16 maart 2022
We stoppen
De stichting De Transparantie stopt ermee. De menskracht begint te slijten en een nieuwe
gemeenteraad en college kunnen hun voordeel doen met de zaken die we in ons bestaan
hebben gepubliceerd. Een mooie start voor een toekomst zonder Transparantie. We hebben
nog wel een paar adviezen:
DRU
We schreven vaak over onze zorgen rond het DRU complex. En die zorgen zijn gebleven. Het
megalomane complex blijft als een financiële molensteen om de nek van de burger hangen.
Grote pretenties leiden tot hoge verliezen, ieder jaar weer. Welke nieuwe plannen en structuren
er ook bedacht worden, ze kunnen niet verhullen dat het nooit rendabel zal worden. Ook na
Corona tijd niet.
Ons advies: Houd het Poortgebouw open, met de zaal, bibliotheek en restaurant er in. Sluit alle
andere gebouwen en open ze alleen als er een reëel, kansrijk, onafhankelijk en eerlijk zakelijk
plan onder ligt. Zoals het van het begin af aan had gemoeten.
Externe inhuur
De laatste jaren publiceerden we ook veel over de omvangrijke inhuur van extern personeel.
Vooral in het sociale domein waar hoog betaalde adviseurs werk deden waar wij niet achter
konden komen. Het landelijke probleem met jeugdzorg was ook hier duidelijk zichtbaar in de
vele bureaus en bedrijven die er een taak en inkomen in vinden. Ons advies: Beantwoord de
vraag naar nut en kwaliteit. Controleer het resultaat en maak dat inzichtelijk, ook voor de
buitenwacht.
Personeel
De vraag rees ook of er niet meer moet worden geïnvesteerd in kennis en opleiding van de
eigen ambtenaren. Daar is geld genoeg voor als er paar dure maar vage adviseurs minder
worden ingehuurd. Ons advies: Zorg voor meer eigen deskundigheid in de organisatie zodat er
minder externe krachten moeten worden ingehuurd.
Transparantie
Over de openheid van de gemeente valt ook niet veel positiefs te melden. Het werd de laatste
jaren beleid om documenten te verstrekken in een digitale vorm die niet bewerkbaar was,
anders dan door over te typen. Terwijl die documenten er wel waren in een vorm waarmee we
uit de voeten kunnen. Onnodige moeilijk doenerij, om het ons moeilijk te maken. Ons advies:
Wees niet bang voor openheid en transparantie. Juist door geheimzinnigheid ontstaat argwaan
en afstand. Werk aan vertrouwen in de politiek.
Tegenkracht
De lokale politiek blijft een zorgelijke zaak. Het duale stelsel is in de gemeenteraad een illusie
gebleken. De coalitie blijft leidend, de oppositie is lijdend en zit in een nutteloze rol de vier jaar
uit tot de volgende verkiezingen. Nu ook de pers verdwenen is uit de raadszaal is er van enige
tegenmacht geen sprake meer. Er ligt een mooie taak voor de nieuwe raad en college om
democratie tot nieuw leven te wekken. Om te beginnen door meer transparantie. Organiseer
tegenkracht door vaker de burger te betrekken bij onderwerpen en de te maken keuzes.
Tenslotte
Wij danken al onze lezers. En onze donateurs die onze verliezen behapbaar hielden.
Wij wensen alle inwoners van Oude IJsselstreek geslaagde verkiezingen met een uitslag die
een goede toekomst schept. En een ieder veel geluk en kracht in deze verwarrende tijden.
Het bestuur

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u nws@detransparantie.nl toe aan uw adresboek.

