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Inleiding
Op 30 maart 2022 treedt een nieuwe gemeenteraad aan en gaat de raadsperiode 2022-2026
formeel van start. De 19 nieuw gekozen raadsleden gaan als hoogste orgaan in de gemeente de
komende vier jaar voor alle inwoners aan de slag om op hoofdlijnen en altijd in het algemeen
belang besluiten te nemen.
Verkiezingen zijn het startpunt voor het nieuwe bestuur, maar ieder nieuw bestuur begint niet
van voren af aan. Bestuur is altijd continu en er dient rekening gehouden te worden met eerder
genomen besluiten, ontwikkelingen die in gang zijn gezet en nog afgemaakt moeten worden en
zaken die de oude raad overdraagt naar de nieuwe raad. De nieuwe raad bouwt voort op de
fundamenten die door de afscheidnemende raad zijn gelegd en kan hier zijn eigen accenten,
kleuren en kenmerken aan geven.
Het doel van dit overdrachtsdocument is om de nieuwe raad mee te nemen in de ‘Steenbergse
werkwijze’ en welke ontwikkelingen in de afgelopen periode door de gemeenteraad zijn ingezet.
Dit document is niet een beleidsdocument, maar is een document van raad naar raad. Een sterke
raad doet ertoe. Voor elke gemeenteraad is het een uitdaging om niet alleen formeel het hoogste
bestuursorgaan te zijn, maar ook in de praktijk van alle dag het meest invloedrijke orgaan in de
lokale democratie te zijn. De ervaringen van de huidige raad delen met de na de
raadsverkiezingen aantredende nieuwe raad kan daarbij helpen.
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1. De vergaderstructuur – de Steenbergse werkwijze
De gemeenteraad van Steenbergen vergadert volgens het BOB-vergadermodel en heeft dit
volgens een eigen passende werkwijze ingericht. In dit hoofdstuk worden de verschillende fasen
van het vergadermodel doorlopen en kort toegelicht. Het hoofdstuk eindigt met aanbevelingen
voor de nieuwe gemeenteraad.

1.1. Wat is het doel van ‘BOB’?
Een vergadermodel is geen doel op zich, maar een middel om op georganiseerde wijze tot goede
besluitvorming te kunnen komen. Er is daarom niet één standaard werkwijze voor het BOBvergadermodel. In iedere gemeente wordt het concept van BOB op eigen wijze toegepast en
ingevuld. Het hogere doel van deze vergaderwijze is dat de raad bij de aanvang van het
besluitvormingsproces door middel van beeldvorming alle feitelijke informatie op tafel krijgt die
nodig is om tot een oordeel te kunnen komen en vanuit de oordeelvorming een definitief
standpunt in te nemen. Dit alles moet ertoe leiden dat de raad op gestructureerde wijze in staat
is om op basis van de inhoud goede besluiten te nemen en dat dit ook op een efficiënte wijze
doet.

1.2. Beeldvorming
In een normaal vergaderjaar zijn er 3 tot 4 beeldvormende vergaderingen rondom een specifiek
onderwerp. Het doel van beeldvorming is om zonder vooringenomen standpunt een beeld te
vormen over een bepaalde kwestie. De beeldvorming vindt daarom meestal plaats over grotere
maatschappelijke thema’s. De raad kiest zelf de onderwerpen waarover zij een beeldvormende
vergadering wil houden en kiest hierbij ook zelf de sprekers, genodigden en de opzet van de
avond. Er is niet één vaste werkwijze voor een beeldvormende avond. De opzet wordt bepaald
aan de hand van het onderwerp.
De onderwerpen voor de beeldvormende vergaderingen werden in de afgelopen raadsperiode
bepaald door de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Gelet op het voorstel om de werkgroep op
te heffen, wordt voorgesteld om de onderwerpen vast te stellen in het presidium en de
organisatie van de avond voor te bereiden via de agendacommissie, zoals ook bepaald in het
Reglement van orde.

1.3. Oordeelvorming
Er zijn maandelijks 2 oordeelvormende vergaderingen. Op maandag worden de onderwerpen
behandeld die te maken hebben met de beleidsonderwerpen die horen bij mens en
maatschappij (welzijn, zorg, cultuur, dienstverlening en financiën). In de vergadering op
woensdag worden de onderwerpen besproken die te maken hebben met de beleidsvelden
ruimte en economie (bestuur, ruimtelijke ontwikkelingen, duurzaamheid). De oordeelvormende
vergaderingen zijn bedoeld voor de fracties om zich een oordeel te vormen over een bepaald
stuk en daarbij te bepalen of dat een voorstel van het college rijp is voor besluitvorming. De
vergadering bepaalt hierbij of dat een voorstel doorgeleid kan worden als hamerstuk of als een
bespreekstuk.
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1.4. Besluitvorming
De besluitvormende cyclus sluit af met de besluitvormende (ofwel raads-)vergadering. Deze
vergadering vindt veelal plaats op de laatste donderdag van de maand. Het doel van deze
vergadering is om een besluit te nemen over de onderwerpen die oordeelvormend zijn
behandeld en die ook voldoende rijp zijn om over te besluiten. De besluitvormende vergadering
is ook hét moment voor de fracties om een standpunt in te nemen over een voorliggend voorstel
en om hierover moties en amendementen in te dienen.

1.5. Evaluatie werkwijze en aandachtspunten voor de nieuwe raad
Na 7 jaar volgens een vaste werkwijze gewerkt te hebben, heeft het presidium in 2021 besloten
om de werkwijze en vergaderstructuur te evalueren. Om deze evaluatie te begeleiden is door het
presidium aan een extern bureau een opdracht verstrekt. De opdracht was om door middel van
een enquête, veldonderzoek en een stellingenconferentie met de raad tot aanbevelingen te
komen voor de nieuwe raad verder mee aan de slag te gaan. Bij het opstellen van het
overdrachtsdocument is het definitieve eindrapport nog niet opgeleverd en vastgesteld door het
presidium.
Een nieuwe raad biedt ook nieuwe kansen, nieuwe inzichten, nieuwe wensen en verwonderingen.
Vooruitlopend op het evaluatierapport wordt voorgesteld om in de nieuwe raadsperiode (na een
voorstel in het presidium) met een klankbordgroep uit de raad in gesprek te gaan over de
vergaderwijze en al dan niet met nieuwe voorstellen te komen.
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2. Werkgroepen en commissies van de raad
Het raadswerk bestaat uit meer dan alleen de vaste vergaderingen in de raadzaal. Raadsleden
zijn betrokken bij de totstandkoming van de agenda, praten mee over beleidsontwikkeling en
gaan met elkaar informeel het gesprek aan om tot nieuwe goede ideeën te komen. Om dit op
een gestructureerde manier vorm te geven vinden deze vormen van overleg plaats in de vorm
van commissies en werkgroepen. In dit hoofdstuk worden de bestaande commissies en
werkgroepen kort toegelicht, welke taken zij hebben en welke opdrachten en ontwikkelingen er
voor deze werkgroepen zijn in de nieuwe raadsperiode.

A. Audit committee
In 2005 is het audit committee ingesteld. Eén van de primaire taken van deze raadscommissie is
het voeren van het gesprek met de accountant en de organisatie over de planning en
controlcyclus. Daarnaast worden gesprekken gevoerd over de beheersbaarheid van de financiën,
risico’s en indicatoren en wordt de behandeling van onder andere de jaarstukken en de
belastingverordeningen voorbereid.
De vergaderingen van het audit committee hangen veelal samen met de voorbereiding van de
planning en control documenten. Om het audit committee op dit terrein beter in stelling te
brengen als fractiedeskundigen op het terrein van financiën is het te adviseren om in de
vergaderingen meer ruimte te nemen voor kennisoverdracht en inhoudelijke begeleiding.
Het instellingsbesluit uit 2005 voldoet niet meer aan de huidige werkwijze van het audit
committee. In de komende raadsperiode zal een voorstel worden gedaan om de huidige
werkwijze van het audit committee te formaliseren, hetzij via een aparte verordening of door het
committee op te nemen in het reglement van orde.

B. Presidium
Het presidium is de vergadering van de fractievoorzitters, onder voorzitterschap van de
burgemeester. Het presidium is een niet-politieke vergadering en buigt zich over de orde en
werkwijze van de raad, zoals het vaststellen van de vergaderkalender, het voeren van het gesprek
met de rekenkamercommissie en het evalueren van de vergaderingen.
In de afgelopen raadsperiode zijn de werkzaamheden van de raad en de organisatie van de
raadsvergaderingen vanwege de steeds veranderende coronaregels een belangrijk onderwerp
van gesprek geweest. Er is veel gebruik gemaakt van de deskundigheid van het presidium.
Vanwege dat voorgesteld wordt de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op te heffen, komen in
de komende raadsperiode nieuwe onderwerpen op de agenda van het presidium, waaronder de
opzet van de kernbezoeken, de voorbereiding van de beeldvormende vergaderingen en de
voorbereiding van het scholenproject.
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C. Werkgeverscommissie
De gemeenteraad is de werkgever van de griffier. De werkgeverscommissie voert namens de
gemeenteraad het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de griffiemedewerkers, al is
de griffier verantwoordelijk voor de dagdagelijkse aansturing van het griffieteam.
De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Steenbergen bestaat uit 3 personen. De
leden worden door de raad benoemd.
Met de straks nieuw gekozen werkgeverscommissie zal een jaarplanning opgesteld worden voor
het houden van tussentijdse en jaargesprekken met de griffier.

D. Agendacommissie
De agendacommissie wordt gevormd door de vier voorzitters van de oordeelvormende
vergaderingen en de burgemeester. De agendacommissie besluit over de opzet van de agenda’s
van de oordeelvormende vergaderingen. Deze afstemming vindt digitaal plaats.
Voor het consulteren van de agendacommissie zijn vaste werkafspraken gemaakt. Deze
werkafspraken hangen samen met de agendering en besluitvorming in het college.
- Aan het einde van de 2e week van de maand wordt door de griffier opgehaald, via inbreng
van de gemeentesecretaris en de beleidsagenda, welke onderwerpen voor
oordeelvorming of besluitvorming geagendeerd zijn in het college. Aan de hand van deze
onderwerpen wordt een concept agendaindeling gemaakt.
- In de derde week worden de concept agenda’s besproken in de driehoek.
- In diezelfde derde week krijgt de agendacommissie een voorstel van de griffier voor de
voorlopige indeling van de agenda’s. Bij dit voorstel wordt een advies gegeven door de
griffier over de zwaarte van de agenda’s en de nummering van de onderwerpen.
De agendacommissie besluit bij meerderheid over dit advies.
- Op de laatste donderdag van de maand (10 dagen voor de eerste oordeelvormende
vergadering) sluiten de agenda’s. Als er in de vierde week van de maand of na het sluiten
van de agenda’s nog stukken aangeboden worden door het college worden deze alleen
na akkoord van de agendacommissie toegevoegd aan de agenda.
De voorzitters van de oordeelvormende vergaderingen kunnen vanwege hun ervaring een
inschatting maken over de zwaarte van de agenda en hoe een vergadering vermoedelijk zal
verlopen. Om de voorzitters hierin te ondersteunen zal in de komende periode een
voorzitterstraining aangeboden worden.
Een zorg van de agendacommissie in de afgelopen periode is hoe er meer zicht gehouden kan
worden op de agenda en hoe onderwerpen beter gepland kunnen worden. Dit met als doel om
overvolle agenda’s in met name in juni en december te voorkomen.
Een manier om meer zicht te hebben op wat er aan voorstellen op de agenda komen, is door een
termijnagenda op te stellen. In de termijnagenda worden de beleidsagenda, plannen uit het
raadsakkoord, het collegeprogramma, openstaande moties, toezeggingen en beleidsvoornemens
uit de begroting samengebracht tot één integraal overzicht. In 2022 zal hierover, in
samenwerking met de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie, een voorstel worden
gemaakt.

E. Rekenkamercommissie
Bij de invoering van het dualisme is bepaald dat alle gemeentes een vorm van een rekenkamer
dienen te hebben. In Steenbergen is ervoor gekozen om een eigen rekenkamercommissie in te
stellen. De rekenkamercommissie voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten van
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gemeentelijk beleid en kijkt hierbij naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
De rekenkamer ondersteunt hiermee de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn controlerende
rol.
De rekenkamercommissie heeft een eigen manier van werken en bepaalt ook zelf zijn eigen
onderwerpen. De commissie kan de gemeenteraad (via het presidium) consulteren over de
onderwerpkeuze. De gemeenteraad kan ook een verzoek doen aan de rekenkamercommissie om
over een zeker onderwerp een onderzoek te doen. Dat maakt dat de rekenkamercommissie een
instrument is voor de gemeenteraad en niet van de gemeenteraad.
Volgens de huidige verordening kunnen twee raadsleden benoemd worden als lid van de
rekenkamercommissie. De commissie bestaat verder uit 4 externe leden. De voorzitter en de
secretaris worden op voordracht van de commissie door de raad benoemd. De raadsleden
treden in de commissie op als adviseur en kunnen, vanwege hun kennis over eerder genomen
besluiten in de raad en hoe de gemeente en gemeenschap in elkaar zit, de commissie adviseren.
Bij de Eerste Kamer ligt een voorstel om de positie van lokale rekenkamers te versterken. Hierbij
de positie van raadsleden in de commissie nog onduidelijk. Totdat de wetswijziging heeft
plaatsgevonden en de positie van de raad ten opzichte van de commissie duidelijk is, wordt
voorgesteld om bij het aantreden van de nieuwe raad ook twee nieuwe leden uit de raad in de
commissie te benoemen.
In 2022 loopt de termijn af van de voorzitter van de rekenkamercommissie en hiervoor zal een
vacature ontstaan. De raad zal begin 2023 de nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie
benoemen.
De rekenkamercommissie heeft in het onderzoek naar gemeentelijk duurzaamheidsbeleid aan
de raad geadviseerd om kaders te stellen. Deze nieuwe kaders vormen uiteindelijk de basis voor
nieuw duurzaamheidsbeleid. Deze kaderstellende discussie met de raad heeft nog niet plaats
kunnen vinden. Er ligt een opdracht voor de nieuwe raad om de vertaalslag te maken van kaders
naar indicatoren.

F. Werkgroep bestuurlijke vernieuwing en werkgroep sociaal domein
Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing is in 2013 opgericht om het BOB-vergadermodel te
ontwikkelen en te implementeren. De werkgroep heeft zich daarnaast bezig gehouden met
onderwerpen die te maken hebben met de bevordering van de zichtbaarheid van de raad,
raadscommunicatie en burgerbetrokkenheid. Eén van de projecten die de werkgroep actief heeft
opgepakt is de herinrichting van de raadzaal. Hierover heeft de werkgroep advies uitgebracht
aan de gemeenteraad.
In de werkgroepvergadering van 16 september 2021 heeft de werkgroep zelf geconstateerd geen
inhoudelijke missie of doel meer te hebben die geschaard kan worden onder de noemer
‘bestuurlijk vernieuwend’. De werkgroep heeft zich in deze raadsperiode nog één doel gesteld en
dat is de overdracht van het ontwerp van de raadzaal aan de nieuwe raad. Tijdens de
bijeenkomst van de werkgroep op 18 november 2021 heeft de eindpresentatie plaatsgevonden
en heeft de werkgroep daarmee haar werkzaamheden afgerond.
Vanwege dat de werkgroep bestuurlijke vernieuwing is ingesteld door de gemeenteraad en een
plek heeft in het Reglement van orde, kan alleen de gemeenteraad de werkgroep opheffen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
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-

de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op te heffen;
de inhoudelijke werkzaamheden van de werkgroep onder te brengen bij het presidium
en de agendacommissie en na een besluit over het vergadermodel het Reglement van
Orde hierop aan te passen.

Werkgroep sociaal domein
De werkgroep sociaal domein is in 2019 ingesteld om de raad voortdurend op de hoogte te
houden van ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De vergaderingen van de werkgroep zijn
voornamelijk op een algemeen informatieniveau blijven hangen. De ontwikkeling naar een
raadswerkgroep waarbij de vertegenwoordigde leden aan de voorkant van beleid mee kan
denken en sturing kan geven, is niet tot stand gekomen. Daarnaast bleek de beperkte frequentie
van de werkgroep onvoldoende om bij te blijven bij actuele beleidsontwikkelingen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
- de werkgroep sociaal domein op te heffen.

E. Instellen van werkgroepen en commissies
De gemeenteraad is bevoegd om commissies in te stellen. Het hebben van commissies kan
voordelen hebben. In commissieverband kan op een laagdrempelige wijze technische en
feitelijke informatie gedeeld worden, zonder het formele karakter van de openbare
raadsvergadering. Ook hoeft wat in een commissie besproken wordt niet altijd direct te leiden tot
een formeel besluit.
Het is echter wel van belang dat duidelijk moet zijn wat het doel is van een commissie, wat de
inhoudelijke agenda wordt en wanneer vastgesteld kan worden wanneer een commissie aan
haar doelstellingen heeft voldaan.
Aan de gemeenteraad wordt geadviseerd:
- in de komende bestuursperiode het gesprek te voeren over de behoefte en noodzaak om
nieuwe werkgroepen in te stellen en hierbij aan de voorkant duidelijke afspraken te
maken over de doelstellingen en resultaten van de werkgroep.

3. Ontwikkelingen voor de nieuwe raad
A. Inrichting van de raadzaal
De raadzaal is het democratisch hart van de gemeente en het huis van de lokale democratie. Al in
2018 heeft de raad vastgesteld dat de lokale huiskamer niet meer aan de eisen en wensen van
deze tijd voldoet. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft de opdracht gekregen om een
ontwerp voor de inrichting van de raadzaal te begeleiden en dit ontwerp voor vaststelling aan te
bieden aan de raad. De opdracht voor het maken van dit ontwerp is door de werkgroep
uitbesteed aan een extern bureau. In een bijzondere bijeenkomst van de werkgroep op 18
november 2021, waarvoor de gehele raad was uitgenodigd, is het ontwerp gepresenteerd en
voor vaststelling aangeboden.
Al enkele jaren wordt er gesproken over de herinrichting van het gemeentehuis. Hierbij wordt
niet alleen gekeken naar hoe het gemeentehuis functioneel anders ingericht kan worden, maar
ook naar de uitstraling, de functies in het gemeentehuis en de centrale hal in te richten als een
huis voor de gemeenschap. De raadzaal is hierin een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt
voorgesteld om de herinrichting te betrekken bij de totale opgave van de herinrichting van het
gemeentehuis, om daarmee in verbinding te blijven met ook wat buiten de muren van de
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raadzaal gebeurt en om functionaliteit en kosten af te stemmen. Vanwege dat de herinrichting
van de raadzaal ook aan dient te sluiten bij de wensen en behoeften van de raad, zal het voorstel
worden gedaan om voor het opstellen van het programma van eisen en het ontwerpproces
vanuit de raad een begeleidingsgroep samen te stellen.
Aan de huidige raad wordt gevraagd het ontwerp vast te stellen én de opdracht te geven om in
samenspraak met de nieuwe raad en de organisatie het ontwerp nader uit te werken naar een
programma van eisen.

B. De raad in de regio
Voor het uitvoeren van diverse (wettelijke) taken werkt de gemeente samen met andere
overheden in de vorm van gemeenschappelijke regelingen. Voor veel raden staan deze
regelingen op afstand en is het voor raadsleden lastig om grip te krijgen op wat deze regelingen
doen. Een raad heeft diverse manieren om grip te krijgen op verbonden partijen. Een raad kan
dit doen door vragen te stellen aan de portefeuillehouder tot het adopteren van verbonden
partijen.
In de werkgroep bestuurlijke vernieuwing is de voorkeur uitgesproken om in de nieuwe
raadsperiode te gaan werken met een adoptiemodel voor verbonden partijen die voor de raad
ertoe doen. Daarnaast heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging op Wet
gemeenschappelijke regelingen. Er wordt nog bekeken welke effecten deze wijziging heeft op de
huidige werkwijze van de raad ten aanzien van verbonden partijen en wat de nieuwe wet
betekent voor de rol van de raad.
In 2022 zal aan het presidium hierover een voorstel aangeboden worden.

C. Kernbezoeken
Sinds 2018 gaat de gemeenteraad op kernbezoek met als doel om het gesprek aan te gaan met
de inwoners en op te halen wat er speelt en leeft in de kernen. De input die de raadsleden
krijgen, kunnen raadsleden benutten om het college te bevragen over de uitvoering van
gemeentelijk beleid en het college hierop controleren. Door de jaren heen is de vorm en opzet
van de kernbezoeken steeds veranderd en vernieuwd, maar de basis bleef hetzelfde; namelijk
het ophalen van ontwikkelingen.
In het vergaderschema 2022 staan de kernbezoeken nog niet ingepland. De kernbezoeken zijn
ontstaan op initiatief van de raad om de band met de inwoners te versterken. Het is aan de
nieuwe raad om te besluiten hoe zij in de komende raadsperiode vorm en inhoud willen geven
aan de kernbezoeken. Hier zijn verschillende varianten voor mogelijk. Hiervoor zal een voorstel
worden gedaan aan het presidium.

D. Scholendebatten en jongeren betrekken
Om jongeren te betrekken bij de politiek en maatschappelijk bewust(er) te maken, zijn enkele
jaren geleden de scholendebatten ontstaan. Deze debatten werden georganiseerd met de
groepen 8 van de basisscholen en 3 MAVO van ’t Ravelijn. Deze debatten zijn door de jaren heen
steeds verder geprofessionaliseerd en samen met de scholen is steeds gekeken naar passende
werkvormen en onderwerpen zodat de debatten aantrekkelijk blijven voor zowel de leerlingen
die deelnemen aan het debat, als de klasgenoten die toe moeten kijken vanaf de publieke
tribune. Vanwege omstandigheden hebben deze debatten al twee jaar niet meer plaats kunnen
vinden.
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Mede ook dat de scholendebatten al enige tijd stil hebben gelegen, is het ook een goed moment
om samen met de raad en de scholen in gesprek te gaan of dat deze werkvorm nog voldoet.
Hiervoor zal een voorstel aangeboden worden aan het presidium in 2022.
Enkele gemeenteraden in de regio experimenteren met het project ‘Democracity’. Via een
spelvorm leren leerlingen van groep 8 wat een gemeente is/doet, hoe besluitvorming werkt en
welke invloed de raad heeft op de inrichting op de directe leefomgeving. Als extra of tijdelijke
vervanging voor scholendebatten zal een voorstel aangeboden worden aan het presidium.
Op initiatief van de PvdA, VVD en Gewoon Lokaal! is in 2021 een scholierendebat georganiseerd
met ’t Ravelijn. Dit scholendebat maakte onderdeel uit van een groter idee om jongeren te
betrekken bij de raad en om scholen in de regio te bezoeken. Ook dit plan is vanwege de
coronaomstandigheden stil komen te liggen. Aan het presidium zal een voorstel aangeboden
worden hoe dit plan verder ontwikkeld kan worden.

E. Opfrissen van de gedragscode integriteit
De huidige gedragscode integriteit van de gemeenteraad dateert uit 2015. Het is nodig om deze
gedragscode opnieuw te bekijken en op onderdelen te herzien. Maar met alleen het vaststellen
van een gedragscode alleen zijn we er nog niet. De gedragscode hoort een praktisch en
raadpleegbaar document te zijn waar de raadsleden ook wat mee kunnen. De basis voor de
gedragscode is uiteraard de Gemeentewet, maar om het een levend document te maken zal
hiervoor ook het gesprek aangegaan worden met de fracties om op te halen waar zij behoefte
aan hebben en welke informatie zij uit een gedragscode willen halen. Daarnaast dient de
gedragscode ook aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de wet, zoals de aanscherping van artikel
28 Gemeentewet.

F. Omgevingswet
De Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 wettelijk van start. Om ‘omgevingswet-proof’ te zijn, zijn
door de raad verordeningen technisch aangepast, zodat aanvragen voor vergunningen na 1 juli
volgens de nieuwe wet beoordeeld kunnen worden.
In de komend raadsperiode gaat de raad aan de slag met het opstellen van de omgevingsvisie.
Met het vaststellen van deze visie stelt de gemeenteraad niet alleen de ruimtelijke kaders vast,
maar legt de raad ook vast van ‘waar zij van willen zijn’. Welke beslissingsruimte krijgt het college,
voor welke zaken dient eerst de raad betrokken te worden en welke kaders worden gesteld ten
aanzien van participatie?
Tijdens het inwerkprogramma zal de Omgevingswet als specifiek onderwerp terugkomen en zal
nader ingegaan worden op het proces en de rol van de raad.
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