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Rapport goede basis om te werken aan stabiel bestuur in 

Zutphen 
 

Op 8 april kreeg Wim Dijkstra de opdracht van college van b&w en Presidium als 

bemiddelaar te werken aan een duurzame werkverhouding in politiek/bestuurlijk Zutphen. 

Vandaag presenteert hij zijn rapport met bevindingen. Rolbewustzijn en heldere 

procesafspraken vormen hierin een rode draad.  

 

Bemiddelaar Dijkstra heeft met alle raadsfracties gesproken op basis van vijf  stellingen gecentreerd rond 

mogelijke oorzaken: bestuurscultuur, te verwachten hoofdpijndossiers, leiderschap, ondersteuning door 
ambtelijk apparaat en onverwerkt verleden. Dijkstra: “Al snel werd duidelijk dat iedereen zich vol overgave 

wil inzetten voor de stad en dat er wel enkele lastige dossiers liggen, maar dat niemand verwacht dat dit tot 

problemen kan leiden. Dat er waardering is voor de ondersteuning van het ambtelijke apparaat. De kern zit 
vooral in leiderschap, bestuurscultuur en verwerken gebeurtenissen in het verleden. Ik vergelijk het met 

kluitjesvoetbal. Er is een naar binnen gekeerd politiek bestuur, waar scheidsrechter en coach met moeite de 

formele spelregels kunnen handhaven.” Wat betreft leiderschap geeft hij aan dat het natuurlijk leiderschap in 
de raad de afgelopen jaren is verdwenen. Met betrekking tot bestuurscultuur wijst Dijkstra op onduidelijkheid 

over de rol die verschillende partijen hebben.   

 

Aanbevelingen 
Dijkstra beschrijft dat sommige fracties zo snel mogelijk een meerderheidscollege willen vormen en de 

80/100 discussie over de aanstelling van wethouders willen heropenen. Terwijl andere fracties juist de nadruk 

leggen op nieuwe vormen van werken en dat een meerderheid dit minderheidscollege steunt. Dijkstra: “Juist 
daarom adviseer ik eerst een aantal stappen te zetten, zodat de spelers hun juiste positie in het veld kunnen 

innemen. Daarna is de wedstrijd weer te hervatten." Dijkstra doet hiervoor diverse aanbevelingen. Zoals 

meerdere gesprekken voeren tussen steeds twee of meerdere partijen. Daarnaast stelt hij de coalitie voor om 
alsnog een debat te voeren over het collegeakkoord. Tot slot stelt hij voor dat college en raad een nieuwe 

manier van werken introduceren, die evenwicht biedt tussen dichtgetimmerde voorstellen en vrijblijvende 

procesvoorstellen. 
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