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Oproep voor burgervisitatie gemeente Oude IJsselstreek 

 
Woont u in onze gemeente, 

en bent u bereid als burgervrijwilliger de gemeente op professioneel niveau te visiteren? 
 
De gemeente Oude IJsselstreek verandert in een netwerkbestuur met een ambtelijke netwerkorganisatie. 
Deze verbindt mensen, organisaties en gemeente voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  
 
De gemeenteraad wil hierop graag op professioneel niveau reflectie ontvangen van een groep inwoners van 
onze gemeente, die eenmalig en in een overzienbaar traject hun inzicht aan onze gemeente willen lenen. De 
gemeenteraad zal daarvoor op voordracht van het college van B&W instellen:  

 
een burgervisitatiecommissie 

met vier tot zes kritische beoordelaars van buiten de gemeentelijke organisatie 
 

Deze burgervisitatie is een experiment dat volgt uit de deelname van de gemeenteraad aan het project In 
Actie Met Burgers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De burgervisitatiecommissie heeft een 
externe secretaris/begeleider en wordt ondersteund door de raadsgriffie. 
 
De burgervisitatie wordt ingezet met de vraagstelling: 
 ”Wat zijn de effecten van de organisatieontwikkeling en wat zijn de daarvan verder te verwachten 
resultaten? Wat zou de gemeente verder moeten aanpakken? Welke gevolgen krijgt de 
organisatieontwikkeling voor de raadsontwikkeling en in hoeverre is dit in de resultaten zichtbaar?”  
 
De burgervisitatie omvat alle facetten van het gemeentelijk functioneren: politiek-bestuurlijk leiderschap; 
organisatorisch vermogen (intern en extern); resultaatgerichtheid; beleidsprestaties en maatschappelijke 
effecten; kwaliteitszorg; gedrag richting en samenwerking met stakeholders.  
 
Voor de samenstelling van de visitatiecommissie doet het college een voordracht aan de gemeenteraad. Op 
30 januari zal de gemeenteraad de visitatiecommissie instellen. De commissie zal uit 4 – 6 mensen bestaan, 
die hun sporen hebben verdiend in of rond de publieke zaak. Leden dienen geschikt en in staat te zijn de 
hoofdlijnen van het beleid rondom de organisatieontwikkeling te kunnen beoordelen en deze te evalueren. U 
hebt dus aantoonbaar ervaring met het beoordelen van dan wel toezien op grote organisaties en het 
beoordelen van organisatievraagstukken en prestaties op hoofdlijnen en heeft affiniteit met de inzet voor de 
publieke zaak. 
 
De burgervisitatie heeft een doorlooptijd van vier maanden. De visitatiecommissie rapporteert met een 
verslag aan de gemeenteraad en het college van B&W. De commissie 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.  
 
De volledige opzet van de burgervisitatie en een profielschets kunt u aanvragen bij de raadsgriffie: 
tel. 0315 292312, e-mail griffie@oude-ijsselstreek.nl 
 
Wilt u persoonlijk inlichtingen, dan zijn voor u beschikbaar:  
Gerharda Tamminga, gemeentesecretaris (vanaf 2 januari): tel. 0315 292320, e-mail g.tamminga@oude-ijsselstreek.nl 
Jeroen van Urk, raadsgriffier (alleen telefonisch, vanaf 6 januari): 06 83161706 
Hein Albeda, externe secretaris/begeleider visitatiecommissie: tel. 06 26320760, e-mail hein@heinalbeda.nl 
 
Uw belangstelling kunt u uiterlijk 10 januari 2014 kenbaar maken aan 
Gemeente Oude IJsselstreek  
t.a.v. de raadsgriffie 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 
e-mail griffie@oude-ijsselstreek.nl 
onder vermelding van: burgervisitatie 
 
De gemeente polst ook zelf kandidaten voor de burgervisitatie en hoort het graag van u, als u op een 
geschikte kandidaat wilt wijzen. 


