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Aan de gemeenteraad
Voor esteld Besluit
De burgemeester de opdracht geven om zich in te zetten voor:
1. actief contact met het netwerk van de voorzioers van de wijîdorpsraden',
z.het verbeteren van de relatie tussen inwoner en gemeente door de inwoners serieus deelgenoot te
maken van afwegingen en keuzes;
3. stimuleren van Initiatieven in de samenleving en samen met het college/de gemeenteraad en de
inwoners/bedrijven/instellingen te zoeken naar manieren waarop invulling kan worden gegeven aan
de samenleving',
4. het samen met de gemeentesecretaris verbinden van de ambtelijke organiatie met de buitenwereld
en initiatieven uit de samenleving te stimuleren',
5. de informatievoociening aan de Ieden van de gemeenteraad',
6 a.de ondersteuning van de gemeenteraad bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe de
gemeente Stichtse Vecht er over 15 jaar uit moet zien;
6 b. de ondersteuning van de gemeenteraad bij het focus houden op de hoofdlijnen van het beleid en
beter te vergaderen',
7. het aanjagen en verbinden in het samenspel van college en raad',
8. het samen met de raad versterken van het vertrouwen van de bewoners in het gemeentebestuur
en daarbij moderne communicatietechnieken benutten.
9. het samen met de (plv) commissievoorzi|ers en de griffier werken aap een compacte manier van
vergaderen,' meer op hoofdlijnen, minder herhaling, meer sturen op relevantie van het debat.
10. de integriteit van de Ieden van de gemeenteraad',
11. nauwe contacten onderhouden op strategische niveau met ambtgenoten in omgeving',
12. het voodzetten van het succesvolle openbare orde- en veiligheidsbeleid',
13. verder verkleinen van de afstand tussen ambtelijke organisatie en bestuur.
Samenvattin
De burgemeester heeft in zijn 100 dagenbrief 14 punten benoemd die hij als zijn agenda voor de
komende periode wil beschouwen. De brief en de 14 punten zijn opiniërend besproken in de
commissie van 9 juli 2015. In dit voorstel worden 13 punten nader uitgewerkt. Het punt over
samenwerking met Weesp en Wijdemeren wordt in een apad voorstel aan de raad aangeboden.
Bijlagen
- 100 dagen brief
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Doel
De burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Met dit voorstel wordt beoogd dat
de raad een 'agenda'' vaststelt waarmee de burgemeester in die periode gaat werken.
Argumenten
De gemeenteraad heeft de burgemeester voor een periode van zes jaar voorgedragen voor
benoeming. Uitgangspunt bij de selectie en benoeming was de profielschets. De burgemeester geeft
met deze voorstellen uitwerking aan de opdracht die besloten Iigt in de verschillende onderdelen van
de profielschets.
Kanûekeningen
1. De coalitiepadijen hebben een gezamenlijk programma opgesteld. Punten uit dit programma
hebben raakvlakken met de voorstellen van deze uitwerking van de 100 dagen brief.
2. Het college van BAW heeft in de vergadering van 25 augustus 2015 kennis genomen van het
raadsvoorstel. Het voorstel is daarna op een enkel punt aangepast.
Uitwerking opdrachten
De punten uit de 100 dagen brief zijn in dit voorstel omgezet naar concrete opdrachten van de raad
aan de burgemeester. Daarbij is zo Ietterlijk mogelijk aangesloten bij de tekst van de brief.
De punten 11 en 12 over de regionale samenwerking zijn niet opgenomen. Daarover ontvangt de
raad een apart raadsvoorstel. De punten 13 en 14 zijn daarom hernummerd als 11 en 12.
Per punt worden één of meerdere concrete activiteiten benoemd.
1. Actief contact met het netwerk van de voocitters van de wij|dorpsraden
De gebiedswethouders onderhouden primair het contact met de wijk- en dorpsraden. De rol van de
burgemeester is complementair.
Jaarlijks wordt een bijeenkomst van voorzi|ers van wijk- en dorpsraden gehouden onder Ieiding van
de burgemeester. De wethouder gebiedsgericht werken is daar bij aanwezig en de overige
wethouders als de agenda daarvoor aanleiding geeft.
In de eerste bijeenkomst bespreekt de burgemeester met de voorzitters welke onde|erpen passen
bij de jaarlijkse ne|erkbijeenkomst met de voorzioers.
2. Het verbeteren van de relatie tussen inwoner en gemeente door de inwoners serieus
deelgenoot te maken van a|egingen en keuzes
De komende jaren zullen verschillende activiteiten worden ontplooid:
vaker informatieve bijeenkomsten voor de raad ùop Iocatie'',
toepassen van werkvormen waardoor het gesprek tussen inwoners en college/raad tot stand
komt (minder ''zenden''),
informatieve bijeenkomsten en schriqelijke informatie achteraf bij Iastige afwegingen en
keuzes.
3. Stimuleren van Initiatieven in de samenleving en samen met het college/de gemeenteraad
en de inwone|/bedrijven/instellingén te zoeken naar manieren waarop invulling kan worden
gegeven aan de samenleving
De rol van de burgemeester richt zich hierbij met name op de grotere intiatieven, waarvan er in de
100 dagen brief enkele als illustratie zijn genoemd.
Activiteiten
bezoek ''thuis'' van burgemeester en wethouderls) bij initiatiefnemers,
informatieve presentaties in vroeg stadium aan college en raadscommissie (het hoeven nog
niet ''dichtgetimmerde voorstellen'' te zijn, die al ambtelijk zijn besproken).
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4. Het samen met de gemeentesecretaris verbinden van de ambtelijke organisatie met de
buitenwereld en initiatieven uit de samenleving te stimuleren
De belangrijkste activiteiten hiervoor zijn:
de training Verbindend & Ondernemend Samenwerken', de ambtelijke organisatie Ieert beter
inspelen op initiatieven en behoeften van inwoners en Ieed tevens leren om hen beter te
betrekken bij initiatieven vanuit de gemeente,
- bijeenkomst deelnemers training en college,
- het toepassen van de Ieerewaringen van de training bij concrete initiatieven.
5. de informatievoo|iening aan de Ieden van de gemeenteraad
De burgemeester en de gri|ier zullen een document voor de raad opstellen waarin:
- procedures worden vastgesteld waarmee de optimale en snelle beschikbaarheid van stukken
wordt gewaarborgd,
een procedure voor geheime stukken wordt aangeboden,
- de huidige informatievoorziening in het Raadsinformatiesysteem onder de Ioep wordt
genomen.
6 a. De ondersteuning van de gemeenteraad bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe
de gemeente Stichtse Vecht er over 15 jaar uit moet zien
Met de raadsconferentie van 16 september wordt een start gemaakt met het traject ''Focus op
Overmorgen .
6 b. De onde|teuning van de gemeenteraad bij het focus houden op de hoofdlijnen van het
beleid en beter te vergaderen;
Hiervoor worden de volgende activiteiten ondernomen:
- bij raadsvoorstellen aangeven wat de discussiepunten zijn die resteren na de
commissiebehandeling,
tijdens de raadvergaderingen raadsleden uitnodigen om de focus te richten op de
hoofdlijnen,
- samen met de (pIv) voorzioers herhalingen van de commissiebehandeling aan de orde
stellen.
7. Het aanjagen en verbinden in het samenspel van college en raad;
Hiervoor worden de volgende activiteiten ondernomen:
- gesprek met de raad en het college over het imago van de raad en het college bij de
inwoners,
activiteiten om inwoners meer te betrekken bij het werk van de raad,
- inrichting van de nieuwe raadzaal waardoor raadsleden bij het debat elkaar ''in de ogen''
kunnen kijken en het publiek 'op de eerste rang'' zit.
8. Het samen met de raad versterken van het vertrouwen van de bewoners in het
gemeentebestuur en daarbij moderne communicatietechnieken benutten.
Hiervoor worden de volgende activiteiten ontplooid:
opstellen notitie over gebruik sociale media,
persberichten vanuit de raad,
Herijking gemeentelijke pagina.
9. Het samen met de (pIv) commissievoocitte| en de griffier werken aan een compacte
manier van vergaderen; meer op hoofdlijnen, minder herhaling, meer sturen op relevantie van
het debat
Hiervoor worden de volgende activiteiten ontplooid:
bespreking met (plv) commissievoorzioers over vergaderstijl en -aanpak,
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individuele coaching van (pIv) commissievoorzitters.
10. De integriteit van de leden van de gemeenteraad
Hiervoor worden de volgende activiteiten ontplooid:
jaarlijkse bijeenkomst gemeenteraad over integriteit,
actief raadsleden aanspreken als er signalen zijn van niet integer handelen of
belangenverstrengeling.
11. Nauwe contacten onderhouden op strategische niveau met ambtgenoten in omgeving
Hiervoor worden de volgende activiteiten ontplooid:
actief deelnemen aan bestuurlijke overleggen in de provincie Utrecht,
contact onderhouden met de stadsregio Amsterdam en het Gooi.
12. Het voo|etten van het succesvolle openbare orde- en veiligheidsbeleid
In het najaar wordt het lntegraal Veiligheidsplan 2015-2018 met de raad besproken.
13. Het samen met de gemeentesecretaris verder verkleinen van de afstand tussen ambtelijke
organisatie en bestuur.
In het voorjaar 2016 zal het college van B&W terugkeren in Maarssen. Daarmee is de afstand tussen
ambtelijke organisatie en bestuur verkleind.
Communicatie
De 100 dagen brief is aan de pers toegelicht. Omdat deze uitwerking daar grotendeels mee in
overeenstemming is, wordt nu volstaan met de gebruikelijke publicatie van het raadsvoorstel.
Financiën
Geen extra kosten.
De activiteiten maken deel uit van het reguliere proces.
Vervolg
Jaarlijks wordt gerappodeerd over de uitvoering van de opdrachten die in dit voorstel zijn
opgenomen. Deze rappodage wordt in ieder geval in de commissie bestuur en financiën besproken
en indien nodig ook in de raad.
25 augustus 2015
Burgemeester en Griffier van Stichtse Vecht
Burgemeester
Griffier
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op;
het voorstel van burgemeester en griffier van 25 augustus 2015,
- de bespreking in de commissie van 8 september 2015,
Besluit
De burgemeester de opdracht geven om zich in te zetten voor:
1. actief contact met het netwerk van de voocitters van de wijîdorpsraden',
z.het verbeteren van de relatie tussen inwoner en gemeente door de inwoners serieus deelgenoot te
maken van afwegingen en keuzes;
3. stimuleren van lnitiatieven in de samenleving en samen met het college/de gemeenteraad en de
inwoners/bedrijven/instellingen te zoeken naar manieren waarop invulling kan worden gegeven aan
de samenleving',
4. het samen met de gemeentesecretaris verbinden van de ambtelijke organiatie met de buitenwereld
en initiatieven uit de samenleving te stimuleren',
5. de informatievoorziening aan de Ieden van de gemeenteraad',
6 a.de ondersteuning van de gemeenteraad bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe de
gemeente Stichtse Vecht er over lsjaar uit moet zien;
6 b. de ondersteuning van de gemeenteraad bij het focus houden op de hoofdlijnen van het beleid en
beter te vergaderen',
7. het aanjagen en verbinden in het samenspel van college en raad;
8. het samen met de raad versterken van het vertrouwen van de bewoners in het gemeentebestuur
en daarbij moderne communicatietechnieken benutten.
9. het samen met de (pIv) commissievooci|ers en de griffier werken aan een compacte manier van
vergaderen', meer op hoofdlijnen, minder herhaling, meer sturen op relevantie van het debat.
10. de integriteit van de Ieden van de gemeenteraad',
11. nauwe contacten onderhouden op strategische niveau met ambtgenoten in omgeving;
12. het voodzetten van het succesvolle openbare orde- en veiligheidsbeleid',
13. verder verkleinen van de afstand tussen ambtelijke organisatie en bestuur.
29 September 2015
Griffi r '
Voorzitter
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