Memo voor de raadsklankbordgroep
Onderwerp

: procesvoorstel visievorming raad

Datum

: september 2017

De raden van de BMWE-gemeenten hebben in de maand mei 2017 het herindelingsadvies
voor “hun” gemeente(n) vastgesteld. Daarmee is een belangrijke (proces-)stap gezet in de
richting van gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019.
Meer inhoudelijk is tegelijkertijd met het herindelingsadvies ook de visie op de nieuwe
gemeente vastgesteld. Met deze visie zijn kaders voor- en is tevens richting gegeven aan de
gewenste ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland.
De voorbereidingen die nodig zijn om daadwerkelijk per 1 januari 2019 als nieuwe gemeente
van start te kunnen gaan, zijn in volle gang. Diverse projectgroepen, waaronder de
zogeheten raadseigen projectgroepen, zijn reeds met hun werkzaamheden begonnen of
zullen dat op korte termijn doen. Maar ……..
Tot nu is door de raden geen specifieke visie ontwikkeld die antwoord zou kunnen geven op
de vraag: wat voor raad willen wij zijn? Wij menen dat het wenselijk is dat een dergelijke
visie alsnog op te stellen. Dit om daarmee een kader te geven aan de projectgroepen die zich
bezighouden met zaken rondom de raad, te weten:
-

Inrichting griffie;
Vergaderwijze raad;
Harmonisatie regelingen raad;
Burgerkracht;
Planning & Control;
Rekenkamer;
Excursies.

In het memo “Projecten van de raad in het herindelingstraject” zoals dat op 21 juni jl. door
de raadsklankbordgroep is besproken, hebben wij bedoelde wenselijkheid ook reeds
genoemd. Daarbij is toen aan de griffiers opdracht gegeven een proces in te richten om te
komen tot een visiedocument ‘Identiteit van de raad’. Daartoe doen wij het volgende
voorstel.

Procesvoorstel:
Benoem een projectgroep bestaande uit 4 raadsleden (1 per gemeente) en 1 griffier, met als
taakstelling de ontwikkeling van een visiedocument “identiteit van de raad”, om daarmee
een antwoord te geven op de vraag: “wat voor raad willen wij zijn?” en bepaal daarbij dat:
-

het visiedocument voldoende richting dient te geven, zonder gedetailleerd te zijn;

-

de projectgroep de raden/raadsleden actief betrekt in de ontwikkeling van de visie en
dat zij voor 1 januari 2018 een eindproduct aan de raadsklankbordgroep voorlegt ter
behandeling, zodat het als kader voor de verschillende andere projectgroepen kan
gaan dienen.

De griffiers

