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Onderwerp  : Instellen burgervisitatiecommissie 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kennis nemen van de door het raadspresidium geaccordeerde opzet van de burgervisitatie, waarin begrepen 
de voordracht door het college voor de leden van de burgervisitatiecommissie. 

2. Akkoord gaan met de voordracht van het college voor de samenstelling van de burgervisitatiecommissie 
(voordracht wordt 22 januari nagezonden). 

3. Aan de burgervisitatiecommissie desgewenst specifieke aspecten voor de visitatie meegeven. 

 
Aanleiding 
De burgervisitatie is onderdeel van het door de gemeenteraad vastgestelde Plan Voor Burgerparticipatie 
Aanpak (PVBA). De uitvoering is zoals in begroting en berap aangegeven uitgesteld tot eind 2013/begin 
2014, ivm de reorganisatie van de ambtelijke organisatie, en kan leerpunten opleveren voor de nieuwe 
bestuursperiode. Het model voor de burgervisitatie is ontwikkeld voor de Gemeente Oude IJsselstreek, met 
subsidie van het Actieprogramma Lokaal Bestuur van de VNG, als derde en laatste onderdeel van ons 
gemeentelijk VNG-experiment In Actie Met Burgers (de eerdere waren een burgerjury en een 
burgerbegrotingsforum). Het model is wel naar aanleiding van, maar niet identiek aan door andere 
gemeenten gedane burgervisitaties. Het model-Oude IJsselstreek behelst een burgervisitatie die 
vergelijkbaar moet zijn met professionele visitaties als in het hoger onderwijs, de gezondheidszorg en de 
grote steden, maar dan door een kleine groep inwoners van onze gemeente, die professioneel werkzaam 
zijn als bestuurder of directeur (dat kan ook buiten onze gemeente zijn), en die eenmalig in een overzienbaar 
traject hun inzicht aan hun gemeente willen lenen. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Aanbevelingen voor het gemeentelijk functioneren vanuit professioneel inwonersperspectief. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 De burgervisitatie is onderdeel van het raadsbesluit van 21 januari 2010 voor de uitvoering van het Plan 
Voor Burgerparticipatie Aanpak (PVBA), de opzet ervoor is met subsidie van de VNG ontwikkeld en het 
raadspresidium heeft de opzet aangescherpt en geaccordeerd. 

2.1 De voordracht door het college en de instelling door de gemeenteraad sluit aan op de balans in het 
netwerkbestuur dat zich ontwikkelt. Om die reden wordt dit raadsvoorstel ook gedaan door 
raadspresidium en college gezamenlijk. 
Voor de voordracht door het college is op aangeven door het een open oproep in de Gelderse Post 
geplaatst en een profielschets opgesteld. Gezien het professionele niveau van de burgervisitatie is 
ook actieve benadering van kandidaten door het college behulpzaam. 

3.1. De raad kan aan de burgervisitatiecommissie specifieke aspecten meegeven die zij wil laten 
beoordelen. In de laatste begrotingsbehandeling is al afgesproken dat dit geldt voor de 
begrotingstechniek. 

 
Kanttekeningen 

De externe secretaris/begeleider van de burgervisitatie noemt drie risico's. 
a) Wethouders accepteren geen blik van buiten. Dit is geen risico tijdens het proces maar vooral 

vooraf. Is het college niet bereid zich te laten beoordelen door buitenstaanders, dan heeft de visitatie 
geen zin. Dat is de reden om te kiezen voor een voordracht van B&W aan de gemeenteraad. 
Overigens kan het ook dat de gemeenteraad geen blik van buiten accepteert. In dit geval is de 
visitatie reeds besloten en vastgelegd in de begroting.  

b) De kwaliteit van de visitatiecommissie is onvoldoende. Een kritische, onafhankelijke commissie moet 
eigenwijs zijn, maar vooral niet vooringenomen. Een commissie moet kunnen doorvragen en de 
waarheid kunnen achterhalen. Is de kwaliteit van de (leden van) de commissie onvoldoende dan kan 
de analyse ook te wensen overlaten en zal zeker de impact van de visitatie op de organisatie gering 
zijn.  

c) De visitatiecommissie krijgt een partijpolitieke invulling. Gebeurt dit, dan komt er concurrentie met de 



Gemeenteraad. Principieel en praktisch legt dan de visitatiecommissie het af. In ons stelsel is 
immers de politieke rol bij de gemeenteraad gelegd. 

 
 

Kosten, baten, dekking 
De burgervisitatie is opgenomen in de begroting 2013 en wordt gedekt uit het raadsbudget. 
De opdracht aan de externe secretaris/begeleider is inmiddels door de raadsgriffier verstrekt, op basis van 
het presidiumakkoord op 25 november 2013. 
 
 
Uitvoering 
Planning 

• De burgervisitatiecommissie start direct na instelling ervan door de gemeenteraad en levert het 
visitatierapport op aan het begin van de nieuwe bestuursperiode. De doorlooptijd van de visitatie is 
drie à vier maanden. 

•  
Personeel 
De burgervisitatiecommissie heeft een externe secretaris/begeleider en wordt ondersteund door de 
raadsgriffie 
 
Communicatie/participatie 
De burgervisitatiecommissie beslist zelf welke gesprekken zij wil voeren en eventuele bezoeken ze wil doen. 
Dat kunnen gesprekken betreffen met actieve burgers en bedrijven, maatschappelijke organisaties, college, 
raad, en een voor de visitatie te vormen klankbordgroep uit de ambtelijke organisatie.  
 
Evaluatie/verantwoording 
Het rapport van de burgervisitatiecommissie zal aangeboden worden aan de relevante geledingen van het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie: de gemeenteraad, het college, het managementoverleg 
en de OR. 
 
Raadspresidium en Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
J. van Urk  G.H. Tamminga   J.P.M. Alberse 
griffier   secretaris   burgemeester 
 
 


