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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Rapportage kwartiermaker de heer Theo van Eijk.

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van de door kwartiermaker de heer Theo Van Eijk gedane vijf 
aanbevelingen;
-in te stemmen met de daaruit voortvloeiende actiepunten inclusief twee concrete 
procesafspraken voor de onderdelen participatie- en integriteitsbeleid.

Geheimhouding

 Nee
 Ja
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

De heer Theo van Eijk heeft voor het zomerreces, naar aanleiding van het rapport “Met 
vertrouwen vooruit in Bergen” van de heer Bernt Schneiders, als kwartiermaker een 
rapportage uitgebracht waarin hij heeft getracht mede uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen vanuit het rapport van de heer Bernt Schneiders.

KEUZERUIMTE

Bij dit onderwerp is er keuzevrijheid in de verdere invulling en uitvoering van de in de 
rapportage gedane aanbevelingen/voorstellen.

TOELICHTING OP HET ADVIES 
In de rapportage van de kwartiermaker worden vijf aanbevelingen gedaan. De rapportage is 
als bijlage bij dit voorstel gevoegd.
Aanbeveling 1: werken aan vertrouwen.
Dit betreft een aanbeveling aan het college van burgemeester en wethouders en aan 
fractievoorzitters. Wij stellen u voor hiervan kennis te nemen en deze aanbeveling verder 
over te laten aan college en fractievoorzitters.

Aanbeveling 2: maak een helder participatiebeleid.
College en portefeuillehouder participatie hebben voor het zomerreces opdracht gekregen 
om een voorstel over participatiebeleid ter besluitvorming door de raad, aan de raad voor te 
leggen. Aan deze opdracht wordt op dit moment uitvoering gegeven. De verwachting is dat 
de raad hierover dit najaar een voorstel ter bespreking en besluitvorming van het college 
ontvangt.

Aanbeveling 3: zorg voor helder ruimtelijk beleid.
Dit onderdeel is tijdens een informatieavond op 17 december 2019 besproken. Door de 
aanwezige raadsleden is voornamelijk gewezen op de communicatie over het ruimtelijk 
beleid. In het Actieplan 2020 is over communicatie over regels (waaronder het ruimtelijk 
beleid) het volgende opgenomen:
Communicatie over regels in de gemeente:
*er komt met communicatie over regels in de gemeente. Wel met speciale aandacht voor de 
manier waarop hierover wordt gecommuniceerd (mogelijk met meer beeld) naar de 
inwoners. Denk daarbij aan het gebruik van infographics.

Aanbeveling 4: maak belangen inzichtelijk.
Voorgesteld wordt om het huidige integriteitsbeleid dit najaar tijdens een informatieavond 
met raads- en burgercommissieleden verder uit te diepen en te bespreken.
Overigens geldt er op dit moment een gedragscode voor raads-, burgercommissie- en 
collegeleden die wordt nageleefd.

Aanbeveling 5: normaliseer de communicatie.
Wij hechten veel belang aan goede in- en externe communicatie. Ons uitgangspunt hierbij is 
steeds om open, helder en transparant te communiceren.

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE 
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n.v.t.
Dit is een voorstel van het Presidium.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
n.v.t.

RISICO’S 
Wij hopen door uitvoering te geven aan de voorgaande aanbevelingen het onderlinge 
vertrouwen wordt versterkt. Wij blijven hieraan werken en hopen dat alle deelnemers aan de 
genoemde processen dit doen.

FINANCIËN 
n.v.t.

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

Dit is en blijft voor ons een speerpunt.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Continue.

BIJLAGEN
Rapportage kwartiermaker de heer Theo van Eijk .

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Geen

Hoogachtend,
Presidium van de gemeente Bergen,

A.J.M. Anthonissen
griffier

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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