
Agendapunt 5 AB 8 juli 2019: Bestuurlijke conferentie (2019120050) 
1 

 

Aanbiedingsformulier voor DB 
Bijlage bij agendapunt 5 

Datum  8 juli 2019 

Onderwerp Bestuurlijke conferenties Verseon:  2019120050 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Ter besluitvorming 

Toelichting door M.E. Krul-Seen  

Bijlagen  - 

 
Besluitpunt bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de kalender voor de bestuurlijke conferenties 2019 – 
2022 en vorm van de bestuurlijke conferentie vast te stellen.  
 
Aanleiding  
Op 11 februari 2019 heeft de bestuurlijk conferentie Bodem en Ondergrond plaatsgevonden. 
Het was een geslaagde bijeenkomst. In de evaluatie was een veel gemaakte opmerking ter 
verbetering dat er te weinig tijd was voor de verschillende interessante onderwerpen. In de 
vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2019 is aangegeven dat de dienst een 
voorstel zal doen om een verdieping van het onderwerp te agenderen. 
 
(Wettelijk) kader  
Het algemeen bestuur heeft op 6 februari 2017 ingestemd met het voorstel ‘Betrokkenheid 
bestuur en gemeenteraden bij de Omgevingsdienst’. Hierin is voorgesteld periodiek 
bestuurlijke bijeenkomsten te organiseren met als doel inhoudelijke expertise van de 
Omgevingsdienst meer zichtbaar te maken voor de deelnemers. Hierbij worden twee groepen 
onderscheiden, namelijk de leden van het algemeen bestuur en de 
gemeenteraden/raadscommissies.  
Periodiek worden de volgende typen bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd: 
1. Delen van gespecialiseerde kennis in het algemeen bestuur 
2. Inhoudelijke (interactieve) bijeenkomsten voor gemeenteraden 
3. Presentaties in gemeenteraden of raadscommissies op inhoudelijke thema’s en/of over 

het functioneren van de dienst. 
 
Uitvoering tot nu toe 
In 2017 heeft de Omgevingsdienst een conferentie georganiseerd over Duurzaamheid. 2018 
was een verkiezingsjaar, reden waarom er in juli een conferentie is georganiseerd om de 
nieuwe bestuursleden kennis te laten maken met de Omgevingsdienst. Ook heeft de 
Omgevingsdienst bijgedragen aan twee introductiebijeenkomsten voor nieuwe raadsleden die 
in het voorjaar 2018 door de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden is 
georganiseerd. In het eerste kwartaal van 2019 is er een presentatieronde voor 
raadscommissies geweest in verband met de Kadernota, over met name het functioneren van 
de dienst. En daarnaast hebben we op 11 februari de hierboven al genoemde bestuurlijke 
conferentie over Bodem en Ondergrond georganiseerd.  
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Kalender voor de bestuurlijke conferenties 2019 – 2022 
Voor de komende periode heeft de dienst een inventarisatie gemaakt van relevante 
onderwerpen en een globale planning. Naast deze conferenties is de dienst voornemens om in 
elke vergadering van het algemeen bestuur een inhoudelijk thema te presenteren, gerelateerd 
aan de vergaderlocatie of samenhangend met de actualiteit van het werk van de dienst. 
 
De volgende kalender voor de bestuurlijke conferenties 2019 – 2022 wordt voorgesteld: 

Jaar Onderwerp 

2019 Bodem en Ondergrond 

2020 Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet 

2021 Duurzaamheid en Energiebesparing 

2022 Bestuurlijke ontwikkeling: een cyclus als gevolgd in 2018 met  
één (kennismakings)conferentie  

Tabel 1: Kalender voor de bestuurlijke conferenties 2019 – 2022 

 
Vorm van de bestuurlijke conferentie 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2019 is besproken om een 
verdiepingsoverleg te organiseren over Bodem en Ondergrond in het najaar van 2019. Echter 
bleek het organiseren van twee conferenties per jaar een te grote belasting voor de 
bestuurders en de ambtenaren. Daarom stellen we voor om jaarlijks één bestuurlijke 
conferentie te organiseren in februari waarbij de leden van het algemeen bestuur, raadleden 
en ambtenaren worden uitgenodigd.  De conferentie is aansluitend aan de vergadering van het 
algemeen bestuur. De eerstvolgende vergadering staat derhalve gepland op maandag 10 
februari 2020.  
 
Conclusie  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de kalender voor de bestuurlijke conferenties 2019 – 
2022 en vorm van de bestuurlijke conferentie vast te stellen. 
 
Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2019. 
 
de voorzitter,      de secretaris, 
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen 


