengt dat ook uitdagingen met zich mee. 
Ons bestuurlijk stelsel is grondwettelijk niet bedoeld voor directe democratie en onze 
bestuurlijke structuren zijn daar ook niet goed op ingericht. Het omgaan met 
meningen, zeker wanneer die afkomstig zijn van individuele inwoners of tijdelijke 
verbanden, vergt zorgvuldigheid. Ook de belangen van inwoners die niet actief 
participeren, moeten immers gewaarborgd zijn. Dat vraagt voortdurende aandacht 
voor democratische legitimiteit. Wij willen burgerparticipatie en inspraak graag 
stimuleren. Een belangrijk onderdeel van burgerparticipatie is ook het van tevoren 
helder zijn over de mate van inspraak en invloed (zoals: voorstel wijzigen, voorstel 
deels wijzigen, voorstel niet wijzigen). Wij willen concrete maar haalbare stappen 
ondernemen om burgerparticipatie in de komende periode te vergroten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar het Berenschot-rapport 
 
Wij vinden de volgende aanbevelingen de moeite waarde 

 Ga met elkaar in gesprek op een heidag (doen!) 
 Om info bij inwoners op te halen de straat op gaan als Overbetuwe raadsleden 

om inwoners te bevragen. De CDA fractie wil dit graag mee organiseren 
 Dat mag ook (eenmalig) bijvoorbeeld door een Overbetuwe tour / marathon te 

houden langs alle dorpen (lopen, op de fiets of met de bus) 
 We mogen elkaar ook aanspreken op dualisme in de raad. We kunnen 

voorbeelden met elkaar bespreken op een open manier. Het zal alleen wel 
zoeken worden naar de juiste vorm. 

 Als we het presidium en het seniorenconvent willen aanpassen dan is dit het 
moment! 

Voorzitter, ik sluit af. De CDA fractie omarmt de aanbevelingen van het rapport. Wat 
ons betreft kunnen we de volgende raadsvergadering benutten om het rapport ook 
vast te stellen. Het lijkt me goed dat de fractievoorzitters samen met de voorzitter van 
de raad bespreken hoe we verder gaan. En hoe we ook het college en de raad hierbij 
betrekken.  

Dank voor uw aandacht. 

Namens de CDA fractie Dennis Janssen 


