MEMO
Datum

13 januari 2022

Aan

Agendacommissie

Kopie aan

Driehoek

Van

Coen Knipping 0572-347765

Onderwerp

Uitgangspunten inwerkprogramma

Het jaar 2022 is een bijzonder jaar voor de gemeenteraad en staat voor een belangrijk deel in het teken van de
gemeenteraadsverkiezingen. Om een goede start te kunnen maken met de nieuwe raad wordt er een
inwerkprogramma aangeboden. In dit memo worden uitgangspunten meegegeven met de vraag aan de
agendacommissie om daar eens met elkaar van gedachte over te wisselen.
Doelstelling inwerkprogramma
Het inwerkprogramma is bedoeld om de nieuwe gemeenteraad een vliegende start te kunnen laten maken.
Uitgangspunten
Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor het inwerkprogramma te hanteren:
• Het inwerkprogramma kent een mix van kennis, vaardigheden als ook elkaar leren kennen (raad, college,
organisatie, griffie)
• Het inwerkprogramma kent een goede spreiding van het aanbod in de tijd (niet alles in één maand); datgene
wat noodzakelijk voor nieuwe raadsleden als eerste, en datgene wat later kan, wordt ook later aangeboden na
de zomer;
• Het inwerkprogramma is op maat gesneden voor diverse doelgroepen: nieuwe raadsleden, “oude”
raadsleden, voorzitters van Rond de Tafels, leden van de rekeningcommissie etc., ontvangen niet allemaal
hetzelfde aanbod, echter een gedeelte van het aanbod is wel bestemd voor de hele raad: denk aan een heidag
met het nieuwe college, eventueel MT, voor de zomer om met elkaar kennis te maken;
• Ook bij de nieuwe raadsleden wordt, kort na installatie, de behoefte gepeild en of dat aansluit bij het aanbod;
• Het inwerkprogramma krijgt zoveel mogelijk plaats op “natuurlijke momenten”, dat wil zeggen voorafgaand
aan reguliere vergaderingen of op dat moment dat het inhoudelijk onderwerp aan bod komt. Denk
bijvoorbeeld aan een presentatie van de gehele P&C cyclus op het moment dat ook de jaarrekening aan de
orde is etc.
• Het inwerkprogramma kent op zijn minst de volgende punten:
o Hoe kan ik als raadslid invloed uit oefenen (o.a. instrumenten van de raad)
o Het vergaderstelsel en raadsinformatiesysteem (iBabs)
o Kennismaking met de griffie
o Inhoudelijke punten als gemeentefinanciën, planning- en control en onderlinge bevoegdheden
raad/college/organisatie
o Integriteit
o Informatievoorziening
o Debatteren en voorzitten
o Kennismaking met de ambtelijke organisatie, verbonden partijen (o.a. gemeenschappelijke Regeling)
en maatschappelijke partners

Vraag

Wat wilt u meegeven voor het inwerkprogramma 2022?
Vervolg
Nadat de agendacommissie opmerkingen en aandachtspunten heeft meegegeven voor het inwerkprogramma,
volgt een verdere uitwerking van het inwerkprogramma in een volgende agendacommissie.
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