
Bijlage 3: Gespreksverslag dinsdag 17 april 2018 (PRO en SvKB) met externe gespreksleiders  

 

1. Inleiding 

In de ‘Tussenrapportage Verkenning’ d.d. 10 april 2018 van Floris Schoonderwoerd, adviseert 

hij, na gesprekken met alle in de Gemeenteraad vertegenwoordigde partijen, SVKB en PRO om 
‘met elkaar het gesprek aan te gaan om te onderzoeken of zij de romp van het bestuur kunnen 

gaan vormen’. Uit de verkenning blijkt dat er tussen de twee partijen –naast inhoudelijke 
verschillen- vooral inhoudelijke overeenkomsten zijn. Verschil bestaat er over de inrichting van 
‘het proces om van abstracte naar concrete afspraken te komen op de verschillende thema’s’.  

Geadviseerd wordt om bovenbedoeld gesprek te laten plaatsvinden onder begeleiding van twee 
externe gespreksleiders. 

 
Dat voorgestelde gesprek heeft plaatsgevonden op dinsdagavond 17 april 2018 tussen 

delegaties van SVKB en PRO en onder leiding twee gespreksleiders.  
 

 

2. Inhoud van het gesprek 
De gespreksleiders hebben op basis van een vooraf opgestelde concept agenda het gesprek 
gestructureerd. In eerste instantie is door hen aan beide delegaties gevraagd om te 

verduidelijken waar het verschil van inzicht uit bestaat.  
 

Kort gezegd zijn partijen het eens over WAT er moet gebeuren, uiteraard met nuance 
verschillen op de inhoud, maar daarover dient het inhoudelijke debat steeds gevoerd te moeten 

kunnen worden.  
 

Het verschil zit op het HOE, het proces om tot keuzes en besluiten te komen. Na een 

inspirerende gedachtewisseling is het door partijen samen gewenste proces als volgt 
geconcludeerd: 
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Toelichting op de schematische weergave: 

- Initiatieven kunnen uit alle gremia in de samenleving voortkomen. Sommige initiatieven (denk 

aan het aanvragen van een dakkapel) gaan rechtstreeks naar de uitvoering of kunnen via het 

College direct naar de uitvoering. Deze initiatieven liggen al langer vast in interne procedures; 

- Initiatieven die niet vastliggen in procedures kunnen door organisaties worden ingebracht. Als 

een dergelijk initiatief formeel wordt opgepakt formuleert de Gemeenteraad een nota van 

uitgangspunten. Binnen dat kader werken initiatiefnemers hun initiatief verder uit, al dan niet 

ondersteund door de ambtelijke organisatie en met gebruikmaking van de kracht van 

betrokken inwoners; 

- Vervolgens komt het uitgewerkte initiatief in de Gemeente raad, daar vindt de verdere 

beleidsontwikkeling plaats en worden dus de kaders geformuleerd; 

- De beleidsuitvoering wordt vervolgens overgelaten aan het College; 

- Vervolgens legt het College verantwoording af in de Gemeenteraad over de uitvoering en 

realisatie. De Raad controleert; 

- In alle fases tussen boven geformuleerde processtappen vindt er informatie overdracht plaats 

waardoor de Raad in staat is om de wettelijk vastgelegde taak uit te voeren en het dualisme 

wordt geborgd; 

- In dit proces gaat kwaliteit boven snelheid; 

- In dit proces is informatie verstrekking tussen de diverse proces stappen van groot belang en 

ook bedoeld om herhaalde besluitvorming over één zelfde onderwerp niet nodig te maken; 

- In dit proces is het de verantwoordelijkheid van de burgemeester om het proces van dualisme 

te bewaken. 

 

3. Conclusie 

Op basis van het hierboven geschetste proces hebben partijen gezamenlijk geconcludeerd dat 

zij samen ‘de romp van het bestuur’ voor de komende termijn van vier jaar kunnen gaan 

vormen. 

 

Kaag en Braassem, 18 april 2018 

Rob van der Geest en Rob van der Hoorn. 


