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Onderwerp

wijziging werkwijze raad

Gevraagde beslissing

De raad wordt gevraagd in te stemmen met:
1. het starten van een pilot met een gewijzigde werkwijze
van de raad per 1 juni 2014,
2. de uitkomsten van de pilot eind november 2014 te
evalueren
3. de memo ‘ wijziging werkwijze raad’ vast te stellen
waarbij :
a. de raad een aantal onderwerpen kiest
uit de lange termijnagenda van de
raad, welke in aanmerking komen
voor een gewijzigde werkwijze
b. het
presidium
de
wijze
van
behandeling voorbereidt en een keuze
maakt voor wat betreft de rol van de
voorzitter, de vorm van behandeling
en de voorbereiding welke van de
ambtelijke
organisatie
wordt
gevraagd.

Bevoegdheid

De raad is bevoegd. Op grond van artikel 16 gemeentewet stelt
de raad een reglement van orde vast.

Inleiding en probleemstelling

Ten einde de kaderstellende rol van de raad te vergroten, meer
in gesprek te gaan met de inwoners, betrokken organisaties en
bedrijven van Wormerland over onderwerpen van majeure
betekenis.
De initiatiefnemers zijn van mening dat de huidige werkwijze in
sommige gevallen te weinig ruimte laat, in voorbereiding, in
gesprek met bewoners en andere betrokkenen, en in
behandeling, om de kaderstellende rol van de raad tot zijn recht
te laten komen.

Oplossing

Om deze rol beter tot ontwikkeling te laten komen wordt
voorgesteld een pilot te starten voor de periode van juni tot eind
november om ervaring op te doen met een ander manier van
werken, waarbij het uitgangspunt is dat de raad een aantal
onderwerpen kiest die mogelijk in aanmerking komen voor een
andere manier van behandelen. Het presidium bepaalt de
werkwijze en de rolverdeling, van voorzitter, gesprekspartner uit
de samenleving en de voorbereiding die van de ambtelijke

organisatie wordt gevraagd.
Meetbare doelstellingen/output

Beslag op middelen
Evaluatie

Na november 2014 zal de opgedane ervaring worden verwerkt in
een evaluatie. Indien gewenst zal een wijziging van het
Reglement van Orde worden voorbereid.
geen
Na november 2014

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
PvdA,

VVD

GL

CDA

De raad van de gemeente Wormerland;
Gehoord de leden van de voorronde van 27 mei jl. ;
b e s l u i t:
in te stemmen met:
1. het starten van een pilot met een gewijzigde werkwijze van de raad per 1 juni 2014,
2. de uitkomsten van de pilot eind november 2014 te evalueren
3. de memo ‘ wijziging werkwijze raad’ vast te stellen waarbij :
a. de raad een aantal onderwerpen kiest uit de lange termijnagenda van de raad,
welke in aanmerking komen voor een gewijzigde werkwijze
b. het presidium de wijze van behandeling voorbereidt en een keuze maakt voor wat
betreft de rol van de voorzitter, de vorm van behandeling en de voorbereiding
welke van de ambtelijke organisatie wordt gevraagd.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 27 mei 2014
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