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Aanbiedingsformulier voor AB 
Bijlage bij agendapunt 5 

Datum  5 oktober 2020 

Onderwerp Strategie voor 2022 – 2025:  
Stappenplan en tijdpad 

Kenmerk:  2020005379 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitvormend 

Toelichting door Jeanet van der Laan  

Bijlagen  - 

 
Besluitpunt bestuur  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het stappenplan en tijdpad voor de 
Strategie voor 2022 – 2025. 
 
Aanleiding  
De huidige strategienota loopt eind 2021 af. Het algemeen bestuur dient de koers van de 
dienst te bepalen voor de periode 2022 – 2025. 
 
(Wettelijk) kader 
De strategienota staat beschreven in de Nota Planning & Control 2020 – 2023, vastgesteld in 
het algemeen bestuur op 10 februari 2020.  
 
“Strategisch organisatieplan: “Strategienota” 
De Strategienota is een koersdocument waarin staat beschreven waar de Omgevingsdienst als 
organisatie voor staat en wat zij op langere termijn wil bereiken. Aan de orde komen zaken als: 
missie, ambitie en positionering van de Omgevingsdienst, en de meerjarige planning en 
programmering van thema’s die voor de dienst van belang zijn en een substantiële inspanning 
van de dienst vragen. De Strategienota is meerjarig en wordt telkens voor vier jaar vastgesteld, 
met een jaarlijkse actualisatie.” 
 

Opzet en fasering Strategie voor 2022-2025 
Jeanet van der Laan is vanuit het dagelijks bestuur trekker van dit project.  
Het dagelijks bestuur stelt voor de komende periode een andere opzet voor dan de 
voorgaande jaren, namelijk geen nota maar een meer eigentijds proces en resultaat.  
Uitgangspunten voor het proces zijn drie thema’s: 
- Wettelijke taken: regime en gevolgen 
- Werken met de Omgevingswet in de praktijk 
- De meerwaarde van de dienst voor Duurzaamheid  
De basis op orde geldt als algemeen uitgangspunt voor alle thema’s en zal als zodanig worden 
uitgewerkt. 
 
In 2021 zullen de thema’s worden behandeld in de vergaderingen van het algemeen bestuur, 
zodat het huidige bestuur zijn inbreng kan geven op de thema’s. De Strategie voor 2022 – 2025 
zal worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van februari 2022 door het 
huidige bestuur.  
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In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er ontstaat een dilemma, dat het ‘huidige’ 
bestuur ingewerkt is en beter een lijn in de toekomst kan uitzetten, maar dat de lijn moet 
kloppen met de nog op te stellen coalitieakkoorden van het ‘nieuwe’ bestuur. Om dit dilemma 
het hoofd te bieden, wordt een gefaseerde aanpak voorgesteld: in fase 1 het maken van een 
Strategie voor 2022 - 2025; in fase 2 het bekrachtigen van de Strategie voor 2022 – 2025 door 
het nieuwe bestuur.  
 
Voorstel tijdspad fase 1 
Om de Strategie voor 2022 - 2025 tijdig gereed te hebben, stellen we het volgende tijdspad 
voor: 

Datum Actie 

AB februari 2021 Bestuurlijke mini-conferentie over één van de drie thema’s aansluitend op 
de reguliere AB-vergadering. 

AB mei 2021 Bestuurlijke mini-conferentie over één van de drie thema’s aansluitend op 
de reguliere AB-vergadering. 

AB juli 2021 Bestuurlijke mini-conferentie over één van de drie thema’s aansluitend op 
de reguliere AB-vergadering. 

AB oktober 2021 Het algemeen bestuur bespreekt de concretisering van de thema’s en de 
actiepuntenlijst voor de Strategie voor 2022 – 2025. 

AB februari 2022 Het algemeen bestuur stelt de Strategie voor 2022 – 2025 vast. 

 
Voorstel tijdspad fase 2 
In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat kort na de start van de 
nieuwe Strategie voor 2022 - 2025 de samenstelling van het bestuur verandert. Het nieuwe 
bestuur mag niet beperkt worden door een strategie als deze niet aansluit bij de nieuwe 
coalitieakkoorden die zijn gesloten. Daarom dient het nieuwe bestuur de definitieve strategie 
vast te stellen. Hierbij kan de Strategie voor 2022 - 2025, waarin de huidige bestuurders hun 
inzicht, kennis en ervaring hebben meegegeven, als basis worden gebruikt. Op deze manier 
gaat de kennis van het huidige bestuur niet verloren en heeft het nieuwe bestuur voldoende 
ruimte om zijn invulling te geven aan de richting van de dienst.  
 
Voor het vaststellen van de Strategie voor 2022 – 2025 stellen we het volgende tijdpad voor: 

Datum Actie 

Maart 2022 Gemeenteraadsverkiezingen 

AB juli 2022 Eerste AB-vergadering met het nieuwe bestuur. 
- Nieuwe voorzitter kiezen 
- Leden van het dagelijks bestuur kiezen 
- 1ste presentatie van de dienst aan het nieuwe bestuur 

Derde kwartaal 
2022 

- De nieuwe collegeakkoorden worden gescand op de noodzaak tot 
wijzigingen in de Strategie voor 2022 – 2025 

- De nieuwe bestuursleden worden benaderd om de richting van de 
dienst te bespreken en eventueel gewenste wijzigingen te 
inventariseren.  

AB oktober 2022 Het algemeen bestuur stelt de Strategie voor 2022 – 2025 vast  

 
Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het stappenplan en tijdpad voor de 
Strategie voor 2022 – 2025. 
 
Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 26 oktober 2020. 
 
de voorzitter,      de secretaris, 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen 


