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Voorstel:
1. In te stemmen met de visie van het college geen vervolg te geven aan de pilot spreekuren 

kernwethouders.
 
Inleiding:
Medio december 2009 heeft u kennis kunnen nemen van de tussentijdse evaluatie van de pilot spreekuren 
kernwethouders (zie bijlage). Uit deze evaluatie bleek dat de opkomst van de negen spreekuren die 
geweest zijn zeer laag was. Verder bleek dat de bezoekers overwegend met vragen van technische aard 
komen die door de wijkuitvoerders of de verschillende afdelingen direct opgepakt hadden kunnen worden. 
Het doel van het instellen van de spreekuren werd uiteindelijk niet behaald. Wij hebben naar aanleiding van 
deze tussentijdse evaluatie op 17 november 2009 besloten om de publicatie voor de spreekuren aan te 
passen.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
Naar aanleiding van het bestuursprogramma 2006-2010 hebben wij in 2009 de kernwethouders bij wijze 
van proef (3 keer per jaar spreekuur in de kernen) geïntroduceerd. Samengevat richten de doelstellingen 
van de invoering van de kernwethouders zich op het volgende: 
� Open en transparante bestuursstijl; 
� Vroeg stadium burgerparticipatie; 
� Laagdrempeligheid; 
� Bijdragen aan de doelstelling te zoeken naar oplossingen en samen te werken aan het welzijn, de 

veiligheid en de welvaart van inwoners van de gemeente Dalfsen. 
 
Nu de spreekuren van de kernwethouders bij wijze van proef zijn ingesteld dient ge-evalueerd te worden of 
de doelstellingen van het project zijn gehaald en of voortzetting van de spreekuren gewenst is. De 
tussenevaluatie heeft in november 2009 plaatsgevonden. Het doel van de spreekuren en de mate waarin 
dit behaald wordt is uitgewerkt op pagina’s 5 en 6 van bijgaande evaluatie. De verslagen van de laatste 
reeks spreekuren (6) zijn toegevoegd aan deze evaluatie. Hieruit blijkt dat de spreekuren niet beter bezocht 
worden en dat de inhoud van de vragen nog steeds overwegend van technische aard zijn. Geconcludeerd 
kan worden dat er geen ander beeld is ontstaan na de vorige evaluatie op 17 november 2009. Met het oog 
hierop adviseren wij u geen vervolg te geven aan de pilot spreekuren kernwethouders (alle overwegingen 
zijn verwoord in de bijgaande evaluatie). 
 



 
 
 

  

 
   

 

Alternatieven:
Om de doelstellingen te behalen die verwoord zijn bij het instellen van de pilot zouden bestaande middelen 
geoptimaliseerd kunnen worden of zou naar een nieuw middel gezocht kunnen worden (zie pagina 5 resp. 
9 van de evaluatie). Dit kan door de afdeling Bestuurszaken en Communicatie opgepakt worden in de nota 
communicatiebeleid. De uren die met het vervallen van de spreekuren beschikbaar komen, kunnen ingezet 
worden voor het overschot van werk in gebiedsbeleid en ruimtelijke ordening van Nicole Lamers en Leonie 
van Dam.   
      
Financieel kader:
N.v.t.
 
Communicatie:
Publiceren in kernpunten.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 

 


