Sector/stafafdeling:

SLZ

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

Samenleving d.d. 21 maart 2016
Grondgebied d.d. 22 maart 2016
Bestuurlijke zaken en middelen d.d. 29 maart 2016

de Raad

--

Onderwerp:
Beleidsplanning 2016

Samenvatting
In 2015 ontving de commissie Samenleving een overzicht van voor haar werkgebied relevante
beleidswerkzaamheden. De wens is geuit die te verbreden tot alle commissies. Dat is bij dit
overzicht gebeurd.
Gevraagde beslissing commissie:
1.

Kennis nemen van de beleidsplanning 2016.

Gevraagde beslissing Raad:

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Beleidsplanning 2016

1.

Inleiding
Bij de vaststelling van de beleidsplanning 2015 van de sector Samenleving is
besloten voor 2016 over een concernbrede beleidsplanning te willen beschikken.
Bijgaand treft u die aan. De planning kwam met name tot stand op basis van de
input uit:
. het collegeprogramma 2014-2018,
. de besluiten van raad en college,
. de beleidsagenda van de MRDH,
. de strategische agenda van de subregio Voorne-Putten,
. de planning van de portefeuillehoudersoverleggen VP,
. de beleidsplanning sociaal domein van de samenwerkende gemeenten op Voorne.
De opzet is gelijk aan die van genoemde planning 2015, met één verschil:
er is een kolom aan toegevoegd waarin het vermoedelijke kwartaal van
behandeling in de raad (of commissie) is opgenomen.
Plaatsing van een onderwerp op deze planning hoeft overigens niet te betekenen
dat het onderwerp altijd een raadszaak is. Dat hangt van het onderwerp en de
status van de gevraagde beslissing af: het kan zich ook beperken tot een
raadscommissie of tot een mededeling aan de raad.
Een deel van de onderwerpen wordt voorbereid c.q. besloten in regionaal verband
(Voorne, Voorne-Putten, MRDH e.d.). Omdat er niet altijd een bestuurlijk
vastgestelde regionale planning in kwartalen is, is in die gevallen uitgegaan van
wat er ambtelijk regionaal daarover is afgesproken of, in het geval er ook regionaal
geen gedeelde planning is, op basis van lokale inschatting. Enige voorzichtigheid
met die planning is dus geboden.
Bij de behandeling van de kadernota in de raad (juli 2016) zal een tussentijdse
stand van zaken worden aangeboden, evenals aan het einde van het jaar.
Het overzicht is dynamisch van karakter, zowel qua onderwerpen als planning.

2.

Beoogd effect
Informatie over de bestuurlijke beleidsplanning.

3.

Argumenten
Zie 1.

4.

Draagvlak en risico’s
Onverwachte ontwikkelingen, nieuwe wetgeving e.d. en het proces Voortaan
Voorne kunnen van invloed zijn op de planning.
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Ervaringen elders in het land leren dat per gemeente jaarlijks duizenden uren aan
een proces rond de vorming van een ambtelijke fusieorganisatie worden besteed,
vaak door medewerkers die zich ook bezig houden met zaken die op de
bestuurlijke beleidsplanning staan.
Dat kan tot knelpunten leiden. Daarom zal bij de verdere uitwerking van het
proces Voortaan Voorne ook aan dit aspect aandacht worden gegeven en zonodig
met voorstellen worden gekomen.
Want weliswaar gaat tijdens de verbouw de verkoop gewoon door, maar hoe
gewoon “gewoon” is, moet nog worden bezien.

5.

Aanpak / uitvoering
Zie 1.

6.

Communicatie
Op de gebruikelijke wijze.

7.

Kosten, baten en dekking
N.v.t.

Bijlage(n): --
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