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De opdracht

Een uitgewerkte en gedragen visie op Onze Nieuwe Gemeente
met daarbij passende kernwaarden
Dit eindresultaat zal samen met de uitkomsten van de
werkplaatsen ‘besturingsfilosofie’ en
‘dienstverleningsconcept’ worden gebundeld tot één
samenhangend document, dat de kaders beschrijft van
Onze Nieuwe Gemeente
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Wat is er gedaan tot nu toe?

Plan van aanpak opgesteld voor uitvoering opdracht
- Beginnen met wat er al is, voortbouwen op een basis
- Inventariseren en inspireren
- Wat past bij dit gebied? Nuchterheid, duidelijkheid
- Betrekken van inwoners, bedrijven, maatschappelijke
organisaties, medewerkers en bestuur
Op basis van thema’s vragen opgesteld voor:
➢Brede enquête
➢Pop-upgesprekken m.b.v. de kletspot Eemsdelta voor
verdieping
18-4-2019
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Basis Visie

• Gezamenlijke kernwaarden uit 'Identiteit en overheidsnabijheid‘
• Gebiedsgericht Werken: samen plannen maken, dichtbij de
inwoners
• Elkaar versterken en kansen benutten
• Ambities toetsen op haalbaarheid
• Samenwerken daar waar het kan buiten ONG
• Nabijheid, fysiek en/of hoe we werken?
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Enkele hoofdpunten uit de enquête
• Vier doelgroepen geraadpleegd
• Respons: 820 ingevulde enquêtes
• Genoemde karakteristieke kenmerken nieuwe gemeente
(open vraag):
- Saamhorigheid
- Samenwerking
- Leefbaarheid
- Dichtbij
- Veiligheid
- Ondernemersklimaat
Vier doelgroepen noemen vergelijkbare kenmerken

Top drie belangrijkste ambities
Inwoners

Ondernemers
Aardbevingen de baas

Toekomstbestendige zorg en
ondersteuning

Toekomstbestendige zorg en
ondersteuning

Aardbevingen de baas

Voorbereid op minder mensen
en het binden van jongeren

Voorbereid op minder mensen
en het binden van jongeren

Maatschappelijke organisaties

Binnen gemeente

Toekomstbestendige zorg en
ondersteuning

Aardbevingen de baas

Aardbevingen de baas

Voorbereid op minder mensen
en het binden van jongeren

Voorbereid op minder mensen
en het binden van jongeren

Verduurzaming en
energietransitie

Externe respondenten benoemen zelfde onderwerpen in top 3 (wel in andere volgorde)
Interne respondenten benoemen ‘Verduurzaming en energietransitie’ in top 3

Verwachtingen nieuwe gemeente
▪ Overeenstemming over ‘Meer betrekken inwoners bij
aardbevingsproblematiek’:
- 78% inwoners zijn het hiermee eens
- 62% interne respondenten hiermee eens
▪ ‘Nieuwe gemeente moet zich richten op aantrekken meer
bedrijvigheid’:
- 74% ondernemers is het hiermee eens
- inwoners en interne respondenten: meer dan 80% mee eens
▪ Ruim 80% respondenten eens met ‘Beter omgaan met gevolgen
krimp moet belangrijke doelstelling zijn nieuwe gemeente’
▪ ‘Nieuwe gemeente moet inzetten op voorzieningen/
uitgaansgelegenheden voor jongeren’:
- 52% maatschappelijke organisaties mee eens
- overige respondenten: circa 70% mee eens

Verwachtingen nieuwe gemeente
▪ ‘Levensloopbestendige woningen/wijken’:
- m.n. ondernemers hiermee eens: 85%
- overige respondenten: circa 80% mee eens
▪ ‘Nieuwe gemeente moet duurzaamste gemeente van Noord-NL zijn’:
- interne respondenten: 44% mee eens
- externe respondenten: circa 36% mee eens
▪ ‘Nieuwe gemeente moet zich inzetten om meer toeristen te
trekken’:
- interne respondenten: 71% mee eens
- maatschappelijke organisaties: 52% mee eens
- inwoners en ondernemers: 60% mee eens
→ Conclusies: Draagvlak bij respondenten voor eerder
geformuleerde ambities nieuwe gemeente,
Draagvlak voor transitie naar duurzame energie
vergt aandacht

Manieren waarop respondenten betrokken willen
worden
Inwoners:
• Enquête
• Discussiebijeenkomsten / dorpsavonden
• Participatie in panel/projectgroep
Ondernemers:
• Ondernemers uitnodigen voor bijeenkomsten
(inspraakavonden, werkgroepen)
Maatschappelijk organisaties:
• Bijeenkomsten
• Via (dorps-)verenigingen
* Dit is een weergave van de meest voorkomende thema’s

Wat nieuwe gemeente in toekomst beter kan doen
Inwoners:
• Luisteren naar inwoners, meer laten participeren
• Verbeteren in: Groenvoorziening, Afvalinzameling, Onderhoud wegen/
voetpaden
• Investeren in ouderen (woningen en zorg) en behoud van jongeren
(voorzieningen)
Ondernemers:
• Beter luisteren en meer betrekken inwoners en ondernemers
• Bedrijfsleven faciliteren (voorbeelden: startersloket, lokale ondernemers
voorrang bij aanbesteding, vergunningverlening sneller)
Maatschappelijk organisaties: Burger meer betrekken
Medewerkers: Burger meer centraal stellen / (echte) burgerparticipatie / eigen
initiatief inwoners en verenigingen faciliteren
* Dit is een weergave van de meest voorkomende thema’s

Waardering dienstverlening
Tevredenheid externe respondenten over dienstverlening is hoog:
gemiddeld 84%
Toelichting daarop:
Inwoners:
• Er wordt adequaat gehandeld / vriendelijk
• Altijd een afspraak nodig / spontaan langskomen niet mogelijk
Ondernemers:
• Er wordt adequaat gehandeld
• Geen / weinig contact gehad
Maatschappelijk organisaties:
• Worden serieus genomen, goed contact, goede communicatie
* Dit is een weergave van de meest voorkomende thema’s

Pop Ups

Reeds georganiseerde Pop-Up bijeenkomsten

• Basisscholen en Mansholt College
• Herinrichting ‘t Zandt
• Bijeenkomst Energietransitie/-visie

• Jeugd (Flits)
• Culturele/toeristische ondernemers Appingedam
• MT’s ADL
• Energievisie Borgsweer
• Vernieuwingsnetwerk
Nog geplande Pop-Up bijeenkomsten: LTO en ondernemers Loppersum
18-4-2019
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Resultaten pop-up gesprekken
Aardbevingen de Baas
• vooral inzetten op het laten zien van een leefbaar en mooi gebied: mooie openbare
ruimte met meer groen, parkachtige inrichting + bankjes om uit te rusten (wens
jongeren!)
• oog voor cultuur en historie houden bij het kiezen van aanpakken van veilige huizen:
voorkom verdwijning karakter dorpen en wijken. Geen authentieke woningen
afbreken
• neem regie en zorg als gemeente voor de inwoners met tempo, standvastigheid en
gelijkwaardigheid
• kom met simpele oplossingen zonder dat daarbij het geld verdampt in instituten
(bijvoorbeeld leegstaande woningen ipv wisselwoning en starters meer kansen
bieden)
• vraag daarbij vooral wat de inwoners zelf graag willen: ze willen inspraak!
• draag bij aan een goede samenwerking met inwoners, treed op als gelijkwaardige
partner, ga op zoek naar en investeer in de saamhorigheid van gemeenschappen.
Zorg niet alleen voor stenen.
• vertrouwen is verloren in de overheid en Eemsdelta moet investeren om dat te
herstellen
• koppel versterking aan energietransitie
18-4-2019
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Resultaten pop-up gesprekken
Meer mensen aan de slag
• Betrek de doelgroep
• Heb voldoende en goede kennis van wie in de uitkering zit, wat ze kunnen en mogen,
maar ook wat hen belemmert is een fundamentele start in het proces naar participatie.
• Decentraliseren van Fivelingo biedt daarbij meer mogelijkheden: medewerkers hebben
kennis nodig van het gebied en de context waarin mensen wonen en leven.
• Maak het werken lonend.
• Zet meer in op vrijwilligerswerk als opstap naar betaalde arbeid.
• Opleidingen meer laten aansluiten op het aanbod in de regio, investeer daarbij met
name in BBL en BOL gerichte doelgroepen. Niet alleen jonge mensen, ook de oudere
generatie verdient een omscholing.
• Koppel de werkzaamheden van de versterking aan de mensen die werk zoeken of een
bestaansrecht in dit gebied hebben als (kleine) ondernemer. Zoek oplossingen bij
aanbestedingseisen om dit mogelijk te maken.
• Investeer ook in een betere ontsluiting van de regio om mensen aan het werk te helpen
(bijvoorbeeld een busverbinding naar de Eemshaven). Geef medewerkers meer ruimte
en mandaat.
18-4-2019
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Resultaten pop-up gesprekken
Binden jongeren, voorbereid op minder mensen
• investeer in sport, werkgelegenheid, kleur, horeca/uitgaansgelegenheid,
speelplekken/speelhal en geef langere licenties voor de jeugdsoos.
• behoud het basisonderwijs en voorzieningen.
• nieuwbouw en scholen trekken jonge gezinnen.
• voorkom verdringing arbeidsmarkt door buitenlandse medewerkers.
• investeren in betaalbare starterswoningen, goede ontsluiting in het openbaar
vervoer.
• jongeren willen ook activiteiten voor ontmoeting en muziek. Koppel dit door
bijvoorbeeld jongeren zelf de ruimte te geven en meer te investeren in
festivals langs de kust en zeedijk.
• behoud de kindergemeenteraad.
• zet mensen op dit vraagstuk met kennis en kunde.
18-4-2019
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Resultaten pop-up gesprekken
Toekomstbestendige zorg & ondersteuning
•
•
•
•
•
•
•

Kom met innovatieve oplossingen in de zorg van de toekomst
Ga de geldstroom achterna; waar gaat het geld in de zorg naar toe…
Meer organiseren voor ouderen, houd ze actief
Zorginstellingen openhouden of voorziening behouden
Samenwerken met zorgcoörperaties en bewonersinitiatieven
Bereikbaarheid ziekenhuis verbeteren
Investeer in levensloopbestendige huizen, maak kangoeroe woningen mogelijk
(geld en vergunningen) maar ook appartementen
• Investeer in eerstelijnszorg, minder management en tekort personeel
aanvullen ism opleidingen.
• Combinatie jong en oud
• Zorg voor goede data
18-4-2019
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Resultaten pop-up gesprekken
Duurzaamheid en energie
•
•
•
•
•
•

Thema leeft weinig bij inwoners en heeft geen prioriteit
Visie voor 25 jaar voor hele gebied, maar ook maatwerk of voor 5 jaar?
Groningen is niet stopcontact voor Nederland: wie betaalt?
Energie uit restwarmte, golfslag, wind, zon of juist kernenergie onderzoeken?
Niet vol zetten met windmolens (wel lage en dan kleinschalig) of een park?
Over zonne-energie overeenstemming (wel punt is landbouwgrond en wie is
eigenaar) over windmolens (vooral hoge) verdeeldheid
• Men wil blijven meepraten en –beslissen ook over de lange termijn
• Biedt gunstige en laagdrempelige subsidies
• Aanschaf en gebruik elektrische auto’s en fietsen stimuleren
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Resultaten pop-up gesprekken
Toerisme & Recreatie
• Koppel Toerisme & Recreatie aan evenementenbeleid en laat de steden en/of
dorpen daarin van elkaar leren (Unesco Werelderfgoed Waddenzee, Delfsail,
Pinksterfeesten en fietsroutes)
• Borg de historische kenmerken van het gebied en zet in op goede promotie.
• Maak de gemeente Eemsdelta aantrekkelijk voor (toekomstige) inwoners.
• Sporten en spelen zijn belangrijke onderwerpen voor de inwoners
(buitenzwembad en een schoner Damsterdiep).
• Stimuleer en ondersteun inwoners in de aanpak van achtertuinen die grenzen aan
historische of toeristische trekpleisters.
• Verbeter de routes en bewegwijzering van toeristische plekken.
• Zoek verbinding met de wateren in buurgemeenten op het thema Toerisme.
• Horeca en overnachting moet onderscheidend zijn, aansluiten bij identiteiten
(cultuurhistorisch Appingedam, maritiem Delfzijl, landelijk Loppersum), zoals opof aan het water, overnachten in monumentale gebouwen aan ‘t water of rondom
een wierde.
• Meer aandacht voor vaarrecreanten met behulp van nautische kennis (bv
verbetering verbinding met Schildmeer).
18-4-2019
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Dit heeft geleid tot….

De contouren van een Visie voor Eemsdelta met vijf kernwaarden
Betrouwbaar
Dichtbij
Innovatief
Ondernemend
Lef

➢Dit vraagt andere rol van de overheid
➢Investeren in competenties, houding en gedrag van raad, bestuur en medewerkers van de
nieuwe gemeente
➢Visionaire voorbeeldfuncties
18-4-2019
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Annet Dijkema
Antoinet Gessel
Daniëlle van Eijk
Jolanda Beereboom
Maaike Zoestbergen
Zwanet Mulder-Wilts
21

Programma
▪ Opening
▪ Opdracht en definitie besturingsfilosofie
▪ Aanpak kerngroep besturingsfilosofie
▪ Stand van zaken
▪ Vragen
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Samenhang

Visie:
waar staan we voor?

Dienstverlening &
Participatie:
Dienstverlening aan onze
inwoners, bedrijven en
instellingen

Besturingsfilosofie:
Wat voor organisatie
hebben we daarvoor
nodig?

18-4-2019
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Opdracht besturingsfilosofie

• Een uitgewerkte besturingsfilosofie op Onze
Nieuwe Gemeente Eemsdelta, in lijn met de visie,
en voldoende concreet om verder uitgewerkt te
kunnen worden tot een hoofdstructuur.
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Definitie

• De besturingsfilosofie is de wijze waarop een
organisatie wordt aangestuurd. De
besturingsfilosofie beschrijft de normen en
waarden waarmee de organisatie de missie, visie en
strategische ambities wil waarmaken.
• De besturingsfilosofie is de basis voor het
besturingsmodel.
• Besturingsfilosofie is een uitvloeisel van de visie en
sluit aan bij het dienstverleningsconcept.
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Uitgangspunten

• Redenerend vanuit één gemeente.
• Van buiten naar binnen.
• Past binnen uitgangspunten herindelingsontwerp
en –advies.
• Kwaliteit van dienstverlening staat hoog in ‘t
vaandel.
• Kort, bondig makkelijk leesbaar, gebruik maken van
beelden.
26

Uitgangspunten
Kort, bondig, makkelijk leesbaar, gebruik maken van beelden,
bijv:
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Aanpak besturingsfilosofie
Naast zoektocht op internet en literatuurstudie:
• Gezamenlijke enquête met Visie en Dienstverlening
• Werkbezoeken 4 organisaties (do’s & don’ts)
•
•
•
•

Gemeente Vijfheerenlanden (28-3)
Bernhoven Ziekenhuis (28-3)
Gemeente Groningen (3-4)
Gemeente Westerkwartier (12-4 )

• Input verzamelen:
•
•
•
•

Gezamenlijke MT’s (27-3 en 16-4)
Gezamenlijke colleges (4-4)
B-OR en OR werkplein Fivelingo en werkorganisatie DEAL (16-4)
Raadsklankbordgroep (17-4)

• Vervolgstap: vertalen input naar besturingsfilosofie
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Uitkomsten enquête
Wat zijn de belangrijkste principes voor de
vormgeving van de nieuwe organisatie?
•
•
•
•

Korte lijnen / niet te log
Transparantie
Inwoner centraal
Ruimte bieden aan expertise
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Tips & Tops werkbezoeken

•
•
•
•
•

Bestemming is dezelfde, de weg ernaar toe is anders
Neem de tijd voor een cultuurverandering
Groot verschil tussen zelfsturend en zelforganiserend
Aandacht voor overstijgende samenwerking
Resultaten directie helder krijgen
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Input van colleges
Wat zijn de belangrijkste richtinggevende principes
en welke bestuurskenmerken passen daar bij?
• Sociale werkgever
• Oplossingen vanuit de context
• Opgave gestuurd volgens heldere hiërarchische lijnen
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Input van MT
Wat zijn de belangrijkste richtinggevende principes
•
•
•
•
•
•
•
•

Opgavegericht en i.c.m. gebiedsgericht werken
Ideeën vanuit samenleving inbedden in organisatie
Besturingskracht benutten (lobby)
Sociale economische ambities in regio deels waarmaken als
werkgever
Aantrekkelijke werkgever zijn
Sturen op workload en niet op inhoud
Wie het weet mag het zeggen (niet de hiërarchie)
In-en uitbesteden (zoveel mogelijk zelf en minder bestuurlijke
drukte)
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Input van MT
Wat zijn de belangrijkste richtinggevende principes en
welke competenties vergt dit?
•
•
•
•
•

Omgevingssensitiviteit
Faciliterend leiderschap
Samenwerkingsgericht
Efficiënt, effectief en beheersbaar
Daadkrachtig en resultaatgericht

• Wat zijn dan uitgangspunten voor bestuur en
organisatie?
• Talentontwikkeling, houding en gedrag, goed
werkgeverschap en onderscheidend en aantrekkelijke
werkgever.
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Input van MT 16-04-2019
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Input van (B)OR 16-04-2019
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Vervolgstap

Vertalen input naar besturingsfilosofie
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Vragen Raadsklankbordgroep

▪ Welke input willen jullie de kerngroep Besturingsfilosofie
meegeven ten behoeve van de besturingsfilosofie voor onze
nieuwe gemeente Eemsdelta?
• Waar moeten wij bij de Besturingsfilosofie zeker aandacht aan
besteden om aan te sluiten bij wat leeft bij de inwoners?
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