Beste raads- en commissieleden,

In deze notitie leggen wij u een aantal stellingen voor ter discussie.
Tevens informeren wij u via deze notitie over de voortgang van de takendiscussie in het college.

Ter discussie
In de startnotitie is afgesproken om de discussie, die op 16 februari is gevoerd, voort te zetten in de
commissievergadering BMR en/of SWI op 30 en 31 maart. Het gaat daarbij onder meer over de mate
van „overlaten aan de dorpen en wijken‟ en de mate van verantwoordelijkheid van de gemeente als
het gaat om de besteding van gemeenschapsgeld.
In het college hebben we inmiddels een aantal discussies gevoerd.
Dit heeft geleid tot een aantal stellingen, die wij u hierbij voorleggen (zie volgende pagina).
Wij horen graag uw reactie op bijgaande stellingen.
Indien u het van belang vindt dat de uitkomst van de discussie moet leiden tot besluitvorming en/ of
nadere kaderstelling in de raad van 13 april, zullen we een raadsvoorstel voorbereiden.
Ook indien de uitkomsten van de discussies op 30 en 31 maart niet leiden tot formele besluitvorming,
zullen we de uitkomsten uiteraard als input meenemen in het vervolg van de takendiscussie. Hierbij
denken we onder meer aan de thema-avonden en het concept-raadsvoorstel dat we begin juni aan u
zullen voorleggen.

Ter informatie
In de startnotitie hebben wij al aangegeven dat we u actief zullen informeren over de voortgang van de
takendiscussie.
In het college bespreken we wekelijks een bouwsteen met de bijbehorende beleidsthema‟s uit de
bouwstenennotitie. Voor een planning van de onderwerpen verwijzen we u naar bijgevoegde bijlage.
We zijn bezig met de voorbereidingen van drie thema-avonden. De volgende avonden zijn hier
voorlopig voor gereserveerd: 8 april, 21 april en 26 mei.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nadere uitwerking van deze avonden en de te behandelen
thema‟s. Tevens worden de uit te nodigen externe partners in kaart gebracht.
Uiteraard worden zowel u als alle raadsleden ook voor deze avonden uitgenodigd. Wij verzoeken u
om deze data alvast te noteren.
Op 12 maart is in een regulier overleg van de wijken en dorpen een toelichting gegeven op de
startnotitie. Tevens is de wijken en dorpen gevraagd op welke wijze zij betrokken willen worden bij de
Takendiscussie.
Tijdens de raadsvergadering van 16 maart is gevraagd om een verslag van dit overleg. Deze vraag zal
worden voorgelegd aan de deelnemers van dat overleg.
De wijken en dorpen hebben aangegeven graag met u en ons in gesprek te gaan. Afgesproken is dat
er een avond zal worden ingepland, die ligt ná de commissievergaderingen van 30 en 31 maart.
Deze notitie inclusief de stellingen zullen wij, ter kennisname en ter voorbereiding, ook naar alle
vertegenwoordigers van wijken en dorpen sturen.

Met vriendelijke groeten,
Het college van B&W

Stellingen ten behoeve van de discussie in de commissievergadering BMR d.d. 30 maart 2015:
Leefbaarheid
(pagina 6 en 8 van de bouwstenennotitie, alsmede de formats 6, 7, 15 en 16)
1. Leefbaarheid is een heel breed begrip, het gaat over onderlinge betrokkenheid, veiligheid,
zorg, onderhoud van de openbare ruimte, activiteiten en voorzieningen, het leefklimaat en
woonplezier in de dorpen en wijken.
2. De gemeenteraad bepaalt de basisvoorzieningen die nodig zijn voor de leefbaarheid en legt
dit vast in kaders. Dorpsbewoners bepalen zelf mede de leefbaarheid in hun dorp.
a. Het college vindt dat de gemeente de basisvoorzieningen per cluster van dorpen moet
bieden; wat die basisvoorzieningen moeten zijn, bepaalt de gemeente na overleg met de
dorpen en wijken.
b. Het college vindt dat dorpen en wijken zelf een dorpsvisie op kunnen stellen met hun
eigen agenda binnen de door de raad gestelde kaders. Samen met de gemeente en
andere partijen kan er een dorpsontwikkelplan komen.
c. Het college vindt dat als dorpen en wijken verantwoordelijkheid krijgen, ze ook
verantwoordelijkheid moeten afleggen.
3. Er is een minimumniveau aan voorzieningen vast te stellen per dorp
a. Het college is van mening dat basisvoorzieningen ook per cluster van dorpen kunnen
aangegeven worden; het hoeft niet per dorp.
b. Het college vindt dat er ook gemeentelijke of bovengemeentelijk voorzieningen zijn.
4. Loslaten is de beste manier om zelfredzaamheid te stimuleren
a. Het college vindt dat loslaten niet betekent: “Zoek het zelf maar uit”. Faciliteren en leggen
van verbindingen is gewenst.
b. Het college vindt dat de basis voor alle inwoners van de gemeente gelijk moet zijn.
5. Meer regie naar dorpen en wijken: de gemeenteraad stelt (ruimere) kaders vast, waarbinnen
meer mogelijkheden voor burgerinitiatieven.
6. De gemeente geeft nu jaarlijks € 2,9 miljoen uit aan het beheer en onderhoud van
sportaccommodaties. Als blijkt dat het mogelijk is om de kosten te verlagen door de
verantwoordelijkheid voor de sportaccommodaties op een andere wijze te organiseren, dan
blijven er meer middelen over om sport te stimuleren.
7. De gemeente is niet verantwoordelijk voor een dorpshuis
8. De gemeente zorgt niet meer voor de speelvoorzieningen. De speelvoorzieningen blijven
staan, zolang deze nog aan de veiligheidseisen voldoen. Zodra de speelvoorzieningen niet
meer voldoen aan de eisen, worden deze weggehaald, tenzij er initiatieven vanuit de
samenleving zijn om de speelvoorzieningen te behouden.
Beheer
(format 4 uit de bouwstenennotitie)
1. Een schoon, heel en veilige leefomgeving is een voorwaarde voor de leefbaarheid van dorpen
en wijken.
2. Met betrekking tot groen is onderhoudsniveau C de ondergrens. Als een dorp een lager
onderhoudsniveau wil, dan mag dat mits de veiligheid (aansprakelijkheid gemeente) niet in het
gedrang komt. Als een dorp een lager onderhoudsniveau wil, dan moet het dorp zich er van
bewust zijn dat, als men na bijvoorbeeld een aantal jaar het oude niveau weer terug wil, er
dan sprake is van kapitaalvernietiging. Daarom moet, in geval van terug levering, in dezelfde
staat worden terug geleverd.
Als een dorp een hoger onderhoudsniveau wil kan dat ook als men dat hogere
onderhoudsniveau zelf regelt en/ of financiert en/of dekt uit bezuinigingen op andere
voorzieningen. Dit laatste mag niet ten koste gaan van de basis die de gemeente vaststelt.

Begraven
(format 3 uit de bouwstenennotitie)
1. Hoewel de gemeente wettelijk gezien maar één begraafplaats behoeft te hebben, houdt de
gemeente Oldambt alle twaalf begraafplaatsen totdat deze vol zijn. De tarieven voor begraven
moeten kostendekkend zijn. De begraafplaatsen worden, als ze vol zijn, onderhouden als bv
een gedenkpark (cultuurhistorisch erfgoed). De gemeente koopt geen nieuwe grond aan. De
huidige nota begraafplaatsen blijft uitgangspunt.

Stellingen ten behoeve van de discussie in de commissievergadering SWI d.d. 31 maart 2015:
Dienstverlening
(format 6 uit de bouwstenennotitie)
1. Onze basisdienstverlening is vooral digitaal te verkrijgen. Voor deze basisdienstverlening
komt u naar het gemeentehuis, indien het niet digitaal kan of u dat niet wilt. Voor specifieke,
specialistische dienstverlening komen we naar u toe. We sluiten geen kanalen.
a. Het college heeft daarbij aandacht voor inwoners die niet digitaal vaardig zijn of
überhaupt de beschikking hebben over digitale middelen. Er komt een onderzoek naar
digitale vaardigheid in de gemeente.
b. Het college is van mening dat er geen dienstverleningskanalen gesloten moeten
worden maar is tegelijkertijd voorstander van actieve kanaalsturing, m.n. op het
digitale kanaal.
c. Het college merkt op dat er nog geen bedragen zijn opgenomen voor kosten
digitalisering na 1 januari 2016.
2. We organiseren de fysieke dienstverlening zo dichtbij mogelijk, met inachtneming van de in
stelling 1 geformuleerde uitgangspunten, maar de afhandeling vindt gecentraliseerd plaats in
één regionaal KCC.
a. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden op langere termijn voor een regionaal
KCC, waarbij het voor de burger zo ingericht dient te worden dat deze er alleen maar
voordeel van ondervindt dat de dienstverlening zo efficiënt is ingericht met behoud van
eigen identiteit (dus wel de telefoon opnemen met: “Goedemorgen Gemeente Oldambt,
waarmee kan ik u van dienst zijn?)
b. De zoektocht hoeft niet beperkt te worden tot regionale gemeenten, maar ook andere
overheidsinstellingen en commerciële partijen kunnen worden betrokken.
3. Dienstverlening is het bestaansrecht van de gemeente. We richten de dienstverlening aan
onze burgers zo optimaal mogelijk in. Daarbij streven we naar minimaal een 7 of 8.

