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Aanleiding
Op 21 maart is het formatieakkoord Nieuw Vertrouwen door de deelnemende partijen
ondertekend. Uw raad heeft het akkoord op 26 maart 2019 vastgesteld. Het formatieakkoord
bestrijkt de termijn maart 2019 tot maart 2022. Het formatieakkoord bevat een groot aantal
(nieuwe) beleidswensen en een verdieping van bestaande werkzaamheden. Het
formatieakkoord is doorgenomen en uitgesplitst in werkzaamheden. Deze zijn per cluster
weergegeven en voorzien van een nummer. Bij elkaar is op deze manier de ‘172 puntenlijst’
tot stand gekomen.
In het bijgevoegde uitvoeringsprogramma ziet u de planning, wie de portefeuillehouder is, of
het nieuw of bestaand beleid is, of het een raads- of collegebevoegdheid is en of het in de
commissie of raad wordt behandeld. Wanneer het een collegebevoegdheid betreft is
opgenomen hoe de raad wordt geïnformeerd.
Lange Termijn Agenda
Daarnaast werd in het verleden gewerkt met een bestuurlijke agenda waarin werd
aangegeven wanneer welke onderwerpen naar de raad zouden gaan. In BUCH verband is
enige tijd geleden besloten om te werken met een Lange Termijn Agenda voor de raden. Om
niet nog meer documenten te moeten hoeven bijhouden, is in juli besloten te stoppen met de
bestuurlijke agenda. Daarvoor zijn de punten die nog op de bestuurlijke agenda stonden over
de verschillende bijbehorende portefeuilles verdeeld. Ook zijn, waar mogelijk, openstaande
moties in het overzicht verwerkt en daarmee toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma.
Met de griffie wordt overlegd in hoeverre de informatie kan worden ingepast in de Lange
Termijn Agenda.
Werklast
In ieder geval laat het uitvoeringsprogramma zien dat er een enorme werklast is ontstaan na
het vaststellen van het formatieakkoord. Het akkoord bevat veel voorstellen voor nieuw
beleid of andere werkwijzen. Dit komt nog bovenop de going concern werkzaamheden die de
organisatie moet uitvoeren. In het uitvoeringsprogramma is nog geen rekening gehouden
met het actualiseren van verordeningen of zaken die vanuit het rijk op ons af komen.
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