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Emmeloord, 20 maart 2014. 

Onderwerp 

Strategische Raadsagenda 2014-2017 

 

Advies lijsttrekkers 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. In te stemmen met de onderwerpen van de Strategische Raadsagenda 2014-2017. 
2. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze en planning. 
 

Doelstelling 

Door het vaststellen van de strategische raadsagenda willen we bereiken dat: 

• de gemeenteraad nadrukkelijker op hoofdlijnen de politieke agenda van de nieuwe 

raadsperiode stuurt; 

• er duidelijkheid is over de raadsagenda en de momenten waarop de raad in 

beleidsprocessen wordt betrokken; 

• de gemeenteraad op het juiste moment bij onderwerpen met (politieke) prioriteit 

wordt betrokken; 

• de hele gemeenteraad zich hierbij betrokken voelt, doordat de agenda in de raad 

wordt vastgesteld. 

 

Inleiding 

Door de gemeenteraad is aangegeven, onder andere bij de evaluatie van de werkwijze 

van de huidige raad, dat men meer sturing wil krijgen op de eigen agenda en in een 

vroegtijdig stadium bij belangrijke onderwerpen betrokken wil zijn. Hierdoor moet 

bevorderd worden dat de raad kan sturen en het college een goede richting meekrijgt en 

ruimte krijgt om beleid voor te bereiden en uit te voeren binnen de door de raad gestelde 

kaders. 

 

Nu de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart hebben plaatsgevonden, wordt de 

nieuwe raad op 27 maart geïnstalleerd. In het lijsttrekkersoverleg van 24 februari is 

afgesproken dat het goed zou zijn dat de nieuwe raad bij de start een zogenaamde 

strategische raadsagenda vaststelt. In deze strategische raadsagenda wordt een aantal 

onderwerpen benoemd, die de raad als prioriteiten ziet voor deze raadsperiode. Ook is 

inzichtelijk gemaakt dat besluitvorming via verschillende stappen verloopt. Stappen die 

ieder weer een andere vorm van betrokkenheid van de raad vragen. 

 

Om de werkzaamheden van de raad goed te richten, is het belangrijk prioriteiten te 

stellen. Niet alles kan belangrijk zijn. Om daarna ook de goede activiteiten te kunnen 

plannen is het ook van groot belang dat de raad aangeeft welke vragen en wensen er 

voor de aanpak van deze onderwerpen bestaan. Daarom zal dit per onderwerp aan het 

begin van het proces in een startnotitie worden beschreven. 

 

Argumenten 

1.1 Met het vaststellen van de onderwerpen van de Raadsagenda 2014-2017 geeft de 

nieuwe raad meteen duidelijk aan wat voor haar in deze raadsperiode prioriteiten  

zijn 
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1.2 De benoemde onderwerpen zijn onderwerpen die door (bijna) alle partijen in de 

raad zijn benoemd in hun verkiezingsprogramma’s 

 

1.3 De gekozen onderwerpen leven breed in de samenleving of hebben een grote 

impact op de samenleving 

 

2.1 Met de voorgestelde werkwijze wordt de raad in staat gesteld meer sturing te 

krijgen op de eigen agenda 

 

2.2 Met de voorgestelde werkwijze kan de betrokkenheid van de raad in een 

vroegtijdig stadium worden vergroot 

 

Kanttekeningen 

1.1 Het vaststellen van een strategische planning heeft als doel de aandacht op een 

beperkt aantal onderwerpen te vergroten, dit betekent ook dat er minder aandacht kan 

zijn voor onderwerpen die niet als strategisch worden gezien. 

 

1.2  Gedurende de raadsperiode zullen zich ongetwijfeld nieuwe onderwerpen 

aandienen, die uw raad toch als strategische onderwerpen ziet. Bij het aan de 

raadsagenda toevoegen daarvan zal zorgvuldig gekeken worden hoe dit het beste kan 

plaatsvinden. In de jaren 2015 – 2017 biedt het planningsvoorstel daarvoor nog ruimte. 

 

Planning/uitvoering 

De planning over de komende raadsperiode van de verschillende onderdelen maakt 

integraal deel uit van de strategische raadsagenda. De voortgang van de raadsagenda 

wordt halfjaarlijks geagendeerd voor de vergadering van het presidium. 

 

Bijlagen 

Strategische Raadsagenda 2014-2017. 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. A. van der Werff 

Het voorstel is opgesteld door de griffier in overleg met de gemeentesecretaris: 

Griffier : de heer R. Wassink; 33 15; r.wassink@noordoostpolder.nl 

Secretaris : de heer I. Valk; 32 51; i.valk@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

 

gezien het voorstel van de griffier en gemeentesecretaris, 

 

B E S L U I T: 

 

1. In te stemmen met de onderwerpen van de Strategische Raadsagenda 2014-2017. 

2. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze en planning. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 27 maart 2014. 

 

De griffier,             de voorzitter, 


