Memo
Aan: Agendacommissie
Van: Robert Reus, gemeentesecretaris
Betreft: Bestuurlijke termijnkalender
Datum: 15 april 2021
Geachte leden van de agendacommissie,
In februari van dit jaar presenteerden wij u, zoals afgesproken, de bestuurlijke termijnkalender voor waar
mogelijk gepland voor het volledig jaar 2021. In de afgelopen periode bent u ondanks onze inspanningen
geconfronteerd met agenderingsverzoeken met het verzoek onderwerpen te plaatsen of uit te stellen. In
sommige gevallen betreft het verzoeken die door factoren buiten onze macht volgen. In andere gevallen zijn
het onvolkomenheden, of factoren die vooraf hadden kunnen worden voorzien. Dit betreuren wij.
Er zijn ook gevallen waarbij het verzoeken betreft waarvan wij het proces gedeeltelijk kunnen regisseren. Als
voorbeeld noem ik de procedure rond de verlening van een omgevingsvergunning waarbij een verklaring van
geen bedenkingen (VVGB) vereist is. Uw gemeenteraad is betrokken bij deze procedure en de onderwerpen
zijn gepland op de bestuurlijke termijnkalender. Wij zijn daarbij in veel gevallen in samenwerking met externe
partijen. In de planning zijn wij afhankelijk van het aanleveren van informatie en documenten van deze
partijen, maar andersom leven er ook verwachtingen van de gemeente om dergelijke vergunningen binnen
een bepaalde periode af te geven. Dit kan betekenen dat prioriteiten verschuiven waardoor onderwerpen laat
worden opgevoerd of termijn niet worden gehaald door de afhankelijkheid van externe partijen. In de planning
wordt daarnaast rekening gehouden met een verwacht aantal zienswijze in het proces en de verwerking
hiervan. Als dit aantal afwijkt, of in de procedure (pro forma) verzocht wordt om een langere termijn, richten wij
ons uiteindelijk tot u om het onderwerp naar voren of naar achteren te schuiven. In de planning van dergelijke
onderwerpen zijn dus ‘knoppen’ aanwezig waaraan gedraaid kan worden.
Ik ga graag met u in gesprek over uw verwachting van het gebruik van deze ‘knoppen’.
Plannen wij krap, waardoor wij u soms moeten verzoeken om onderwerpen in tijd naar achteren te schuiven.
Of plannen wij ruimer, met als gevolg verzoeken om in tijd naar voren te halen.
Daarnaast blijf ik graag met u in gesprek over de inzet op en het verder optimaliseren van de verbeterslag op
onze bestuurlijke termijnkalender. Evenals u vind ik het belangrijk dat de onderwerpen die u wenst te
behandelen op de agenda staan, dat u een stabiel overzicht heeft, dat termijnen worden gehaald zodat uw
raad zich gedegen kan voorbereiden. Zoals ik u eerder berichtte wordt vanuit de stafoverleggen, en periodiek
centraal in het college, bestuurlijk gestuurd op de bestuurlijke termijnkalender. Daarnaast is in de interne
organisatie via diverse gremia sturing op de bestuurlijke termijnkalender.

