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Betreft: Bestuurlijke vernieuwing in raads- en collegevoorstellen 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 

Het coalitieprogramma is een start voor een nieuwe cultuur en betere omgangsvormen en voor meer 

transparantie. Graag wil de coalitie dit voorzien van concrete instrumenten. Een daarvan is dat alle 

college- en raadsvoorstellen worden voorzien van een paragraaf waarin wordt aangegeven wat dit 

voorstel bijdraagt aan bestuurlijke vernieuwing.  

 

Het kopje Bestuurlijke vernieuwing komt in de plaats van het huidige kopje (Maatschappelijk) 

draagvlak. Voor de organisatie is een omschrijving gemaakt wat hier ingevuld moet worden.  
Bijvoorbeeld of de maatschappij betrokken is geweest (of gaat worden) bij de totstandkoming van het 
besluit. En hoe het voorstel bijdraagt aan een cultuur van samenwerking, transparantie, dialoog, 
vertrouwen en respect, de kernwoorden van de gewenste bestuurlijke vernieuwing. Ook moet hier 
worden aangegeven of het voorstel wel of niet referendabel is en waarom. 

 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het hele format voor voorstellen nog eens te bekijken.  

Hierover is gesproken met diverse collegeleden, griffie en beleidsambtenaren. Vanuit de wetenschap 

dat een helder format helpt bij het schrijven van duidelijke college- en raadsvoorstellen. Deze 

gesprekken hebben geleid tot enkele kleine aanpassingen. 

 

Belangrijkste wijziging voor u is dat ook het kopje Duurzaamheid nu een eigen plek in het format krijgt. 

In oktober 2015 besloot de raad tot het invoeren van een kopje Duurzaamheid in raadsvoorstellen. 

Deze zat echter een beetje verstopt in een andere paragraaf. Daarom is besloten hier een nieuw los 

kopje van te maken, zodat het de aandacht krijgt die het verdient. 

 

Na de zomer krijgen alle ambtenaren een uitleg over het nieuwe format en in 2020 volgt, voor wie dit 

relevant is, een opfriscursus adviezen schrijven. Met de nog in te stellen werkgroep ‘Bestuurlijke 

vernieuwing’ willen we graag om tafel om de informatievoorziening als geheel vanuit het college naar 

de raad te verbeteren.  

 

Aanpassing van het format vergt aanpassingen in de computersystemen van de organisatie. Dit zal 

uiterlijk in september 2019 gereed zijn.  
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