|à,,..,
Raadsvergadorj-ov '''''','
'I
dv-z gomoojyjo joa ksjjor o .. t
g)
|-d. g | Jpty zyy ,?
''% ïï*%''ç','...,. '
YYYJ I**' * '-' (,/ . --' -' '*'''-- ''' Jf
.., , . y
.... .
-.-----.-.-,.. --.'-,>--, . ,.. /
|>.
Raadsvoorstel
Raadsvergadering
Onde-erp:
Ve|olgproces Bestuursmonitor
d.d. 6 juli 2016
nr,
Voorstel:
1.
Als raad als eerste invulling te geven aan de aanbevelëngen uit de Bestuursmonitor
Haaksbergen met betrekking tot visie & strategie en intern samenspel
2. Voor Haaksbergen een inhoudelijke visie voor de Iange termijn op te stellen met ondersteuning
van een externe procesbegeleider
3. Voor dit proces budget vrij te maken op basis van een uitgewerkt pjan van aanpak
4. Het proces voor het opstellen van een Toekomstvisie Haaksbergen na de zomer van 2016 op te
starten en te streven naar behandeling van een Toekomstvisie Haaksbergen en de
Bestuursmonitor Haaksbergen tijdens een raadsvergadering voor 1 januari 2017
Inleiding I aanleiding
Op 21 april 2016 heeft ondecoeksbureau Necker van Naem het ondecoeksrappod ''Bestuurmonitor
Haaksbergen, staat de gemeente in haar krachtr tijdens een informatieve bijeenkomst voor raads- en
commissieleden gepresenteerd en toegelicht. In een memo van 12 mei 2016 heeft Necker van Naem
an|oord gegeven op de door de fracties op 21 april 2016 gestelde vragen. Tijdens een informatieve
bijeenkomst voor raads- en commissieleden op 24 me| 2016 was er gelegenheid aan de ondecoekers
van het bureau technische en verdiepende vragen te stellen over de Bestuursmonitor.
De Bestuursmonitor richt zich op vijf gebieden: financiën, visie & strategie, intern samenspel,
bedrijfsvoering en extern samenspel. Uit de Bestuursmonitor blijkt ondermeer dat de gemeente
financieel op de goede weg is. Maar ook dat een langetermijnvisie ontbreekt, dat het samenspel tussen
raad, college en organisatie beter moet en dat de gemeente meer kan bereiken door meer oog te
hebben voor en een duidelijkere visie te hebben op de voordelen van samenwerking met verschillende
padners.
Op 24 mei 2016 heeft in de agendacommissie een overleg plaatsgehad over het vewolgproces met
betrekking tot de Bestuurmonitor. De fractievooci|ers hebben de burgemeester en griffier gevraagd
een procesvoorstel voor uw raad voor te bereiden.
Bestuurlijk I we|elijk kader
Gemeentewet
Argumenten
1. 1. Het is aan de raad om actief zln kaderstellende rol op te pakken
Het is passend dat de raad het voodouw neemt bij het geven van Jnvulling aan de aanbevelingen uit de
Bestuursmonitor Haaksbergen met betrekking tot visie & strategie en intern samenspel. Zeker in zijn
kaderstellende rol ligt een sterke betrokkenheid van de raad voor de hand.
2. 1 Een breed gedragen inhoudellke visie voor de lange termln is van grote waarde
Een visie op de toekomst van Haaksbergen geeft richting en een kader aan te nemen besluiten.
lnwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen dienen nauw te worden betrokken bij de visievorming.
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Gezien de bijzondere aard van het proces is het noodzakelijk om exlerne ondersteuning in te huren. Het
gaat dan om een externe adviseur met specifieke proceskennis en vaardigheden, maar ook met oog
voor goede persoonlijke verhoudingen.
3. 1 De totstandkoming van een Toekomstvisie Haaksbergen behoeft een plan van aanpak en een
budget
Voor het opstellen van een inhoudelijke visie voor de Iange termijn is in 2016 budget nodig. Hiervoor is
in de programmabegroting 2016 geen budget opgenomen. De burgemeester zal bij de provincie
Overijssel nagaan wat haar betrokkenheid zou kunnen zijn. Uw raad zal in september 2016 een voorstel
voor een uitgewqrkt plan van aanpak met bijbehorende kostenraming worden voorgelegd.
4. 1 Om de betrokkenheid zoveel mogellk te waarborgen dient de doorlooptld van het proces van de
Toekomstvisie Haaksbergen niet te Iang te ztn
Uitgangspunt is dat het proces om te komen tot een Toekomstvisie Haaksbergen na de zomer van 2016
kan worden gestar't. Streven is om voor het eind van 2016 tot behandeling in de raad te komen. Daarbij
dient dan wel de kwaliteit van het proces voorop te staan.
Risico's
Planning l Procedure
Na besluitvorming in de raadsvergadering van 6 juli 2016 zullen de burgemeester en gri|ier de
uitvoering in gang zetten en op 1 september 2016 met de fractievoorzitters bespreken.
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