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Emmeloord, 24 februari 2020.
Onderwerp
Strategische raadsagenda, onderwerpen voor 2020
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
In te stemmen met de voorgestelde strategische onderwerpen voor 2020, te weten
- het thema Overheidsparticipatie, onderwerp Rolinvulling gemeenteraad
- het thema Verkeer/Openbaar Vervoer, onderwerp Mobiliteitsvisie
- het thema Overgang naar duurzame energie, onderwerp Energietransitie
- het thema Omgevingswet, onderwerp Op weg naar de Omgevingsvisie (2022)
Doelstelling
Door het vaststellen van de onderwerpen voor de strategische raadsagenda van 2020 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 aan het begin van deze raadsperiode de Strategische raadsagenda
vastgesteld voordejaren 2018-2021. Daarin is ook vastgelegd dat er jaarlijks (nieuwe) onderwerpen
worden gekozen en vastgesteld. Dat gebeurt in in deze update van de Strategische raadsagenda
wordt voor het jaar 2020.
Argumenten
1.1
Met het vaststellen van de onderwerpen van de Strategische raadsagenda voor 2020 geeft de
nieuwe raad duidelijk aan wat voor 2020 de prioriteiten zijn
Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de raad om meer sturing te krijgen op de eigen
agenda en in een vroegtijdig stadium bij belangrijke onderwerpen betrokken te worden. 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
1.2
De benoemde onderwerpen zijn van strategisch belang
De gekozen onderwerpen zijn onderwerpen die door (bijna) alle partijen in de raad zijn benoemd in
hun verkiezingsprogramma’s, ze leven breed in de samenleving of hebben een grote impact op de
Kanttekeningen
1.1
Niet alles kan prioriteit hebben
Het vaststellen van een strategische planning heeft als doel de aandacht op een beperkt aantal
strategische onderwerpen te vergroten. Dit betekent ook dat er minder aandacht kan zijn voor
onderwerpen die niet als strategisch worden gezien.

Planning/uitvoering
De (nieuw) gekozen onderwerpen maken deel uit van de planning van de onderwerpen over 2020. De
voortgang van de raadsagenda wordt geagendeerd voor de vergadering van het presidium.
Bijlagen
Strategische raadsagenda, onderwerpen voor 2020
Het Presidium
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: de heer R.F. Wassink; 06 48 13 46 14; r.wassink@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van het presidium 24 februari 2020, no. 20.0000812;
BESLUIT:

In te stemmen met de voorgestelde strategische onderwerpen voor 2020, te weten
- het thema Overheidsparticipatie, onderwerp Rolinvulling gemeenteraad
- het thema Verkeer/Openbaar Vervoer, onderwerp Mobiliteitsvisie
- het thema Overgang naar duurzame energie, onderwerp Energietransitie
- het thema Omgevingswet, onderwerp Op weg naar de Omgevingsvisie (2022)
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 25 mei 2020.
De griffier,
de voorzitter,

