Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

5

Onderwerp:

Raadsagenda 2018-2022 “Kleurrijke kubus”

Datum:

23 april 2018

Portefeuillehouder:

drs. H.C.P. Noten

Decosnummer:

778

Informant:

drs. J. Leegwater
j.leegwater@dalfsen.nl
T. (0529) 488 230

Voorstel:
De raadsagenda 2018-2022, “Kleurrijke kubus”, vast te stellen.

Inleiding:
Op initiatief van Gemeentebelangen is kort na de verkiezingen een gespreksronde gestart voor het
vormen van een nieuw college. Daarbij is ook de vraag aan de orde gekomen of een gezamenlijk
raadsdocument wenselijk is. Deze gesprekken zijn uitgemond in een gezamenlijke raadsagenda met
een aantal onderwerpen die in de komende periode aan de orde komen. De raadsagenda is op 23
april 2018 aan de voorzitter van de gemeenteraad overhandigd. De titel ‘Kleurrijke kubus’ symboliseert
de bestuurscultuur in Dalfsen, met 6 verschillende vlakken voor 6 partijen. Er is ruimte voor
verschillen, terwijl ook sprake is van eenheid.
Argumenten:
De raadsagenda geeft inhoudelijk en procesmatig richting aan het bestuur van de gemeente
Er zijn over zeven thema’s afspraken gemaakt: burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing,
duurzaamheid, transformatie in het sociaal domein, armoede, de invoering van de Omgevingswet, de
woningmarkt en verkeersveiligheid. Het is aan de gemeenteraad om over deze agenda te
beraadslagen en te besluiten.
De raadsagenda laat ruimte voor inhoudelijke invulling
Opvattingen in de raad over deze onderwerpen lopen uiteen en vertegenwoordigen verschillende
belangen en meningen in onze samenleving. Afspraken op hoofdlijnen geven flexibiliteit in de
uitvoering en creëren ruimte voor een goed inhoudelijk debat. Daarbij halen we ook graag visies en
meningen op uit de vitale gemeenschappen in onze gemeente.
Kanttekeningen en alternatieven:
Het opnemen van een aantal onderwerpen kunnen consequenties hebben voor de bestuurlijke en
ambtelijke werkwijzen en planningen, zowel op inhoud als qua proces. Uw raad kan er voor kiezen om
de agenda gewijzigd of niet vast te stellen.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is misschien wel het belangrijkste onderwerp in de komende jaren, vandaar de
prominente plek van dit onderwerp in de raadsagenda.
Financiële dekking:
Geen.
Communicatie:
Na de overhandiging op 23 april is een persbericht verstuurd met de raadsagenda als bijlage. De
raadsagenda zal na vaststelling door de raad op het raadsinformatiesysteem worden geplaatst.
Vervolg:
De raadsagenda moet primair gezien worden als een opdracht aan het college om uitvoering te geven
aan de opgenomen onderwerpen. Het ligt voor de hand dat de raadsagenda opgenomen wordt in een
bestuursprogramma zodra het nieuwe college gevormd is. Daarnaast is het ook aan de raad zelf om
een aantal zaken op te pakken, al of niet via presidium en/of agendacommissie.
Bijlagen:
Kleurrijke kubus, Raadsagenda 2018-2022.
De fractievoorzitters,
J.G.J. Ramaker
Gemeentebelangen

A.J. Ramerman
CDA

L.M. Nijkamp
ChristenUnie

L. Broere
PvdA

G.J. Veldhuis
VVD

B.H.M. Schrijver
D66

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van de zes fractievoorzitters d.d.23 april 2018, nummer 778;
overwegende dat
- de raad zijn eigen agenda vaststelt;
- het wenselijk is om een aantal inhoudelijke en procesmatige afspraken vast te leggen voor de
raadsperiode 2018-2022;

besluit:
de raadsagenda 2018-2022, “Kleurrijke kubus”, vast te stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 mei 2018.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

