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Positionering raden in
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8 november 2016

Geachte raad,
Het is ongeveer een jaar geleden, dat een aantal raadsleden uit verschillende U10 gemeenten het
pamflet Anders Kaderen = Anders Organiseren ondertekenden. Daarin deden de raadsleden een
oproep aan de colleges van burgemeester en wethouders om onder meer door een goede
informatievoorziening de gemeenteraden in het U10-netwerk in een goede positie te brengen. De
raden willen meer en beter betrokken zijn bij het stellen van kaders, het nemen van besluiten en de
controle op de inzet van gemeenten in het U10-netwerk.
Op initiatief van het Griffiersnetwerk U10 heeft een aantal initiatiefnemers van het pamflet aangevuld
met andere raadsleden “een jaar na dato” ervaringen uitgewisseld. De bijeenkomst, die werd ingeleid
door burgemeester Frans Backhuijs, bestuurlijke trekker van de U10, vond plaats in het gemeentehuis
van Houten op 12 oktober jl. Mede namens de deelnemende raadsleden stuur ik u hierbij het verslag
van de bijeenkomst. Het verslag bevat impliciet de oproep om invulling te geven aan de tijdens het
overleg getrokken conclusies. Kort samengevat:
1. Betere informatie van de raden vanuit colleges en een meer actievere opstelling van raadsleden cq.
raden. Een haal- en brengplicht over en weer.
2. Versterken van de agenderende rol van de raden en daarmee het “sturen” van de bestuurstafels.
3. Meer “maatwerk” bij het organiseren van het U10 Beraad(t) (meerdere werkvormen, agendasettende
thema’s).
Met de bijeenkomst hebben de betrokken raadsleden in feite al een voorschotje genomen op de
evaluatie die in het Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten is afgesproken. Die evaluatie
die uiteraard gericht is op de verdere ontwikkeling van het U10-netwerk wordt binnenkort in gang
gezet.
Uiteraard hoeft voor verbetering niet gewacht te worden op de evaluatie. Op basis van de
aanbevelingen van de bespreking in Houten zal bij het 4e U10 Beraad(t) al geëxperimenteerd worden
met een andere opzet. Kortgeleden hebt u van de gemeenteraad van De Bilt een “save the date”
ontvangen voor de bijeenkomst op 30 november 2016. Het thema van de avond is Circulaire
economie.
Met vriendelijke groet,
Heleen Hofland

Frans Backhuijs

Voorzitter Griffiersnetwerk U10

Bestuurlijke trekker U10

