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Datum: 25 mei 2016 

Aan: presidium 

Van: F.V.A. Hoogervorst, Griffie 

Onderwerp: Evaluatie werkconferentie 21 en 22 april 2016 
 
 
 
Op donderdag 21 en vrijdag 22 april 2016 heeft de jaarlijkse werkconferentie van de raad en het college 
van burgemeester en wethouders plaatsgevonden. De werkconferentie is georganiseerd door een 
werkgroep, bestaande uit de raadsleden Bazen, Biersteker, Dol, Van Driesten, Houtveen, Kostelijk en 
wethouder Krijns, ondersteund door de heren Hoogervorst en Huisman van de raadsgriffie. In de 
voorbereiding is geïnventariseerd welke onderwerpen interessant zijn voor een werkbezoek. Hierbij 
bestond een grote voorkeur voor de onderwerpen participatie binnen het sociaal domein, toerisme en 
duurzaamheid.  
 
Op basis hiervan is een programma gemaakt. De werkconferentie begon op donderdag met een bezoek 
aan Lelystad, waar diverse boeiende presentaties door de gemeente en het werkbedrijf over de 
participatiewetgeving werden verzorgd. Vervolgens is gedineerd en overnacht in het Van der Valkhotel 
Harderwijk op de Veluwe. Vrijdagochtend is de gemeente Harderwijk bezocht waar een presentatie is 
verzorgd over de ontwikkeling van het toerisme in Harderwijk, gevolgd door stadswandelingen. In de 
middag is in Zeewolde een bezoek gebracht aan windpark Zuidlob, waar door de gemeente en lokale 
ondernemers zeer interessante presentaties zijn gegeven. 
 
Op 19 mei 2016 is de werkgroep bijeengekomen om de conferentie te evalueren. De insteek hiervan was 
om de leermomenten voor volgende edities te kunnen gebruiken. Bij de evaluatie zijn de volgende zaken 
naar voren gekomen: 
 
- De accommodatie is als zeer goed ervaren. De kamers waren ruim en de verzorging was uitstekend. 
- Met het organiseren van de werkconferentie is veel werk gemoeid. Accommodaties blijken voor grote 
 groepen vaak niet meer beschikbaar en ook de medewerking van mogelijke ontvangende partijen is 
 niet altijd even groot. Dit betekent dat zeer tijdig met de voorbereiding moet worden begonnen.  
 Te denken valt aan het voorafgaande najaar. 
- De formule van werkbezoeken aan andere gemeenten of instanties is goed. Bij vorige werkconferenties 
 zijn ook onderdelen geweest in de sfeer van “teambuilding”, maar de vorm van werkbezoeken wordt 
 prettiger gevonden. Een kanttekening hierbij is dat dit ook afhankelijk is van de fase in de 
 bestuursperiode. Vlak na de verkiezingen is het behoeftenpatroon anders dan in het vierde jaar.  
- De werkgroep betreurt de relatief lage opkomst vanuit de raad. Waar de ontvangende gemeenten 
 kosten noch moeite hebben gespaard, is het jammer dat slechts zestien van de 31 raadsleden 
 aanwezig waren. Van sommige raadsleden is ook vernomen dat deze om principiële redenen niet 
 deelnemen aan de werkconferentie. In het kader van de lage opkomst zijn ook de afmeldingen op het 
 allerlaatste moment aan de orde gekomen. Uiteraard zijn hiervoor in individuele gevallen zeer legitieme 
 redenen voor, maar dat de helft niet meegaat, is een ongewenste situatie. Temeer omdat het afblazen 
 van de conferentie niet meer in de rede ligt. Daar zijn immers hoge annuleringskosten van de 
 accommodatie mee gemoeid. En - nog belangrijker - het doet absoluut onrecht aan de moeite die de 
 ontvangende partijen hebben gedaan. Het in rekening brengen van de kosten aan afmelders stuit in de 
 praktijk op bezwaren.  
- Het was opvallend dat van het gehele college slechts één wethouder met de bus meereisde. De busreis 
 is een wezenlijk onderdeel van de werkconferentie en van groot belang voor de informele onderlinge 
 contacten. In dit kader is ook nadrukkelijk gewezen op het niet met de bus meereizen door de 
 burgemeester, die ook nog voorzitter van de raad is. Er is begrip voor de drukke agenda’s, maar aan de 
 andere kant zijn de data voor de werkconferentie ruim van tevoren bekend gemaakt. 
- De vraag is gesteld of een werkconferentie op één dag een grotere opkomst zal genereren. Hoewel de 
 werkgroep deze optie wil openlaten, bestaat bij de leden niet de indruk dat dit een doorslaggevende rol 
 speelt bij de opkomst. De tweedaagse werkconferentie heeft daarbij inmiddels haar eigen identiteit 
 verworven en onderscheidt zich duidelijk van andere werkbezoeken.  
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- Het betreft een werkconferentie en nadrukkelijk géén raadsconferentie. Hoewel de raadsgriffie als 
 organisator optreedt, is de bijdrage van het college uitdrukkelijk geregeld door deelname in de 
 voorbereidende werkgroep. Daarnaast worden ook de gemeentesecretaris en relevante ambtenaren 
 uitgenodigd deel te nemen aan de conferentie.  
 
 
Omdat in de voorbereidende werkgroep niet alle fracties zijn vertegenwoordigd, waardoor wellicht 
relevante input van die zijde niet in de evaluatie naar voren zijn gekomen, adviseert de werkgroep 
het presidium deze evaluatie ter bespreking aan de orde te brengen in de vergadering van  
6 juni 2016. Het presidium kan hierbij desgewenst de bevindingen van de werkgroep aanvullen 
en/of deze van kanttekeningen voorzien. De meningen vanuit het presidium zullen dan door de 
werkgroep worden betrokken bij de voorbereiding van volgende edities van de werkconferentie.  


