
 

Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 29 januari 2009 
 
Onderwerp: Ontwikkelingsplan "De duale fabriek" 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het ontwikkelingsplan vaststellen. 
2. Het presidium en de raadsgriffier opdragen de uitwerkingspunten voor raad/presidium/griffie 

in te vullen, in goede samenwerking met B&W en directie/management/organisatie. 

 
Inleiding 
Op initiatief van het raadspresidium startte lente 2008 een bezinningstraject op het functioneren van duale 
stelsel. Daarin hebben gemeenteraad en college van B&W ieder hun eigen rol, en tegelijk de 
gezamenlijke opdracht voor één goed gemeentebestuur. Oogmerk van het traject zijn richtinggevende 
ideeën voor een vernieuwingsproces. Het resultaat van het traject moet zijn dat er (citaten uit opdracht 
aan interim-griffier:) "visie en kaders liggen voor een geïntegreerd samenspel van de inwoners, 
gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie, zodat de doelen van de gemeente Oude 
IJsselstreek tot volle ontplooiing kunnen komen". Een specifiek vooraf genoemd aandachtspunt daarbij is 
"de organisatie en formatie van de griffie". 
 
Meetbare effecten 
Mede dankzij constructief en productief samenspel: 
- hogere waardering van burgers voor gemeentelijk beleid (conform doelstelling programmabegroting); 
- hogere waardering burgers voor de gemeenteraad en het college (conform doelstellingen 

programmabegroting); 
- minder bezwaren in procedures. 
 
Toelichting 
Aanleiding voor het Raadgevend Beraad waren vraagtekens over het functioneren van het duale stelsel in 
Oude IJsselstreek. In dat stelsel moet de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging een (h)erkende 
positie hebben tussen het college van B&W en de bevolking. Daarbij is het er bewustzijn, dat niet in de 
laatste plaats de ambtelijke organisatie van betekenis is om een goede rolverdeling tussen de 
bestuursorganen te helpen bewerkstelligen. Het raadspresidium stelde bovendien het rapport van de 
lokale rekenkamercommissie over planning & control in handen van het Raadgevend Beraad. 
Om dit alles te heroverwegen stelde het raadspresidium een Raadgevend Beraad in. Aan het beraad 
namen op persoonlijke titel deel: de burgemeester, vanuit elke fractie twee personen (waaronder de 
fractievoorzitters), twee wethouders, twee ambtelijke managers, drie ambtenaren vanuit de vakgebieden 
communicatie, beleid en planning & control, de griffiemedewerkers en vier inwoners met een achtergrond 
in plaatselijke maatschappelijke organisaties. De deelnemerslijst is ter kennisname gevoegd bij het 
ontwikkelingsplan, dat het Raadgevend Beraad na drie bezinningsrondes ter vaststelling aanbiedt. Het 
plan bevat een dertigtal uitwerkingspunten, dat in productie moet worden genomen. Hierop 
voortbordurend kreeg het ontwikkelingsplan de titel "De duale fabriek", met meer dan knipoog naar de 
Cultuurfabriek, die eind 2009 ook volop in gebruik zal zijn als Democratische Ruimte van Ulft. Het 
Raadgevend Beraad verzoekt aan gemeenteraad, college van B&W en directie om het ontwikkelingsplan 
vast te stellen en de voor de eigen geleding aangegeven uitwerkpunten over te nemen en uit te voeren. 
Het ontwikkelingsplan is het eindstuk van het Raadgevend Beraad, en het startstuk voor de uitwerking. De 
basisstukken kunnen bij de uitwerking worden geraadpleegd. 
 
Uitvoering 
De uitwerking van het ontwikkelingsplan geschiedt in fasen en loopt tot in 2010. De uitwerkingspunten 
scherpen in de eerste plaats de bestaande werkwijzen van de gemeente aan. Dat kan goeddeels met 
bestaande personele en financiële middelen. Indien er extra middelen nodig zijn, volgen daarover 
afzonderlijke kosten/baten-afwegingen en eventuele voorstellen. 
 
Namens het Raadgevend Beraad, 
J. van Urk MPM    J.P.M. Alberse 
interim-griffier    burgemeester 

 



 

De duale fabriek van Oude IJsselstreek is een gebouw. 
 
Om precies te zijn is het één gebouw. Vanuit dat ene gebouw werken gemeenteraad, college van 
B&W en ambtelijke organisatie samen vóór de samenleving. In de fabriek heeft ieder eigen 
bevoegdheden. Ieders rol in de productie sluit aan op die van een ander. Binnen de fabriek bestaat 
daardoor een levende politieke democratie. Op de werkvloer zorgen professionals dat de twee 
bestuursorganen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Die duale fabriek is een maatschappelijk 
gedreven onderneming. Ze werkt vooral ook samen mét de samenleving. Maar in de maatschappij 
vindt men de fabrieksmuren soms ondoorgrondelijk. Vanaf elke verdieping is de buitenwereld daarom 
snel bereikbaar. Boeren, burgers, bedrijven, bestuursleden en buitenlui hoeven de fabriek niet per se 
te betreden. De mensen van de fabriek komen naar je toe. Zo produceert de fabriek gemeentelijke 
bestuurskracht, met maatschappelijke veerkracht als grondstof. Daarvoor zijn er vier productielijnen. 
Communicatie zorgt ervoor dat we van elkaar weten waar we staan, wat we willen en wat we 
kunnen. Vervolgens knopen we de connecties aan die nodig zijn om in actie te komen. Of we 
daarmee succes hebben is een kwestie van evaluatie. Het aardige is dat deze productielijnen altijd 
daar langsgaan waar het nodig of nuttig is. Aldus lopen ze door tot in het buitengebied. En van daaruit 
weer terug. Hé... ligt daar niet een stuk van een oude brug op de oever? Laten we een andere brug 
bouwen. Een brug die een "bug" tussen burger en bestuur voorkomt. Een brug voor de democratie. 
Een brug die een band van vertrouwen schept tussen alle betrokkenen bij het gemeentebestuur. 
 
Op initiatief van de gemeenteraad lijnen we in 2008 voor Oude IJsselstreek opnieuw het samenspel 
uit tussen de inwoners, de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Een Raadgevend Beraad
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heeft zich daaraan gewijd en presenteert dit ontwikkelingsplan [en twee basisstukken die eraan ten 
grondslag liggen]. 
 
Dit plan is het bestek voor "De duale fabriek". Een naam met meer dan knipoog naar de 
Cultuurfabriek, die eind 2009 ook volop in gebruik zal zijn als Democratische Ruimte Ulft. 
Het plan biedt een beheerste ontwikkeling in fasen. De fundering is al in 2008 gelegd, daarna stijgt de 
lift omhoog. Opdat de nieuwe gemeenteraad in 2010 in de vide op de bovenverdieping aan de slag 
kan met een duidelijke visie op democratie. De uitwerkpunten zijn dus in de tijd weggezet. Ook zijn ze 
gelinkt aan de productielijnen. Groene uitwerkpunten zorgen voor de communicatie, gele voor de 
connectie, rode voor de actie en blauwe voor de evaluatie die bijdragen aan goed bestuur en goed 
beleid. Het ontwikkelingsplan is ambitieus. Daar is het Raadgevend Beraad zich terdege van bewust. 
Maar ambities zijn de gemeente niet vreemd. Bij de uitwerking van het ontwikkelingsplan zal het best 

                                                 
1 Deelnemerslijst Raadgevend Beraad is bijgevoegd. 



voorkomen dat punten wat anders of wat later uitgevoerd worden. Dat hoort bij een proces van 
proberen en ervaren, het hoort bij het bewustzijn dat een plan een besluit in een ontwikkelingsproces 
is. De deelnemers aan het Raadgevend Beraad hopen dat hun inspiratie u nieuwsgierig maakt. En zij 
verwachten niet meer, maar ook niet minder dan uw wil om het plan stap voor stap waar te maken. 
Dan ontstaat beweging, en dan is het mogelijk om bij de uitwerking maatwerk te leveren.  
 
In het Raadgevend Beraad waren er twee duidelijke invalshoeken. De eerste is, dat een duidelijk 
politiek profiel van fracties nodig is. De kiezer moet weten waartussen te kiezen is. Hier telt het 
primaat van de politiek. Burgers kiezen hun gemeenteraad, die vier jaar lang politieke keuzes maakt. 
Zonder last en ruggespraak, zoals de wet de vrije oordeelsvorming door raadsleden regelt. 
 
Maar het blijkt dat burgers en hun organisaties zich ook anders dan via politieke kanalen laten 
gelden

2
. Zij gunnen de democratie niet exclusief aan "de politiek", maar spelen zelf hun rol. Het 

omgaan met deze maatschappelijke democratie was de tweede invalshoek in het Raadgevend 
Beraad. Welke ruimte laat de politiek aan het publiek? Hoe smeed je coalities tussen burger en 
bestuur? Als raadsleden inwoners begrijpen, begrijpen inwoners dan vanzelf raadsleden? Wanneer 
spreken burgers en bestuurders elkaar aan of tegen? Hoe overtuig je of accepteer je elkaar van 
elkaars standpunt? Hoe benut je zoveel mogelijk creativiteit en slagkracht in en voor Oude 
IJsselstreek? 
 
Kortom, kunnen maatschappelijke democratie en politieke democratie elkaar versterken? Wacht, die 
vraag kunnen we beter anders stellen. Hoe kunnen maatschappelijke democratie en politieke 
democratie elkaar versterken? Want een tegenstelling tussen deze twee invalshoeken is ondoenlijk. 
Ze bestaan allebei. Het is de opgave ze te verenigen. Daarvoor kunnen we een groot verhaal 
schrijven. Dat doen we niet. We gaan gewoon aan de slag en ontdekken en ontwikkelen in de duale 
fabriek met elkaar de manieren, die werken in Oude IJsselstreek. Onze manieren binnen de deuren 
van de fabriek, daarvan merkt de burger buiten de deur, in de krant, aan de balie, of waar dan ook: de 
gemeente werkt! 
 

UITWERKPUNTEN VOOR SAMENSPEL SAMENLEVING - GEMEENTERAAD - 
COLLEGE - AMBTELIJKE ORGANISATIE 

coördinatie uitwerking door 
∆ burgemeester-secretaris-

griffier 

FUNDERING 
 [ gelegd in 2008 ] 
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raad/ 
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m/ 
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van 

B&W 
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punt 
voor 

directie/ 
MO/ or-

ganisatie 

   

in 
werking 

  

1 Eén plannings- en aandachtspuntenlijst voor de gemeenteraad. Is ingevoerd. 
Samenwerking tussen griffie en OO. Echte toezeggingen in vergaderingen 
ook opnemen en uitzetten. Ambtelijke input kan nog preciezer. Tussentijdse 
informatie college over belangrijke trajecten ook plannen. Presidium kan 
minder volgend zijn en lijst meer zelf gebruiken als instrument voor de 
raads(vergader)planning. 

   

   

in 
werking 

  

2 Selectie door het Actieprogramma Lokaal Bestuur van de VNG als één van 
de twaalf kerngemeenten voor proeftuinen burger-participatie. Aanmelding 
was i.v.m. sluitingsdatum gedaan door presidium. Oude IJsselstreek is 
geselecteerd uit 120 gemeenten. Het presidium heeft de gemeente 
ingeschreven voor drie proeftuinen: 
- de rol van de gemeenteraad; 
- de burgergerichte gemeente, van binnen naar buiten; 
- van burgerpanel tot burgerbestuur. 
Opzet: startbijeenkomst met gerichte uitnodiging aan leden van 
maatschappelijke organisaties en andere belangstellende burgers. 
Startbijeenkomst maakt duidelijk welke bestaande goede werkwijzen we 
hebben en willen uitbouwen, en welke experimenten passen bij onze 
gemeente/ gemeenschap. Met name genoemde opties in aanmelding: 
vormen van burgervisitatie (toetsing gemeente door maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en burgers), burgerjury (uitspraken van 
verdiepingspanels over concrete hangpunten) en burgerforum (algemene 
toetsing van gemeentebeleid bij algemeen publiek). Randvoorwaarde: 
eigentijdse betrokkenheid van dorpsorganisaties. De te ontwikkelen aanpak 
in Oude IJsselstreek voorzien van een herkenbare eigennaam™. In het 
vanaf 2009 begrote nieuwe werkbudget van de raad is rekening gehouden 
met kosten proeftuin, er kan ook beroep worden gedaan op VNG-

   

                                                 
2
 Zie: "Veerkracht en democratie, pleidooi voor een nieuw sociaal contract". Uitgave van de Vereniging van 

Gemeentesecretarissen, de Vereniging voor Bestuurskunde en het Huis voor de Democratie, 2008. 
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ondersteuning. Zie ook punt 19 over dorps- en wijkgericht werken. 

   

  
in 

werking 

3 Aanscherpen kaderstelling. Eerste slag is gemaakt in lopende trajecten voor 
beleidskaders. Griffie sparringpartner van RMO en andere 
beleidsambtenaren. Zie punt 12 t/m 15 voor verdere verbetering. 

   

   

in 
werking 

  

4 Flexibeler en meer extern gericht vergaderschema gemeenteraad in 2009. Is 
ingevoerd door presidium na fractieconsultaties. Zie de al vastgestelde 
maandplanning voor 2009. Aandachtspunten nog: 
- spreekrecht van het publiek niet pas vermengen met politiek beraad in 

commissie- en raadsvergaderingen, maar hier vooraf in voorzien op 
flexavonden; 

- werkbezoeken voorzien van gevolgtrekkingen, soms is daarvoor 
inhoudelijke voorbereiding van werkbezoek nodig. 

   

   

in 
werking 

  

5 Goed klimaat in en rondom de raad. Belangrijk om politieke 
meningsverschillen collegiaal uit te vechten. Aan gewerkt in VIP-tent 
Olympia's Ronde, seizoensstart met kwartet, raadsreis Straatsburg, afsluiting 
raadsexcursie bij Mien Ruys. Doorzetten in volgend jaar.    

   

in 
werking 

  

6 Debat in de raad. Oefenvergadering gehouden In Sinderen met een vak 
R(aad) en een vak C(ollege), met staande spreek- en interruptie-microfoons. 
Tweederde van de raadsleden/fractieassistenten/partijleden wil dit voortaan 
altijd of meestal zo doen (bij besluitvormende raadsvergaderingen). Kan 
vanaf ingebruikname Cultuurfabriek. Faciliteiten conferentieruimte daar 
zullen dit mogelijk maken. Zie verder punt 18. 

   

   

in 
werking 

  

7 Evaluatie rekenkamercommissie. Overleg tussen presidium en 
rekenkamercommissie is geweest en mondt uit in raadsvoorstel over wijze 
van voortzetting in rest raadsperiode (zie overigens punt 22). 

   

   

in 
werking 

  

8 Meer inhoudelijke ondersteuning en begeleiding door de griffie. 
Efficiencywinst is bereikt door uitbesteden raadsnotulen, gebundelde 
toezending van alle stukken voor een raadscyclus en niet langer dubbele 
aanwezigheid griffiepersoneel bij commissie-vergaderingen. Tevens is 
afspraak in uitwerking dat afdeling OO voorportaal voor aanleveren volledige 
raadsdossiers is. Eén en ander kan via natuurlijk verloop op griffie plm. ⅓ 
arbeidsplaats besparen. En is kans voor kwaliteitsontwikkeling griffie voor de 
ondersteuning en begeleiding van het raadswerk. Hiertoe heeft interim-
griffier aan het presidium voorstel gedaan voor opbouw griffieformatie 
(bijgevoegd). Besluit daarover door presidium na advies P&O. 

   

   

in 
werking 

  

9 In begroting 2009 is toereikend werkbudget gereserveerd voor activiteiten en 
kwaliteitsontwikkeling van gemeenteraad/griffie. Het is een begrotingsraming 
op basis van reële aannames. Presidium is voor 2008 akkoord gegaan met 
budgetoverschrijding ivm doorontwikkeling raadswerk. Vanaf 2009 moet 
ook/juist de raad binnen het eigen budget opereren. 

   

   

voortouw   

10 December 2008: presidiumbesluit over wijze van notuleren plenaire 
raadsvergaderingen in 2009 e.v. Schriftelijke verslaglegging is tot en met 
2008 uitbesteed, met tevens een proef in 4e kwartaal met geluidsverslag van 
raadsvergaderingen via website. Daarnaast is eenmalig een proef gedaan 
met video-verslaglegging (oefenraad). Wat wettelijk mag is: enkel 
besluitenlijst in combinatie met digitale opname. Afwegingspunt daarbij is de 
raadpleegbaarheid later voor bijv. raadsenquêtes/onderzoeken. Het is ook 
een kostenafweging. 

   

   

 voortouw  

 
burge-

meester 
 

11 Instellen "fabrieksteam" voor begeleiding uitwerkingspunten. Samenstelling: 
burgemeester, een handvol gedreven/bedreven politici, een MO-lid en de 
raadsgriffier. Aldus voeding en betrokkenheid uit raad verzekeren en 
evaluatiemomenten inbouwen (en daarbij externen betrekken). Het 
fabrieksteam begeleidt het uitwerkingsproces tot aan de raadsverkiezingen. 
Tevens zal het fabrieksteam de verder te overwegen stellingen van het 
Raadgevend beraad (basisstuk 2) oppakken en zonodig van voorstellen 
voorzien: 
- burgerinitiatiefrecht (blijken flexavonden en proef Raadsrotonde daarvoor 
zonder verdere regels toereikend of moet het formeler?);  
- internet als kanaal voor interactie bij beleids- en besluitvorming; 
- voorlichting over/door de raad in gemeentekatern Gelderse Post en 
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verhouding daarvan t.o.v. voorlichting door het college; 
- routine in gebruik van motie, amendement, vragenrecht, initiatiefrecht; 
- volledige overdracht van raad aan college van alle wettelijk mogelijke 
besluiten voor focus op beleid in plaats van uitvoering door de raad; 
- kwaliteit ambtelijke ondersteuning aan gemeenteraad (taal, advisering) 
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  voortouw 

12 Jaarlijks Krokusberaad, rond 1 maart, voor het eerst in 2009. Dit is een visie-
beraad van de gemeenteraad met het college. Mogelijk ook met externen (ook 
in relatie met punt 2). Doel van het beraad is overleg over strategische kaders 
voor de eerstvolgende begrotingsjaren. Hiervoor worden ambtelijk in een 
Krokusnota belangrijke trends geanalyseerd en beleidscijfers aangereikt, met 
wezenlijke vraagpunten die daaruit oprijzen. Besluitvorming over Krokusnota 
wordt uitgewerkt in voorjaarsnota als louter financiële opstap naar de 
gemeentebe-groting. Raad stuurt zo meer aan de voorkant van het 
beleidsproces. 

   

   

voortouw  voortouw 

13 Modelbesluit maken voor gezamenlijke opdracht bestuursorganen voor grote 
beleidstrajecten. Moet visievorming door de raad versterken én ruimte voor 
betrokkenheid van samenleving regelen. Met format stellen college en 
presidium traject vast. Driehoek (vlg. punt 25) maakt voorstel. In 
bestuursopdracht de momenten van raad en college duidelijk markeren, met 
name wat ieders communicatie met publiek betreft. Tevens inhoudelijke en 
financiële grenzen aangeven waarbinnen invloed samenleving mogelijk is, en 
of raad zelf open richting geeft aan beleidsvorming, of reageert op 
alternatieven (half-open proces) of voorstellen (gesloten proces) die college 
aanreikt.  

   

   

  voortouw 

14 O.a. t.b.v. punt 13. Handvat maken voor communicatie, interactie en 
participatie publiek. Geeft richting aan wel of niet betrekken van doel-groepen, 
resp. de mate waarin hun inbreng en inzet benut wordt. Moet overbodige 
betrokkenheid en verkeerde verwachtingen voorkomen. 

   

   

voortouw  voortouw 

15 Vervolg van punt 3 en punt 13. Format voor kadernota's en raadsvoorstellen 
verder verbeteren zodat raad in een oogopslag ziet: 
- over welk vraagstuk het gaat; 
- waarom de gemeente het vraagstuk aanpakt; 
- wat met de aanpak bereikt wordt; 
- hoe is vast te stellen of dat bereikt wordt; 
- met welke hoofdmaatregelen dat bereikt wordt; 
- wat het kost om dat te bereiken. 
Effecten en prestaties dus scherp onderscheiden. Debat/beslispunten meer 
inhoudelijk aangeven. Uitvoeringsruimte college duidelijk aangeven. Tevens: 
behoefte aan technische informatie raadsleden al in raadsdossier opnemen. 

   

   

voortouw  voortouw 

16 In verlengde van punt 15. Oriëntatie op inrichting en indeling 
programmabegroting voor nieuwe gemeenteraad. Voorstel ontwerpen voor 
programma-indeling zonder dubbelingen, en met samenhangende 
ontwikkelingsprogramma's. Logica en evalueerbaarheid van effecten en 
prestaties centraal stellen → analyse, aanpak en resultaten moeten 
samenhangen, met betere beleidsindicatoren en minder 
tevredenheidsindicatoren. Preciezer aangeven wat wanneer gedaan wordt (en 
in jaarrekening of het gedaan is). Twee of drie hoofdstukken uit de 
programmabegroting op proef dubbel uitwerken: voor de begroting 2010 op 
gebruikelijke wijze en parallel in een nieuw format. Belangstellende 
raadsleden hierbij betrekken. 
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voortouw   

17 Reglementen van orde van gemeenteraad en raadscommissie aanpassen  
aan veranderingen in werkwijze (algemene commissievergadering, 
agenderings- en spreekrechten, voorzitterschap).    

   

voortouw   

18 Vervolg op punt 6. Eerste halfjaar 2009 alvast één of twee keer in "Sinderen-
opstelling" vergaderen en daarvoor onderwerpen inplannen die zich er voor 
lenen (meer inhoudelijke voorstellen, niet gebonden aan beslistermijnen). 
Hierbij in voortraject ook rol portefeuillehouders goed uitlijnen, bijvoorbeeld 
door directe communicatie raad - college bij richtinggeving aan kaderstelling. 
Ook aandacht besteden aan efficiënt vergaderverloop en debattechniek 
(training aanbieden). 

   

   

 voortouw  

19 Doorontwikkeling van dorps/wijkgericht werken, meer/beter benutten van 
netwerken van dorpsorganisaties. Het convenant tussen college en 
dorpsorganisaties goed naleven en benutten. Heroverwegen welke rol 
gemeenteraad in relatie gemeentebestuur - dorpsorganisaties moet hebben. 
In proeftuinaanmelding (zie 2) is opgenomen dat de gemeente(raad) 
beproefde werkwijzen in onze gemeente zal aangrijpen om elders bestaande 
werkwijzen die een aanvulling of aanscherping zijn door te vertalen naar onze 
gemeente. Hierbij in eerste instantie letten op verbeteringen die met een korte 
klap mogelijk zijn. De te ontwikkelen aanpak in Oude IJsselstreek voorzien 
van een herkenbare eigennaam™. 

   

   

  voortouw 

20 Perfect coördineren van contacten college, raad en andere gemeentelijke 
geledingen met samenleving: 
- één lange termijn agenda hele gemeentelijke organisatie met externe 
contacten, werkbezoeken en dergelijke; 
- één lijst van afspraken met maatschappelijke organisaties; 
- één ontvangstbevestiging voor brieven die zowel bedoeld zijn voor college 
als gemeenteraad (met procedure-uitleg over posities college, raad en 
organisatie in bevestiging). 

   

   

  voortouw 

21 Vereenvoudigde en juist daardoor meer effectieve planning- en control-cyclus. 
Leesbaarheid en inzichtelijkheid p&c-documenten vergroten. Begin maken 
met koppelen van berap's aan jaarstukken en het richten van berap's op 
politieke hoofdvragen. Voor jaarrekening/voorjaarsnota/1e berap en 
begroting/2e berap mondelinge informatiemarkt organiseren.  
In tweede instantie continu raadplegen van hoofdzaken van 
voortgangsinformatie voor raadsleden via intranet mogelijk maken. Zodat 
verantwoording eenvoudiger kan leiden tot essentiële evaluatie op niveaus 
van management, college en gemeenteraad, mogelijk met behulp van een 
digitaal dashboard  

   

   

voortouw voortouw  

22 Vervolg van punt 7. Mogelijkheid en wenselijkheid van één controle-
programma van het gemeentebestuur nagaan. Aanhaken op landelijke 
discussie/BZK-evaluatie over veelheid van controle-instrumenten: 213a, 
accountant, rekenkamer, burgerjaarverslag, jaarstukken, benchmarks, 
raadsonderzoek/ raadsenquête).  

   

   

voortouw   

23 In aanloop naar ingebruikname vergaderzaal in Cultuurfabriek twee keer een 
Raadsrotonde uitproberen op de maandagse flexavond van de raad. De 
Raadsrotonde is een raadsavond met een variatie aan deelbijeenkomsten, 
gelijktijdig op één locatie, over vooraf geagendeerde punten. Die kunnen 
informatief, instructief, evaluatief of nog anders van aard zijn. Publiek komt 
langs verschillende "wegen" in gesprek met de raad en alle ingebrachte 
onderwerpen, belangen en meningen "verkeren" op de rotonde. Elke 
deelbijeenkomst wordt geleid door een presidiumlid of ander raadslid en wordt 
afgesloten met een duidelijke conclusie wat de raad(sfracties) wel of niet doen 
met een rotonde-resultaat. De proef met 2 Raadsrotondes evalueren en 
beslissen om deze werkvorm wel/niet/gewijzigd in te voeren vanaf 
ingebruikname conferentieruime Cultuurfabriek. In die Democratische Ruimte 
van Ulft zijn ook digitale conferentiemogelijkheden voorzien. 

   

   

voortouw   

24 Thema start raadsseizoen en raadsexcursie 2009/2010 plaatsen in context 
verkiezingsjaar. Organiseren van activiteiten. 

   

   25 Rechtstreekse inhoudelijke ondersteuning van raad door vakambtenaren voor 
externe raadsbijeenkomsten mogelijk maken. voortouw  voortouw 



UITWERKPUNTEN VOOR SAMENSPEL SAMENLEVING- GEMEENTERAAD - 
COLLEGE - AMBTELIJKE ORGANISATIE 

coördinatie uitwerking door 
∆ burgemeester-secretaris-

griffier 

BEGANE GROND 
[ periode januari - juli 2009 ] 

uitwerk-
punt 
voor 
raad/ 

presidiu
m/ 

griffie(r) 

uitwerk-
punt 
voor 

college 
van 

B&W 

uitwerk-
punt 
voor 

directie/ 
MO/ or-

ganisatie 

Op elkaar afstemmen van kwaliteitsontwikkeling gemeenteraad en die van de 
ambtelijke organisatie voor een oersterke gemeente. 
Gezamenlijke doorontwikkeling ambtelijke ondersteuning bestuursorganen in 
kader algemene dienstverleningsconcept. 
Voor dit alles aandacht schenken aan de cultuur van ambtelijke inzet. Deze 
zal meer en meer begeleidend en faciliterend zijn vanuit de eigen 
vakbekwaamheid van ambtenaren, en minder sturend en bepalend. Dit alles 
vraagt een zorgvuldige verandering en betrokkenheid van raadsgriffier bij 
strategisch organisatieoverleg MO. 

   

 
 

UITWERKPUNTEN VOOR SAMENSPEL SAMENLEVING - GEMEENTERAAD - 
COLLEGE - AMBTELIJKE ORGANISATIE 

coördinatie uitwerking door 
∆ burgemeester-secretaris-

griffier 

1
e
 VERDIEPING 

[ periode september - december 2009 ] 

uitwerk-
punt 
voor 
raad/ 

presidiu
m/ 

griffie(r) 

uitwerk-
punt 
voor 

college 
van 

B&W 

uitwerk-
punt 
voor 

directie/ 
MO/ or-

ganisatie 

   

voortouw   

26 Uitvoering punt 24. Start raadsseizoen en raadsexcursie in context 
verkiezingsjaar. 

   

   

  voortouw 

27 Trainen/scholen van sleutelfunctionarissen in de ambtelijke organisatie om 
de langzamerhand gebleken behoefte van bestuursorganen nog beter te 
bedienen met beleidsmatige, procesmatige en communicatieve 
vaardigheden. Vergelijk punt 25. 

   

   

  voortouw 

28 Vervolg op punten 16 en 21: voorbereiden van nieuw planning- en control-
instrumentarium. Zie verder punt 35. 

   

   

voortouw   

29 In aanloop naar de nieuwe gemeenteraadsperiode in twee kernen een 
Burgerbraderie uitproberen. Een Burgerbraderie is informele bijeenkomst in 
het dorp voor directe communicatie tussen inwoners en raadsleden. Een 
soort super-inloop. Raadsleden kunnen daar wensen en meningen van 
inwoners verzamelen en er zelf hun politieke mening uitventen. De 
bijeenkomst wordt vastgelegd in een sfeerverslag met aandachtspunten. Die 
kunnen later eventueel tot concrete punten op de raadsagenda/raadsrotonde 
leiden (zie ook punt 23). De proef in de 2 dorpen evalueren en de evaluatie 
aan de nieuwe raad aanbieden met advies over wel/niet/wijze van 
voortzetting. 

   

   

voortouw   

30 Reünie Raadgevend Beraad. Terugblik en feed-back van leden Raadgevend 
Beraad op in gang gezette en gerealiseerde ontwikkelingen aan het eind van 
2009.     

 
 

UITWERKPUNTEN VOOR SAMENSPEL SAMENLEVING - GEMEENTERAAD - 
COLLEGE - AMBTELIJKE ORGANISATIE 

coördinatie uitwerking door 
∆ burgemeester-secretaris-

griffier 

2
e
 VERDIEPING 

[ periode januari - maart 2010 ] 

uitwerk-
punt 
voor 
raad/ 

presidiu
m/ 

griffie(r) 

uitwerk-
punt 
voor 

college 
van 

B&W 

uitwerk-
punt 
voor 

directie/ 
MO/ or-

ganisatie 

   

  voortouw 

31 Voorbereiden Krokusberaad 2010. Zie punt 12. Het Krokusberaad is normaal 
rond 1 maart van het kalenderjaar. In een verkiezingsjaar direct na de 
installatie van de nieuwe raad.    

   32 Voorbereiden van meerdaagse raadsexcursie in tweede helft 2010. Dubbel 
doel: inhoudelijke verdieping in een voor een meerkernen- voortouw   



UITWERKPUNTEN VOOR SAMENSPEL SAMENLEVING - GEMEENTERAAD - 
COLLEGE - AMBTELIJKE ORGANISATIE 

coördinatie uitwerking door 
∆ burgemeester-secretaris-

griffier 

2
e
 VERDIEPING 

[ periode januari - maart 2010 ] 

uitwerk-
punt 
voor 
raad/ 

presidiu
m/ 

griffie(r) 

uitwerk-
punt 
voor 

college 
van 

B&W 

uitwerk-
punt 
voor 

directie/ 
MO/ or-

ganisatie 

plattelandsgemeente relevante aanpak in een ander land van de EU + 
bindend element voor nieuw aangetreden gemeenteraad/college. NB. 
Voortaan steeds in herfst van het eerste jaar van een raadsperiode een 
meerdaagse over-de-grens-excursie, andere jaren een eendaagse 
binnenland-excursie. Voor vierjaarlijkse meerdaagse excursie reserve 
vormen uit werkbudget raad. 

   

   

voortouw   

33 Introductieprogramma nieuw gekozen raadsleden en nieuw benoemde 
wethouders. Aandacht besteden aan algemene werkwijze gemeente en 
gemeentewet, en in het bijzonder aan de opbrengsten van de duale fabriek. 
Mede afhankelijk van eventuele electorale verschuivingen en/of nieuwe 
partijen wisselwerking stimuleren over die opbrengsten en verdere 
wenselijke ontwikkeling. 

   

 
 

UITWERKPUNTEN VOOR SAMENSPEL TUSSEN BEVOLKING - 
GEMEENTERAAD - COLLEGE - AMBTELIJKE ORGANISATIE 

coördinatie uitwerking door 
∆ burgemeester-secretaris-

griffier 

VIDE 
[ nieuwe gemeenteraad vanaf maart 2010 ] 

uitwerk-
punt 
voor 
raad/ 

presidiu
m/ 

griffie(r) 

uitwerk-
punt 
voor 

college 
van 

B&W 

uitwerk-
punt 
voor 

directie/ 
MO/ or-

ganisatie 

   

  voortouw 

34 Realisatie van punt 31. Vanwege verkiezingsjaar aanleveren van Krokusnota 
direct na raadsverkiezingen en houden van Krokusberaad direct na installatie 
nieuwe gemeenteraad. Daardoor niet alleen doorvertaling in voorjaarsnota, 
maar desgewenst ook in coalitieakkoord. 

   

   

  voortouw 

35 Vervolg op 28: implementatie vernieuwd planning- en control-
instrumentarium per 2011. Op dat moment kan in één slag de vorm van het 
instrumentarium en de inhoud ervan worden aangepast. Dat voorkomt 
verbrokkelde invoering of dubbel werk. 

   

 



Bijlage: deelnemerslijst Raadgevend Beraad Oude IJsselstreek. 

Het Raadgevend Beraad kwam bijeen op 1 juli 2008 (Sinderen), 

op 1 september 2008 (Silvolde) en op 23 oktober 2008 (Megchelen). 

Deelname was op persoonlijke titel, ieder met haar of zijn eigen achtergrond en indrukken. 

 

Inwoners actief in maatschappelijke organisaties 

Fons Kolenbrander, Westendorps Belang 

Janrein van Oostrum, IVN, VVV 

Helma Tuenter, Plattelandsraad 

Dirk Visser, Heelwegs Belang 

 

Politici 

Jan Finkenflügel, Lokaal Belang GVS 

Willem-Jan Fritz, VVD 

Ton Menke, PvdA 

Willy Nijhof, Lokaal Belang GVS 

Hans Rutjes (1
e
 beraad) / Anna Lena Hedin (2

e
 en 3

e 
beraad), PvdA 

Herman Schreurs (CDA) 

Jos Sluiter (VVD) 

Bennie Steentjes (1
e
 beraad) / Peter van de Wardt (2

e
 en 3

e
beraad), CDA 

 

Raads- en collegevoorzitter 

Hans Alberse, burgemeester 

 

Wethouders 

Wybe Rijnsaardt, Lokaal belang GVS 

Corine Sluiter, VVD 

 

Ambtenaren 

Coen Beijer, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling 

Kirsten Bokkers, taakveld communicatie 

Klaas Kelly, managementoverleg 

Simone Koster, taakveld financiën / planning & control 

Erik van der Laan (1
e
 beraad) / Gerharda Tamminga (3

e
 beraad), managementoverleg 

José Vos (1
e
 en 2

e
 beraad) / Marco Looman (3

e
 beraad), griffie 

Maria Wassink, griffie 

Leiding en verslaglegging beraad: Jeroen van Urk, interim-griffier 



Bijlage bij pt. 8 :  Memo zoals opgenomen in dossier voor presidium over griffie. 

Aan:  Raads- en fractievoorzitters 

Van:  Jeroen van Urk, interim-griffier 

Tkn aan: Henny Luggenhorst+Inge Weenink (taakveld P&O) en Gerharda Tamminga (directie)

Datum:  24 september 2008 

Onderwerp: Idee griffie-opbouw 

 
Ik geef in overweging voor de griffie een eigen functietypologie te kiezen, die niet spiegelbeeldig is 
aan de overige organisatie. Reden: de eigen-aardigheid van het werk op de griffie maakt het niet 
goed mogelijk functies af te leiden van die op andere afdelingen. 
Ik stel voor drie typen functies te benoemen: 
- Raadsondersteuner (nu: griffiemedewerker); 
- Raadsadviseur (nu: eerste medewerker griffie); 
- Raadsgriffier (nu: griffier). 
Met deze typologie is direct voor iedereen herkenbaar wat de kern van de functie is. 
 
A. Hoofdtaken Raadsondersteuner (2 deeltijdmedewerkers, 1 fte, thans 6 uur bovenformatief, kan 

worden 32 uur = 88%, mits notuleren raad uitbesteed blijft). 
- In wisseldienst commissiegriffier: bijstaan van de voorzitter in overleg met de raadsgriffier, en 

zakelijk notuleren van de commissievergaderingen. 
- Managen van de documenten en -informatiestroom naar en namens de gemeenteraad en de 

raadscommissies. 
- Managen van de vergaderaccommodaties van de gemeenteraad(scommissies) voor diverse 

soorten raadsbijeenkomsten. 
- Logistiek assisteren bij werkbijeenkomsten, werkbezoeken en excursies van de gemeenteraad. 
 Hoofdprofiel: management-assistent. Niveau MBO-plus. Specialist in uitvoering. 
 
B. Hoofdtaken Raadsadviseur 
 (1 medewerker, was full-time, tot januari half-time, kan worden 27 uur = 75%, mits OO 

voorportaal is van de griffie voor raadsdossiers). 
- In wisseldienst commissiegriffier: zelfstandig bijstaan van de voorzitter, en zakelijk notuleren van 

de commissievergaderingen. 
- Organiseren en (bege)leiden van werkbijeenkomsten, werkbezoeken en excursies van de 

gemeenteraad(scommissies). 
- Zelfstandig onderhouden van inhoudelijke externe contacten. 
- Participeren in de werkontwikkeling van de gemeenteraad. 
- Adviseren van ambtenaren m.b.t. de positie van en besluitvorming door de gemeenteraad. 
- Plaatsvervangend griffier. 
 Hoofdprofiel: intern adviseur. Niveau HBO-plus. Procesvaardig. 
 
C. Hoofdtaken Raadsgriffier (1 full-time formatieplaats). 
- Adviseur presidium, en zakelijk notuleren van presidiumvergadering. 
- Adviseur raadsvoorzitter, aanwezig in raadsvergaderingen en verantwoordelijk voor 

raadsverslag. 
- Steun en toeverlaat voor commissievoorzitters, fractievoorzitters, raadsleden en fractie-

assistenten. 
- Initiëren en ondersteunen van de werkontwikkeling van de gemeenteraad in al zijn facetten. 
- Sparring-partner van collegeleden, directieleden en afdelingshoofden m.b.t. de positie van de 

gemeenteraad. 
- Organiseren en (bege)leiden van werkbijeenkomsten, werkbezoeken en excursies van de 

gemeenteraad(scommissies). 
- Adviseren van ambtenaren m.b.t. de positie van en besluitvorming door de gemeenteraad. 
- Opereren in het externe netwerk rond de gemeenteraad. 
- Verbindingspersoon voor de raad met voorzitter rekenkamercommissie, accountant en met 

betrekking tot 213-a-onderzoek. 
- Eindverantwoordelijk voor de griffie. 
 Hoofdprofiel: spin in het web. Academisch niveau. Generalist. 



Basisstuk 1 voor samenspel samenleving - raad - college - ambtelijke organisatie 
 
Uitkomst sterkte-zwakte analyse Raadgevend Beraad 2 juli 2008 onderdeel A: 
relatie samenleving - gemeenteraad 
 
Sterkten 

 
Contact raad met maatschappelijk middenveld 
- Onderlinge bekendheid 
- Betrokkenheid bij organisaties 
- Maatschappelijk netwerk 
- Elkaar makkelijk te vinden 
- Korte lijnen naar raadsleden 
- Raadsleden staan in de samenleving 
 
Externe oriëntatie raadsleden 
- Raadsleden durven zich meer buiten het 

gemeentehuis te manifesteren 
- Inspreekrecht van burger tijdens commissie/raad 
- Betrokkenheid bij samenleving 
 

Kansen 

 
Rolverdeling in duale stelsel toelichten 
- Korte afstand  
- Rollen verduidelijken 
 
Andere werkwijze van de gemeenteraad 
- Zeg wat je doet, doe wat je zegt, realisme, 

toekomstvisie 
- Bereikbaarheid raad 
- Maatschappelijke groeperingen uitnodigen voor 

bepaalde onderwerpen in 
commissievergaderingen 

- Raad durft nu te experimenteren met 
besluitvormingsprocessen 

- Vergaderdiscipline 
- Raadsvergaderingen zijn lang, gaat vaak over 

punten, komma’s, woorden warmee de politici 
elkaar de vliegen proberen af te vangen. Een kort 
en bondig verslag kan zorgen dat meer mensen 
het gaan lezen, zou en goede methode zijn om 
communicatie naar burgers te verbeteren. 

 
Burgers eerder betrekken, en op hun manier 
- Commissie-vergadering nog meer samen met 

bevolking 
- Voor kaderstelling van de raad betrokken 

burgers/instanties betrekken 
- Eerder betrekken van inwoners bij processen 
- “Wijkmentoren” kunnen een directer (contact 

bewerkstelligen (per pol.partij, liever vanuit 
gemeente) 

- Drempelvrije vergaderingen 
- Open cultuur (op alle relaties vanwege 

streekgebondenheid) 
- Burgers mogelijkheid bieden om raads-

vergadering op een andere manier te volgen dan 
door aanwezigheid 

- Communicatie 
- Belangen-behartiging 
- Burgerinitiatief 
- Minder vergaderen 
- Andere vergadercyclus 
- Duidelijke, begrijpelijke taal spreken 
- Spontane inbreng burger bij vergadering 
 
Gemeentebegroting als vliegwiel benutten 
- Begroting/jaarstukken 

 

Zwakten 

 
Onduidelijkheid over positie van de raad 
- Communicatie 
- Bevolking ziet meestal raad en college als één 

pot nat 
- Raad hecht teveel aan eigen (veilige) regels en 

procedures 
- Verkiezingsprogramma: vertaalslag ↔ 

coalitieakkoord ↔ uitvoering / Regeerperiode 
verschil coalitie en oppositie → evaluatie 
verkiezingsprogramma 

- Raadsvergadering is te saai en te lang 
- Formeel karakter raadsvergadering 
- Raadsvergadering is niet interessant voor 

inwoners 
- Brieven worden niet doorgestuurd: 

plattelandsraad → raadsleden 
- Burgers moeten drie keer hun verhaal vertellen 

(bij raad, college en ambtenaren) 
 
Te weinig open contact burger - raadslid 
- Bevolking kent raadsleden niet goed 
- Beloftes niet nakomen 
- Raad is ver van burger’s bed 
- Zwalken: u vraagt, wij … 
-  Vaak te weinig tijd 
- Het “stellingen betrekken” door fracties 
 

Bedreigingen 

 
Populisme 
- Raad: teveel in hokjes 
- Algemeen belang versus individueel belang 
- Gebrek respect populist 
- Afstand tussen raad en bevolking wordt groter 
- Cliëntisme 
- Beïnvloeding raadleden 
- Te veel de oren laten hangen 
- Hype / scoren 
- Te weinig continuïteit 
 
Afhaken van burgers 
- Achterdocht; afhaken omdat contact toch niet 

helpt 
- Bevolking voelt zich niet vertegenwoordigd 
- Manier van vergaderen 
- Teveel vergaderen 
- Ambtelijke taal 
- Nog meer desinteresse van burgers naar raad 

(zie het rondtrekkend circus) 
- Gebrek aan respect van inwoners: “ze doen 

maar” en schelden. Je niet realiseren dat het 
gekozen volksvertegenwoordigers zijn.  

- Inwoners zijn niet geïnteresseerd in politiek. 
 
Raad blijft met details bezig 
- Burgerparticipatie op detailniveau



SWOT-verbindingen voor relatie samenleving - gemeenteraad 

 
- Het goede contact met maatschappelijke organisaties (middenveld)  kan de raad gebruiken 

om de positie van de gemeenteraad te verduidelijken door de rolverdeling in het duale 
stelsel toe te lichten. 

 
- Het goede contact  van de gemeenteraad met maatschappelijke organisaties (middenveld) 

kan de raad gebruiken voor een toets van de gemeentebegroting, zodat deze nog meer 
vliegwiel is voor invloed van de raad. Op die manier heeft de raad het met de samenleving 
over dingen die er toe doen en minder over details. (Organisaties van) burgers  worden 
serieus genomen en zullen minder snel afhaken. 

 
- De externe oriëntatie van gemeenteraadsleden en het eerder op hun manier betrekken van 

burgers zijn mogelijkheden om te weinig open contact van raadsleden met burgers op te 
heffen. Oprecht contact tussen burgers en raadsleden is een voorzorg tegen populisme. 

 
- Een andere werkwijze van de gemeenteraad kan helpen voorkomen dat burgers afhaken. 



Uitkomst sterkte-zwakte analyse Raadgevend Beraad 2 juli 2008 onderdeel B: 
relatie samenleving - college 
 
Sterkten 
 
College-leden zijn goed benaderbaar 
- Benaderbaar 
-  Nauwe contacten 
- Collegeleden zijn voldoende zichtbaar en 

benaderbaar 
- 1 gemeentehuis hadden ze gelijk moeten doen 
- Toegankelijkheid 
- Korte lijnen via mail 
- Via mail is goed contact mogelijk (zonder privé te 

storen) 
- Via wijkraden/belangenvereniging 
 
Gemeentebestuur is klantgericht  
- Klanttevredenheidsscore 
-  Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de 

gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kansen 

 
Tijdige(r) betrokkenheid bij colegebesluiten 
- Duidelijkheid t.o.v. elkaar/elkaars belang 
- Meer overleg met belangenvereniging (uitvoeren 

convenant) 
- Bezoek college aan dorpen 
- Bij nieuw project of plan in een vroeg stadium 

overleg met bevolking 
- Soms moeten discutabele/gevoelige beslissingen 

genomen worden, resulteert vaak in 
onbegrip/frustratie bij bevolking 

- Laagdrempelig, Aanspreekbaar 
- Inloopspreekuur wethouders  
-  Communicatie 
- Meer laten zien wat je goed doet 
- Niet alleen zeggen wat je wel doet maar vooral 

duidelijk zijn in wat je niet doet. 

 

Zwakten 

 
Communicatie vooraf door college 
- Begrijpelijkheid van communicatie 
- Besluitenlijst openbaar, daardoor te snel in e 

krant 
-  Goede communicatie 
- Directe communicatie is moeilijk 
- Niet helder zijn naar elkaar toe 
-  Communicatie (voor) door media-aandacht 
- Reactie op brieven: ontvangstbevestiging, 

antwoord 
- Ga meer af op eigen mening i.p.v.  bij veel 

onderwerpen weer onderzoek laten uitvoeren 
door een extern bureau 

 
Onbegrip tussen binnenwereld en buitenwereld 
gemeentebestuur 
- Te groot verschil tussen “binnenwereld”en 

buitenwereld” 
- Relatie is “beursgevoelig” 
- Te grote afstand ambtenaar - inwoner 
 
Bureaucratie 
- Doorlooptijd procedures / vergunningen 
- Ambtelijke organisatie is inmiddels zo “ambtelijk” 

geworden dat ze niet meer klantvriendelijk is. Ze 
verschuilt zich achter regels en werkdruk. Gevolg: 
enorme frustraties bij bevolking/bedrijfsleven 
(opm. uit bouwsector). 

- Oude IJsselstreek is een punten-en-komma-
gemeente die op teveel slakken zout legt. 

 

Bedreigingen 

 
Onderhuidse tegenstelling tussen oud-

Gendringen en oud-Wisch  
- Aandacht – financieel: ligt m.n. in de vml. 

gemeente Gendringen  
 
Oppervlakkige belangenbehartiging 
- Benadering van college is altijd vanuit één belang 

– bewust zijn 
 
Onpersoonlijke contacten bestuur - burgers 
- Vermeende arrogantie 
- Wijze van ontvangst aan loket van burger 
- Nummertje trekken ook als iemand de enige is en 

“beurt-bel” afwachten 
 

SWOT-verbindingen voor relatie samenleving - college 

 
- Dat collegeleden goed benaderbaar zijn en het gemeentebestuur klantgericht is, is aan te 

grijpen om de samenleving tijdig(er) bij collegebesluiten te betrekken door een betere 
communicatie vooraf. 

 
- Door de samenleving tijdig(er) bij collegebesluiten te betrekken ontstaat meer begrip 

tussen binnenwereld en buitenwereld van het gemeentebestuur en vermindert de 
bureaucratie. 

 
- Een betere communicatie vooraf helpt  te voorkomen dat er sprake is van oppervlakkige 

belangenbehartiging of oude tegenstellingen of beeldvorming daarover. 



Uitkomst sterkte-zwakte analyse Raadgevend Beraad 2 juli 2008 onderdeel C:  
relatie raad - college 
 
Sterkten 
 
Goede, doelgerichte verhoudingen tussen de 
bestuursorganen 
- Verhoudingen 
- Sterke coalitie 
- Eén gemeente  
- Goede contacten/verhouding tussen wethouders 

en hun fractie en fracties onderling 
- Duidelijke scheiding tussen 

kaderstellend/controlerend/budget 
versus uitvoerend → mandaat 

-  Een visie lange termijn, bijv. OWN 2020 
 
Flexibel bestuur, niet star 
- Raad/college durft terug te komen om eerder 

ingenomen standpunt 
 

Kansen 

 
Duidelijke beleidskaders vaststellen als 
gemeenteraad 
- Kaders stellen 
- Kaders stellen naar college 
- Raad stuurt het college 
-  Door goede kaderstelling duidelijkheid voor 

college en ambt. organisatie → efficiënter werken 
- Raad moet kaders stellen in het begin van het 

proces 
- Duidelijke raadsvoorstellen 
- Duidelijke kaders stellen  
 
Raad en college hebben zelfde ambitie 
- Zelfde ambities 

 

Zwakten 

 
Blokvorming coalitiepartijen 
- Scherpere tegenstellingen  in gemeenteraad 
 
Zwakke beleidskaders 
- Dilemma: hoofdlijnen versus strategische details 
- Onvoldoende kaderstelling 
- Kaders te zwak 
 
Theoretische invulling dualisme 
- Soms krampachtige afstand raad - college 
 
 
 
 
 
 

Bedreigingen 

 
Verslechtering verstandhouding 
- Raad en college komen tegenover elkaar te 

staan, verliezen elkaar 
 
Informatie tekort gemeenteraad 
- Bij verdere invulling duale rollen te weinig 

bestuurlijke gevoeligheid college over wanneer de 
raad wat moet weten om een verhaal naar of 
namens bevolking te hebben (bijv. bij ruimtelijke 
ordening) 

 
Detaillistische controle door gemeenteraad 
- Te detaillistisch 
- Te gedetailleerde of onvoldoende kaderstelling 

waardoor het “onwerkbaar” wordt  
 
 

SWOT-verbindingen voor relatie raad - college 

 
- De doelgerichte verstandhoudingen tussen college en raad kan nog sterker met behulp van 

duidelijke beleidkaders.  
 
- Verslechtering van  de verstandhouding is te voorkomen door vanuit dezelfde ambitie de 

bal te spelen (het voorgestane beleid resp. dienstverlening) en niet op de man (een 
collegelid of een raadslid). 

 
- Duidelijke beleidskaders kunnen voorkomen dat de raad zich op detailniveau met de 

beleidspraktijk bezig houdt, zodat flexibiliteit in de uitvoering overeind blijft. 
 
- Door het dualisme niet theoretisch te benaderen, maar vanuit  "het volk" te denken, 

spreken en handelen kan het college inschatten wanneer de volksvertegenwóórdiging 
informatie nodig heeft. 

 
- Blokvorming door coalitiepartijen is minder ernstig als ook deze partijen zich niet star maar 

flexibel (blijven) opstellen. 



Uitkomst sterkte-zwakte analyse Raadgevend Beraad 2 juli 2008 onderdeel D:  
relatie raad - ambtelijke organisatie 
 
Sterkten 
 
Politieke betrokkenheid/gevoel ambtenaren 
- Betrokkenheid 
- Vakinhoudelijke ondersteuning van de raad 
- Loyaliteit ambt. Org. Richting bestuur 
- Loyaliteit 
- Loyaal (ambt. App.) 
- Betrokkenheid bij politiek 
- Kennis 
- Laagdrempeligheid 
- Gaan zich meer in elkaar verdiepen 
- De relatie ambtelijke organisatie naar de raad toe 

is goed te noemen 
 
 
 
 
 

Kansen 

 
Ambtelijke informatie doorkoppelen naar 
fractieniveau 
- Terugkoppeling info uit verg. naar fractie 
- Technische vragen voor verg. aan organisatie 

stellen 
- Voldoende info ter inzage 
- Duidelijke overdracht 
 
Directe contacten ambtenaren - raadsleden 
- Loop binnen voor contact 
- Meer themadagen organiseren 
- Contacten zoeken met  
- Beide hebben hetzelfde belang 
- Heb respect voor elkaars rol en expertise 
- Vaste aanspreekpunten binnen de gemeente voor 

diverse zaken 
- Ambtenaar heeft meer gevoel bij en kennis van 

de lokale wensen en gevoeligheden 
 
Aandacht voor opbouw van raadsstukken  
- Kaders stellen, beleidskeuzes voorleggen 
- Raadsvoorstel moet inhoudelijk, overzichtelijk en 

kort zijn met naam en tel.nr. 

 

Zwakten 

 
Doorkoppeling van benadering en behoefte raad 
binnen ambtelijke organisatie 
- Afstand 
- Weinig contact 
- Kennen elkaar onvoldoende 
- Info vragen bij afdeling 
- Begrip raad-ambtenaren en ambtenaren-raad 
- Elkaar niet kennen 
- Aan de voorkant te weinig informatie vragen over 

onderwerpen 
- Sturen/manipuleren van de raad voor vak- en 

voorkennis 
- Afstand raad-ambtelijke organisatie is groot 
- Kunstmatige afstand 
- Interne communicatie binnen de gemeente 
 

Bedreigingen 

 
Ambtelijke professionals maken de dienst uit 
- Tegenstelling maatschappelijk, lokaal belang van 

de raad en “het is mijn baan” ambtelijk 
- Ambtenaren die buiten de gemeente wonen 
- Ambtenaren bepalen beleid i.v.m. betere 

dossierkennis en selectief informatie verspreiden. 
- Houding v. ambtenaar t.o.v. raadsleden 
- Te grote macht van bep. ambtenaren door grotere 

kennis 
- Eigen agenda ambtenaren 
- Luisteren niet 
- Bevestiging beeldvorming 
- Geen vertrouwen raad-ambt. 
- Log 
- Vervreemding door verschillende “werk”tijden 
- Niet voldoende kritisch blijven 
 
Ambtelijke informatie is te ongericht 
- Email communicatie 
- Slechte kaders 
- Onvoldoende info 
- De bergen papierwerk die raadsleden krijgen, kan 

dit niet minder?  
 



SWOT-verbindingen voor relatie raad - ambtelijke organisatie 

 
- De politieke feeling van ambtenaren is te gebruiken om de opbouw van de 

raadsstukken verder te verbeteren en om zaken die voor de raad van belang zijn 
binnen de ambtelijke organisatie goed door te koppelen. 

 
- Directe contacten  tussen ambtenaren en raadsleden stellen raadsleden in staat 

hun benadering en behoefte duidelijk te maken en ambtenaren om hun professie 
ten dienste van de raad(sleden) te stellen. 

 
- Ambtenaren kunnen met hun politieke feeling het college ondersteunen bij het 

inspelen op de gerichte informatiebehoefte van de onderscheiden raadsfracties, 
zoveel mogelijk tijdens gewone overlegmomenten. 

 
 
 
 
 



  

Basisstuk 2 voor samenspel samenleving - raad - college - ambtelijke organisatie 

 
Raad - samenleving algemeen 
 
RGB ( = Raadgevend Beraad) eens met: 
 
4. Gemeenteraadsleden moeten meer tijd besteden aan nadenken over en praten met de 

samenleving. 
 
RGB oneens met: 
 
1. In Oude IJsselstreek is het samenspel tussen de samenleving en de raad goed genoeg. 
 
3. Je moet niet wat veranderen aan de werkwijze van de gemeenteraad, want politiek heeft zijn 

eigen wetmatigheden. 
 
Overwegen: 

 
2. Burgers zien genoeg verschil tussen de politieke partijen in de gemeenteraad van Oude 

IJsselstreek. 
 

 
 

Interactie mbt raad 
 
RGB eens met: 
 
6. Voordat een beleidstraject start waarover de gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt, moet 

de gemeenteraad bepalen op welke manier de samenleving daarbij wordt betrokken. 
 
8. Bij vraagstukken die sterk leven bij belanghebbenden en belangstellenden moet de 

gemeenteraad met hen richtinggevende bijeenkomsten houden voordat het college aan de slag 
gaat. 

 
9. Bij onderwerpen waarbij duidelijke doelgroepen en/of partners betrokken zijn moet de 

gemeenteraad de besluitvorming niet dicht timmeren maar alleen de inhoudelijke en financiële 
grenzen voor een toekomstig raadsbesluit aangeven. 
 
Toelichting: het college werkt een raadsvoorstel dan uit samen met doelgroepen/partners. Achteraf toetst de 
gemeenteraad dan of aan die grenzen voldaan is en zo ja, dan gaat de raad akkoord met de uitwerking. 

 
Overwegen: 
 
5. Voordat de voorbereiding van de nieuwe gemeentebegroting start, moet de gemeenteraad 

maatschappelijke organisaties in staat stellen voorstellen en wensen in te dienen voor nieuwe, 
lagere of hogere uitgaven in het nieuwe jaar. 
 

7. De gemeenteraad moet een checklist vaststellen voor burgerparticipatie. 
 
Toelichting: met zo'n participatieladder kan vooraf worden bepaald hoeveel invloed belanghebbenden en 
belangstellenden op een onderwerp zullen hebben. 
 

10. De gemeenteraad moet in het eerste jaar na raadsverkiezingen een formeel overleg voeren met 
elke belangenvereniging over de grote onderwerpen en ontwikkelingen in het dorp.  
 
Toelichting: het convenant met de belangenverenigingen regelt alleen overleg tussen de belangenvereniging en het 
college. Het convenant regelt o.a. dat over "het gevoerde en te voeren beleid" en "nieuwe ontwikkelingen" wordt 
gesproken. Dat is breder dan alleen uitvoeringszaken die de taak zijn van het college. De gemeenteraad zou na overleg 

met de dorpsverenigingen initiatieven voor kaderstelling kunnen nemen. 
 
95. De gemeenteraad is gekozen zonder last en ruggespraak en hoeft dus niet tussen de 

verkiezingen door de bevolking te raadplegen. 
 



  

Raadsbijeenkomsten 
 
RGB eens met: 
 
15. Het spreekrecht tijdens commissie- en raadsvergaderingen is voor gemeenteraadsleden een 

veel te passieve manier om achter de mening van belanghebbenden en belangstellenden te 
komen. 

 
RGB oneens met: 
 
18. De bestaande indeling van raadscommissies is noodzakelijk om politiek invloed uit te kunnen 

oefenen. 
 
Toelichting: de bestaande raadscommissies gaan uit van gemeentelijke beleidsterreinen, politieke portefeuilles en 

ambtelijke professies. 
 
Overwegen: 
 
11. In plaats van eens per vier weken moet de gemeenteraad eens per zes weken bijeen komen. 

 
Toelichting: de twee weken die daarmee per vergaderperiode worden gewonnen zijn goed voor de verdieping van het 
raadswerk. Bijvoorbeeld voor het houden van werkbezoeken en scholingsbijeenkomsten. 
 

12. Met de huidige werkwijze van de gemeenteraad en de raadscommissies komen raadsleden 
goed genoeg in gesprek met belanghebbenden en belangstellenden. 
 

13. Belangstellenden en belanghebbenden die iets bij de gemeenteraad naar voren willen brengen, 
moeten dat kunnen doen op een manier die bij hen past, en niet gedwongen worden in de 
vergadermanieren van de gemeenteraad. 
 

14. Het spreekrecht tijdens commissie- en raadvergaderingen geeft belanghebbenden en 
belangstellenden serieus invloed. 
 

16. Er moeten vergadermanieren komen die kort en goed helder maken of er politieke verschillen 
tussen fracties zijn. 

 
Toelichting: dat voorkomt langdradige vergaderingen van de gemeenteraad(scommissies). 
 

17. De raad moet in elke raadsperiode in elk kern een BURGERBRADERIE houden.  
 
Toelichting: dit is een informele bijeenkomst voor directe communicatie tussen inwoners en raadsleden. Raadsleden 
kunnen daar wensen en meningen van inwoners verzamelen en er zelf hun politieke mening uitventen. 
 

19. Voor het contact met de samenleving is het nuttig als de raadscommissie worden vervangen 
door bijeenkomsten die uitgaan van het soort belangstelling van burgers. 
 
Toelichting: bijvoorbeeld:  
- informerende raadsbijeenkomsten waarin de fracties hun oor te luisteren legen bij organisaties en in dorpskernen, over 
behoeften en meningen die daar leven; 
- voorbereidende raadsbijeenkomsten waarin de fracties zich buigen over raadsvoorstellen en daarvoor 
belanghebbenden en belangstellenden kan uitnodigen en horen; 
- controlerende raadsbijeenkomsten waarin de fracties nagaan en ook derden bevragen hoe de gemeentelijke uitvoering 
en uitgaven in de praktijk verlopen, en waarin o.a. besproken worden: beraps, jaarstukken, rekenkameronderzoeken, 
213a-onderzoeksrapportages, benchmarks. 
 

20. In plaats van met een vaste vergaderstructuur moet de gemeenteraad gaan werken met een 
RAADSROTONDE. 
 
Toelichting: dit is een raadsavond met gelijktijdige deelbijeenkomsten op één plek. Belangstellenden en 
belanghebbenden kunnen tijdens de "rotonde" via verschillende "wegen" (manieren) met de gemeenteraad in contact 
komen. Alle belangen en meningen en alle raadsleden "verkeren" met elkaar op de "rotonde". 
Dit leidt tot meer dynamiek en begrip tussen publiek en politiek. 

 



  

94. De gemeenteraad moet één keer per drie weken plenair vergaderen en de 
gemeenteraadscommissies afschaffen, 

 
Toelichting: het politieke debat is dan alleen in de raad, niet meer in de commissies. Door vaker te vergaderen kun je 
beter schuiven in de planning van raadsvoorstellen. 
 

 
Burgerinitiatief 
 
Overwegen: 
 
21. Onder bepaalde voorwaarden moeten belanghebbenden en belangstellenden zelf een 

onderwerp kunnen agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Toelichting: de gemeenteraad moet dat onderwerp dan bespreken. 
 

22. Onder bepaalde voorwaarden moeten belanghebbenden en belangstellenden zelf uitgewerkte 
voorstellen kunnen doen aan de gemeenteraad.  
 
Toelichting: de gemeenteraad moet over zo'n burgerinitiatief dan een besluit nemen. 
 

23. Voordat de gemeenteraad over een burgerinitiatief (= een voorstel aan de raad van 
belanghebbenden of belangstellenden) een besluit neemt, moet het college in staat zijn daarover 
een advies uit te brengen aan de raad. 
 

24. Belanghebbenden en belangstellenden die bij de raad een burgerinitiatief (= een uitgewerkt 
voorstel) willen indienen moeten daarvoor ambtelijke bijstand kunnen krijgen. 
 
Toelichting: zoals ook gemeenteraadsleden dat kunnen krijgen om een initiatiefvoorstel in te dienen. 

 

 
 
Werkbezoeken en internet 
 
RGB eens met: 
 
26. Na werkbezoeken van de gemeenteraad moet worden bepaald of er gevolgen aan worden 

verbonden. 
 

Overwegen: 
 

 
25. Werkbezoeken van de gemeenteraad moeten inhoudelijk goed worden voorbereid. 

 
27. Juist in onze gemeente met grotere reisafstanden moet de gemeenteraad volop gebruik gaan 

maken van internet voor contacten met burgers. 
 
Toelichting: denk aan elektronische petities, weblogs van raadsfracties, een representatief internet-panel, chatsessies. 

 
 
 

 



  

Commissiedingen 
 
RGB eens met: 
 
28. Technische informatie moet voor een commissievergadering bij raadsleden bekend zijn. 
 
 Toelichting: vergaderingen van de raad(scommissies) zijn bedoeld om politiek te bedrijven. In die vergaderingen moeten 

raadsleden dus in gesprek zijn met elkaar, met collegeleden, en met belanghebbenden en belangstellenden. Niet met 
ambtenaren. 

 
RGB oneens met: 
 
31. Een vergadering niet gelachen is een vergadering niet beleefd ☺ 

De fractievergoeding wordt daarom verhoogd voor elke vrolijke noot die een fractie in een raads- 
of commissievergadering plaatst ♫♪ 
 
Nota bene: dit was een teststelling om te controleren of de selectiemethode onzin uitfiltert. 

 
Overwegen: 
 
29. Het is goed dat fractievoorzitters ook commissievoorzitters zijn. 

 
Toelichting: fractievoorzitters zijn dé spin in het web van de gemeenteraad en als commissievoorzitter hebben ze ook 
veel contacten en informatie. 
 

30. Fractievoorzitters moeten geen voorzitter zijn van raadscommissies. 
 
Toelichting: fractievoorzitters zijn hét politieke boegbeeld van hun partij, terwijl commissievoorzitters een a-politieke rol 

hebben. 
 

 
 
Samenleving - college algemeen 
 
Overwegen: 
 
32. In Oude IJsselstreek is het samenspel tussen de samenleving en het college goed genoeg. 

 
 

 
Belangenverenigingen - gemeente/college 
 
 
RGB eens met: 
 
34. Bij belangenverenigingen is veel meer kennis aanwezig dan de gemeente benut. 
 
 
RGB oneens met: 
 
35. Belangenverenigingen hebben professionele ondersteuning nodig om een goede 

samenwerkingspartner van de gemeente te kunnen zijn. 
 
Overwegen: 
 

 
33. Belangenverenigingen moeten het met de gemeente vaker hebben over de grotere zaken die 

voor een dorp van belang zijn. 
 
Toelichting: belangenverenigingen doen hun dorp te kort als ze het over een weggetje hier of een verbouwingsaanvraag 
daar hebben, en niet over de verkeersafwikkeling en de ruimtelijke ordening in het algemeen. Of bijvoorbeeld over de 
vraag of de gemeente in een dorps meer geld aan de openbare ruimte of aan voorzieningen moet uitgeven. In het 
convenant van het college met de belangenverenigingen staat immers dat het overleg over bestaand en nieuwe beleid 



  

en nieuwe ontwikkelingen gaat. 

 
36. Het college moet vaker met belangenverenigingen en andere organisaties dingen in het ene of 

een ander dorp uitproberen. 
 
Toelichting: zoals met de Stichting Stadsherstel Terborg. Zo speelt de in op specifieke mogelijkheden en behoeften in 
dorpen. Net zoals de gemeente zelf ook wil dat andere overheden inspelen op de specifieke behoeften van Oude 
IJsselstreek, als die verschillen van andere gemeenten. 
 
 

 
 

Communicatie, contacten 
 
RGB eens met: 
 
37. Voor belangrijke beleidsonderwerpen en uitvoeringszaken moet een paragraaf over 

communicatie zijn opgenomen in een plan van aanpak ervoor. 
 
Toelichting: voor goede communicatie is het nodig vooraf alle relevante aspecten en alle doelgroepen in kaart te 
brengen, en de communicatie-doelen te bepalen. 

 
38. College en gemeenteraad moeten een lange termijn agenda maken waarin de contacten, 

werkbezoeken en dergelijke aan organisaties en dorpen op elkaar worden afgestemd. 
 
39. Bij contacten met belanghebbenden en belangstellenden moet het college duidelijk aangeven 

binnen welke beleidskaders van de raad en binnen welke wettelijke grenzen het college 
opereert. 
 

40. De gemeente moet één ontvangstbevestiging sturen voor brieven die zowel bedoeld zijn voor 
het college als de gemeenteraad.  
 
Toelichting: in die ontvangstbevestiging staat direct de procedure en de positie van college en/of raad toegelicht, zodat 
daar geen misverstand over ontstaat. 
 

41. Het college moet een lijst van afspraken met maatschappelijke organisaties maken.  
 
Toelichting: die lijst moet ervoor zorgen dat ambtenaren geen zaken over het hoofd zien en dat raadsleden kunnen 
volgen hoe de uitvoering loopt.  
 

42. Het college moet de ervaringen van maatschappelijke organisaties en van bedrijven meer 
benutten voor evaluatie van de taken en organisatie van de gemeente. 

 
Overwegen: 
 
43. Het college moet zorgen dat burgers niet teveel van het gemeentebestuur verwachten. 

 
Toelichting: belanghebbenden en belangstellenden verwachten soms meer dan het gemeentebestuur kan of mag 
waarmaken. Vooraf begrijpelijke informatie geven over procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, helpt 
misverstanden voorkomen. 

 



  

Raad - college algemeen 
 
RGB eens met: 
 
48. Gemeenteraadsleden en collegeleden moeten beter zelf kunnen uitleggen wanneer de 

gemeenteraad en wanneer het college aan zet is. 
 
 
RGB oneens met: 
 
44. In Oude IJsselstreek is het samenspel tussen de raad en het college goed genoeg. 
 
45. Er is sprake van duidelijke verhoudingen tussen raad en college. 

 
Toelichting: duale verhoudingen houden in dat: 
- het college voorstellen doet aan de raad; 
- de raad desgewenst eerst een richtinggevende uitspraak doet voordat het college een voorstel uitwerkt; 
- de raad besluit over voorstellen van het college; 
- het college de raadsbesluiten uitvoert  en ook de wettelijke taken van het college; 
- het college de raad informeert over de uitvoering en de raad die uitvoering controleert. 

 
Overwegen: 
 
46. Er moet een folder komen over de manier waarop raadsfracties en het college Oude IJsselstreek 

omgaan met de rolverdeling in het duale stelsel. 
 

47. Belanghebbenden en belangstellenden die met een gemeentelijke kwestie te maken krijgen, 
moeten vooraf informatie krijgen over de posities van het college en de gemeenteraad daarbij. 

 
 

 

 
Voorlichting college resp. raad 
 
RGB eens met: 
 
51. Bij voorlichting over raadsvoorstellen moet duidelijk zijn dat het om voorlichting door het college 

gaat en dat de gemeenteraad nog een besluit zal nemen. 
 
Toelichting: het is logisch dat het college informatie geeft over voorstellen van het college. Maar de beslissingsruimte van 
de raad moet duidelijk zijn, zodat de samenleving daar ook op in kan spelen. 

 
Overwegen: 
 
49. De manier waarop het college voorlichting geeft over de taken van het college, is de 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het college zelf. 
 
Toelichting: de gemeenteraad moet zich daar niet mee willen bemoeien, dat kan alleen maar het idee oproepen dat de 
gemeenteraad zich mede-verantwoordelijk maakt voor informatie van het college. 
 

50. Bij voorlichting over politiek belangrijke onderwerpen in het gemeentekatern van de Gelderse 
Post moet ook de mening van de fractiewoordvoerders worden gepubliceerd. 
 
Toelichting: dat maakt duidelijk welke mening in de politiek leeft over de voorbereiding of uitvoering van gemeentebeleid 
en voorkomt de mogelijke indruk dat er sprake is van propaganda. 

 
 

 
 



  

Beleidskaders 
 
RGB eens met: 
 
52. Een beleidskader is gewoon een beleidsnota, maar wel een nota op hoofdlijnen. 

 
Toelichting: hoofdlijnen zijn: 
- gemeentelijke visie op een maatschappelijk thema 
- doelen en doelgroepen die daarbij aan de orde zijn 
- de maatschappelijke resultaten die de gemeente nastreeft 
- een beperkt aantal kernindicatoren om vast te stellen of de gemeente daarin slaagt  
- de hoofdmaatregelen van de aanpak. 

 
54. Bij onderwerpen die politiek gevoelig zijn, moet het college de gemeenteraad in staat stellen 

vooraf richting aan te geven voor de keuzes die in een beleidskader zullen worden gemaakt. 
 
Overwegen: 

 
53. Ook een beleidskader is een voorstel ván het college áán de gemeenteraad. 
 
 
 

Informatie en controle raad 
 
RGB eens met: 
 
57. Het college moet tussentijdse informatiemomenten over de uitvoering van politiek gevoelige 

zaken opnemen in de bestuursrapportages of apart plannen in de planningslijst van de 
gemeenteraad. 

 
58. Gemeenteraadsfracties moeten zich vaker afvragen welke instrumenten nuttig zijn voor de 

aansturing en controle van het college (bijv. motie, amendement, initiatiefvoorstel). 
 
RGB oneens met: 
 
56. Collegeleden moeten de gemeenteraad alleen, maar dan ook altijd, informatie geven over 

uitvoeringszaken als deze bij het publiek gevoelig (kunnen) liggen. 
 

Overwegen: 
 
55. Gemeenteraadsleden moeten zich alleen bezig houden met de controle op de uitvoering door 

het college, en niet met de uitvoering zelf. 
 

De inhoud centraal 
 
RGB eens met: 
 
60. Het college moet bij raadsvoorstellen duidelijk aangeven welke ruimte het college nodig heeft en 

zal benutten voor de uitvoering. 
 
Overwegen: 
 
59. De gemeenteraad moet alle besluiten aan het college overdragen waarvan dat wettelijk is 

toegestaan.  
 

61. Politiek debat moet dus over inhoud gaan en niet over macht. 
 
Toelichting: burgers zijn niet geïnteresseerd in partijpolitiek maar in gemeentepolitiek: ze willen weten wat fracties en 
college voor de gemeente willen. 
 



  

62. Als de burgemeester in een raadsvergadering het collegebeleid verdedigt, moet de 
raadsvergadering worden geleid door de waarnemend raadsvoorzitter. 
 
Toelichting: dan leidt de positie van de burgemeester niet af van de inhoud van het debat. 
 

 
 
Raad - ambtelijk algemeen 
 
Overwegen: 
 
63. In Oude IJsselstreek is het samenspel tussen de raad en de ambtenaren goed genoeg. 
 
 

Kwaliteit raadsvoorstellen 
 
RGB eens met: 
 
65. Raadsvoorstellen moet je politiek snel kunnen beoordelen. 

 
Toelichting: voor een snelle politieke beoordeling moet in raadsvoorstel puntsgewijs staan 
- over welk vraagstuk het gaat 
- waarom de gemeente het vraagstuk aanpakt 
- wat met de aanpak bereikt wordt 
- hoe is vast te stellen of dat bereikt wordt  
- met welke hoofdmaatregelen dat bereikt wordt 
- en wat het kost om dat te bereiken. 
 

68. In beleidsprogramma's moet scherp staan wat het logische verband is tussen 
- de analyse van een vraagstuk 
- de aanpak van een vraagstuk 
- de resultaten van die aanpak 

 
70. De huidige programmabegroting bevat te weinig informatie om als gemeenteraad te kunnen 

beoordelen of met het geld meer kan worden bereikt, of dat er minder geld nodig is om hetzelfde 
te bereiken. 
 
Toelichting: het gaat hier dus bijvoorbeeld om wat het kost om 10% minder ongelukken te bewerkstelligen door een 
andere aanleg van wegen. 

 
72. De huidige programmabegroting bevat te weinig indicatoren om de gevolgen van het 

gemeentebeleid te kunnen evalueren. 
 
Overwegen: 

 
64. Gemeenteraadsleden moeten minder tijd hoeven besteden aan het voorbereiden van en het 

vergaderen over raadsvoorstellen.  
 

66. Voor nota's voor de gemeenteraad zijn niet meer dan 10 pagina's nodig (incl. bijlagen), want de 
gemeenteraad besluit over beleidskaders. 

 
 



  

Kwaliteit beleidsinformatie 
 
Overwegen: 
 
67. De gemeenteraad heeft vooral behoefte aan beleidsinformatie waarmee je concreet wat kunt. 

 
Toelichting: je hebt er bijvoorbeeld meer aan om te weten welke onveilige plekken mensen mijden dan dat je weet hoe 
onveilig mensen zich voelen. 
 

69. De huidige programmabegroting bevat te weinig informatie om als gemeenteraad te kunnen 
beoordelen of met het geld meer kan worden gedaan, of dat er minder geld nodig is om 
hetzelfde te doen. 
 
Toelichting: het gaat hier dus bijvoorbeeld om de kosten van één kilometer wegonderhoud. 
 

71. De vele indicatoren over de tevredenheid van de bevolking in de programmabegroting zijn een 
schijnwerkelijkheid. 
 
Toelichting: de gemeenteraad stuurt eigenlijk niet echt met deze indicatoren, want: 
- rapportcijfers over tevredenheid zeggen niet of mensen met dat rapportcijfer tevreden genoeg zijn, en 

- rapportcijfers over tevredenheid zeggen niet of beleidsmaatregelen succesvol zijn. 
 

 
 
Planning - control 
 
RGB eens met: 
 
73. De huidige programmabegroting is teveel gericht op losse projecten en te weinig op 

samenhangende ontwikkelingsprogramma's. 
 
74. De gemeenteraad gaat niet alleen over de resultaten en de kosten van het beleid, maar ook over 

hoe het beleid moet worden gerealiseerd. 
 
Toelichting: de raad stelt immers de begroting vast en de begrotingsvoorschriften schrijven voor dat in de begroting moet 
staan staat wat de gemeente wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat of laat doen en wat de gemeente daarvoor 
uitgeeft. 
 

75. De gemeenteraad moet zich niet bezighouden met de werkzaamheden en prestaties die nodig 
zijn om beleidsresultaten te behalen. 
 
Toelichting: 
- want wethouders hebben de verantwoordelijkheid om de voor beleidsresultaten noodzakelijke prestaties te 
bewerkstelligen (politiek management) 
-  en directie en afdelingshoofden hebben de verantwoordelijkheid de werkzaamheden daarvoor te organiseren binnen 

het beschikbare budget (professioneel management). 
 
77. Raadsleden moeten hoofdzaken van voortgangsinformatie continu kunnen raadplegen via 

intranet. 
 
Toelichting: voortgangsinformatie die voor de raad van belang is moet niet afhankelijk zijn van vaste 
rapportagemomenten in beraps en jaarstukken. Raadsleden moeten tussendoor zelf makkelijk kunnen checken hoe het 
met de voortgang staat. 

 
96. In de begroting moet preciezer worden aangegeven wat wanneer gedaan wordt, en in de 

jaarrekening of het gedaan is. 
 
Toelichting: zodat de gemeenteraad kan controleren of het geld volgens plan besteed wordt. 

 



  

Overwegen: 

76. De gemeenteraad moet  inhuren. 
 
Toelichting: want de gemeenteraad krijgt teveel papier en Holle Bolle Gijs is er dol op. 
 

78. Het college moet in voortgangsrapportages alleen melden wat niet volgens plan gaat of wat 
anders loopt dan bij de vorige rapportage. 
 
Toelichting: de voortgangsrapportages aan de gemeenteraad (beraps, jaarstukken) zijn te veel een herhaling van 

informatie. Het motto zou moeten zijn: goed bericht, geen bericht. 
 

 
 
Betrokkenheid ambtenaren 
 
RGB eens met: 
 
83. De gemeenteraad moet rechtstreeks bijstand van vakambtenaren krijgen om zich inhoudelijk 

voor te bereiden op richtinggevende bijeenkomsten met belanghebbenden en belangstellenden. 
 
84. Het is goed om de kwaliteitsontwikkeling van gemeenteraad en die van de ambtelijke organisatie 

op elkaar af te stemmen. 
 
Toelichting: de gemeenteraad wil een goede volksvertegenwoordiging zijn en de ambtelijke organisatie een goede 
dienstverlener. Burger- en klantgericht werken is dezelfde ambitie. 
 

Overwegen: 
 
79. Ambtenaren die begrijpen wat raadsleden willen, begrijpen wat de samenleving wil. 

 
80. In raadsvoorstellen moet zo weinig mogelijk vaktaal staan. 

 
Toelichting: dat voorkomt dat raadsleden na een poos als ambtenaren gaan spreken en niet meer begrepen worden door 
burgers. 
 

81. Ambtenaren moeten het presidium er op wijzen als zij denken dat het functioneren van de 
gemeenteraad de mening over "de gemeente" nadelig beïnvloedt. 
 
Toelichting: de gemeenteraad is immers slechts één onderdeel van "de gemeente". 
 

82. De gemeenteraad is net als het college van B&W een klant van de ambtelijke organisatie. 
 

 
Griffie, presidium 
 
 
RGB eens met: 
 
88. De medewerkers van de raadsgriffie zijn wel de eerste maar de niet de enige ondersteuners van 

de gemeenteraad, ook alle andere ambtenaren zijn dat. 
 
Overwegen: 
 
85. De raadsgriffie moet zich niet beperken tot de raadsprocedures maar vooral de ontwikkeling van 

de lokale democratie ondersteunen en begeleiden. 
 

86. Het raadspresidium moet zich beperken tot het regelen van de dagelijkse raadswerkzaamheden. 
 

87. De raad moet een speciale taakgroep instellen die met de burgemeester en de 
griffiemedewerkers de ontwikkeling van het gemeenteraadswerk ter hand neemt. 
 



  

89. Als ambtenaren aan raadsleden informatie geven doen zij dat onder de verantwoordelijkheid van 
de secretaris. 
 

90. Als ambtenaren raadsleden ondersteunen doen zij dat onder de verantwoordelijkheid van de 
griffier. 

 
 
 
Gelderse Post (zie ook 50) 
 
Overwegen: 
 
91. Artikelen in het gemeentekatern van de Gelderse Post over debatten in de gemeenteraad en van 

de raad met het college moeten journalistiek en onafhankelijk zijn. 
 
Toelichting: de afdeling communicatie en/of een freelance-journalist moeten boeiende verslagen schrijven en daarin vrij 
zijn op basis van bijvoorbeeld een redactie-statuut. 
 

92. Het gemeentekatern van de Gelderse Post moet een vaste rubriek over en voor de 
gemeenteraadsfracties hebben. 
 
Toelichting: fracties kunnen dan bij toerbeurt hun ei kwijt, met redactionele ondersteuning. 

 
 
 

 
Draagvlak 
 
Overwegen: 
 
93. Jaja. 

Dat zal de reactie zijn op voorstellen van het Raadgevend Beraad. 
 
Toelichting: omdat er geen echte behoefte aan verandering is. 

 
 


