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1   Inleiding	  

De	  fractievoorzitters	  en	  de	  waarnemend	  burgemeester	  in	  zijn	  rol	  als	  voorzitter	  van	  uw	  raad	  
hebben	  mij	  gevraagd	  de	  mogelijkheden	  voor	  het	  door	  uw	  raad	  gewenste	  duale	  samenspel	  te	  
verkennen	  en	  uw	  raad	  daarover	  te	  adviseren.	  Deze	  verkenning	  is	  gebaseerd	  op	  de	  
handreiking	  voor	  een	  bestuurlijke	  werkwijze	  op	  basis	  van	  duale	  verhoudingen	  (september	  
2015).	  Uitgangspunt	  is	  de	  wens	  van	  partijen	  in	  de	  raad	  om	  het	  samenwerkingsdualisme	  
effectief	  te	  organiseren	  en	  daarbij	  ruimte	  te	  bieden	  aan	  inbreng	  van	  inwoners,	  
vertegenwoordigers	  van	  verenigingen	  en	  maatschappelijke	  instellingen	  en	  ondernemers.	  De	  
verkenning	  heb	  ik	  uitgevoerd	  door	  gesprekken	  te	  voeren	  met	  betrokkenen.	  Ik	  heb	  hierbij	  
gekozen	  voor	  een	  losse	  gesprekvorm	  met	  vragen	  gebaseerd	  op	  de	  zes	  principes	  van	  
samenwerkingsdualisme.	  De	  losse	  gespreksvorm	  liet	  ruimte	  voor	  de	  eigen	  inbreng	  van	  de	  
gesprekspartners.	  Ik	  heb	  gesproken	  met	  alle	  fracties,	  alle	  leden	  van	  het	  college,	  de	  griffier,	  
beide	  medewerkers	  van	  de	  griffie,	  de	  gemeentesecretaris	  en	  enkele	  ambtenaren.	  Van	  deze	  
gesprekken	  heb	  ik	  aantekeningen	  voor	  eigen	  gebruik	  gemaakt.	  Deze	  aantekeningen	  heb	  ik	  
vernietigd.	  Met	  dit	  verslag	  presenteer	  ik	  uw	  raad	  mijn	  bevindingen	  en	  daaraan	  gekoppelde	  
advies	  voor	  een	  agenda	  voor	  verdere	  ontwikkeling.	  Een	  concept	  hiervan	  heb	  ik	  op	  8	  
december	  aan	  de	  fractievoorzitters	  en	  de	  waarnemend	  burgemeester	  gepresenteerd	  en	  
besproken.	  De	  inbreng	  van	  hen	  heb	  ik	  verwerkt	  en	  ik	  aan	  de	  hand	  hiervan	  de	  agenda	  voor	  
het	  vervolg	  verder	  uitgewerkt.	  
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2   Vier	  vragen	  voor	  de	  verkenning	  

Ik	  heb	  de	  mogelijkheden	  voor	  duaal	  samenspel	  verkend	  langs	  vier	  vragen:	  	  
1.   Delen	  de	  partijen	  in	  de	  raad	  een	  missie	  die	  hen	  bindt	  en	  antwoord	  geeft	  op	  de	  vraag:	  

‘waarom	  willen	  we	  duaal	  samenwerken	  aan	  goed	  bestuur?’	  
2.   Hebben	  de	  partijen	  in	  de	  raad	  een	  gedeeld	  beeld	  over	  wat	  nodig	  is	  om	  

samenwerkingsdualisme	  goed	  te	  organiseren,	  welke	  (hulp)structuren	  voor	  
besluitvorming,	  (werk)afspraken	  en	  hulpmiddelen	  zijn	  daarvoor	  nodig?	  Wat	  is	  er	  al	  
en	  wat	  ontbreekt	  er?’	  

3.   Hoe	  is	  het	  klimaat	  voor	  samenwerkingsdualisme?	  Hoe	  kijken	  de	  partijen	  in	  de	  raad	  
naar	  de	  onderlinge	  verhoudingen?	  Bestaan	  er	  binnen	  de	  raad	  voor	  het	  bedrijven	  van	  
politiek	  en	  het	  beslechten	  van	  politieke	  geschillen	  gedeelde	  opvattingen	  over	  
houding	  en	  gedrag,	  waarden	  en	  normen.	  	  

4.   Hebben	  de	  partijen	  in	  de	  raad	  een	  duidelijk	  beeld	  over	  de	  gewenste	  uitkomst,	  de	  
resultaten	  van	  het	  bestuur?	  Met	  andere	  woorden	  formuleert	  de	  raad	  in	  voldoende	  
mate	  ‘wat’	  het	  college	  moet	  doen?	  Informeert	  het	  college	  de	  raad	  in	  voldoende	  mate	  
over	  het	  ‘hoe’	  en	  de	  vorderingen	  bij	  de	  uitvoering?	  

	  
Vitaal	  samenwerkingsdualisme	  vraagt	  om	  een	  samenhangend	  en	  gebalanceerd	  antwoord	  op	  
deze	  vier	  vragen.	  Zo	  is	  het	  zonder	  duidelijkheid	  over	  een	  gedeelde	  missie	  lastig	  voor	  de	  raad	  
om	  een	  agenda	  met	  gewenste	  uitkomsten	  te	  formuleren.	  Of	  zal	  de	  gewenste	  uitkomst	  
uitblijven	  als	  de	  missie	  duidelijk	  is	  en	  de	  organisatie,	  structuur	  en	  hulpmiddelen	  allemaal	  op	  
orde	  zijn,	  maar	  de	  onderlinge	  verhoudingen	  slecht	  zijn.	  
	  
Het	  antwoord	  op	  deze	  vier	  vragen	  helpt	  partijen	  in	  de	  raad	  om	  zicht	  te	  krijgen	  op	  
aanknopingspunten	  en	  prioriteiten	  voor	  een	  kansrijk	  ontwikkeltraject	  naar	  vitaal	  
samenwerkingsdualisme.	  Het	  is	  de	  basis	  voor	  mijn	  advies	  aan	  uw	  raad.	  
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3   Missie,	  waarom	  duaal	  samenwerken	  aan	  goed	  bestuur?	  

De	  raad	  heeft	  in	  2013	  samen	  met	  de	  gemeenschap	  van	  Oude	  IJsselstreek	  zich	  gebogen	  over	  
de	  vraag	  “aan	  wat	  voor	  gemeente	  hebben	  de	  inwoners	  van	  Oude	  IJsselstreek	  behoefte?”1.	  
Deze	  samenspraak	  heeft	  bouwstenen	  opgeleverd	  voor	  vijf	  inhoudelijke	  thema’s:	  

1.   Sport.	  
2.   Wonen	  en	  (ver-‐)zorgen.	  
3.   Toerisme.	  
4.   Werken	  en	  leren.	  
5.   Musiceren,	  feesten	  en	  festivals.	  

en	  drie	  algemene	  bouwstenen:	  
1.   Neem	  het	  dorp	  als	  uitgangspunt	  en	  verbind	  de	  dorpen.	  
2.   Verbeter	  de	  communicatie	  met	  partners	  in	  de	  samenleving.	  
3.   Versterk	  het	  contact	  tussen	  samenleving	  en	  gemeenteraad.	  

	  
Bevindingen	  

•   Voor	  de	  meeste	  fracties	  in	  de	  raad	  is	  de	  studie	  het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  ‘waarom	  
samen	  werken	  aan	  goed	  duaal	  bestuur’.	  	  

•   Een	  enkele	  fractie	  vindt	  de	  uitkomst	  een	  onvoldoende	  stip	  op	  de	  horizon.	  	  
•   Kijkend	  naar	  de	  de	  inhoudelijke	  thema’s	  ontbreken	  enkele	  actuele	  maatschappelijke	  

thema’s	  waarvoor	  het	  gemeentebestuur	  een	  bestuurlijke	  verantwoordelijkheid	  
heeft,	  zoals	  veiligheid,	  duurzaamheid,	  ruimtelijke	  ordening,	  verkeer,	  waterbeheer	  en	  
intergemeentelijke	  samenwerking.	  Wat	  dit	  betreft	  is	  de	  behoefte	  van	  de	  inwoners	  en	  
daarmee	  ook	  het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  ‘waarom	  samenwerken	  aan	  goed	  duaal	  
bestuur?’	  nog	  niet	  volledig	  beantwoord.	  	  
	  

Advies	  
•   De	  bouwstenen	  voor	  het	  bestuur	  zijn	  voldoende	  richtinggevend	  en	  bindend	  om	  de	  

drijvende	  kracht	  te	  zijn	  voor	  het	  samenwerkingsdualisme.	  Het	  betreft	  echter	  een	  
deel	  van	  totale	  bestuurlijke	  opgave	  van	  het	  gemeentebestuur.	  

•   Het	  is	  verstandig	  als	  de	  raad	  voor	  de	  ontbrekende	  thema’s	  samen	  met	  de	  
gemeenschap	  nader	  bepaalt	  wat	  voor	  deze	  thema’s	  de	  ‘stip	  op	  de	  horizon	  is’.	  Het	  is	  
aan	  de	  raad	  om	  te	  bepalen	  welke	  prioriteit	  dit	  krijgt.	  Actuele	  maatschappelijke	  
ontwikkelingen,	  de	  staat	  van	  de	  gemeentefinanciën	  of	  het	  tot	  een	  einde	  komen	  van	  
bestaand	  beleid	  kunnen	  aanleiding	  zijn	  om	  hieraan	  prioriteit	  te	  geven.	  

	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Naar	  een	  nieuwe	  gemeente	  Oude	  IJsseltreek,	  maatschappelijke	  bouwstenen	  voor	  een	  
nieuwe	  gemeente;	  prof.	  dr.	  Marcel	  Boogers	  en	  Joop	  Hofman,	  december	  2013.	  
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4   Structuur	  en	  hulpmiddelen	  

4.1   Agenda	  van	  de	  raad	  

Bevindingen	  
•   De	  raadsleden	  hebben	  een	  overvolle	  agenda.	  Dit	  doet	  afbreuk	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  

de	  het	  bestuur	  en	  het	  plezier	  bij	  het	  vervullen	  van	  het	  raadlidmaatschap.	  Enkele	  
gemaakte	  opmerkingen:	  

o   De	  waan	  van	  de	  dag	  regeert,	  er	  is	  geen	  lange	  termijnplanning.	  
o   Er	  is	  nauwelijks	  ruimte	  voor	  contact	  met	  inwoners.	  
o   Er	  is	  nauwelijks	  tijd	  voor	  bezinning	  op	  het	  functioneren	  van	  de	  raad	  en	  het	  

eigen	  functioneren	  als	  raadslid	  en	  fractie.	  
o   Ik	  ben	  er	  niet	  trots	  op	  om	  op	  een	  verjaardag	  te	  vertellen	  dat	  ik	  raadslid	  ben.	  

•   Partijen	  in	  de	  raad	  noemen	  de	  onduidelijkheid	  over	  de	  eigen	  bestuurlijke	  
(termijn)agenda	  van	  de	  raad	  -‐	  waar	  willen	  we	  over	  gaan	  en	  wat	  willen	  we	  aan	  het	  
college	  laten	  -‐	  als	  een	  belangrijke	  oorzaak	  voor	  de	  onduidelijke	  rol-‐	  en	  taakverdeling	  
tussen	  raad	  en	  college.	  De	  bouwstenen	  nota	  heeft	  geen	  vertaling	  gekregen	  in	  een	  
concrete	  bestuurlijke	  agenda	  van	  de	  raad.	  

•   De	  raad	  vindt	  het	  lastig	  om	  prioriteiten	  te	  stellen	  en	  stelt	  zich	  daarbij	  afwachtend	  op	  
naar	  het	  college.	  Dit	  maakt	  het	  college	  voorzichtig	  en	  afwachtend	  naar	  de	  raad.	  Raad	  
en	  college	  houden	  elkaar	  zo	  in	  een	  afwachtende	  greep.	  
	  

Advies	  
•   Geef	  prioriteit	  aan	  het	  vaststellen	  van	  een	  agenda	  van	  de	  raad	  voor	  de	  resterende	  

bestuursperiode.	  Ga	  daarbij	  uit	  van	  de	  bouwstenen	  nota	  en	  betrek	  hierbij	  het	  
coalitieakkoord.	  Bezie	  in	  tweede	  instantie	  of	  voor	  de	  resterende	  bestuursperiode	  
een	  aanvulling	  met	  andere	  thema’s	  gewenst	  is.	  	  

•   Beperk	  het	  aantal	  thema’s	  op	  de	  agenda	  van	  de	  raad	  en	  weeg	  dit	  af	  in	  het	  licht	  van	  
een	  reële	  gemiddelde	  tijdsbesteding	  van	  15	  uur/week	  voor	  het	  vervullen	  van	  het	  
raadlidmaatschap.	  De	  volgende	  vragen	  kunnen	  de	  raad	  hierbij	  helpen:	  

o   over	  welke	  maatschappelijke	  vraagstukken	  leven	  er	  verschillende	  opvattingen	  
die	  vragen	  om	  kaderstelling	  door	  de	  raad?	  De	  raad	  agendeert	  in	  samenspraak	  
met	  het	  college	  en	  bepaalt	  in	  samenspraak	  met	  het	  college	  de	  (proces)aanpak	  
voor	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  beleid;	  

o   welke	  maatschappelijke	  vraagstukken	  kan	  het	  college	  aanpakken	  binnen	  de	  
bestaande	  kaders	  en	  vindt	  de	  raad	  (ook	  een	  minderheid!)	  belangrijk	  genoeg	  
om	  een	  stevige	  vinger	  aan	  de	  pols	  te	  houden?	  Het	  college	  agendeert	  in	  
samenspraak	  met	  de	  raad.	  De	  raad	  vertrouwt	  op	  de	  actieve	  informatieplicht	  
door	  het	  college;	  

o   welke	  maatschappelijke	  vraagstukken	  kan	  het	  college	  aanpakken	  binnen	  de	  
bestaande	  kaders?	  De	  raad	  volstaat	  met	  te	  vertrouwen	  op	  de	  actieve	  
informatieplicht	  door	  het	  college.	  

•   Organiseer	  om	  de	  agenda	  van	  de	  raad	  vast	  te	  stellen	  op	  korte	  termijn	  een	  
werkbijeenkomst	  met	  leden	  van	  de	  raad.	  Betrek	  daarbij	  de	  leden	  van	  het	  college	  en	  
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enkele	  ambtenaren	  die	  het	  bestuur	  adviseren	  over	  de	  ontwikkeling	  en	  uitvoering	  
van	  het	  beleid	  en	  vraag	  hen	  daarbij	  om	  hun	  inbreng	  en	  advies.	  

	  
4.2   Rol	  en	  taakverdeling	  tussen	  raad	  en	  college	  

Bevindingen	  
•   Er	  is	  een	  breed	  gedeelde	  behoefte	  bij	  alle	  partijen,	  leden	  van	  het	  college	  en	  andere	  

direct	  bij	  het	  raadswerk	  betrokkenen	  aan	  een	  duidelijke	  rol-‐	  en	  taakverdeling	  tussen	  
de	  raad	  en	  het	  college,	  nu	  is	  er	  sprake	  van	  onduidelijkheid	  over:	  

o   Bij	  welke	  dossiers	  wil	  de	  raad	  zelf	  de	  regie	  hebben,	  bij	  welke	  wil	  de	  raad	  de	  
regie	  aan	  het	  college	  laten?	  Wat	  betekent	  dit	  voor	  de	  kaderstellende	  en	  
volksvertegenwoordigende	  rol	  van	  de	  raad?	  

o   Wanneer	  betrekt	  de	  raad	  de	  inwoners/instellingen/	  ondernemers	  bij	  de	  
beleidsvorming	  en	  wanneer	  doet	  het	  college	  dat?	  Wat	  betekent	  dit	  voor	  de	  
controlerende	  en	  volksvertegenwoordigende	  rol	  van	  de	  raad?	  

o   Stuurt	  de	  raad	  op	  maatschappelijke	  effecten?	  Stuurt	  het	  college	  stuurt	  op	  
concrete	  resultaten	  dij	  bijdragen	  aan	  de	  gewenste	  maatschappelijke	  
effecten?	  

o   Hoe	  vult	  het	  college	  de	  actieve	  informatieplicht	  in?	  Geeft	  het	  college	  duidelijk	  
aan	  wat	  het	  van	  de	  raad	  wel	  en	  wat	  niet	  verwacht?	  

o   Als	  de	  raad	  een	  opdracht	  aan	  het	  college	  wil	  geven	  is	  het	  dan	  ook	  werkelijk	  
een	  opdracht?	  Vraagt	  het	  college	  door	  als	  een	  opdracht	  van	  de	  raad	  
onduidelijk	  moeilijk	  uitvoerbaar	  is?	  

o   Hoe	  verhoudt	  de	  volksvertegenwoordigende	  rol	  van	  de	  raadsleden	  zich	  tot	  de	  
uitvoerende	  rol	  van	  het	  college	  en	  de	  ambtenaren	  in	  het	  veld?	  Hoe	  voorkom	  
je	  dat	  leden	  van	  de	  raad,	  leden	  van	  het	  college	  en	  ambtenaren	  elkaar	  voor	  de	  
voeten	  lopen	  bij	  het	  contact	  met	  inwoners	  en	  vertegenwoordigers	  van	  
instellingen,	  verenigingen	  en	  ondernemers?	  
	  

Advies	  
•   Duidelijkheid	  over	  de	  rol-‐	  en	  taakverdeling	  tussen	  raad	  en	  college	  is	  een	  absolute	  

voorwaarde	  voor	  vitaal	  samenwerkingsdualisme.	  Verder	  is	  het	  van	  het	  grootste	  
belang	  dat	  raad	  en	  college	  elkaar	  in	  positie	  brengen	  en	  houden.	  Dit	  verlangt	  dat	  raad	  
met	  het	  college	  afspraken	  maakt	  over	  de	  rol-‐	  en	  taakverdeling	  en	  over	  de	  wijze	  
waarop	  het	  college	  de	  actieve	  informatieplicht	  naar	  de	  raad	  invult.	  Ik	  adviseer	  de	  
raad	  om	  een	  dialoog	  te	  organiseren	  over	  de	  rol-‐en	  taakverdeling	  en	  hiervoor	  de	  
leden	  van	  het	  college	  en	  enkele	  ambtenaren	  die	  nauw	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  
voorbereiding	  en	  uitvoering	  van	  het	  beleid	  uit	  te	  nodigen.	  Een	  dergelijke	  dialoog	  kan	  
de	  raad	  voeren	  aan	  de	  hand	  van	  fictieve	  en	  ‘eigen’	  bestuurlijke	  casuïstiek	  zoals	  het	  
dossier	  subsidieverlening	  en	  het	  dossier	  afvalstoffen.	  Dit	  is	  een	  beproefde	  werkwijze	  
om	  de	  gewenste	  duidelijkheid	  over	  de	  rol-‐	  en	  taakverdeling	  te	  krijgen	  en	  om	  
afspraken	  te	  maken	  over	  de	  borging.	  
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4.3   Vergaderstructuur	  met	  raadscommissies	  

Bevindingen	  
•   Er	  is	  brede	  overeenstemming	  over	  de	  behoefte	  aan	  een	  heldere	  vergaderstructuur.	  

Helder	  in	  de	  zin	  dat:	  
o   voor	  iedere	  betrokkene	  duidelijk	  is	  wie	  in	  welke	  hoedanigheid	  deelneemt	  aan	  

de	  vergadering;	  
o   wat	  het	  doel	  van	  de	  vergadering	  is	  (beeldvorming,	  oordeelsvorming	  of	  

besluitvorming);	  
o   er	  een	  agenda	  is	  die	  afgestemd	  is	  op	  de	  zwaarte	  van	  de	  onderwerpen;	  
o   er	  een	  voorzitter	  is	  die	  technisch	  en	  gezaghebbend	  voorzit.	  	  

	  
Advies	  

•   Richt	  een	  vergaderstructuur	  in	  met	  raadscommissies	  (beeldvorming	  en	  
oordeelsvorming)	  ter	  voorbereiding	  van	  de	  raadsvergadering	  (besluitvorming).	  

•   Richt	  voor	  elk	  programma	  uit	  de	  begroting	  een	  raadscommissie	  in.	  Kijk	  naar	  aan	  de	  
hand	  van	  de	  bestuurlijke	  agenda	  van	  de	  raad	  of	  minder	  commissies	  mogelijk	  zijn.	  

•   Geef	  prioriteit	  aan	  het	  werken	  met	  raadscommissies	  en	  het	  inwerken	  van	  de	  
voorzitters.	  

•   Bekijk	  naar	  aanleiding	  van	  de	  agenda	  van	  de	  raad	  en	  de	  uitkomst	  van	  de	  dialoog	  
over	  de	  rol-‐	  en	  taakverdeling	  tussen	  raad	  en	  college,	  in	  samenspraak	  met	  inwoners	  
en	  vertegenwoordigers	  van	  instellingen,	  verenigingen	  en	  ondernemers	  of	  in	  de	  
vergaderstructuur	  een	  vast	  moment	  voor	  inbreng	  van	  hen	  gewenst	  is	  of	  dat	  het	  
voldoende	  is	  om	  dit	  incidenteel	  per	  dossier	  te	  organiseren.	  
	  

4.4   Agendacommissie	  

Bevindingen	  
•   Vrijwel	  alle	  betrokkenen	  spreken	  in	  min	  of	  meerdere	  mate	  hun	  ongenoegen	  uit	  over	  

de	  agendering	  van	  de	  bijeenkomsten	  van	  de	  raad.	  De	  voorzitterspool	  en	  het	  
presidium	  spelen	  hierbij	  allebei	  een	  rol.	  Dit	  leidt	  tot	  onduidelijkheid	  en	  politiek	  spel.	  
Naar	  de	  beleving	  van	  meerdere	  raadsleden	  lukt	  het	  de	  griffier	  onvoldoende	  om	  de	  
voorzitterspool	  en	  het	  presidium	  met	  elkaar	  voor	  wat	  betreft	  de	  agendering	  te	  
verbinden.	  

	  
Advies	  

•   Draag	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  voorbereiding	  van	  de	  bijeenkomsten	  en	  
agenda’s	  van	  de	  raad	  op	  aan	  een	  agendacommissie.	  Benoem	  de	  voorzitters	  van	  de	  
raadcommissies	  en	  de	  gemeenteraad	  vanuit	  hun	  functie	  als	  lid	  en	  geef	  de	  griffier	  en	  
de	  secretaris	  hierbij	  een	  adviserende	  stem.	  Hef	  de	  voorzitterspool	  op	  gelijktijdig	  met	  
de	  inrichting	  van	  de	  raadscommissies.	  

•   Draag	  de	  agendacommissie	  op	  de	  raad	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  te	  adviseren	  over	  de	  
verbetering	  van	  het	  verloop	  van	  het	  besluitvormingsproces.	  Geef	  de	  voorzitters	  de	  
ruimte	  om	  raadsleden	  aan	  te	  spreken	  op	  hun	  houding	  en	  gedrag	  als	  deze	  afwijken	  
van	  de	  waarden	  en	  normen	  van	  de	  raad	  en	  voor	  goed	  openbaar	  bestuur.	  
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•   Benoem	  de	  voorzitters	  op	  basis	  van	  hun	  kwaliteit	  als	  technisch	  en	  gezaghebbend	  
voorzitter	  en	  zorg	  voor	  een	  goede	  begeleiding	  door	  de	  griffie	  en	  opleiding/training.	  

	  
4.5   Presidium	  

Bevindingen	  
•   Het	  presidium	  bestaat	  uit	  de	  fractievoorzitters,	  de	  burgemeester	  als	  voorzitter	  van	  de	  

raad,	  de	  griffier	  en	  de	  gemeentesecretaris.	  Sinds	  de	  verkiezingen	  van	  2014	  zijn	  er	  
veel	  fractievoorzitters	  gewisseld	  en	  daarmee	  ook	  de	  samenstelling	  van	  het	  
presidium.	  Deze	  wisselingen	  en	  het	  feit	  dat	  er	  een	  waarnemend	  burgemeester	  is	  
maken	  dat	  er	  in	  korte	  tijd	  veel	  kennis	  en	  ervaring	  verloren	  is	  gegaan	  en	  dat	  het	  
huidige	  presidium	  nog	  niet	  als	  een	  team	  functioneert.	  

•   Vrijwel	  alle	  betrokkenen	  beleven	  het	  presidium	  als	  een	  politiek	  orgaan.	  
•   Sommige	  raadsleden	  voelen	  zich	  door	  besluitvorming	  in	  het	  presidium	  gepasseerd.	  

Zij	  beleven	  het	  resultaat	  van	  de	  besluitvorming	  in	  het	  presidium	  niet	  als	  een	  advies	  
maar	  als	  een	  voldongen	  feit.	  

	  
Advies	  

•   Geef	  het	  presidium	  meer	  de	  rol	  van	  seniorenconvent.	  Geef	  het	  presidium	  de	  
opdracht	  de	  raad	  te	  adviseren	  over	  de	  organisatie	  van	  het	  raadswerk	  voor	  zo	  ver	  het	  
niet	  de	  voorbereiding	  en	  agenda’s	  van	  de	  bijeenkomsten	  van	  de	  raad	  betreft.	  Te	  
denken	  valt	  aan:	  

o   gesprekspartner	  voor	  de	  commissaris	  van	  de	  Koning	  bij	  aangelegenheden	  die	  
het	  burgemeesterschap	  betreffen;	  

o   adviseur	  van	  de	  raad	  voor	  zover	  het	  de	  benoeming	  en	  het	  functioneren	  van	  
de	  burgemeester	  betreft;	  

o   adviseur	  van	  de	  raad	  voor	  zover	  het	  de	  benoeming	  en	  het	  functioneren	  van	  
de	  griffier	  betreft;	  

o   adviseur	  van	  de	  raad	  voor	  zover	  het	  verzoeken	  om	  een	  referendum	  gaat	  
o   adviseur	  van	  de	  raad	  voor	  zover	  het	  om	  het	  functioneren	  van	  de	  raad	  in	  

algemene	  zin	  gaat;	  
o   adviseur	  van	  de	  raad	  als	  het	  gaat	  om	  het	  benoemen	  en	  functioneren	  van	  

voorzitters	  van	  de	  raadscommissies,	  de	  leden	  van	  bijzondere	  commissies	  
zoals	  de	  werkgeverscommissie,	  de	  auditcommissie	  en	  de	  
rekenkamercommissie	  of	  rekenkamer.	  

•   Geef	  de	  burgemeester	  en	  de	  griffier	  nadrukkelijk	  de	  opdracht	  te	  zorgen	  voor	  reflectie	  
op	  het	  apolitieke	  (onderlinge)	  functioneren	  van	  de	  fractievoorzitters	  in	  het	  
presidium.	  

	  
4.6   Rol	  van	  de	  Griffie	  

Bevindingen	  
•   Alle	  fracties	  zijn	  zich	  er	  van	  bewust	  dat	  de	  keuze	  voor	  samenwerkingsdualisme	  een	  

nieuwe	  opdracht	  aan	  griffie	  verlangt.	  
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•   Fracties	  hebben	  behoefte	  aan	  een	  duidelijke	  structuur	  en	  vinden	  dat	  griffie	  bij	  de	  
ontwikkeling	  hiervan	  de	  raad	  moet	  ondersteunen.	  

•   Fracties	  hebben	  behoefte	  aan	  opleiding	  en	  vinden	  dat	  de	  griffie	  hen	  hierbij	  moet	  
ondersteunen.	  

•   Fracties	  hebben	  behoefte	  aan	  onafhankelijk	  advies	  over	  hun	  functioneren	  in	  relatie	  
tot	  het	  raadswerk	  en	  vinden	  dat	  de	  griffie	  hen	  hierbij	  moet	  ondersteunen.	  
	  

Advies	  
•   Geef	  het	  presidium	  op	  korte	  termijn	  de	  opdracht	  om	  de	  raad	  een	  voorstel	  te	  doen	  

voor	  een	  werkgeverscommissie	  en	  een	  nieuwe	  opdracht	  van	  de	  raad	  aan	  de	  griffie.	  
•   Benoem	  de	  werkgeverscommissie,	  neem	  een	  besluit	  over	  de	  nieuwe	  opdracht	  aan	  de	  

griffie.	  
	  

	  
4.7   Opleiding	  	  

Bevindingen	  
•   Er	  is	  een	  breed	  gevoelde	  behoefte	  aan	  opleiding	  van	  raadsleden.	  Raadsleden	  geven	  

aan	  dat	  zij	  behoefte	  hebben	  aan	  het	  vergroten	  van	  hun	  vaardigheid	  met	  het	  basale	  
raadswerk,	  debatteren,	  opstellen	  van	  moties	  en	  amendementen,	  het	  lezen	  van	  de	  
begroting	  en	  jaarrekening.	  Daarnaast	  geven	  raadsleden	  en	  de	  andere	  betrokken	  ook	  
aan	  dat	  raadsleden	  inhoudelijke	  dossierkennis	  missen.	  Dit	  doet	  afbreuk	  aan	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  besluitvorming.	  

•   Het	  voorzitterschap	  van	  bijeenkomsten	  van	  de	  raad	  vraagt	  specifieke	  kwaliteiten.	  
Voorzitters	  moeten	  de	  gelegenheid	  krijgen	  voor	  specifiek	  op	  het	  voorzitterschap	  
gericht	  training.	  

•   Het	  vervullen	  van	  de	  rol	  van	  fractieassistent	  biedt	  fracties	  de	  mogelijkheid	  van	  
training	  en	  opleiding	  van	  kandidaten	  voor	  het	  raadlidmaatschap.	  	  

•   Iedere	  fractie	  bepaald	  naar	  eigen	  inzicht	  of	  een	  kandidaat	  geschikt	  is	  voor	  het	  
raaslidmaatschap.	  
	  

Advies	  
•   Ga	  in	  samenspraak	  met	  de	  leden	  van	  het	  college,	  de	  griffie,	  ambtenaren	  die	  nauw	  

betrokken	  zijn	  bij	  het	  raadswerk	  en	  vertegenwoordigers	  uit	  de	  samenleving	  na	  na	  
over	  welke	  kwaliteiten	  raadsleden	  moeten	  beschikken.	  Doe	  dit	  aan	  de	  hand	  van	  
bestaande	  publicaties	  van	  bijvoorbeeld	  het	  VNG	  en	  raadslid.nu	  en	  geef	  daar	  een	  
‘eigen’	  kleur	  aan.	  Maak	  aan	  de	  hand	  hiervan	  een	  profielschets	  en	  stel	  die	  beschikbaar	  
aan	  alle	  fracties	  in	  de	  raad.	  Laat	  de	  wijze	  van	  selectie	  van	  kandidaten	  een	  zaak	  van	  de	  
partijen.	  

•   Vraag	  de	  griffie	  om	  de	  behoefte	  aan	  opleiding	  te	  inventariseren	  en	  in	  beeld	  te	  
brengen	  welke	  middelen	  hier	  structureel	  voor	  nodig	  zijn.	  Onderscheid	  hierbij	  een	  
budget	  per	  individueel	  raadslid	  en	  een	  budget	  voor	  de	  opleiding	  van	  de	  raad	  als	  
geheel.	  
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5   De	  onderlinge	  verhoudingen	  	  

5.1   Beeldvorming	  en	  onderling	  beeld	  van	  de	  fracties	  

Niet	  alle	  gesprekspartners	  heb	  ik	  op	  gelijke	  wijze	  over	  dit	  onderwerp	  bevraagd.	  Naar	  
aanleiding	  van	  de	  uitkomst	  van	  gesprekken	  met	  de	  eerste	  twee	  fracties	  die	  ik	  sprak	  heb	  ik	  de	  
vraagstelling	  over	  dit	  onderwerp	  verdiept.	  Ik	  vind	  de	  uitkomsten	  van	  deze	  verdieping	  te	  veel	  
van	  belang	  om	  deze	  niet	  bij	  mijn	  bevindingen	  te	  betrekken.	  Het	  betekent	  wel	  dat	  een	  
kanttekening	  hier	  op	  zijn	  plaats	  is	  en	  dat	  de	  bevindingen	  mogelijk	  nuancering	  behoeven	  
omdat	  sommige	  fracties	  deze	  niet	  herkennen.	  
	  
Bevindingen	  

•   Het	  beeld	  van	  de	  fracties	  over	  de	  andere	  fracties	  en	  over	  hoe	  andere	  de	  fracties	  over	  
de	  eigen	  fractie	  denken	  loopt	  uiteen.	  De	  kwaliteit	  van	  de	  onderlinge	  verhoudingen	  
beoordelen	  de	  fracties	  -‐	  afhankelijk	  om	  welke	  partij	  het	  gaat	  -‐	  als	  onvoldoende	  tot	  
voldoende.	  

•   Fracties	  geven	  aan	  dat	  gebeurtenissen	  uit	  het	  verleden	  die	  nog	  niet	  of	  onvoldoende	  
met	  elkaar	  zijn	  uitgepraat,	  van	  negatieve	  invloed	  zijn	  op	  de	  onderlinge	  verhoudingen	  
en	  het	  vertrouwen.	  

•   Fracties	  zien	  de	  onderlinge	  onvoldoende	  verhoudingen	  als	  een	  belemmering	  voor	  de	  
samenwerking	  als	  raad.	  

•   Fracties	  geven	  aan	  bereid	  te	  zijn	  om	  naar	  hun	  eigen	  aandeel	  in	  de	  (onvoldoende)	  
verhoudingen	  met	  anderen	  te	  kijken.	  Sommige	  fracties	  geven	  aan	  dat	  zij	  daartoe	  al	  
initiatieven	  hebben	  genomen.	  

•   Als	  fracties	  spreken	  over	  het	  verschil	  tussen	  landelijke	  partijen	  en	  lokale	  partijen	  op	  
het	  niveau	  van	  gemeenten	  leggen	  zij	  de	  nadruk	  op	  de	  bekende	  negatieve	  
stereotypen.	  Pas	  na	  doorvragen	  noemen	  zij	  positieve	  aspecten.	  Het	  accent	  op	  de	  
negatieve	  aspecten	  doet	  afbreuk	  aan	  de	  samenwerking	  als	  raad	  tussen	  lokale	  en	  
landelijke	  partijen.	  	  

	  
Advies	  

•   Voor	  vitaal	  samenwerkingsdualisme	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  verhoudingen	  tussen	  
alle	  partijen	  in	  de	  raad	  minimaal	  voldoende	  zijn.	  Ik	  adviseer	  uw	  raad	  daarom	  om	  alle	  
partijen	  op	  te	  roepen	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  de	  onderlinge	  
verhoudingen.	  Vaak	  zal	  dit	  een	  bilateraal	  gesprek	  tussen	  partijen	  zijn	  om	  de	  lucht	  te	  
klaren.	  Het	  komt	  de	  onderlinge	  samenwerking	  van	  de	  raad	  ten	  goede	  als	  de	  
uitkomsten	  van	  deze	  bilaterale	  gesprekken	  in	  een	  bijeenkomst	  met	  e	  raad	  als	  geheel	  
worden	  gedeeld.	  

	  
5.2   Gedrag	  

Bevindingen	  
•   De	  raad	  gedraagt	  zich	  in	  een	  besloten	  bijeenkomst	  anders	  dan	  in	  een	  openbare	  

bijeenkomst.	  
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•   Er	  is	  een	  cultuur	  van	  dienstbaarheid	  naar	  een	  ‘hoger’	  geplaatste.	  Voor	  ambtenaren	  is	  
het	  moeilijk	  om	  ‘nee’	  te	  zeggen	  tegen	  een	  wethouder	  of	  raadslid.	  Dit	  leidt	  tot	  gedrag	  
van	  ambtenaren	  waarbij	  zij	  zich	  niet	  vrij	  voelen	  om	  op	  basis	  van	  hun	  professionaliteit	  
advies	  te	  geven	  aan	  het	  college	  of	  de	  raad.	  
	  

Advies	  
•   Maak	  het	  gedrag	  van	  de	  raad	  bespreekbaar.	  De	  raad	  kan	  dit	  doen	  door	  als	  fractie	  zelf	  

of	  als	  fracties	  met	  elkaar	  terug	  te	  kijken	  naar	  de	  livestreams	  van	  bijeenkomsten	  van	  
de	  raad.	  	  

•   Vraag	  de	  burgemeester	  en	  de	  gemeentesecretaris	  erop	  toe	  te	  zien	  dat	  de	  
professionele	  onafhankelijkheid	  van	  ambtenaren	  geborgd	  is	  en	  vraag	  de	  
burgemeester	  uw	  raad	  te	  informeren	  of	  ambtenaren	  naar	  aanleiding	  hiervan	  
verbetering	  ervaren.	  
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6   Vervolg,	  hoe	  verder?	  

Bevindingen:	  
•   Raadsleden	  zien	  de	  noodzaak	  om	  het	  duale	  samenspel	  verder	  te	  ontwikkelen	  en	  

geven	  aan	  dit	  ook	  te	  willen.	  Zij	  vragen	  aandacht	  voor	  het	  grote	  tijdsbeslag	  van	  het	  
raadswerk	  in	  de	  afgelopen	  anderhalf	  jaar.	  De	  rek	  is	  er	  langzamerhand	  uit.	  	  

•   Raadsleden	  hebben	  behoefte	  aan	  een	  duidelijk	  agenda	  en	  een	  stappenplan	  voor	  de	  
verdere	  ontwikkeling	  van	  het	  duale	  samenspel,	  die	  past	  binnen	  de	  huidige	  
tijdsbesteding.	  
	  

6.1   Randvoorwaarden	  

Advies:	  
•   Passend	  binnen	  de	  huidige	  tijdsbesteding	  van	  de	  raadsleden.	  
•   Balans	  tussen	  ontwikkeling	  structuur	  en	  ontwikkeling	  gedrag/houding.	  
•   Leren	  door	  te	  doen,	  ondersteuning	  door	  externe	  adviseur/begeleider.	  
•   De	  raad	  heeft	  de	  regie,	  vorming	  van	  een	  regiegroep	  met	  bijvoorbeeld	  2	  leden	  van	  de	  

raad,	  1	  wethouder,	  griffier	  en	  een	  externe	  adviseur/begeleider.	  Griffier	  en	  de	  externe	  
adviseur/begeleider	  ‘doen	  het	  werk’.	  

•   Het	  ontwikkelingsproces	  is	  apolitiek.	  
•   Duidelijke	  afspraken	  over	  (tussentijdse)	  evaluatie	  (SMART).	  

	  
6.2   Agenda	  voor	  ontwikkeling	  duaal	  samenspel	  

De	  ontwikkeling	  naar	  het	  gewenste	  vitale	  duale	  samenspel	  vraagt	  de	  nodige	  tijd	  en	  inzet.	  
‘Leren	  door	  te	  doen’	  vraagt	  ook	  een	  zekere	  periode	  van	  ‘doen’	  om	  te	  kunnen	  beoordelen	  of	  
er	  sprake	  is	  van	  merkbare	  leereffecten	  en	  resultaten.	  Het	  ontwikkelingstraject	  dient	  te	  
passen	  binnen	  de	  huidige	  tijdsbesteding	  van	  de	  raadleden.	  Aan	  de	  andere	  kant	  bestaat	  de	  
noodzaak	  en	  de	  wens	  om	  voortgang	  te	  maken,	  de	  inwoners	  van	  Oude	  IJsselstreek	  willen	  
verbetering	  zien.	  Hiermee	  rekening	  houdend	  adviseer	  ik	  uw	  raad	  over	  de	  hoofdlijnen	  van	  
een	  aanpak	  en	  een	  agenda	  als	  volgt:	  
	  
Advies:	  

•   Ik	  adviseer	  uw	  raad	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  duale	  samenspel	  stapsgewijs	  te	  
organiseren	  en	  uit	  te	  voeren	  en	  elke	  stap	  af	  te	  sluiten	  met	  een	  evaluatie:	  ‘Werkt	  het	  
zoals	  we	  willen	  dat	  het	  werkt?	  Wat	  hebben	  we	  geleerd?	  Hoe	  borgen	  we	  wat	  we	  
geleerd	  hebben	  (1x	  ‘lesgeld’	  betalen	  is	  genoeg)?	  Wat	  zijn	  de	  vervolgstappen?	  
	  

•   Traject	  vanaf	  januari	  tot	  juli	  2016	  (benoeming	  van	  de	  nieuwe	  burgemeester)	  
Stappen	  gericht	  op	  een	  duidelijke	  structuur,	  rol-‐	  en	  taakverdeling:	  

o   werkconferentie	  begin	  februari	  (2	  dagen,	  1	  overnachting):	  
§   Vaststellen	  raadsagenda;	  
§   Vaststellen	  rol-‐	  en	  taakverdeling	  raad	  en	  college.	  

o   voorbereiden	  nieuwe	  vergaderstructuur;	  start	  medio	  januari;	  
o   toepassen	  nieuwe	  rol	  presidium	  en	  agendacommissie;	  februari;	  
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o   toepassen	  nieuwe	  vergaderstructuur;	  vanaf	  maart;	  
o   voorbereiden	  verordeningen;	  start	  maart;	  
o   besluitvorming	  verordeningen	  en	  formele	  benoeming	  

commissievoorzitters;	  april	  2016;	  
o   voorbereiden	  formuleren	  opdracht	  aan	  de	  griffie;	  mei	  2016.	  

	  
Stappen	  gericht	  op	  versterken	  van	  de	  onderlinge	  verhoudingen	  en	  competenties	  

o   bilaterale	  gesprekken;	  medio	  januari;	  
o   onderlinge	  verhoudingen	  bespreekbaar	  maken	  in	  de	  raad	  

werkconferentie	  (begin	  februari)	  
o   reflectie	  op	  persoonlijke	  invulling	  raadslidmaatschap	  en	  

werkverhoudingen	  (februari	  t/m	  april)	  
o   inventariseren	  opleidingsbehoefte	  raadsleden/fractieassistenten;	  

mei/juni;	  
	  

•   Traject	  van	  september	  2016	  tot	  juli	  2017,	  (verkiezingen	  zijn	  in	  maart	  2018)	  
Het	  onderstaande	  traject	  is	  indicatief,	  voor	  een	  definitieve	  invulling	  is	  het	  wenselijk	  
om	  de	  nieuw	  te	  benoemen	  burgemeester	  in	  de	  gelegenheid	  te	  stellen	  hierover	  te	  
adviseren.	  
Stappen	  gericht	  op	  een	  duidelijke	  structuur,	  rol-‐	  en	  taakverdeling:	  

o   Werkconferentie	  (1	  dag);	  september	  2016:	  
§   Evaluatie	  nieuwe	  werkwijze	  periode	  januari/juli	  2016;	  
§   Rekenkamer	  of	  rekenkamercommissie?	  
§   Auditcommissie?	  

o   Voorbereiden	  en	  benoemen	  auditcommissie;	  september/oktober	  2016;	  
	  

Stappen	  gericht	  op	  versterken	  van	  de	  onderlinge	  verhoudingen	  en	  competenties	  
o   Uitvoeren	  opleidingsprogramma	  voor	  raadsleden/fractieassistenten;	  

september	  2016	  –	  juli	  2017;	  
o   Werkconferentie	  (1	  dag);	  januari/februari	  2017	  

o   Evaluatie	  nieuwe	  werkwijze	  periode	  september/december	  2016	  
§   Profiel	  raadsleden	  
§   Profiel	  wethouders	  
§   Samenspel	  raad	  –	  college	  
§   Intergemeentelijke	  samenwerking	  
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Colofon	  

Maarten	  Pieters	  is	  zelfstandig	  adviseur.	  Hij	  helpt	  gemeentebestuurders	  en	  het	  ambtelijke	  
management	  van	  gemeenten	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  beleid	  en	  de	  organisatie.	  Hij	  is	  
gespecialiseerd	  in	  samenwerken	  en	  heeft	  een	  bijzondere	  interesse	  in	  burgerparticipatie	  
en	  vernieuwing	  van	  de	  bestuurlijke	  besluitvorming.	  Hij	  was	  in	  de	  periode	  2002	  –	  2010	  
raadslid	  in	  ’s-‐Hertogenbosch	  en	  van	  mei	  2012	  –	  mei	  2014	  wethouder	  van	  buiten	  in	  de	  
gemeente	  Oisterwijk.	  Hij	  was	  portefeuillehouder	  voor	  de	  transities	  in	  het	  sociale	  domein,	  
en	  projectwethouder	  Oisterwijk	  aan	  Zet!	  Een	  project	  dat	  zich	  richt	  op	  de	  vernieuwing	  van	  
samenspel	  tussen	  gemeenteraad,	  college,	  ambtelijke	  organisatie	  en	  inwoners	  en	  
bedrijven.	  
Meer	  informatie	  vindt	  u	  op	  Linkedin.	  	  
	  


