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Toekomstbestendig Bronckhorst

Ontwikkelingen:
• Demografische ontwikkelingen

• Terugtredende overheid

• Minder financiële middelen

Doel:
Ontwikkelingen begeleiden (niet bestrijden)

Bronckhorst blijft een gemeente waar het goed 
wonen, werken en recreëren is. 

Zorg voor kwetsbaren is gegarandeerd.



Proces

• Bijeenkomsten inwoners / verenigingen en 
organisaties, digitaal inwonerpanel

• Informatiebijeenkomst 7 september 2011

• Visie vastgesteld door de gemeenteraad 
27 oktober 2011

• Uitwerking visie door college

• Voorstellen in de Perspectiefnota: 
Gemeenteraadsvergadering 21 juni



Visie TBB

Doel: goed wonen, werken, recreëren.

• “Krimp” begeleiden: Inzetten op kwaliteit

• “Vraag” centraal

• Zorg voor kwetsbaren (“loslaten doelgroepen”)

• Meer ruimte voor eigen kracht en verantwoordelijkheid

• Niet beheersen/controleren maar: mogelijk maken

• Verbinden

• Gebiedsgerichte benadering

• Duurzaam en efficiënt



Visie in 7 onderdelen

• Algemene visie

• Thema Zorg en Welzijn

• Thema Kindvoorzieningen

• Thema Maatschappelijke Accommodaties

• Thema Ruimte

• Thema Economie

• Thema Organisatie en Dienstverlening



Keuzes maken

Keuze om het ene wel te doen, betekent iets 
anders niet meer doen

Iedere keuze betekent ontevreden mensen

Niet mogelijk om iedereen tevreden te 
stellen

Keuze op basis van inhoudelijke afwegingen

Vanavond: meer inzicht geven in de 
afwegingen van het college



Kracht samenleving

• Terugtredende overheid betekent nieuwe 
rol van de gemeente: laat meer over aan 
de samenleving

• Nieuwe rol voor de burger, kracht van de 
samenleving wordt benut

• Gemeente als verbinder



Voorstellen
(organisatie en dienstverlening)

• Verbinden: Achterhoek Connect

Gemeentelijke organisatie

• Deregulering: minder regels

• Digitalisering van de dienstverlening

• Gemeentelijke organisatie: 19 fte



Gebiedsgericht

• Wat is er in de gebieden? 

• Volgen van ontwikkelingen: signaleren!

• Welke mogelijkheden en kansen zijn er?

• Oproep tot samenwerking

• Wie: inwoners, 
dorpsbelangenorganisaties, verenigingen 
en maatschappelijke organisaties

Kijk, denk en handel gebiedsgericht!





Wie besluit?

College heeft keuzes gemaakt =

Voorstel aan de gemeenteraad

Gemeenteraad beslist uiteindelijk



Proces na vanavond

• Voorstellen (Perspectiefnota 2013) ligt nu 
bij de raadsleden

• Commissievergadering 30 mei: inspraak

• Commissievergadering 7 juni: bespreken

• Raadsvergadering van 21 juni: besluiten

• Na besluit door de raad: uitvoering



Toelichting voorstellen thema’s

Kruis en PloegRuimte en Economie

RaadzaalMaatschappelijke 

accommodaties

Haas en BengelZorg en welzijn

Kindvoorzieningen

RuimteThema’s


