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Activiteiten

Zorgen voor draagvlak en raadsbesluit
1 Bespreking agendacommissie (plus voorbereiding)
2 Bespreking raad (plus voorbereiding)
3 Bespreking college/MT (plus voorbereiding)
4 Maken raadsvoorstel + inschatting kosten capaciteit / opstellen projectplanning
5 2x elders gaan kijken met raadsleden (inspiratie, leren van anderen, mogelijke risico's (do's en dont's) in beeld brengen) 
6 Raadsbesluit 

Invoering en uitvoering 
7 Ontwikkelen strategische lange termijn agenda (format, voorbeelden elders ophalen/opvragen, bv in Venlo) 
8 Aanvullen strategische lange termijn agenda met keuzes bestuursakkoord/coalitie

9
Eventueel input inwoners: aanvullen strategische lange termijn dmv bijvoorbeeld 4 rondetafelgesprekken op een avond met inwoners en 
stakeholders (bv Utrechtse Heuvelerug), bv een digitale consultatie (zie bijvoorbeeld Aalsmeer)

10 Generale repetitie nieuwe vergaderavond-opstelling / en opstellen instructies en draaiboek voor bodes, onderlinge werkafspraken    

11
Aanvankelijk volledige bezetting van griffie bij vergaderingen ivm ad hoc probleem oplossen, voor- en nazorg voor zowel 
raadsleden/ambtenaren en voor gasten (100 uur uit reguliere uren griffie)   

12
'Tijdelijk RvO''/werken op basis van spelregels (voorbeeld Nieuwegein) / aanpassen Reglement van Orde / commissieverordening aan 
nieuwe werkwijze + A4 met belangrijkste spelregels definitief ter publicatie

13 Installatie groep ''raadsleden-ambassadeurs'' (plus periodiek bijeenkomen (-> die uren zitten in projectmanagement)
14 In het leven roepen ''inwoners-ambassadeurs'' (inwoners betrekken, laten meedenken, betrekken bij evaluatie) -> daarna in pm 

15
Training (plus observaties) van de raadsleden-voorzitters (is inclusief regelmatig feedback op basis van observaties): voorzittersprofiel 
(Nieuwegein?)
Eventueel - indien gewenst dus - benaderen en trainen voorzitters van buiten 

16 Training/instructies/heidag regiecommissie (= 'oude' agendacommissie)

17
Aanpassen raadsinformatiesysteem aan nieuwe werkwijze (werkbezoek/inspiratie elders/afstemming leverancier), inclusief proefdraaien, 
proberen en aanpassen  

18 Uitwerken toolkit werkvormen
19 Maken afwegingskader/beslisboom tbv de regiecommissie dossiers - werkvormen
20 Relaties opbouwen raad - griffie - samenleving

* overzichten (adresgegevens/namen etc.) aanleggen belanghebbenden per thema/domein 
* afstemming en aanvulling van die overzichten tussen griffie-ambtelijke organisatie



Activiteiten
21 Investeren in driehoek BGS om de werkwijze richting te geven / ondersteunen
22 Welke stukken zijn nodig om de diverse werkvormen te ondersteunen? Ontwikkelen formats

Informeren en instrueren medewerkers in (eisen/wensen mbt o.a. de stukken voor) het nieuwe stelsel/nieuwe vergaderwijze  

23
Welke verslaglegging is nodig en hoe openbaarheid en navolgbaarheid te realiseren (onder meer in combinatie met 
gemeenteoplossingen.nl) - bespreken met regiecommissie op basis van bespreekstuk

24
Eventueel: Opzetten e-participatie mogelijkheden (burgerpanel - ea) onderzoek-begroting) - bezoeken en leren van andere gemeenten (in 
afstemming met ambtelijke organisatie)

25 Investeren in kennis en vaardigheden burgerschap (beleid ontwikkeling) (structureel 0,5 in reguliere uren griffie) 
* cursus politiek actief
* traject 5 VWO Mill Hill
* Gast van de Raad

26
Extra investering voor (voorbereiding) vlekkeloos verloop vergaderingen in experimenteer fase (april tot en met december) (in reguliere 
uren griffie) - 80 uur

27 Aanpassen procedure ingekomen stukken (bespreking in commissies - digitalisering)

28

Projectsturing (aansturing (griffiemedewerkers), regie voeren, voeren projectplanning, risico's/beheersmaatregelen, periodiek check op 
randvoorwaarden/financien, afstemming intern met stuurgroep, raadsleden-ambassadeurs en afstemming op griffie met medewerkers, 
etc.)

29
Continu proces van afstemmen, meedenken met organisatie en bestuur (B&W) over inrichten van en tussentijdse aanpassingen en 
verbetringen in de nieuwe werkwijze 

30 Stuurgoep (bv burgemeester en aantal raadsleden uit ambassadeurs-groep of presidium) die dienst doen als best. opdrachtgever)  
* instellen stuurgroep 
* periodiek overleg stuurgroep (terugkoppeling doelbereik, tussentijdse mijlpalen etc. -> zit in post projectsturing)

Opzetten communicatie(strategie) en uitvoering in 2018 (april-december)
31 Communicatie over voorgenomen werkwijze 
32 Periodiek informeren alle raadsleden (bv oa. digitale nieuwsbrief) 
33 Periodiek informeren MT (groepen medewerkers) (bv via intranet, nieuwsbrief) 
34 Persberichten (met regelmaat) en genereren extra persaandacht
35 Delen ervaringen (input leveren site VNG praktijkvoorbeelden bv)

36
Mijlpalen en succesen zichtbaar maken vieren (bv eenmalige uitgave met ervaringen, lessen columns etc. - in combinatie met 
jaarevaluatie) 

37 Aanpassen website ivm uitleg en toelichting nieuwe nieuwe werk- en vergaderwijze 

38
Toegankelijk en praktisch (infographic achtig) overzicht maken vd werk/vergadervormen voor inwoners en stakeholders (is te combineren 
met informatie op de website) 

Evaluatie



Activiteiten
39 Permanente evaluatie werkvormen, ervaringen, etc (met deelnemers, ambassadeurs, etc)
40 Notitie opstellen capaciteit griffie lange termijn: wat is er nodig (is incl. profielen/competenties etc.)
41 Besluitvorming capaciteit (begroting 2019)
42 Grote evaluatie werkwijze (na 1 jaar)

43
Zie hierboven stuurgroep: tussentijdse terugkoppeling/tussentijds evaluatierapport(jes) over bereikte doelen als input voor gerichte 
evaluatie van het procesverloop 

44
Ook bij evaluatie/en het samen leren en doorontwikkelen inwoners en stakeholders betrekken, door bv. een inwoners-
evaluatiecommissie in het leven te roepen of gebruik te maken van de 'inwoners-ambassadeurs'' 

Introductie nieuwe gemeenteraad
45 Introductieprogramma nieuwe raad (grote lijn - nader te detailleren) (56 uur - griffie + structureel)
46 Verkiezingen: afscheid oude raad, voorbereiden installatie nieuwe raad (56 uur griffie)
47 Raadsvergadering installatie nieuwe raad (8 uur griffie)
48 Invoering papierloos werken  (32 uur griffie)
49 Teambuilding tweedaagse raad (24 uur griffie)

Coalitievorming

50
Onder meer informeren/informatiefase en communicatie daaromtrent en bijpraten van de niet direct betrokken fracties -> afhankelijk van 
de vorm, al dan niet hoofdlijnenakkoord etc., afhankelijk van duur van de informatiefase, etc meer of minder ureninzet van de griffie nodig   

Investeren in competenties

51
Deze andere manier van werken vraag veel van de competenties en vaardigheden van alle betrokkenen op de griffie -> de benodigde 
investeringen daarin zijn afhankelijk van de uiteindelijke keuzes en doorontwikkeling -> uren daarvoor zijn nog niet meegenomen (pm)
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