
Op aanvraag beschikbaar te stellen via raadsgriffie 
 
 
Profielschets leden burgervisitatiecommissie Oude IJsselstreek 
 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft een organisatieverandering ingezet. Voor een inwonergerichte 
uitvoering van de taken, zijn de bedrijfsprocessen opnieuw ingericht met effectieve en efficiënte 
dienstverlening als leidende principes.  
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek wil nu een burgervisitatie die 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?”  
 
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. 
Zij voldoen aan het volgende profiel.  
 

• De leden zijn personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat en die geschikt zijn voor de 
uitoefening van hun functie als kritische beoordelaar van het gemeentelijke functioneren op alle 
niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) en van alle geledingen (bestuursorganen en ambtelijke 
organisatie). 

 

• De leden kunnen ten opzichte van elkaar, de gemeenteraad en het college en welk deelbelang dan 
ook onafhankelijk en kritisch opereren. 

 

• De leden zijn geschikt en in staat om de hoofdlijnen van het beleid rondom de 
organisatieontwikkeling te kunnen beoordelen en deze te evalueren. Geschiktheid volgt uit een 
samenstel van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag.  

 

• De leden hebben aantoonbaar ervaring met het beoordelen van dan wel toezien op grote 
organisaties en het beoordelen van organisatievraagstukken en prestaties op hoofdlijnen en hebben 
affiniteit met de inzet voor de publieke zaak. 

 

• De leden wonen in de gemeente Oude IJsselstreek. Hun werkkring kan ook elders zijn. 
 

• De integriteit van de leden is boven elke twijfel verheven; alle leden voorkomen de schijn van 
belangenverstrengeling.  

 

• De commissie als geheel heeft oog heeft voor lokale, sociale, economische, financiële, politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor de gemeente. en de samenstelling van de 
commissie is zodanig dat zij de taken naar behoren kan voeren. 

 

• De commissie als geheel is zodanig samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge 
vertrouwensrelatie, zodat de commissie als een team kan optreden. 

 
De visitatiecommissie beslist zelf welke gesprekken zij wil voeren en eventuele site-bezoeken die ze wil 
doen. Dat kunnen gesprekken betreffen met actieve burgers, maatschappelijke organisaties, college, raad, 
en een interne ambtelijke klankbordgroep met vanuit iedere functierol één deelnemer (ondersteuner, 
dienstverlener, adviseur, strateeg, regievoerder, realisator, leider). 
 
De visitatiecommissie wordt gevraagd te kijken naar en te rapporteren over: 1. Politiek-bestuurlijk 
leiderschap; 2. Organisatorisch vermogen (intern en extern); 3. Resultaatgerichtheid; 4. Beleidsprestaties en 
maatschappelijke effecten; 5. Kwaliteitszorg; 6. Gedrag richting en samenwerking met stakeholders.  
 
De visitatiecommissie rapporteert over wat goed gaat en wat beter kan. 
 
De burgervisitatiecommissie heeft een externe secretaris/begeleider en wordt ondersteund door de 
raadsgriffie. Leden van de burgervisitatiecommissie stellen hun inzet vrijwillig ter beschikking. 


