Raadsvoorstel nr. 17-83

Barneveld, 3 oktober 2017

Afdeling: Bestuur & Dienstverlening

Portefeuillehouder: College

Onderwerp:

Lange Termijn Agenda (LTA) 2017-2021.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
De onderwerpen van de Lange Termijn Agenda 2017-2021 vast te stellen.

1. Inleiding
In de Lange Termijn Agenda (LTA) zijn de onderwerpen vermeld, die de komende jaren in de raad aan de
orde komen. Ook de moties en toezeggingen zijn opgenomen in de Lange Termijn Agenda. Daar waar
relevant zijn de onderwerpen die in de ontwerp-Programmabegroting 2018 als speerpunten zijn genoemd, of
als onderdelen daarvan, ook in de Lange Termijn Agenda opgenomen.
Omdat de raad de agenda voor de raadsvergadering vaststelt, stelt de raad ook de onderwerpen van de
Lange Termijn Agenda vast. De planning van deze onderwerpen is, zeker voor de langere termijn, indicatief.
De onderwerpen komen, inclusief mutaties in de planning, maandelijks, bij het vaststellen van de
raadsagenda, in de agendacommissie aan de orde, evenals overigens de afdoening van de toezeggingen en
moties. Vervolgens worden de nieuwe onderwerpen, de mutaties in de planning van de onderwerpen en de
afdoening van onderwerpen, moties en toezeggingen in de maandrapportage vermeld. De LTA wordt hierop
bijgesteld, zodat deze op internet zo actueel mogelijk is.
Bij de behandeling van de Programmabegroting wordt de LTA, voor het onderdeel dat de onderwerpen
betreft, aan de raad ter vaststelling aangeboden. De onderwerpen en de planning daarvan is in oktober in de
agendacommissie aan de orde geweest.

2. Door de raad gestelde kaders
De raad stelt de agenda voor de raadsvergadering vast en dus ook de onderwerpen van de Lange Termijn
Agenda.

3. Effect
a) Meetbaar effect:
Een eenvoudig te hanteren plannings- en sturingsinstrument.

b) Maatschappelijk effect:
Ook voor inwoners is helder wanneer bepaalde onderwerpen in de raad of in de commissie aan de orde
komen en op welke wijze zij daar bij betrokken worden.

4. Argumenten
1. De Lange Termijn Agenda betekent een sturingsinstrument voor de raad.
2. De Lange Termijn Agenda betekent een planningsinstrument, met name voor het college.

5. Kanttekeningen
1. De gehanteerde planning is, met name op de langere termijn, richtinggevend. Van te voren is niet precies
in te schatten hoe een proces gaat lopen, of er veel reacties komen van inwoners enz.
2. Van belang is van te voren in te schatten wat het geagendeerde document inhoudt, wat het doel ervan is
en hoe het proces en de rol van de raad eruit ziet om hiertoe te komen, bijvoorbeeld door te werken met
startnotities.
3. Onderwerpen kunnen gaandeweg van ‘status’ veranderen: van raadsvoorstel naar een stuk dat ter
kennisname naar de raad gaat of andersom.

6. Uitvoering
Evaluatie/controle:
Maandelijks komt de LTA in de agendacommissie aan de orde.
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Bijlage:
Onderwerpen Lange Termijn Agenda 13 oktober 2017.

