Raadsvoorstel

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
In te stemmen met bijgaande startnotitie “Rol van de overheid en
Takendiscussie” en de daarin opgenomen kaders en het voorgestelde
proces.
Inleiding en doel
Zie bijgaande startnotitie
Argumenten
Met het vaststellen van de startnotitie worden duidelijke afspraken gemaakt
tussen de raad en het college over de kaders waarbinnen het college de
takendiscussie voert en het proces dat wordt gevolgd.
Neveneffecten, risico’s en alternatieven
Neveneffecten
De takendiscussie raakt álle beleidsterreinen waar de gemeente zelf beleid
ontwikkelt of kan ontwikkelen. Dit betekent dat alle beleidsterreinen waar op dit
moment beleid voor wordt gemaakt in principe parallel loopt aan de
takendiscussie en andersom.
Dit geldt met name voor de volgende onderwerpen waar op dit moment aan
wordt gewerkt:
- Het opstellen van een woonvisie
- Structuurvisie
- Beheervisie Openbare Ruimte
- Beleidsnotitie evenementen en cultuur
- Transformatie WMO
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Daarnaast kunnen / zullen de uitkomsten van de Commissie van Zijl van
invloed zijn.
Risico’s
Door het voeren van een takendiscussie, wordt naar verwachting veel
losgemaakt in de samenleving. Een goede betrokkenheid, zorgvuldige
communicatie en het managen van de verwachtingen is daarom uitermate
belangrijk.
Alternatieven
Bijgaande startnotitie is mede geschreven op basis van de uitkomsten van de
beginspraak op 16 februari 2015. Uiteraard kan het zijn dat de interpretatie en/
of de nadere uitwerking in bijgaande startnotitie anders moet. Dit geldt zowel
voor de kaders als voor het voorgestelde proces.
Alternatieven zouden kunnen zijn:
- Aanpassingen in één of meer van de inhoudelijke kaders, zoals
opgenomen in onderdeel A1. Dit zal naar verwachting dan met name
het geval kunnen zijn bij de kaders, zoals genoemd bij de punten 5 tot
en met 8, aangezien hier op 16 februari (nog) geen uniform standpunt
over is bepaald.
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Onderdeel A2 geheel of gedeeltelijk schrappen
Aanpassingen in het voorgestelde proces

Integrale consequenties
De rol van de overheid en de takendiscussie raakt per definitie alle beleidsterreinen en vraagt alleen al om die
reden een integrale afweging.
Financiën
Er worden extra kosten verwacht voor onder meer:
- Het organiseren en beleggen van thema-avonden
- Communicatie-uitingen
- Eventuele (incidentele) inzet van externen
- Eventuele overige bijeenkomsten om met externe partijen in gesprek te gaan.
Om deze redenen wordt gevraagd een budget beschikbaar te stellen van indicatief € 25.000. Indien u met het
e
vaststellen van deze startnotitie instemt met dit bedrag, zal dit bedrag via de 1 BBR worden verwerkt in de
begroting 2015.
Communicatie en burgerparticipatie
Zie bijgaande startnotitie
Vervolg
Uitvoering geven aan het proces en de planning zoals geschetst in bijgaande startnotitie.
Bijlagen
1. Startnotitie
2. Bouwstenennotitie
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