DUALISERING VAN HET GEMEENTEBESTUUR

Gemeente De Ronde Venen
presenteert Politiek Testament
H
et collegeprogramma van de gemeente
De Ronde Venen* was anders dan anders. Geen detailpunten, maar visies en
foto’s van de gemeente die wij in de toekomst,
het liefst al over vier jaar, willen zijn. De visies
zijn verwerkt in een beleidsplan. In het beleidsplan zijn de plannen voor de jaren 1998 tot en
met 2002 beschreven. Na vier jaar kijkt het College van Burgemeester en Wethouders terug op
die periode. Wat is er tot stand gekomen en welke onderwerpen na de verkiezingen in 2002
kunnen nog opgepakt worden? Dit is vastgelegd
in een Politiek Testament, dat eind oktober aan
de gemeenteraad is aangeboden.
Direct na de verkiezingen in 1998 heeft het
College van Burgemeester en Wethouders in samenwerking met de gemeenteraad een beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan kreeg de titel
Van Toekomst naar Nu. De titel ging uit van de
gedachte: als we in 2002 (de Toekomst) een bepaald doel willen bereiken, dan moeten we Nu
een aantal acties in gang zetten.
Het beleidsplan bestaat uit zeventien beleidsthema’s, waaronder ‘relatie met de burger’,
‘woon- en leefomgeving’, ‘Parklandschap’ en
‘werkwijze gemeentebestuur’.
Per thema is een toekomstgerichte visie vastgelegd met een daaraan gekoppelde missie: Welk
soort gemeente willen wij zijn op desbetreffend
thema? Aangegeven is welke doelen worden nagestreefd en met welke kritische succesfactoren
rekening moet worden gehouden. De actiepunten om de doelen te bereiken zijn samengevat in
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een vernieuwingsagenda. Aan de vernieuwingsagenda is een prijskaartje gehangen.
De gemeenteraad heeft in 1998 het beleidsplan Van Toekomst naar Nu unaniem vastgesteld.
Op onderdelen is het voorbehoud gemaakt dat
instemming afhangt van de nadere uitwerking.
Daarmee werd het een document dat gedurende
de gehele raadsperiode sturing gaf aan het gemeentelijk beleid. Gewerkt kon worden vanuit
een helder beleidskader.

D

e thema’s uit het beleidsplan zijn jaarlijks uitgewerkt. De vernieuwingsagenda is vertaald in bestuursopdrachten.
De bestuursopdrachten bevatten een probleemverkenning, het voornemen voor een werkwijze,
de verschillende partijen die daarbij betrokken
zijn en een gedetailleerde bestuurlijke planning.
De bestuursopdrachten waren een opdracht voor
het ambtelijk apparaat. Iedere maand werd over
de thema’s gerapporteerd in de raadscommissies. De rapportages beperkten zich tot de thema’s waarop ontwikkelingen, bijzonderheden
en afwijkingen in voortgang en planning hebben plaatsgevonden.
Alle raadsvoorstellen die een uitwerking waren van het beleidsplan Van Toekomst naar Nu
zijn herkenbaar gemaakt met het beeldmerk van
het beleidsplan en de herhaling van de visie en
foto van de gemeente die wij willen worden of
zijn.
De beleidsthema’s kregen een belangrijke
plaats in de begrotingscyclus.
De beleidsvoornemens werden gepresenteerd in de aanbiedingsnota van de beleidstakenbegroting en de Voorjaarsnota. In het jaarverslag werd
verantwoording afgelegd over
de stand van zaken.
Grote winst die met het beVoorjaarsleidsplan is geboekt, is het vernota
groten van de herkenbaarheid
van de onderwerpen en het
daardoor stroomlijnen van de
politieke discussies. Voorheen
werd de discussie in de raad gevoerd over zesenvijftig beleidstaken. Thans vindt op hoofdlijnen de discussie plaats over
de zeventien beleidsthema’s.
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De algemene beschouwingen van de politieke
partijen sluiten eveneens aan op de indeling van
de thema’s.
Ook naar de bewoners toe is de herkenbaarheid van het gemeentelijk beleid vergroot. Het
beleid is beter en duidelijker uit te leggen aan de
hand van de thema’s. Discussies met de bewoners in de wijken over het gemeentelijk beleid
zijn gevoerd aan de hand van het beleidsplan aan
de zogenaamde thema-tafels. Per tafel stond één
beleidsthema’s centraal.

M

et de raadsverkiezingen 2002 in aantocht is voor het College van Burgemeester en Wethouders het moment
gekomen het Politiek Testament – genoemd ‘Tot
Nu Toe’ – op te maken: een terugblik en vooruitblik ineen. Het is een verantwoording van
wat bereikt is en wat niet. Er zijn heel wat resultaten te melden. Met het Politiek Testament in
de hand is ook de verantwoording over de vier
jaar naar de bewoners toe krachtig neergezet.
Het Politiek Testament bevat verder tal van
aanknopingspunten voor de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen en voor de
debatten die de komende tijd gevoerd gaan worden. Het Politiek Testament komt op de agenda
van de raad, waarmee een tussentijdse afronding
wordt gegeven aan de werkzaamheden uit het
beleidsplan Van Toekomst naar Nu. De cirkel is
rond. Maar op het Politiek Testament kan worden voortgeborduurd. Aan de gemeente die De
Ronde Venen wil zijn.

Noot
* Gemeente De Ronde Venen is ontstaan na de herindeling per 1
januari 1989 van de gemeenten Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen en Waverveen, adres Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht, telefoonnr. 0297 291616, E-mail: info@derondevenen.nl.
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