
 
 
Dank u voorzitter, Voorzitter  
Lokaal alternatief hecht als lokale partij voor Duiven, Groessen en Loo aan de 
menselijke maat.  
Een samenleving waarin we elkaar kennen, er zijn voor elkaar als het nodig is en 
pragmatisch zaken aanpakken en uitvoeren binnen kaders. 
Goed samenwerken en loyaal zijn waarbij je soms iets krijgt en soms iets moet 
geven. 
 
In de afgelopen decennia is het streven naar groter en meer in allerlei sectoren in 
onze samenleving ingezet. 
In onderwijs, openbaar vervoer, de zorg, maar ook door schaalvergroting in de land-
en tuinbouw en voedselverwerking wordt meer en meer duidelijk dat groot en groter 
niet de oplossing is. 
De CDA fractie noemde deze ontwikkelingen in de commissievergadering als de 
voorbeelden waaraan onze gemeente zich zou moeten spiegelen en waar we ons 
niet aan kunnen onttrekken in verband met de verantwoordelijkheid naar onze 
burgers toe. 
Maar juist in deze sectoren wordt meer en meer schrijnend duidelijk dat we zijn 
doorgeschoten. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat we nu een tegengestelde beweging zien waarbij 
de professionaliteit van de mensen op de vloer en de verantwoordelijkheid weer 
teruggelegd wordt, daar waar het hoort. 
Kortom terug naar de menselijke maat. 
Minder regels, meer aandacht voor waar het om gaat, dus voor het te verrichten werk 
of aan te bieden diensten. 
Lokaal aanbesteden in plaats van aanbesteding aan bedrijven die buiten de winst 
weinig binding hebben met de plek waar het werk moet worden verricht. 
Buurtzorg die zowel voor medewerker als zorgvrager als een verademing wordt 
ervaren. 
 
Het zal u niet verbazen dat onze achterban en Lokaal Alternatief niet staan te juichen 
bij een opschaling in onze Liemers naar een maat van 80.000 inwoners. 
Een opschaling die de ambtelijke organisatie van 800 medewerkers voor de 
komende jaren zal verlammen in een naar binnen gekeerd proces van veranderingen 
in de organisatie  (organisatieveranderingsproces.) Zelf bekijken wat je gebruikt.  
Juist, nu de handen aan de ploeg/uit de mouwen moeten in onze samenleving. De 
frictiekosten die bij elke herindeling vele malen hoger zijn dan vooraf geraamd en de 
kosten voor de kwaliteitsverbetering zijn voor de burgers  niet op te brengen in de 
huidige economisch magere jaren. 
 



Vanuit Zevenaar wordt ingezet op die grote Liemerse gemeente. Een onacceptabel 
schrikbeeld voor Duiven vind Lokaal Alternatief in onze visie, maar ook een 
schrikbeeld voor onze Liemers. 
Onze Liemers die zich kenmerkt door de grote verscheidenheid in karakters van de 
kernen en de stad. 
De inwoners willen naast een veilige prettige leefomgeving ook een dichtbij goed 
georganiseerde overheid die diensten en voorzieningen levert tegen redelijke kosten. 
Een dichtbij overheid die steeds meer zal moeten loslaten en samen met inwoners 
zal moeten organiseren. 
In allerlei sectoren zullen inwoners  meer betrokken moeten zijn bij elkaar en voor 
elkaar. 
Een taak die in het samenspel van de eerste overheid beter zal slagen bij een 
dichtbij overheid. 
Een eerste overheid die meer aan de kracht van de samenleving overlaat en 
ondersteuning geeft of organiseert voor hen die het niet redden, de kwetsbaren in de 
samenleving. 
Vanuit die opdracht vinden wij een grote opschaling ook onverantwoord. 
 
De angsthazerij die vanuit Den Haag ons land werd in geblazen over de 4 
decentralisaties en de andere taken die in de toekomst meer en meer bij de 
gemeenten komen te liggen zijn voor een deel loze kreten.  
Plasterk heeft het eerdere standpunt al genuanceerd, samenwerking is ook passend 
en hij benadrukt nu wat wij allang wisten, het gaat om de relatie overheid burger en 
die is ver weg bij een Liemers met 80.000 burgers..  
 
In onze regio, de Liemers, en de regio Arnhem hebben we onze zaken goed voor 
elkaar op vele beleidsterreinen. 
Samenwerking in de Liemers is in de afgelopen jaren op vele gebieden enorm 
verbeterd, en blijft onze aandacht houden 
Onze wethouder heeft vanuit het gedachtegoed van onze lokale partij daar fors aan 
bijgedragen. De Liemers doet ertoe en steeds meer klinkt dit door in Achterhoek en 
Arnhem. 
De projectorganisatie decentralisaties rondom Arnhem, en de al jaren 
samenwerkende 11 gemeenten, is passend om er voor te zorgen dat we op tijd en 
goed georganiseerd tegen redelijke kosten de gevolgen van de decentralisaties 
aankunnen. 
De veiligheidsregio waarin we deelnemen, de brandweer, ambulancezorg, de inzet 
bij calamiteiten en publieke volksgezondheid op een uitstekend niveau houden. 
 
Lokaal Alternatief heeft in de commissie, net als een aantal andere fracties, 
aangedrongen op een positiebepaling naar taken en opgaven voor onze gemeente, 
een nulmeting, als een eerste stap in het vervolgtraject. 
Vooralsnog constateren we dat we er goed voor staan, maar Lokaal Alternatief wenst 
dit onderzoek om ook meer zicht te krijgen naar de kracht van de organisatie in de 
nabije toekomst. 
Duiven kan op dit moment met vertrouwen de meeste uitdagingen aan. Door de 
eigen kracht en de goede samenwerking in de Liemers met de vier gemeenten, het 
bedrijfsleven maar ook in de eerder genoemde samenwerkingsverbanden. De 
organisatieverandering Duidelijk en Dichtbij ademt de noodzakelijke aanpassing in 
eigen huis om de verandering met de samenleving te kunnen realiseren. 



 
Er zijn zeker ook voor Duiven verbeterpunten en Lokaal Alternatief is als lokale partij 
ook niet ongevoelig als buren een beroep op ons doen. 
Wij pleiten er nogmaals voor om eerst de eigen positie goed in kaart te brengen voor 
nu en de toekomst. 
Een samenwerking kun je alleen aangaan als je weet wat de kwaliteiten zijn en wat 
de kwetsbaarheden 
Vanuit die analyse zijn keuzes verantwoord en gemotiveerd te maken voor een goed 
implementatietraject om dit vervolgens via een natuurlijk proces te realiseren. 
Dat zijn we verplicht in de verantwoordelijkheid naar onze burgers. 
  
Samenwerking moet meerwaarde creëren. Samenwerking moet tastbaar bijdragen 
aan de kwaliteit van de eerste overheid die we willen zijn. 
 
Voorzitter  
Er is een groot verschil tussen de Liemerse gemeenten in ambitie en urgentie. 
Rijnwaarden maakt er geen geheim van dat ze als kleinere gemeente het op korte 
termijn niet meer redden. De ambitie van de burgemeester van Zevenaar is ons ook 
bekend. Een ambitie waarvoor onze Liemers te klein is. Burgemeester de Ruiter zal 
naar onze mening voor een gemeente met 80.000 inwoners moeten solliciteren 
buiten de Liemers. 
Voorzitter 
Westervoort heeft volgens ons de zaken goed voor elkaar maar zoekt voor de 
toekomst meer dan de huidige samenwerking. 
 
De schaal Westervoort Duiven is een te onderzoeken scenario die voor Duiven en 
Westervoort passend kan zijn, maar die ook bijdraagt aan een sterke Liemers, een 
Liemers in balans. 
Lokaal Alternatief ziet niets, maar dan ook helemaal niets, in die grote Liemerse 
gemeente.maar dat was intussen al bekend. Op die schaal zal veel van wat onze 
burgers waardevol vinden verdwijnen.Is er dan nog een wethouder of burgemeester 
die de verenigingen bezoekt? Praten we dan nog over een BURGERVADER.? 
 
Het is een sprong in het duister, volgens ons een onverantwoorde stap die onze 
burgers maar ook onze bedrijven niet verder helpen. 
Wij spreken dan ook een onaanvaardbaar nee uit tegen een nader onderzoek naar 
dit mogelijke scenario. 
Vanuit al eerder aangedragen valide argumenten, maar ook vanuit het gevoel in dit 
proces tot nu toe, dat gestuurd is naar maar één mogelijk scenario. 
 

Voorzitter 

Lokaal Alternatief heeft geen behoefte aan het onderzoeken van meerdere 
scenario’s. Er zijn naast de meegenomen samenwerkingsvormen in het onderzoek 
nog vele andere die niet in beeld zijn gekomen. 
Wij zijn er wel uit. 
 
 



Lokaal Alternatief kiest voor een grondig onderzoek naar de kracht van de eigen 
gemeentelijke organisatie ten aanzien van de taken en diensten nu en de nabije 
toekomst. 
 
Lokaal Alternatief ziet niets in het onderzoeken van het scenario één Liemerse 
gemeente en vindt dit een onaanvaardbare en onverantwoorde oplossing. 
 
Lokaal Alternatief ziet geen meerwaarde in de ambtelijke fusie van drie gemeenten 
en de status aparte voor Duiven. 
 
Lokaal Alternatief ziet geen meerwaarde in een vervolgonderzoek op Liemerse 
schaal, de ambitie van Zevenaar is niet de onze en de urgentie van Rijnwaarden 
respecteren we. 
 
Lokaal Alternatief ziet in Westervoort een natuurlijke partner waarmee we met 
vertrouwen een vervolgtraject in willen. In deze samenwerking bereiken we 
meerwaarde voor onze burgers en blijft er een menselijke maat aanwezig in de 
relatie eerste overheid burgers en bedrijven. 
    
We zullen dan ook het voorliggende raadsvoorstel in deze oplossingsrichting 
amenderen. 
 
Tot zover in eerste termijn.   
 
 
 


