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Op 9 juli 2018 is de jaarlijkse werkconferentie van het gemeentebestuur besproken in het presidium. 

De werkconferentie die gepland stond voor 28 en 29 juni is wegens een sterk achterblijvende 

belangstelling gecanceld.  

 

Het presidium heeft - in tegenstelling tot de eerder gehouden evaluatie over vorm en inhoud van de 

werkconferentie - aangegeven meer te voelen voor een dagprogramma in plaats van een opzet over twee 

dagen. 

 

Thans is het de bedoeling met een werkgroep, bestaande uit raads- en collegeleden, een programma voor 

een werkconferentie van één dag uit te werken. Deze conferentie moet dan in het najaar plaatsvinden. 

Hoewel de inhoud van dit programma aan de werkgroep is, is het aannemelijk dat hierbij wordt gedacht 

aan een busreis naar één of meer gemeenten, bedrijven en/of instellingen, die voor onze gemeente 

relevante informatie hebben, waar wij weer ons voordeel mee kunnen doen. Daarnaast is het ook mogelijk 

een ‘luchtig’ onderdeel in het programma in te passen. Het zal de opzet kunnen zijn de werkconferentie af 

te sluiten met een diner.  

Naast het vergaren van kennis heeft de werkconferentie een ander niet onbelangrijk doel, namelijk om 

elkaar beter te leren kennen in een informele setting. Dit kan de onderlinge omgang en daarmee de 

bestuurscultuur nog verder verbeteren.  

 

Wat voor de tweedaagse werkconferentie al gold, geldt onverminderd voor de nieuwe opzet op één dag: 

Het is van groot belang dat een werkconferentie kan rekenen op een zo groot mogelijke deelname vanuit 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.  

Een extra reden hiervoor is naast de bovenstaande argumentatie dat de instellingen die we bezoeken vaak 

veel moeite doen om ons te ontvangen. Daar mag dan toch een grote representatieve delegatie van onze 

zijde tegenover staan. 

 

Het is echter niet ondenkbaar dat er raadsleden zijn die óók niet aan een ééndaagse werkconferentie 

zullen deelnemen. Er zijn immers een aantal raadsleden die hierover een principieel standpunt lijken te 

hebben ingenomen. Ook zijn er raadsleden die niet vrij kunnen of willen nemen van hun werk voor een 

werkconferentie. (Hierbij moet ook nog worden opgemerkt dat een werkconferentie vermoedelijk niet op 

een vaak wat makkelijker vrij te nemen vrijdag zal plaatsvinden omdat dat - gelet op de lagere 

bezettingsgraad - voor de ontvangende partijen vaak praktische bezwaren oplevert.) 

 

Het organiseren van een werkconferentie is veel werk. Oók voor externe partijen. Het is daarom zeer 

wenselijk vooraf te weten of voor een eendaagse werkconferentie voldoende draagvlak bestaan. Hierbij 

kan worden gedacht aan een deelname van minimaal 75%, wat neerkomt op 24 raadsleden en 6 

collegeleden. 

 

Het presidium wordt met inachtneming van het bovenstaande verzocht zich uit te spreken over de 

haalbaarheid van een eendaagse werkconferentie vóórdat de organisatie hiervan wordt opgepakt.  

 

 

    

 

 

 

 


