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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Als gemeente staan we middenin de samenleving en hebben we te maken met zaken als een sterk 
veranderende demografie, politieke ontwikkelingen, wet en regelgeving. Het is daarom goed om even stil te 
staan en te kijken naar de wereld om ons heen. Wat wordt er van ons verlangd en op welke manier kunnen 
we als gemeente ook blijven werken aan de uitdagingen die op ons afkomen? Daarom heeft het bestuur van 
Noaberkracht BMC de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van 
Noaberkracht. 
In onze bestuursvergadering hebben wij gesproken over het BMC rapport: de toekomstbestendigheid van 
Noaberkracht. 
 
Ons besluit 
Het college heeft kennisgenomen van het BMC rapport "Toekomstbestendigheid Noaberkracht" en van de 
opdracht die is verstrekt aan de directie om een vervolg te geven aan het rapport. In de vervolgfase worden 
processtappen doorlopen en zal de directie een advies uitbrengen om de toekomstbestendigheid van 
Noaberkracht op de langere termijn te waarborgen. De gemeenteraad wordt met een raadsbrief 
geïnformeerd. 
N.B.: De processtappen voorzien in informerende en opiniërende gespreksrondes met de 
ondernemingsraad, het management, de medewerkers, colleges, bestuur en gemeenteraden. 
 
Toelichting 
Het BMC-rapport over de toekomstbestendigheid van Noaberkracht op lange termijn is afgerond. In dit 
onderzoek staan twee hoofdvragen centraal die in het voortraject ook met het Presidium besproken zijn: 
1. Hoe zit het met de toekomstbestendigheid van Noaberkracht op langere termijn (>5 jaar)? 
2. In hoeverre kan (regionale) samenwerking een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van 
Noaberkracht op de langere termijn, maar ook aan de bestuurlijke wens om als gemeente autonoom en 
zelfstandig te blijven? 
  
De belangrijkste conclusie is dat Noaberkracht in de komende jaren toekomstbestendig is. Maar om in de 
komende jaren met onze inwoners samen te blijven werken aan de leefbaarheid van de kernen in de 
gemeenten Dinkelland en Tubbergen, is het noodzakelijk dat we onze bestuurlijke-, ambtelijke- en vooral ook 
financiële slagkracht (oftewel uitvoeringskracht  genoemd) te behouden. 
  
Net als alle andere ambtelijke organisaties in ons land, krijgt ook Noaberkracht te maken met nieuwe 
opgaven zoals Omgevingswet en uitvoering van het Klimaatakkoord, terwijl sprake is van financiële en 
personele krapte. Daarnaast zal het Sociaal Domein in de komende jaren een aandachtspunt blijven. De 

 



inschatting van BMC is dat de gevolgen hiervan voor Noaberkracht – in vergelijking met organisaties die 
voor één gemeentebestuur werken - relatief groot zullen zijn. Dat heeft volgens BMC te maken met het 
samenlevingsgericht werken en de positie op de arbeidsmarkt. 
  
Daarom is het goed om alvast vooruit te kijken naar de toekomst en te kijken welke scenario’s er zijn om de 
uitvoeringskracht van Noaberkracht te behouden en zelfs te versterken. Hiervoor schetst BMC drie 
mogelijkheden waarin natuurlijk ook nog allerlei variaties in aan te brengen zijn. De onderstaande drie 
mogelijkheden helpen in het gesprek over de toekomst.  
  
● Afschalen: Noaberkracht als gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie. Alle bedrijfsvoeringstaken worden 
gezamenlijk gedaan. Strategie en beleid gaan terug naar de afzonderlijke gemeenten. Dus de ambities en 
de het ontwikkelen van beleid vindt per gemeente plaats en niet vanuit Noaberkracht. 
  
● Bijschalen: De bestaande samenwerking voortzetten en versterken. En daarbij goed keuzes te maken 
waar Noaberkracht zich voor de gemeenten op moet richten. Dus een goede balans tussen 
samenlevingsgericht werken, uitvoering en het realiseren van ambities. Hierdoor ontstaat er voldoende 
uitvoeringskracht om de taken ook goed te blijven uitvoeren. 
  
● Opschalen: uitbreiding van de samenwerking op opgaven en projecten. Dit kan de opmaat zijn naar een 
groeimodel voor uitbreiding van de ambtelijke werkorganisatie. 
  
In alle scenario’s wordt geadviseerd om ook te kijken naar de kansen die samenwerking met andere 
gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden biedt.  
  
De conclusies uit het rapport leveren bouwstenen voor het gesprek over de ontwikkeling van 
Noaberkracht. De komende periode willen we dat gesprek voeren. Hiervoor gaan we in gesprek met 
colleges, raden, Ondernemingsraad, medewerkers, management en bestuur. U als Raad willen we 
uitnodigen voor een informerend gesprek, in de vorm van een thema-avond, onder leiding van de 
burgemeester. Om vervolgens gezamenlijk een opiniërend gesprek met een afvaardiging van beide raden te 
voeren. 
 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


