Aan:

presidium d.d. 23 mei 2022

Van:

griffier

Betreft:

Bestuurlijke termijn agenda (BTA) juni 2022 e.v.

Algemeen
Bijgaand treft u de Bestuurlijke termijnagenda aan voor de periode juni 2022 e.v.. Daarin wordt
door het college aangegeven welke raadsvoorstellen (m.n.) het college in de periode juni 2022 e.v.
wanneer wil leveren.
In de kolom “wat wil het college” wordt aangegeven welke mutaties het college voorstelt t.o.v. de
eerdere BTA. Rode arceringen betreffen onderwerpen die het college wil schrappen, voor
onderwerpen met gele arceringen wil het college verplaatsen en onderwerpen die groen gearceerd
zijn, wil het college toevoegen. Overige wijzigingen in de BTA zijn blauw gearceerd.
Op basis hiervan doet de griffie een voorstel m.b.t. de concept-commissieagenda’s (zie hiervoor het
volgende agendapunt).
Zienswijze griffier
➢ Realistische BTA; voorstel college om BTA in overeenstemming te brengen met de
mogelijkheden van de organisatie
De organisatie is verzocht om een reëel voorstel te doen, zodat het presidium een besluit
kan nemen over raadsvoorstellen die niet/later worden aangeboden i.v.m. de beperkingen
in de organisatie. Dit heeft geleid tot bijgaande BTA; gezien het verzoek dat gedaan is, mag
ervan worden uitgegaan dat deze BTA past binnen de capaciteitsruimte die de organisatie
heeft. Het college heeft geen voorstellen gedaan om raadsvoorstellen te schrappen; wel
zijn er voorstellen toegevoegd c.q. verschoven.
➢ Evenwichtig aanbod
Zichtbaar blijft dat de periode t/m de raadsvergadering van 2 juni een dal laat zien.
Vanwege de verplaatsingen van onderwerpen naar Q3 en Q4 is het aanbod t/m het
zomerreces acceptabel. Wel lijkt het nodig om in de periode oktober/november een
reguliere raadsvergadering te plannen om tijdig besluiten te nemen over de verwachte
raadsvoorstellen (op dit moment zijn er – naast de begrotingsraad op 10 november) 3
raadsvergaderingen gepland na het zomerreces: 29 september, 1 december en 22
december).
➢ Kwaliteit en doeltreffendheid BTA
• Informatie over deadlines voor besluitvorming (urgentie) dient voor diverse
onderwerpen nog te worden opgenomen in de BTA. Deze informatie is noodzakelijk om
het voor het presidium mogelijk te maken om te schuiven als dit meer evenwicht geeft.
• De organisatie heeft in de BTA nog vrijwel niet aangegeven hoeveel tijd h.i. nodig is
voor behandeling in de commissie. Deze informatie wordt door de griffie betrokken bij
het opstellen van de commissieagenda’s.

Beide punten behoeven nog aandacht in de driehoek.
➢

Specifiek
- er zal nog geverifieerd worden of de besluiten m.b.t. de begroting volledig en juist in
de BTA zijn verwerkt (actie driehoek).

Ten slotte
Het presidium gebruikt de BTA uitsluitend als document op basis waarvan de commissieagenda’s
worden samengesteld (zie volgende agendapunt). Vragen over de inhoud van de BTA
(verplaatsingen, toevoegingen, schrappen van onderwerpen) dienen in de commissie aan de orde te
worden gesteld gezien het (mogelijke) politieke karakter daarvan.
Voorstel
Het presidium wordt voorgesteld:
1. de BTA juni 2022 e.v. vast te stellen.
2. in oktober/november een extra vergadercyclus in te plannen. Optie: 6/10 oktober
commissie en 20 of 27 oktober raad (20 oktober = herfstvakantie)
(NB: de data 13 en 24 oktober + 10 november staan gereserveerd voor vergaderingen over
de begroting).

