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 Griffie Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3521  

B&W-besluit    

Informatiebijeenkomst  

Voorronde    

Raad    13-12-2012 

Agendanummer   14a     

 

Onderwerp:  

Bestuurscultuur en werkwijze gemeentebestuur 

 

 

Wij stellen voor  

1. in te stemmen met de notitie “Uitwerking presidium van verbeterpunten 

bestuursconferentie 12 april 2012”; 

2. te besluiten:  

a. bij incidentele projecten en nieuw beleid de opdracht van de raad aan 

burgemeester en wethouders duidelijk te formuleren in een startnotitie of 

vergelijkbaar document, waarin ook de burgerparticipatie wordt beschreven; 

b. de vergaderwijze van de raad met ingang van 1-1-2013 te wijzigen naar het 

afgeleid Leusdens model. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Bestaand kader: raadsbesluit d.d. 10-3-2010 over ‘Een nieuwe weg naar een raadsbesluit’ 

Doelstelling: verbeteren bestuurscultuur en werkwijze gemeentebestuur 

 

Inleiding: 

Naar aanleiding van de wens tot verbetering van de samenwerkingsrelatie tussen de 

raad en het college, alsmede het functioneren van de ambtelijke organisatie is in 

2011 een quick scan uitgevoerd door bureau WagenaarHoes. De uitkomsten van deze 

scan zijn besproken op een bestuursconferentie op 12 april 2012. Daaruit is een lijst 

van verbeterpunten voor de werkwijze van het gemeentebestuur voortgevloeid. 

Deze punten zijn meermalen onderwerp van gesprek geweest in het presidium van de 

raad. Wij leggen nu een uitwerking van de verbeterpunten aan u voor. 

 

Argumenten: 

1. Met deze uitspraak neemt de raad zijn verantwoordelijkheid bij de verbetering 

van de bestuurscultuur. 

2. Met deze wijzigingen wordt het besluitvormingsproces verbeterd. 

 

Financiële dekking: 

De voorgestelde uitwerking heeft geen financiële gevolgen. 
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Communicatie/Participatie: 

De nieuwe vergaderwijze zal zowel intern als extern (via de website) worden 

toegelicht. 

 

Urgentie: 

Het is wenselijk de nieuwe vergaderwijze vanaf het begin van het nieuwe jaar in te 

laten gaan. Met het formuleren en vaststellen van startnotities en kadernota’s is al in 

2012 gestart. 

 

Kanttekeningen: 

- In de nieuwe vergaderplanning zijn er minder raadsvergaderingen per jaar dan 

nu. Doorschuiven van de besluitvorming naar een volgende vergadering zal 

hierdoor soms moeilijker zijn, wegens overschrijding van termijnen. 

- De aanlevertijd voor raadsvoorstellen is in de nieuwe planning langer dan nu. Dit 

kan problemen opleveren bij krappe besluitvormingstermijnen, zoals bij 

voorstellen over gemeenschappelijke regelingen. 

- Enkele verbeterpunten betreffen de bestuurscultuur. Deze zijn niet met een 

raadsbesluit te regelen, maar vragen voortdurende aandacht van alle 

betrokkenen. 

 

 

Namens het presidium, 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Uitwerking presidium van verbeterpunten bestuursconferentie 12 april 2012 

- Vergaderschema 2013 

Informatie bij: mevr. E. Hulspas, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

