Afsprakenlijst brainstorm klankbordgroep
Datum

15 juni 2015
20:00 – 21:45 uur

Locatie

Burgemeester vd Willigenstraat 58 Lekkerkerk

Algemeen

Bij toekomstige radenconferenties meer aandacht voor een bepaald thema en ruimte
voor deelname van fractiespecialisten;
 Er moet actiever vanuit de colleges aan de raden worden gecommuniceerd over de
regio, zowel informatie ten aanzien van het proces als ten aanzien van de inhoud van
de diverse programma’s
 Tijdens een radenconferentie meer focus aanbrengen en liefst geen 5 thema’s
bespreken;
 Verzoek om themadiscussies te starten in de raden en niet aan het eind van een
stuurgroeptraject ter besluitvorming aan raden overhandigen omdat dan het gevoel
bekruipt dat e.e.a. al in beton is gegoten;
 Vanuit een themadiscussie in een gemeenteraad dient vervolgens de verantwoordelijk
bestuurder deze uitkomst namens de gemeenteraad mee te nemen naar het bestuurlijk
overleg of DB/AB van de regio om van daaruit gedragen voorstellen te doen aan de
diverse gemeenteraden;
Voor het traject om te komen tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling betekent
dit concreet:
 Tijdens het AB van 24 juni verzoeken om de concept gemeenschappelijke regeling
eerst ter consultatie aan de raden te sturen in plaats van ter vaststelling;
 Vanuit de klankbordgroep wordt aan DB\AB van de regio (via Annemie Blomme)
gevraagd om in te stemmen met het traject om vlak na het zomerreces in de
afzonderlijke raden een themadiscussie te houden over de gemeenschappelijke
regeling;
 De leden van de klankbordgroep proberen individueel ook een raadsvergadering bij een
andere gemeente bij te wonen
 De uitkomsten van de discussie in de gemeenteraden kunnen vervolgens worden
verwerkt door DB\AB in een nieuwe concept GR die daarna aan de raden wordt
gestuurd ter vaststelling;
 1 januari moet de nieuwe GR vastgesteld zijn in alle raden.
 Blok 1 (van deel 2) uit de presentatie is akkoord als rolopvatting voor de
klankbordgroep (zie bijlage voor aangepaste presentatie);
 De vraag over wat er van de klankbord wordt verwacht vanuit de raad moet onderdeel
zijn van de raadsdiscussies in september zodat opvattingen over rol en taken voor
iedereen duidelijk zijn;
 De taken van de klankbordgroep moeten geformaliseerd worden, dit kan mogelijk door
het opnemen hiervan in de GR.

