Raad 31 maart 2021
Amendement is overgenomen door het college van B&W met
de toevoeging van de duur van één week voor de wensen en
bedenkingen procedures.

Fractie Streefkerk

De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 31 maart 2021 behandelend het
voorstel ‘Onderzoek toekomstscenario’s en bestuurskracht Gemeente Renkum.
Constaterende dat:
•

•

de raad wordt gevraagd in te stemmen met de concept-opdrachtformulering voor
een onderzoek naar toekomstscenario’s en bestuurskracht en met de thema’s en
aanpak van een gezamenlijk traject van raad, college en organisatie voor het
versterken van de bestuurscultuur van de Gemeente Renkum;
in het najaar van 2020 een gezamenlijk memo van de burgemeester, griffier en
gemeentesecretaris met daarin de opdrachtformulering van dat gezamenlijke traject
in het fractievoorzittersoverleg is besproken.

Overwegende dat:
•
•

•

•

•

•

het de bevoegdheid van de raad is om al dan niet in te stemmen met het
geadviseerde besluit/ de geadviseerde besluiten in het genoemde voorstel;
tijdens de behandeling van het genoemde voorstel in de commissievergadering
onduidelijkheid naar voren kwam over ’het meenemen van de raad in het
onderzoeksproces’ deels als gevolg van een ietwat cryptische zin in het raadsvoorstel
hierover;
in het genoemde voorstel onder ‘beoogd effect’ de ambtelijke organisatie, het
college en de raad niet worden genoemd maar deze wel worden geacht de
verandering te bewerkstelligen;
in de betreffende tekst niet expliciet naar voren komt dat voor een versterking van
de bestuurskracht er een betere samenwerking moet ontstaan tussen de ambtelijke
organisatie, de raad en het college;
voor het welslagen van het onderzoek naar toekomstscenario’s en bestuurskracht
het gewenst is dat de raad inzicht heeft in het daadwerkelijke onderzoeksvoorstel en
regelmatig op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van het onderzoek naar
de toekomstscenario’s;
voor het welslagen van het traject versterken van de bestuurscultuur het
noodzakelijk is dat de ambtelijke organisatie, het college en de raad als volwaardige
en gelijke partners in het traject participeren.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
•

Toevoegen aan het geadviseerd besluit:

3. De door de betrokken adviesbureaus gedane voorstellen voor de definitieve
opdrachtformulering en de uitvoering van de beide trajecten aan de raad voor wensen en
bedenkingen voor te leggen, vóór deze door het college worden vastgesteld.

•

De tekst onder beoogd effect te schrappen en deze te vervangen door:

Het beoogde effect van het traject ‘versterken van de bestuurscultuur’ is de
bestuurscultuur zodanig te verbeteren dat er een betere samenwerking ontstaat tussen
de ambtelijke organisatie, de raad en het college met als uiteindelijk doel het minimaal
kunnen waarborgen van het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze
inwoners. Dit laatste is ook het doel van het onderzoek naar toekomstscenario’s en
bestuurskracht.
•

De laatste zin onder Aanpak/Uitvoering te schrappen en deze te vervangen door de
volgende tekst:

De raad wordt vooraf en regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van
het onderzoek naar toekomstscenario’s en bestuurskracht en wordt waar wenselijk en zinvol
ook betrokken bij de uitvoering.
De ambtelijke organisatie, het college en de raad participeren als volwaardige en gelijke
partners in het traject dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking
tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie PvdA

Fractie GemeenteBelangen

Fractie Streefkerk

Het amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet voorzien van
handtekeningen.

