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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 12 april 2017. 

Onderwerp 
Strategische raadsagenda 2014-2017 (versie april 2017). 

Advies Presidium 
Het presidium adviseert positief 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 

De Strategische Raadsagenda 2014-2017 (versie april 2017) vast te stellen. 

Doelstelling 
Door het vaststellen van deze update van de Strategische raadsagenda willen we 
bereiken dat: 

1. de gemeenteraad nadrukkelijk op hoofdlijnen de politieke agenda van deze 
raadsperiode blijft sturen aan de hand van een actuele raadsagenda; 

2. er duidelijkheid is over de voortgang van de raadsagenda en de momenten 
waarop de raad in beleidsprocessen wordt betrokken; 

3. de gemeenteraad op het juiste moment bij onderwerpen met (politieke) prioriteit 
wordt betrokken; 

4. de hele gemeenteraad zich hierbij betrokken voelt, doordat de agenda in de raad 
wordt vastgesteld. 

Inleiding 
Aan het begin van de raadsperiode 2014-2018 is de Strategische raadsagenda 2014-
2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee heeft de raad meer sturing gekregen 
op de eigen agenda en is zij in een vroegtijdig stadium bij belangrijke onderwerpen 
betrokken. Ook kan de raad het college een goede richting meegeven om beleid voor te 
bereiden en uit te voeren binnen de door de raad gestelde kaders. 

In de Strategische raadsagenda 2014-2017, die in maart 2014 werd vastgesteld en in 
oktober 2015 voor de eerste keer werd bijgesteld, zijn 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. Nlet alles kan belangrijk zijn. Om 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 
wordt per onderwerp aan het begin van het proces een startnotitie geschreven waarin 
deze aspecten aan de orde komen. 

Na bijna anderhalfjaar bleek uit de evaluatie dat de raadsagenda als positief werd 
ervaren. Toen is de agenda geactualiseerd. Op dit moment, na driejaar, is een nieuwe 
actualisatie gewenst, waarmee wijzigingen op de oorspronkelijke Strategische 
Raadsagenda kunnen worden doorgevoerd. 

Argumenten 
1. Het is belangrijk dat de raad de Strategische Raadsagenda opnieuw vaststelt. 
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Enkele onderwerpen zijn inmiddels afgerond, van sommige is de planning gewijzigd en in 
een aantal gevallen is ook de opzet/werkwijze aangepast. 

2. Er hebben zich twee nieuwe strategische onderwerpen aangediend 
Zoals in de oorspronkelijke versie van de Strategische raadsagenda al is verwoord, blijkt 
dat zich gedurende de raadsperiode nieuwe onderwerpen zullen aandienen, die de raad 
toch of alsnog als strategische onderwerpen ziet. In de afgelopen periode is een nieuw 
belangrijk onderwerp ingebracht: de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast is het onderwerp 
Overheidsparticipatie toegevoegd. 

3. De informatievoorziening met kwartaalrapportages houden we niet in stand 
De afgelopen periode is de raad volgens afspraak periodiek geïnformeerd over een aantal 
onderwerpen, die zich weliswaar niet op strategisch niveau bevonden, maar die zij op 
grond van de strategische raadsagenda toch van belang achtte. De praktijk Is dat van het 
college mag worden verwacht dat de raad geïnformeerd wordt over de stand van zaken 
van alle belangrijke dossiers en dat het benoemen van specifieke onderwerpen daarom 
weinig toevoegt. Wanneer het college deze actieve informatieplicht adequaat invult, 
kunnen fracties zich tijdig voorbereiden op vervolgstappen. 

Kanttekeningen 
Het is te overwegen dat u als raad het instrument van de Strategische Raadsagenda 
evalueert, bijvoorbeeld eind 2017. Op basis van die evaluatie zou u als raad tips en 
suggesties aan de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2018-2022 mee kunnen geven 
voor toepassing van dit, of een ander, instrument om regie op de belangrijkste 
onderwerpen te houden. 

Planning/uitvoering 
De vernieuwde planning over de raadsperiode 2014-2018 van de verschillende 
onderdelen maakt integraal deel uit van de Strategische raadsagenda. De voortgang van 
de raadsagenda wordt zo nodig geagendeerd in het presidium. 

Bijlagen 
Strategische Raadsagenda 2014-2017 (versie april 2017). 

De griffier. 

Portefeuillehouder: A. van der Werff 

Het voorstel is opgesteld door de griffier in overleg met de gemeentesecretaris: 
Griffier: de heer R.F. Wassink, 06-48 13 46 14; r.wassink@noordoostpolder.nl 
Secretaris: de heer I.J.W. Valk, 06-48 13 46 97; i.valk@noordoostpolder.nl 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 
De raad van de gemeente Noordoostpoider, 

gelezen het voorstel van de griffier van 12 april 2017, no. 478406; 

B E S L U I T : 

de Strategische Raadsagenda 2014-2017 (versie april 2017) vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 18 april 2017. 

De griffier. de voorzitter. 


