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SMGen in pelsoon'hetvolgendeondeÍuw aandacht
vandegemecnte
van05-01-201
I in Gemeenten:euws
enop lntemet
1. Bltkens eenbekendmaking
plaatsoverdeconceptToekomstvisie
Lochcm2030.Vcrder
vindtop l7-01-201Ieen.aadsdebat
wordtvermeld dathetraadsvoontel
m€t dit conceptvanaf05-0I 20I I op Intemetstaatendatdeze
zijn via de publi€ksbalies.
VooÉfgaande
aanhetraadsdebat
stukkenvanafdiedatumook beschikbaar
eentoelichlingwordengegeven.
zal voorbclangstellenden
en raadsleden
Overigens
wordt in hetGemeentenieuws
van05-01-201I en l 2 0 l -2011 nielsoveÍdeze
gemeld.
Toekomstvisie
enbehandeling
daarvanin dekomenderaadsvergadering
2. Bij nar.raag
vaneenraadsvoomtel
op Intemet-is SMG echtermeegedeeld
-wegenshetontbreken
is en dateendergelijk voorstelvoor hetraadsdebgt
van I 7-0| -201l
dater nu nog geenraadsvoo.stel
ook nietzal wordcnaangeboden.
vanhetconceptblijkt daihetgaatom eendocument
3. Bij kennisneming
mct dc tilel "Hoofdlinen
Lochem2030". Volgenshetdocum€nt
vandetoekomstvisie
bevathetdegcwenste
visieop
gekozen.
hoofdlijneninclusieldekeuzesin opgavenenkandaameenaderrichtingworden
Nadatin
januarieerstekeuzeszrjngemaaktzal degekozenrichtingin meerdetailen metdeconsequenties
nadeÍwordenuitgewerkt,
aldushetdocument.
Dit zal dangebeuren
in eenraadsvergadering
in mààrt
20 11 ..
4. Blijkensde raadsagenda
zal -andersdanin de bekendmaking
verm€ld-nietalleeneenraadsdebat
plaatsvindenmaarzal doorde raadook beslistwordenoverdehoofdlij.envandeToekomstvisie
(in
hetbesluitnemend
deelvande vergadering).
De raadsvergadering
van I 7-01-201I is danook vanzeer
grootbelangnu b;j devaststclling
vandedefinit;eveversievandetoekomstvisie
in maartderaad
uiteraardgeachtwordtniet af te wijkenvanhaarbesluitop hoofdlijnenvan I 7-0I -20I I .
5. ln afwijkingvandenormaleprocedure
bij belangrijke
agendapunten
heeftvoorafgaànde
aande
plaatsgevonden.
geval
raadsvergadering
van l7-10-201IgeenÍondetafelgesprek
In dit
vindtinwinnen
vaninfoÍmatie.debatenbesluitvorming
doorderaadderhalveop dczelldedatumin éénvergadering
plaatscn wordtbovcndi€ngcenmogelijkheidgeboden
aandeburgerom zijn visiete gevenop hel
concept.
Op geenenkelew;jzeis informatieverstrektwaaromvandegebruikelijkeprocedurc
wordt
algeweken6. Voorafgaande
aandebesluitvorming
hccftop 25-l l-20I0 een"interactieve"
startbijeeni<omst
plaatsgevonden,
waarinvoorlichtingis verstrektcn burgcrsenb€langenorganisaties
aandehandvan
voorafgeformuleeÍde
trendshunoplallingennaaÍvoÍ€nkondenbrengen.Ook is blijkenshet
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documentin novemberen de eersÍehelft van decemberop anderewijze input voor dcze
hoofdliinenvis;everzameld.Overigensontbreektin het docum€nte€n verslagvan deze inbreng.
alsmedeeenreàctieop die inbrcng.
7. Op grond van de lnspraakvcÍord€ningLochem beslisteenbestuursorgaan
-in dit gevaldus de raadofinspraak wordt verleend bij de vooÍbereidingvan gemeentelijk
t.a.v. zijn eigenbevoegdheden
beleid.Volgens de verordening is op inspraakde procedue van aldeling 3.4 van de AlgemenewcÍ
van toepassing,maar kan de raad in incidentelegevalleneenafwijkendeprocedure
bestuursrecht
vaststellen,
Volgensd€ toelichtingbij de veÍordeningmoct inspraakonderscheidenworden van andere
te wendenzoa's het spreekrechtbrj
mogelijkhedendie men hee[I om zich tot hct gemeentebestuur
van
vergaderingen,schÍijvenvan brievene.d. en dient inspraakook te worden onderscheiden
interactievebeleidsvormiog.
8- ln dit geval wordt geengelegenheidgebodentof inspnak. Hel is echlergelet op de strekkingvan de
zoalsgeformuleerdin de Nota burgerparticipatieinspíaakverordening
en de uitgangspunten
vastgestelddoor de raadop 06-l0-2008- volstrell ondenkbaardat dc mogclijkheid tot inspraaknujuist
woÍdt onthoudenbij eenvan de belangnjkste,zo niet hét belangrïkstebeleidsvoomemendat de raad
kenÍ. namelijk het vaststellenvan eentoekomstvisie.l)it is deste emstige.gelet op het gebrckkigeen
interactievebeleidsvormingen het ontbrekenvan spreekrecht
beperktekaraktervan de plaatsgevonden
getuigt
van eenhoogstonzorgvuldigebesluitvo|ming.
Dit alles
tijdens €en rondetafelgesprek.
Ook hier ontbreektiederetoelichting waarom geengelegenheidtot inspraakwordt geboden.
9.- Volgens vastejurisprudentjezijn beslissingenomlrent hetgeenobject is van inspraakvatbaarvoor
bezwaarcn beroep;ook neemtde jurisprudentie aandat dergelijkebeslissingenimpliclet worden
genomenindien inspÍaakstilzwijgendachterwegewordt gclaten.lndien een dergelijk bezwaarof
beroepslaagt hetgeenin dit geval z€erkansnjk moet worden geacht-heeft een dergelijke
Toekomstvisie,in ieder gevaljuridisch, geenenkelebeiekenis,aangeziendeze,gelet op de
onzorgvuldigeen gebrekkigetotstandkoming,in Íechteniel mag worden aangevoerdter
onderbouwingvan verdereb€sluitenzoalsdie op gÍond van dc Wet ruimtelijke ordening.
mogenrvij u dan ook verzoekenin de kom€nde.aadsvergadering:
Gelet op het bovenstaande
-A. het conceptterug te zendenaanh€t coliegevoor adviesen het doen van een raadsvoorstel;
-B. te bepalendat in de procedurealsnog-voordateenofmeer besluitenworden genomenmogelijkheidtot inspraakwordt geboden,bij voorkeurmet loepassingvan de procedurevan afdeling
3.4 van de Algemenewe1besluursrecht;
-C. niet in debatte gaanen zich te beperkentot het inwinnen van jnformatie en in ieder geval geen
besluitte nemenomlÍent de hoofdlijnen van de Toekomslvisie;
-D. indien u meenttoch in debatte moetengaanen/ol-eenbesluit op hoofdltnen te moetennemen,in
ieder geval daarbii de kanttekeningte makendat hct om cen voorlopig standpuntgaal en dat u zich de
vrijheid voorbehoudtlater in de proceduÍehierop teÍug te komen indien de inbrengin de komende
inspraakprocedure
u daaÍtoeaanleidinggeeft.
Vooruitlopendop een inspmakprocedure
worden in een bijlage al enkeleopmerkingengemaakt.
lloogachtctul,
/-
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Ênkele voorlopieeoomerkinecnt.a.v. conceotHoofdliinen ToekomstvisieLochem 2030
-Onduideliik is wie de opsteilerszijn van het concept.Ook is niet duidelijk ofhet collegevan B&$
het conceptonderschrijft,nu gecn raadsvooÍstelvoorhandenis.
-Er wordt geeninzicht gcgevenin het verloop van de procedure.
(binn€n het collegespeciaalverantwoordeliikvoor o.a. v;sieontwikkelingen
-De burgemeester
kondigt bcgin 2007 al aan dat in datjaar gesta( zal worden met de ontwikkeling
burgerpa.rticipatie)
van cen toekomstvisie-Daar is tot voor kort echtern;etsvan terechtgekomen.Wél zijn inmiddels
helaaszonderenigetoekomstvisie-al belangrijkebesluitengenomenzoalsvaststellingEtalageplan,
aankoopgrondenLochem-Oosten Diekink. Nu moet plotselingmet grote
bouw nieuw gemeentehuis,
worden
vastgesteldzonderdat hiervoor de nodigetijd wordt genomencn
vaan eentockomstvisie
zonderdat er gelegenheidis voor inspraak.Tn het conceptnoch in een madsvoorstelwordt een
toelichtinggegeven,laat staan verantwoordingafgclegdomtrcnt dezehoogsl ongelukkigcplanning.
-Van een realistischeinteractievebel€idsvo.mingis geensprakegeweest,nu darvoo. ve€l te weinig
tijd is uitgetrokkenen de discussiebovendienmoestworden gcvoerdop basis van een aantalvagc
Bovendienhad de "interaclieve"
trendsin plaatsvan eenaantalmogelijke toekomstscenario's.
(
inÍbrmatiefkarakter
overigensmet nameover mondialeen
biieenkomstvan 25-l l-201I vooral een
gelegenheid
voor eenreële discussieorcÍ
landelijkeonfwikkelingen)en was er niel ofnauweliiks
relevantelokale onderweryen.
-In het conceptwoÍdt geenmelding gemaaktvan -en/of een relatiegelegdmet- eerderc gemeentelijke
visiesen rcacliesvan burgcrscn organisaties, zoals de visie "Lochem aan de bal". dc Structuurvisie
of
"Wonen en weÍken 2007-2015"en het rappo.t van SMG "[,ochem, GroeneGraafschapsg€meenÍe
GelderseGrocigcmeente".
-Volgens het conceptzou er een breedgedmgm wens zijn om voonl niet te krimpen. Dit wordt echter
in hct gchccl niet onderbouwddoor middel van een venlag van inSekomenreacties.
.-Ter voorbereidingvan de tockomstvisieis eerderal eenko(e schetsgemaaktwaarin door een
werkgÍoeponder leiding van de burgemeester
verschillendealtemalievemodellenzijn gepresenteerd
(Bijlage flestuursakkoord2010-2014). Ondercheid is gemaakttusseneen behee.smodel,waarbij
krimp wordt geaccepteerd,
een consolidatiemodelwaarbij de gemeentczich inzel om het aantal
inwonersvan 33-000op p€il te houdenen eenontwikkelnodel waarbij de gemccnteondanksde
kfimpproblematiekkiest voor een sprongvoorwaaÍtsen streeftnaareen inwonertalvan 40.000.
ln hct conccptslaatgroei centraal.Derhalvewordt kennelijk implici€t gekoz,envoor het
ontwikkelmodel.HieroveÍ dient echterduideliikheidte worden vcrschafl.lemeernu dat model veel
verder gaatdan het consolidatiemodeldat volgensbet conceptbrcedgedragenzou wordenvan groe'.
-Helaaswordt geenenkel inzicht gegevenin de negatieveruimtelijke consequenties
-Er wordt geheelvoorbij gegaanaan beperkingenvoor Lochem die voo loeien uit beleid van hogere
overhcdcnzoalsb.v. g€formuleerd in de StrucluurvisicGelderland2005.

