
 

 

Raadsvoorstel  

Datum raadsvergadering : 26 maart 2015   

Volgnummer : 06   

Onderwerp  :     Rapport raadgever 

De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over: 

Het  rapport van raadgever mevr. mr. A.E. Verstand-Bogaert. 

 
Na de gemeenteraadsverkiezingen gaf de gemeenteraad van Oude IJsselstreek aan een onafhankelijke 
analyse te willen over hoe het functioneren van het gemeentebestuur nog verder te verbeteren. 

Hiervoor gaf zij aan mevr. mr. A.E. Verstand-Bogaert (eerder o.a. burgemeester van Zutphen en 
staatssecretaris) de opdracht: 

- Geef een analyse van de sterkten en zwakten in het functioneren van de gemeente Oude IJsselstreek 
sinds de vorming van onze gemeente in 2005. 

- Geef mede aan de hand daarvan een advies om te komen tot 1
e
 goede werkverhoudingen tussen de 

raadsfracties en 2
e
 een gemeentebestuur dat kan rekenen op een breed kwantitatief en kwalitatief 

draagvlak van alle betrokkenen (inwoners, organisaties, etc.). 
 
Mevr. mr. A.E. Verstand-Bogaert presenteerde haar rapport eind januari en adviseerde er eerst in 
vertrouwelijkheid over te spreken. De raadsfracties bogen zich erover in de maand februari. In het 
voorjaarsreces kwam de gemeenteraad op 23 februari 2015 bijeen om de vertrouwelijkheid te bekrachtigen 
tot een nader moment. 
In de eerste week na het reces was er op 6 maart 2015 een intern werkoverleg van de gemeenteraad onder 
leiding van mr. G.J. Jansen (eerder o.a. voorzitter van de stadsregio Arnhem-Nijmegen en Commissaris van 
de Koningin Overijssel). In dit werkoverleg is de reikwijdte van de beraadslaging en besluitvorming over het 
rapport in de gemeenteraad doorgenomen, ter voorbereiding op de beraadslaging over het rapport in de 
openbare raadsvergadering van 26 maart 2015. 
 
In besloten raadsvergadering op 12 maart 2015 nam de gemeenteraad een nadere beslissing met 
betrekking tot de vertrouwelijkheid en daarna is het rapport opgenomen in het raadsinformatiesysteem. 
 

In het voorbereidende werkoverleg onder leiding van mr. G.J. Jansen bleek dat er verschillende inzichten 
zijn over het rapport tussen raadsfracties en tussen gemeenteraad en college. Afgesproken is dat deze 
verschillen met respect voor elkaar naar voren worden gebracht en aan de orde komen. Het debat zal zich 
richten op de aanbevelingen in het rapport met de mogelijkheid om in te gaan op (delen van) de inhoud van 
het rapport. Met deze voorbereiding beoogt de gemeenteraad een zorgvuldige behandeling van het rapport. 
 
Ingevolge de voorbereiding in het werkgesprek zijn de volgende gesprekspunten leidraad voor het 
raadsdebat, in aanmerking nemend de verantwoordelijkheid van B&W voor de ambtelijke organisatie. 

A. Akkoordverklaring met betrekking tot de uitvoering van de opdracht door mevr. mr. A.E. Verstand-
Bogaert. 

B. Bespreking met conclusies van de gemeenteraad inzake de aanbevelingen die de gemeenteraad 
aangaan (aanbevelingen 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 9). 

C. Bespreking met verzoeken/opdrachten van de gemeenteraad aan het college en/of de burgemeester 
inzake de aanbevelingen die hen aangaan (aanbevelingen 6 – 10 – 11). 

D. Bespreking met conclusies van gemeenteraad en college inzake de aanbevelingen die beide aangaan 
(aanbevelingen 4 – 8 - 12 – 13 - 14). 

Het raadspresidium, 

J. van Urk    J.P.M. Alberse 
raadsgriffier    burgemeester 

 



 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


