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De werkgroep politiek testament heeft namens de gemeenteraad van 2006-2010 aan het einde van de
raadsperiode 2006-2010 een testament gemaakt, waarin zo concreet mogelijke voorstellen zijn
opgenomen ter verbetering van het functioneren van de raad. Die voorstellen zijn gebaseerd op de
ervaringen van de afgelopen jaren en diverse andere inspiratiebronnen, zoals de gehouden evaluaties
van het presidium en de commissiestructuur, interviews met zittende raadsleden etc.
SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

In hoofdstuk 8 van het politiek testament zijn op diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan.
Het betreft de onderwerpen:
°
Raad, raadscommissies
°
Trefpunt Hengelo
°
Relatie college- ambtelijk apparaat
°
Communicatie naar de burger en naar de raad
°
Introductieprogramma raad
°
Rekenkamercommissie
°
Werkgroep accountancy
°
Beschikbaarheid en openbaarheid van informatie
°
Interne en externe benoemingen
°
Werkgeverscommissie raad

Het testament wordt bij deze aan de nieuwe raad ter meningsvorming en besluitvorming voorgelegd.
De vorige raad heeft in zijn vergadering van 23 februari besloten om dit testament aan de nieuwe raad
ter besluitvorming voor te leggen. Wij adviseren de nieuwe raad om deze aanbevelingen over te nemen.
Voor zover de overgenomen aanbevelingen resulteren in juridische aanpassingen (Reglement van Orde
voor de vergaderingen van de raad. etc…) wordt ernaar gestreefd deze aanpassingen in juli 2010 door
te voeren.

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

Op diverse deelonderwerpen zijn de direct betrokkenen gevraagd om hun werkzaamheden te evalueren.
Deze evaluaties zijn in de bijlagen opgenomen. De afgelopen maanden zijn ook andere raadsleden door
de werkgroep benaderd om meningen te geven over deelonderwerpen. De werkgroep heeft ook vanuit
het college op diverse onderwerpen input gekregen.
Vervolgens heeft de werkgroep over de aangeleverde evaluaties en informatie een standpunt
ingenomen.
In het IBR van 19 januari 2010 hebben de leden van de werkgroep de bevindingen toegelicht en
raadsleden konden schriftelijk reageren. De werkgroep heeft de nu voorliggende versie d.d. 28 januari
2010 aan de vorige raad aangeboden, waarin op alle ingekomen reacties is ingegaan.
Het testament met een raadsvoorstel en –besluit is voorgelegd in de commissie Bestuur van 10 februari
en de raadsvergadering van 23 februari.
De oude raad heeft het testament ongewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 23 februari 2010.
In de vergadering van 11 maart 2010 heeft de Voorzitter met de nieuwe raad afgesproken dat we
vooruitlopend op de vaststelling van testament door de nieuwe raad, de vergaderdata van de
raadscommissies kon worden aangepast. Dat is inmiddels gebeurd.
Het testament wordt bij deze aan de nieuwe raad ter meningsvorming en besluitvorming voorgelegd.
Op een aantal punten is inmiddels voortgang geboekt; die punten worden in het raadsvoorstel nader
toegelicht en geconcretiseerd.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de aanbevelingen 1, 5, 9, 10, 12, 13, 14 en 15 van het Politiek testament
2006-2010 d.d 28 januari 2010 waarin algemene beelden worden geformuleerd rond structuur
en cultuur, en de stand van zaken rond deze algemene aanbevelingen periodiek te bespreken in
het politiek beraad;
2. met instemming kennis te nemen van de aanpak van de aanbevelingen 6, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28 en 29 van het Politiek testament die reeds tot acties hebben geleid danwel
gerealiseerd zijn;
3. In te stemmen met de verdere aanpak van de activiteiten die bij de aanbevelingen 2, 4, 3, 7, 8,
11, 16, 17, 18, 21, 22, en 30 van het Politiek testament is aangegeven

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

- Politiek testament 2006- 2010 dd. 28 januari 2010
- Bijlagen
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AANLEIDING EN DOEL

De werkgroep politiek testament heeft namens de gemeenteraad van 2006-2010
zittende raad aan het einde van de raadsperiode 2006-2010 een notitie gemaakt,
waarin zo concreet mogelijke voorstellen zijn opgenomen ter verbetering van het
functioneren van de raad. Die voorstellen zijn gebaseerd op de ervaringen van de
afgelopen jaren en diverse andere inspiratiebronnen, zoals de gehouden
evaluaties van het presidium en de commissiestructuur, interviews met zittende
raadsleden etc.
Met het testament wordt beoogd de nieuwe raad handvaten te geven om hun
werkwijze (structuur en cultuur) op onderdelen te verbeteren en aan te passen.
OVERWEGINGEN

In hoofdstuk 8 van het politiek testament doet de vorige raad op diverse onderwerpen aanbevelingen.
Het betreft de onderwerpen:
°
Raad, raadscommissies
°
Trefpunt Hengelo
°
Relatie college- ambtelijk apparaat
°
Communicatie naar de burger en naar de raad
°
Introductieprogramma raad
°
Rekenkamercommissie
°
Werkgroep accountancy
°
Beschikbaarheid en openbaarheid van informatie
°
Interne en externe benoemingen
°
Werkgeverscommissie raad
In totaal zijn er 30 aanbevelingen geformuleerd.
1. In een aantal aanbevelingen worden algemene beelden geformuleerd rond de
structuur (bijv. commissie, Trefpunt Hengelo) en cultuur (ambitie tot effectief
vergaderen) of worden algemene uitgangspunten geformuleerd. Wij stellen voor de
stand van zaken rond deze algemene aanbevelingen te agenderen en te bespreken in het
periodiek overleg tussen de fractievoorzitters in het politiek beraad.
Het betreft de volgende aanbevelingen:

1- positieve beeld van de commissiestructuur vasthouden, geen behoefte om de huidige
commissiestructuur ingrijpend te wijzigen

5- via de fractievoorzitters nog nadrukkelijker inzetten op effectief vergaderen

9 en 10- doorgaan met de formule van het Trefpunt Hengelo

12, 13 en 14- relatie college – ambtelijk apparaat. Het IBR is goed gepositioneerd en er
zijn goede afspraken gemaakt

15- uit te spreken dat de raad als doelstelling heeft dat de gemeenteraad zichtbaar,
herkenbaar en toegankelijk voor de burgers moet zijn.

2. Verder is er een categorie aanbevelingen die reeds zijn opgevolgd en tot uitvoering
zijn gekomen.

6- benoeming (plv) commissievoorzitters, evenwichtige spreiding blijft gewenst, dat is
gelukt, besluit in de raadsvergadering van 27 april 2010

19 en 20 - Introductieprogramma raad, loopt goed en de deelname is naar
tevredenheid.

23 en 24 - voor de werkgroep accountancy zijn de bevoegdheden expliciet beschreven in
het benoemingsvoorstel. Voor de werkgroep accountancy wordt uitgegaan van de (ook
in de vorige raadsperiode geldende) ‘lichte’ organisatiegraad van de werkgroep
accountancy. Dat wil zeggen een werkgroep-vorm en geen commissie-vorm.

25 en 26- beschikbaarheid en openbaarheid van informatie. De ‘ruis’ die ontstaat tussen
de beschikbaarheid van informatie voor een raadslid en de beschikbaarheid van
informatie voor de samenleving is uitvoerig aan de orde geweest in het
Introductieprogramma voor de raad op 23 maart 2010 over Integriteit. Overigens: de
komende maanden wordt mede aan de hand van het onderzoek ‘Beschikbaarheid en
openbaarheid van informatie’ bezien of de verordening op de ambtelijke bijstand
aanpassing behoeft. Zowel de notitie als de (mogelijk) gewijzigde verordening worden
dan geagendeerd voor de raadscommissie Bestuur en raad (verordening).

27- voor de interne en externe benoemingen van de leden van de raad in diverse
werkgroepen en commissies is een taakomschrijving gemaakt waarin is ingegaan op het
tijdsbeslag en – waar relevant- de wijze van terugkoppeling vanuit die werkgroepen
naar de raad.

28 en 29 - de werkgeverscommissie die bij raadsbesluit van 27 april is geïnstalleerd
voldoet aan de uitgangspunten die in deze aanbevelingen zijn geformuleerd.

3. Tenslotte worden bij een aantal aanbevelingen op termijn acties gevraagd van diverse
actoren, zoals van de raad zelf, een werkgroep vanuit de raad of van het presidium of
van de griffier en/of college.

2- de planning van één commissievergadering per vergaderavond. Op dit besluit is
vooruitgelopen in de raadsvergadering van 11 maart jl. maar kan nu bij dit voorstel
bekrachtigd worden door de raad.

4- scherp het format aan voor bestuurlijke voorstellen zodat de stukken een duidelijke
management samenvatting bevatten met daarin de politiek bespreekpunten en –
beslispunten, actie griffier en gemeentesecretaris, gereed september 2010.

3 en 7- in het Reglement van Orde (RvO) voor de raadscommissies regelen dat
technische en feitelijke vragen in beginsel vòòr de vergadering gesteld moeten worden
en de afspraak van één spreker per agendapunt per fractie handhaven en vastleggen.
De griffier komt met een voorstel tot aanpassing van het RvO in de raad van juli 2010.

8- vasthouden aan het maximeren van twee stoelen per fractie in de
raadscommissievergaderingen en dit eind 2010 te evalueren in het politiek beraad.

11- de raad wordt geadviseerd om hierbij te besluiten om niet mee te gaan in het
pleidooi van de programmacommissie Trefpunt van de vorige raad om de mogelijkheden
van combinaties van Trefpunt met andere overlegvormen te onderzoeken, omdat deze
overlegvormen zich dermate onderscheiden van elkaar dat combinaties geen recht doen
aan de verschillende doelen die met de overlegvormen worden nagestreefd.

16, 17 en 18 - een pakket van verbetering van nieuwe en bestaande
communicatiemiddelen, actie werkgroep automatisering en de werkgroep redactieraad.
De onderwerpen ‘invoeren van een adequaat Raads Informatie System’ (RIS), en ‘het
doen van onderzoek naar de functie en wijze van verslaglegging van raadscommissies’
en het ontwikkelen van een ’programma van eisen voor de inrichting van de raadzaal’
komen op de agenda van de werkgroep automatisering van de raad. Het onderwerp
‘publiceren van een maandelijkse raadspagina in Typisch Hengelo’ met de daarbij
behorende voorbereidende werkzaamheden komt op de agenda van de werkgroep
redactieraad. Waar nodig komen deze werkgroepen via de griffier naar de raad met
verdere voorstellen ter uitvoering.

21- min of meer verplicht coachingstraject voor de (plv) commissievoorzitters: planning
in overleg met het presidium en de vice- voorzitters over karakter en strekking van dit
traject.

22 - rekenkamercommissie. Diverse aanbevelingen worden gedaan. Eén van de
aanbevelingen is dat de griffie ieder afgerond onderzoek voorziet van een raadsvoorstel
en – besluit. Dat is reeds gebeurd met de laatste twee onderzoeken van de

rekenkamercommissie ( over de doelmatigheid van inspraakavonden en over de
effectiviteit van het afzettings en opbrekingsbeleid). Een andere aanbeveling is dat bij
sommige uitkomsten van het rapport duidelijk moet worden wat het college met de
aanbevelingen gaat doen. Waar dat het geval is zal het raadsvoorstel aangeven dat de
terugkoppeling vanuit het college over de uitvoering van de aanbevelingen gedaan zal
worden in de Beraps en in het Jaarverslag naar de raad.
Over de aanbevelingen over de wijze van vergoeding van de externe leden en het
actualiseren van de verordening doet de griffier zelfstandig nadere voorstellen aan de
raad (via de raadscommissie bestuur), na raadpleging van de Rekenkamercommissie,
najaar 2010.

30- een actualisering van de ambtsinstructie van de griffie dient plaats te vinden. De
griffier heeft een Modelinstructie van de (vereniging van griffiers) ontvangen die
besproken kan worden in de werkgeverscommissie. Mogelijk leidt dit vanuit de
werkgeverscommissie tot een voorstel aan de raad.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Nvt

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

In het raadsvoorstel en – besluit tot vaststelling van het Politiek testament door de vorige raad in zijn
vergadering van 23 februari 2010 is de gepleegde communicatie met de toenmalige raadsleden,
commissies en werkgroepen van de raad en leden van het toenmalige college verwoord.
Dit raadsvoorstel en – besluit ligt in de leeskamer ter inzage en is op extranet geplaatst onder de
raadsvergadering van 23 februari 2010, evenals het Politiek testament en de bijlagen.
In het politiek testament zelf is de samenstelling van de werkgroep en de werkwijze en de
uitgangspunten opgenomen.
De oude raad heeft het testament op 23 februari 2010 ongewijzigd vastgesteld.
In de vergadering van 11 maart 2010 heeft de Voorzitter met de nieuwe raad afgesproken dat we
vooruitlopend op de vaststelling van testament door de nieuwe raad, de vergaderdata van de
raadscommissies kon worden aangepast. Dat is inmiddels gebeurd.
Het testament wordt bij deze aan de nieuwe raad ter meningsvorming en besluitvorming voorgelegd.

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de aanbevelingen 1, 5, 9, 10, 12, 13, 14 en 15 van het Politiek testament
2006-2010 d.d 28 januari 2010 waarin algemene beelden worden geformuleerd rond structuur
en cultuur, en de stand van zaken rond deze algemene aanbevelingen periodiek te bespreken in
het politiek beraad;
2. met instemming kennis te nemen van de aanpak van de aanbevelingen 6, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28 en 29 van het Politiek testament die reeds tot acties hebben geleid danwel
gerealiseerd zijn;
3. In te stemmen met de verdere aanpak van de activiteiten die bij de aanbevelingen 2, 4, 3, 7, 8,
11, 16, 17, 18, 21, 22, en 30 van het Politiek testament is aangegeven

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO,

1 JUNI 2010

De griffier,

De vice- voorzitter,

Gerrit-Jan Eeftink

Johan Harink

