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Bestuurlijke periode na Gemeenteraadsverkiezingen

Geachte lijsttrekkers / fractievoorzitters,
Op 16 maart 2022 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Oss. Er is een nieuwe
bestuurlijke periode aangebroken. Op maandag 21 maart zult u uw duiding geven aan de
uitslag.
Informatieproces
Na de verkiezingen onderzoeken alle politieke partijen of en met wie zij samen een
meerderheid, een coalitie in de gemeenteraad kunnen vormen die als solide basis kan dienen
voor het dagelijks bestuur in de komende 4 jaar. In Oss is het gebruikelijk dat de partij die na
de verkiezingen als grootste partij uit de bus komt, het voortouw neemt bij het (in)formeren.
Desgewenst kan die partij besluiten een (externe) informateur in te schakelen.
Dat informatieproces is primair een partij-politiek proces, waarvoor bij u het primaat en de
verantwoordelijkheid ligt. De raadsgriffie heeft een ondersteunende rol bij dit
informatieproces. U kunt zich hiervoor wenden tot de griffier, de heer R. van den Akker.
Formatieproces
Na het informatieproces gaat een aantal partijen met elkaar in gesprek over een mogelijk
coalitie-akkoord.
Ik kan me voorstellen dat u behoefte heeft aan beleidsmatige ondersteuning op concrete
dossiers, strategische vraagstukken en thema�s die de komende bestuursperiode in onze
gemeente spelen. Daarbij valt te denken aan de opgaven rondom wonen, mobiliteit, sociale
inclusie, energie en klimaat. Binnen onze organisatie is kennis en kunde op dat gebied
ruimschoots voorhanden. De ambtelijke organisatie heeft dit weergegeven in een brief, die u
namens het Directieteam zult ontvangen. Ik bied u graag ambtelijke ondersteuning aan. Die
ondersteuning kan in aard en vorm op maat worden gesneden naar uw behoefte. U kunt zich
met een verzoek richten tot de gemeentesecretaris, Dhr. H. Mensink.
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Eigen inbreng
Als burgemeester neem ik geen deel aan de onderhandelingen. In de Gemeentewet staat dat
ik word geïnformeerd over de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen. Daarin is ook
bepaald dat ik daarbij de gelegenheid krijg om mijn opvattingen over de voorstellen ten
behoeve van het collegeprogramma kenbaar te maken.
Ik wil u de suggestie doen om mij reeds aan het begin van en tijdens de coalitievorming te
informeren over de ontwikkelingen rond de coalitievorming. Een goede informatiepositie van
de burgemeester in het proces is immers van belang voor een goede start en de stabiliteit van
het nieuwe college.
Ik heb ook een (andere) procesrol: vanuit mijn taak om de bestuurlijke integriteit te
bevorderen, zie ik erop toe dat bij de benoeming van wethouders wordt meegewogen of er
integriteitsrisico�s zijn. Zo moeten kandidaten worden beoordeeld op wettelijke
benoembaarheidsvereisten, nevenfuncties en onverenigbare betrekkingen. Deze procesrol laat
uiteraard onverlet dat de oordeelsvorming omtrent de benoeming van wethouders uiteindelijk
een zaak van de raad is.
Het goede gesprek
Aan mij is het de taak om het goede gesprek mogelijk te maken. Dat betreft naast
fatsoenlijke gespreksstijlen ook het werken conform de gedragscode integriteit. Ik zet me in
voor een goede procesgang, waarop u op diverse momenten opiniërend, adviserend of
besluitvormend kunt spreken over onderwerpen. Samen met de gemeentesecretaris sta ik
voor een professionele organisatie, die vanuit vakmanschap de juiste zaken bij u voorlegt.
Stukken in klare taal, waarbij u tijdig die informatie tot uw beschikking hebt, die u nodig hebt
om te kunnen besluiten. De griffie ondersteunt u hierin.
Samenhangende onderwerpen en portefeuilles
De portefeuilleverdeling is een resultaat van de coalitieonderhandelingen. Zonder mij in die
onderhandelingen te willen mengen, wil ik u daarbij toch graag een aantal overwegingen
meegeven. De opgave op het gebied van de fysieke leefomgeving hebben in de vorige periode
een zeer groot beslag gelegd op zowel de portefeuillehouder als de leden van de commissie
Ruimte en Economie. Ik geef u ter overweging mee om na te denken hoe u deze kunt
ontlasten. Bij de verdeling van de portefeuilles adviseer ik te kijken welke onderwerpen in de
komende bestuursperiode besturing in samenhang vragen. Denk bijvoorbeeld aan de relatie
tussen economie, arbeidsmarkt en onderwijs, de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg en
de samenhang tussen wijkgericht werken, leefbaarheid en integraal voorzieningenbeleid.
Kijkrichtingen bij de verdeling kunnen (ook) zijn: aansluiting bij de regionaal georiënteerde
agenda, bij bestuurlijke prioriteiten, bij de zwaarte van de portefeuilles en de verbinding
tussen beleid & uitvoering. Verder helpt in het algemeen een portefeuilleverdeling die
overeenstemt met de indeling van het collegeprogramma (en later de begroting) in
samenhangende onderwerpen, om de ambtelijke ondersteuning effectief in te richten en bij
bestuurlijke overleggen.
In de afgelopen perioden is het aandachtswethouderschap gelijkelijk verdeeld over alle
wethouders. Dit heeft geresulteerd in goede banden vanuit het college met de diverse wijken
en dorpen vanuit niet alleen vakportefeuillehouderschap, maar ook van integrale
betrokkenheid met wijk of kern.
Taken van de burgemeester
De Gemeentewet draagt een aantal onderwerpen expliciet als wettelijke taak op aan de
burgemeester. Denkt u aan de handhaving van de openbare orde, veiligheid, het bewaken van
de kwaliteit van de klachten- en de bezwaarschriftenprocedure, het bestuurlijke
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besluitvormingsproces en de bevordering van de bestuurlijke integriteit van de gemeente. In
crisissituaties heeft de burgemeester een leidende rol. Daarnaast vertegenwoordigt de
burgemeester de Gemeente in andere overheidslagen en naar inwoners bij bijzondere
gebeurtenissen.
Ik heb in de afgelopen periode ook de volgende taken in mijn portefeuille gehad: Regionale
samenwerking, Publieke dienstverlening, Talentencampus, internationalisering, ICT, Algemeen
bestuurlijke zaken, Personeel en Organisatie, Bedrijfsvoering en Communicatie. Tevens heb ik
het trekkerschap op integraliteit, proces en planning (niet op inhoud en verbinding met beleid)
van een aantal grote dossiers op mij genomen, zoals de Omgevingswet, Oss-west en opvang
Oekraïners. Daarnaast ben ik landelijk boegbeeld voor de Global Goals.
Ik ben van mening dat het verstandig is dat ik me meer beperk tot niet-politieke en wettelijke
dossiers. Ik zou meer ruimte willen hebben voor strategische vraagstukken, verbinding met
partners en inrichting van netwerken. Ook coaching op samenwerking is een natuurlijke rol
voor de burgemeester.
Presidium
Als burgemeester zie ik het overleg van fractievoorzitters als mijn eerste klankbord voor
proceszaken en vertrouwelijke zaken. In het verleden was er sprake van een
agendacommissie (elke periode) en een fractievoorzittersoverleg (4x per jaar) , grotendeels
bestaande uit dezelfde mensen en met diverse overlappen. Ik wil u vragen om samen met de
griffie een presidium uit te werken, dat deze overleggen combineert tot een overleg per
vergaderperiode. Daarmee ligt de regie van het vergaderproces bij het presidium.
Tot slot
Oss is een gemeente, die groeit naar 100.000 inwoners. Een gemeente met enorme variëteit,
van vestingstadjes tot dorpen, van topindustrie, tot MKB, van ondernemer tot mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, van landbouw tot natuur en water. De portefeuille van de
gemeentelijke overheid doet er toe. Ik kijk er naar uit om me de komende jaren samen met u
in te zetten voor onze inwoners.
Met vriendelijke groet,

Drs. Wobine J.L. Buijs-Glaudemans
Burgemeester van Oss

