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Inleiding 

Dit memo gaat in op het inwerkprogramma van de raad. Het doel is de nieuwe raad op weg te 

helpen de taken uit te oefenen door het aanbieden van gelegenheden om kennis en vaardigheden te 

verbeteren. Het programma wordt vormgegeven op een manier waarop het interessant is voor zowel 

nieuwe raadsleden als voor raadsleden die al ervaring hebben.  

 

Gedurende de hele raadsperiode zullen - als dat gewenst is - activiteiten georganiseerd worden ter 

bevordering van het functioneren van de raad. Het inwerkprogramma als gevolg van de verkiezingen 

loopt echter tot het zomerreces 2018. Voor het zomerreces 2018 moeten de belangrijkste zaken aan 

bod gekomen zijn. De raadsleden/ duocommissieleden krijgen meerdere gelegenheden om hun 

wensen te uiten. Maar let op: hoewel er ongetwijfeld meer zaken te bedenken zijn voor het 

inwerkprogramma, vergt onderstaande programma al een behoorlijke tijdsinvestering.  

 

Daarnaast zijn er ook nog de verkiezingscampagnes, verkiezingsdebatten, de vorming van de 

coalitie, het opstellen van een raads-/ coalitieakkoord, de vele zaken die geregeld moeten worden als 

gevolg van de verkiezingen en natuurlijk de reguliere vergaderingen. 

 

Het programma 

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018 maar het inwerkprogramma van de 

raad zal al daarvoor starten. De dag van de kandidaatstelling is 5 februari 2018; dan is bekend wie 

zich hebben gekandideerd voor de verkiezingen. In 8 stappen leggen we het inwerkprogramma voor. 

Verdere uitwerking gebeurt na bespreking in het Presidium. 

 

1. Een 1e introductiebijeenkomst voorafgaand aan de verkiezingen. De gedachte is om dat na de 

kandidaatstelling te doen, bedoeld voor alle kandidaten voor de gemeenteraad. Dus ook voor partijen 

die op dit moment niet vertegenwoordigd zijn. Het idee is om de 1e introductiebijeenkomst te hebben 

op woensdag 14 februari om 20.00 uur in de burgerzaal. Verder naar achteren zou niet verstandig 

zijn; de week erna zijn de commissies en nog verder naar achteren zijn er ongetwijfeld veel 

campagneactiviteiten en verkiezingsbijeenkomsten waar men druk mee is. Het is de bedoeling dat bij 

deze bijeenkomst vooral kennis gemaakt wordt. De burgemeester leidt de bijeenkomst. De 

burgemeester zelf, de griffier en de secretaris komen aan het woord. Ze vertellen iets over de 

gemeente en over hun rol daarin. Waar zijn ze trots op? Wat valt ze op aan Bloemendaal? Hier nog 

niet helemaal de diepte in, onderwerpen worden slechts ‘aangesneden’. Hier kan ook worden 

ingegaan op de partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Wanneer zijn de debatavonden in de 
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dorpskernen? Hoe luidt het plakbeleid? Hoe gaan we met elkaar om in de verkiezingsstrijd? Hoe is de 

verkiezingsavond georganiseerd? Vragen die leven bij de kandidaat raadsleden kunnen hier zeker 

ook naar voren worden gebracht. 

 

2. De informatiemap voor raadsleden. Deze is ook bij de vorige verkiezingen samengesteld en 

uitgereikt. Daarin zitten: alle voor de raad belangrijke verordeningen, een door de griffie geschreven 

document met daarin uitleg over de rollen van de raad, hoe het werkt in Bloemendaal met raad en 

commissies, uitleg over de griffie, uitleg over ambtelijke ondersteuning, uitleg over de P&C cyclus, 

een telefoonlijst van de raad. Een soort smoelenboek van de belangrijkste personen uit de 

organisatie voor de raad zou goed zijn. In de map in ieder geval ook: een gemeentegids, de 

Kadernota, de Gemeentewet, etc.  

 

Wat ook wordt meegenomen: een overdrachtsmap met factsheets vanuit de organisatie. Vanuit de 

griffie zal ook een document komen. Iets over het project ’Raadslid in de klas’ zou ook prima kunnen 

worden toegevoegd. In het kader van het papierloos werken, zou het logisch zijn deze map digitaal 

aan te bieden. Kort na de installatie op 29 maart krijgen de raadsleden hun digitale map 

aangeboden. 

 

Als griffie wijzen we raadsleden ook op instanties die pakketten aanbieden aan raadsleden, zo biedt 

de VNG raadsleden een welkomstpakket aan met nuttige informatie over de taken, bevoegdheden en 

instrumenten van de raad. Daarin zijn ook ‘raadgevers’ opgenomen: beknopte factsheets waarin per 

beleidsterrein staat beschreven wat de gemeentelijke verantwoordelijkheden zijn en wat hierbij de 

mogelijkheden voor de raad zijn om invloed uit te oefenen.  

 

3. Een 2e introductiebijeenkomst na de verkiezingen. In de week na de verkiezingen is het afscheid 

van de oude raad en de installatie van de nieuwe raad. Die week zit dus aardig vol. Zo snel mogelijk 

daarna zou het goed zijn de tweede introductiebijeenkomst te houden. Het idee: dinsdag 3 april, om 

20.00 uur in de raadszaal. Kan ook eventueel op een eerder tijdstip gelet op het uitgebreide 

programma en de doelstelling om nog beter kennis te maken met elkaar. We gaan hier meer de 

diepte in dan bij de 1e introductiebijeenkomst. De burgemeester leidt wederom de bijeenkomst. De 

burgemeester zelf, de griffier en de secretaris voeren wederom het woord. Daarna komen de (voor 

de raad relevante) vertegenwoordigers vanuit de organisatie aan het woord. Zij komen achter elkaar 

met korte presentaties over hun beleidsterrein. Maximaal drie minuten per spreker. Een voorzet voor 

de relevante beleidsterreinen: P&C cyclus, financiën, veiligheid, RO, sociaal domein, sport, cultuur, 

beheer openbare ruimte, participatie, integriteit (burgemeester), de rollen van de raad (griffie), de 

facilitaire spelregels, samenwerkingsverbanden in de regio. 

 

Het tweede deel is minder strak georganiseerd. Raadsleden kunnen dan in gesprek raken met 

ambtenaren en hun teams die in het eerste deel zijn geïntroduceerd. Qua vorm is het handig om de 

verschillende afdelingen visueel te maken door kraampjes neer te zetten in de burgerzaal. De opzet 

is losjes, raadsleden kunnen kennismaken en de kennis halen waar ze behoefte aan hebben. Het is 

goed om aan het eind weer plenair te gaan en een paar eerste indrukken naar voren te laten 

brengen. Raadsleden krijgen tijdens deze bijeenkomst ook de gelegenheid om de behoefte voor wat 

betreft nadere informatie/ trainingen aan te geven.  

 

4. De computer en daarbij behorende software die raadsleden ter beschikking krijgen, moeten 

geregeld worden. Ook zal er desgewenst iets georganiseerd worden om de raadsleden wegwijs te 

maken. Ergens in de tweede of derde week van april zou dit prima kunnen; er zijn dan geen 

vergaderingen gepland. Dit kan verder vormgegeven worden zo gauw een keuze gemaakt is hoe de 

ICT voor raads- en duocommissieleden geregeld zal worden. Er komen waarschijnlijk raadsleden en 

duocommissieleden bij zo gauw de coalitie rond is. Ook voor die raadsleden en duocommissieleden 
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worden een computer en software geregeld en ook zij worden in de gelegenheid gesteld om wegwijs 

te raken.  

 

5. Er staan half mei weer commissies gepland. Hoe dit precies georganiseerd wordt, kan onderdeel 

van de coalitieonderhandelingen zijn. De coalitie kan dan rond zijn, maar dat hoeft niet. De leden 

van de commissies moeten wegwijs gemaakt worden in dossiers die spelen. Ook is het goed als de 

leden van de commissies elkaar leren kennen. De eerste vergaderingen zullen hier grotendeels voor 

gebruikt worden. Als het nodig is, kan een commissie iets eerder beginnen. Er zou per commissie 

vanuit de organisatie en de wethouders/ burgemeester een bijdrage geleverd kunnen worden door 

kort te vertellen over dossiers die spelen en de nuances waarop gelet moet worden. Er zal onder 

andere aandacht gegeven worden aan de lopende RO-dossiers, het Sociaal Domein en de P&C cyclus.  

 

Ook de Auditcommissie en de Rekenkamercommissie zullen (weer) van start gaan. Er zal met beide 

organen een introductie-/ kennismakingsbijeenkomst georganiseerd worden. Ook de accountant zal 

worden geïntroduceerd. 

 

Ook belangrijk: de voorzitters van de commissies moeten getraind worden zodat ze de 

vergaderingen goed kunnen leiden. Het Nederlands Debat Instituut geeft goede trainingen, er hangt 

wel een prijskaartje aan. 

 

6. Het scholings- en trainingsprogramma van de raad. Iets wat veel aandacht krijgt vanuit de griffie 

en de organisatie. In een eerste sessie kan worden ingegaan op debatteren en effectief vergaderen. 

Een tweede sessie kan gaan over integriteit en omgaan met de Bloemendaalse pers. Een derde 

sessie over de rollen en instrumenten van de raad. Dit is een eerste idee, dat kan worden gewijzigd/ 

aangevuld door de raadsleden/ duocommissieleden die meerdere gelegenheden krijgen om hun 

wensen te uiten. Trainingen zoals debatteren en effectief vergaderen zouden we het beste kunnen 

uitbesteden. Omgaan met de pers kan vanuit de afdeling communicatie georganiseerd worden. Het is 

een idee om de Bloemendaalse pers hier ook voor uit te nodigen en wellicht zelfs een rol te geven. 

Integriteit door bureau BING in combinatie met de burgemeester. Rollen en instrumenten van de 

raad kan de griffie zelf opzetten.  

 

Om het project ‘Raadslid in de klas’ goed voort te kunnen zetten, is het goed om ook een moment te 

prikken voor briefing van nieuwkomers die mee gaan draaien in dit project. Aangezien de evaluatie 

van dit project op 13 juli gepland staat, lijkt het goed om een dergelijke bijeenkomst begin 

september te organiseren (na het zomerreces).  

 

7. Het verkennen van het maatschappelijke veld. Het organiseren van een markt om de raadsleden 

en duocommissieleden kennis te laten maken met belangrijkste spelers uit het maatschappelijke veld 

is leuk en effectief. De gedachte is om dit op woensdag 9 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis te 

organiseren. Na afloop van de vorige verkiezingen waren er maar liefst 52 maatschappelijke partijen 

aanwezig. Ook spelers uit de regio kunnen hierbij betrokken worden. Het vergt wel voorbereiding; de 

vele verschillende spelers moeten in kaart worden gebracht en worden benaderd. Er zijn nog wel 

gegevens voor handen van de vorige keer. 

 

Ook een leuk idee: een tourbus regelen die een rondje rijdt langs alle politiek relevante plekken in 

Bloemendaal. Als er animo voor is, is dit makkelijk te organiseren. Momenteel worden dergelijke 

rondritten aangeboden aan personeel van de gemeente Bloemendaal. Het is leuk en kan op maat 

worden aangeboden aan de deelnemers. Afhankelijk van de animo en input wordt er een route 

uitgestippeld. In 2014 is het ook aangeboden aan nieuwe raadsleden; het werd erg gewaardeerd. Dit 

zou ook in het weekend georganiseerd kunnen worden met daarna bijvoorbeeld een gezamenlijk 

hapje eten. 

 



-4- 

Memo Inwerkprogramma raad 2017024134 

 

Op 8 september is het open monumentendag en wordt er in het gemeentehuis een bijeenkomst 

georganiseerd voor nieuwe inwoners. Ook hier worden maatschappelijke partijen voor uitgenodigd. 

Ook dit is een mooie gelegenheid voor raads- en duocommissieleden om het maatschappelijke veld 

en de inwoners beter te leren kennen.  

 

8. Bloemendaal maakt deel uit van de MRA en er zijn verschillende verbonden partijen waaraan 

Bloemendaal deelneemt. Het heeft niet de hoogste prioriteit maar ook hier zou bij voldoende animo 

iets voor georganiseerd kunnen worden. Als daar animo voor is, kunnen we een werkbezoek 

organiseren naar bijvoorbeeld Meerlanden of de VRK. Het uitje naar de reddingsbrigade aan het 

begin van dit politieke seizoen werd erg gewaardeerd, we kunnen met die insteek weer iets 

organiseren. Dus als opening van het politieke seizoen.  

 

In een recent memo van de MRA staat dat er voorjaarsbijeenkomsten worden georganiseerd voor 

raadsleden uit de regio. Goed om dat in de gaten te houden en tegen die tijd de raadsleden daarop 

te wijzen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


