ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 32830-2022
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Dries Zielhuis
Directieteam
3 juli 2022
burgemeester A.G.J. Strien

BIJLAGEN:
Portefeuilleverdeling 2022-2026 (44304-2021)
Strategische Raadsagenda 2022-2026 (44304-2021)
Bestuursakkoord 2022-2026 (44304-2021)
AFSTEMMING MET →
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Portefeuilleverdeling nieuw college en vaststelling Strategische Raadsagenda en Bestuursakkoord 2022-2026
als uitgangspunt voor het handelen van het college.
BESLUIT burgemeester en wethouders
1. De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt te nemen voor
het handelen van het college;
2. De portefeuilleverdeling 2022-2026 vast te stellen conform overzicht;
3. De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders;
4. De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen;
5. De wijze van onderlinge vervanging vast te stellen;
6. De gemeenteraad van deze besluiten in kennis te stellen via de lijst van ingekomen stukken;
7. Deze besluiten intern en extern te communiceren.
SAMENVATTING
Op 2 juli is de formatie afgesloten met de presentatie en ondertekening van het Bestuursakkoord 20222026 Focus & Verbinding. Het fundament voor dit bestuursakkoord vormt de Strategische raadsagenda
(SRA). De SRA is door de raad op 5 juli vastgesteld als startdocument, met als insteek deze de komende
jaren verder vorm en inhoud te geven. Op 5 juli zijn ook de wethouders benoemd. Onderdeel van het
bestuursakkoord is de portefeuilleverdeling. Het nieuwe college heeft deze portefeuilleverdeling
bekrachtigd.
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INLEIDING
Op 2 juli is de formatie afgesloten met de presentatie en ondertekening door de fractievoorzitters van
Gemeentebelangen, CDA en VVD van het Bestuursakkoord 2022-2026 Focus & Verbinding. Het
fundament voor dit bestuursakkoord vormt de Strategische raadsagenda (SRA). De SRA is door de raad
op 5 juli unaniem vastgesteld als startdocument, met als insteek deze de komende jaren verder vorm en
inhoud te geven. Op 5 juli zijn ook de wethouders benoemd. Vast onderdeel van de eerste
collegevergadering na installatie (het ‘constituerend beraad’) is vaststelling van de onderlinge
portefeuilleverdeling.
BEOOGD RESULTAAT
Helderheid intern en extern over bestuurlijke verantwoordelijkheid, binnen kaders van het collegiale
bestuur.
KADER
Op basis van wetgeving komen de portefeuilles bestuurlijke coördinatie, openbare orde en veiligheid, en
integriteit toe aan de burgemeester.
ARGUMENTEN
De SRA en het bestuursakkoord zijn uitgangspunt voor het handelen van het college. Deze documenten
vragen (financiële) vertaling en concretisering.
Op 8 maart 2022 heeft het college ingestemd met de Aanpak en planning begroting 2023-2026, met daarin
ook een aanpak voor de financiële vertaling van het bestuursakkoord. In deze planning was rekening
gehouden met een eerdere start van het nieuwe college dan 5 juli, en een eerste ambtelijke en bestuurlijke
sessie inzake grofmazige financiële vertaling van het bestuursakkoord in juni, en verdere stappen daarna
om in de begroting 2023-2026 een financiële vertaling op hoofdlijnen te kunnen aanbrengen. Door de
latere installatie van het college op 5 juli en de korte tijd die resteert tot de begrotingsbehandeling in het
najaar is een nieuwe aanpak en planning nodig. Deze zal separaat worden voorgelegd.
De systematiek met een SRA en Bestuursakkoord is een andere dan het Raadsakkoord op hoofdlijnen in
de vorige periode. Daar is over gesproken in het formatieproces, zowel raadsbreed als in het
formatieteam. Ook voor het nieuwe college vraagt dit verder doorspreken (oa tav bestuursstijl,
samenwerking). Bij voorbeeld hoe invulling te geven aan het Benen op tafeloverleg, hoe de raad zoals
gevraagd in de SRA meer ‘aan de voorkant te laten komen’. Hierin is ook een koppeling te maken met
datgene waar de griffie mee bezig is nav evaluatie BOB model en werkgroep bestuurlijke vernieuwing.
Deze onderwerpen komen voor het college in ieder geval aan bod in de geplande 24 uurs na de zomer.
Onderdeel van het bestuursakkoord is de portefeuilleverdeling 2022-2026. Deze is integraal overgenomen
in voorliggend voorstel. Bij Marcel Blind is als project Flexwonen toegevoegd.
De projectenportefeuilles en de bestuurlijke vertegenwoordigingen volgen de inhoudelijke portefeuilles.
Een toedeling van een project houdt in dat de portefeuillehouder integraal aanspreekbaar is. Ook is een
werkwijze vastgelegd voor de onderlinge vervanging.
Een nieuwe portefeuille is die van Kernenwethouder voor de 12 kernen, verdeeld over de drie wethouders.
Voorgesteld wordt om de concretisering van de werkwijze van de kernenwethouder (wijze van afstemming
met de inhoudelijk portefeuillehouders, op welke wijze en hoe vaak contact en overleg met de kernen,
rolverdeling met directie (directieoverleg met plaatselijk belangen) en kernencontact bij cluster
Communicatie, rol tijdens kernenbezoek, relatie met impuls op gebiedsgericht werken en
dorpsontwikkelingsplannen) op een later moment door te spreken.
RISICO’S (financieel/juridisch)
Nvt
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
Een separaat voorstel wordt gedaan voor het proces van vertaling van financiële consequenties van SRA
en bestuursakkoord.
AANPAK/UITVOERING
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Het cluster Ondersteuning draagt zorg voor communicatie van de portefeuilleverdeling intern via
sharepoint en extern via de website. De verbonden partijen worden in kennis gesteld van de nieuwe
vertegenwoordigers.
Het cluster Ondersteuning draagt zorg voor inrichting van de Portefeuilleoverleggen conform de nieuwe
portefeuilleverdeling, en aanpassing van agenda’s.
Op 1 maart 2022 heeft het college kennis genomen van het Overdrachtsdossier. Waar nodig inhoudelijk
vindt extra overleg plaats.
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