RAADSVOORSTEL
Datum:
1 maart 2016
Nummer:
16A
Onderwerp: Plan van aanpak ‘Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland’
Voorgesteld raadsbesluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak ‘Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland’;
2. Het college opdracht te geven tot uitvoering van het onder 1 genoemde plan van aanpak.
Samenvatting van het voorstel
Op 10 november 2015 heeft de gemeenteraad van Dinkelland een motie aangenomen die ziet op een
horizonverkenning voor de bestuurlijke toekomst van Dinkelland. In deze motie wordt het college
opgedragen om een plan van aanpak aan de raad voor te leggen, dat ziet op het proces om te komen
tot beantwoording van de vraag die in de motie is verwoord. Het college legt thans het opgestelde
plan van aanpak ter besluitvorming voor aan de raad.
Aanleiding voor dit voorstel
De raad van Dinkelland heeft op 10 november 2015 unaniem de motie ‘Horizonverkenning bestuurlijke
toekomst Dinkelland’ aangenomen (als bijlage bijgevoegd met documentnummer I16.014444). In de
motie spreekt de raad uit: Het als een grote verantwoordelijkheid te zien ervoor te zorgen dat
Dinkelland ook in de toekomst haar samenleving dient als een lokale democratie met invloed, met
professionaliteit én met toekomst! Dat het daarom juist nu zeer gewenst is te besluiten tot een
onafhankelijk onderzoek naar de vraag of de schaal en de omvang van de gemeente Dinkelland
toekomstbestendig is;
De raad heeft in de genoemde motie het college van Dinkelland de opdracht gegeven een plan van
aanpak te presenteren met onderzoeksvragen dat antwoord kan geven op de volgende vraag:
Op welke wijze de samenleving van de huidige gemeente Dinkelland een toekomstbestendige,
volwaardige, lokale democratie kan worden geboden met de daarbij behorende schaal en
professionaliteit? Daarbij is het van belang dat inwoners van de gemeente zich herkennen in de te
onderzoeken schaal en professionaliteit. In dit onderzoek dient eerst gekeken te worden naar de vooren nadelen van een eventueel bestuurlijke samengaan van Dinkelland en Tubbergen. Dit is logisch,
gelet op de reeds bestaande ambtelijke samenwerking in Noaberkracht. Als tweede kan onderzocht
worden wat de voordelen zijn voor een toekomstbestendige invulling voor de samenleving als de
samenwerking met Oldenzaal en Losser wordt geïntensiveerd.
Beoogd resultaat van het te nemen besluit
Met dit raadsvoorstel wordt invulling gegeven aan de raadsmotie van 10 november 2015, waarin het
college wordt opgedragen om aan de gemeenteraad een plan van aanpak voor de leggen in het kader
van de horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland.
Argumentatie
De motie ‘Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland’ valt uiteen in twee opdrachten die een
onderlinge samenhang kennen. Enerzijds betreft het een opdracht aan uw presidium om de motie
onder de aandacht te brengen van de raden van Tubbergen, Oldenzaal en Losser en hen uit te
nodigen om mee te denken bij het formuleren van onderzoeksvragen. Anderzijds betreft het een
opdracht aan ons college om uiterlijk in de raadsvergadering van 23 februari 2016 een plan van
aanpak te presenteren.
Omdat het plan van aanpak onder meer ziet op onderzoeksvragen, waarbij de raden van Tubbergen,
Oldenzaal en Losser zijn uitgenodigd om mee te denken over de formulering, kon het plan van aanpak
pas worden afgerond, nadat enig zicht bestond om de mogelijke inbreng vanuit Tubbergen, Oldenzaal
en Losser. Omdat de gesprekken met Tubbergen, Oldenzaal en Losser uit oogpunt van
zorgvuldigheid een langere voorbereiding vroegen dan vooraf was voorzien, is het niet realistisch
gebleken om uw raad reeds op 23 februari 2016 een plan van aanpak aan te reiken. Dit is door
burgemeester Cazemier toegelicht in de raadscommissie van 16 februari jl.
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Uit de contacten met Tubbergen, Oldenzaal en Losser moet vooralsnog worden geconcludeerd dat dit
niet heeft geleid tot een inhoudelijke bijdrage aan de in het plan van aanpak geformuleerde
onderzoeksvragen.
Voor wat betreft de inhoudelijke onderbouwing van het plan van aanpak wordt u verwezen naar het
plan van aanpak zelf, dat als bijlage is bijgevoegd (documentnummer I16.014445)
Externe communicatie
In lijn met de raadsmotie heeft namens uw presidium overleg plaatsgevonden met de gemeenten
Tubbergen, Oldenzaal en Losser. Dit overleg was enerzijds bedoeld om een toelichting te geven op
uw raadsmotie en anderzijds om de gemeenteraden van Tubbergen, Oldenzaal en Losser uit te
nodigen om een bijdrage te leveren aan de te formuleren onderzoeksvragen. Van deze laatste
uitnodiging is door geen van de raden gebruik gemaakt.
Financiële paragraaf
Het plan van aanpak gaat uit een onafhankelijk extern onderzoek dat bovendien wetenschappelijk
gevalideerd is. Nadat het plan van aanpak door uw raad is vastgesteld, kan zicht worden verkregen op
de omvang van de financiële consequenties van een extern onderzoek en kan uw raad een separaat
dekkingsvoorstel worden gedaan.
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Uitvoering
Het onderzoek, waar het plan van aanpak op ziet, kent een doorlooptijd van 6 maanden, te rekenen
vanaf de datum van de opdrachtverstrekking. Het streven is er dan ook op gericht om uw raad in staat
te stellen om in het najaar 2016 op basis van de uitkomsten van het onderzoek richtinggevende
toekomstuitspraken te kunnen doen.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Het voorgenomen onderzoek vloeit voort uit een motie die uitsluitend door de gemeenteraad van
Dinkelland is aangenomen. Mede gezien de aard en strekking van de raadsmotie is van harmonisatie
met Tubbergen dan ook geen sprake.
Bijlagen
 Raadsmotie 10 november 2015 (I16.014444)
 Plan van aanpak (I16.014445)

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

E.M. Grobben

mr. R.S. Cazemier

Vergadering presidium op
Besluit presidium:

o
o
o
o

om advies naar Commissie
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

Vergadering Commissie op
Advies aan de raad

o advies hamerstuk
o advies bespreekstuk
o anders, namelijk:

Opmerkingen:
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RAADSBESLUIT
Datum:
Nummer:
Onderwerp:

22 maart 2016
16B
Plan van aanpak ‘Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland’

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016, nr.
I16.014987
gelet op het advies van de commissie van

2016 ;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en in de Algemene wet bestuursrecht
B E S L U I T:
1.
2.

In te stemmen met het plan van aanpak ‘Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland’;
Het college opdracht te geven tot uitvoering van het onder 1 genoemde plan van aanpak.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 maart 2016,
De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier

de voorzitter

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

mr. R.S. Cazemier

