Verslag van de input geleverd tijdens de werktafel:
Bestuur & Organisatie
Woensdag 16 mei 20.00 – 22.20
___________________________________________________________________________
Aanw.: Stephan Borgers (Platform Gehandicapten Valkenswaard), Gerrie van Asten (namens het
CDA), Davey Gerlings (vz.), Lambert de Brouwer (Groen & Heem), Bas Verbeek (Groen & Heem /
Heemkundekring), Hans Bimmel (namens H&G), Sjef Tooten (SBV), Henk Jonkers (namens PvdA),
Willem Weeterings

1. Ook aandacht voor de zachte sectoren
In de eerste alinea van het basisdocument staan met name grote infrastructurele projecten. Daar is
zeker ook aandacht nodig voor de ‘zachte sectoren’, ook daar staan grote projecten te wachten. Met
name in het financieel behapbaar krijgen en houden van het sociaal domein.
2. VN verdrag toegankelijkheid en Agenda 22
Agenda 22 + VN-verdrag in het oog houden bij dit soort grote plannen (alinea 1). Toegankelijkheid
ook bij de dienstverlening. Óók websites, extra aandacht voor digitale dienstverlening. Bijvoorbeeld
toegankelijkheid in de zin van handicaps en slechtzienden. Er is winst te behalen in de uniformiteit bij
websites.
3. Aandacht voor communicatie en integriteit
Communicatie is van belang, ook al wordt er relatief weinig gebruik gemaakt van bepaalde
producten. Zo zijn de publicaties in het Valkenswaards Weekblad summier en is de communicatie
over bijvoorbeeld vergunningen niet heel uitgebreid. Respecteer de termijnen die er staan – ook in
het kader van integriteit van bestuur.
4. Digitale dienstverlening
Zo’n efficient mogelijke dienstverlening tegen zo’n laag mogelijke kosten is van belang. Ontkom je
tegenwoordig niet meer aan. Aandacht voor de privacy wetgeving (AVG). Parallel-traject ook voor
dienstverlening die niet-digitaal is.
5. Papierloos?
Werken naar papierloos vergaderen van raad en college maar ook intern. Daar moet verder aan
gewerkt worden. Extra aandacht voor het publiek aanwezig bij commissie- en raadsvergaderingen.
Ook daar naar digitale oplossingen zoeken.
6. Bestuurlijke samenwerking
Meer aandacht voor de bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld binnen het MRE.
Minder ‘eiland’ gevoel van Valkenswaard, werk samen met gemeenten om ons heen buiten A2verband. Kan namelijk ook financiële voordelen opleveren in de vorm van subsidies door samen met
lokale overheden. Uitgangspunt is: Lokaal wat moet, regionaal wat kan. Uitgaan van eigen doelen,
hoe kan ik deze het beste realiseren. Voor een aantal doelen is de samenwerking van belang.
Aandacht voor controlerende taak van de raad van belang.

7. Regionale samenwerkingen bij ontbreken kennis
Bundel de expertise en kennis en kunde die nu versnipperd is of niet voldoende aanwezig is bij de
gemeente op zichzelf en los de schraalheid aan kennis bijvoorbeeld op in een GR. Zo zou een
regionale samenwerking verkent kunnen worden voor archeologie, cultuurhistorie en natura2000 .
8. Participatie
Vroegtijdig betrekken van verenigingen – meepraten – vóór bestemmingsplannen. Lever de
meerjarenplanning aan per kwartaal voor verenigingen, zo weten zij welke beleidsstukken er aan
komen. Zo kunnen zij ook ambtenaren intensiever bijstaan. Wellicht zou de raadsagenda kunnen
worden verkleind naar kortere tijden. Communicatie is wel van belang omdat er regelmatig
geschoven wordt. Gerichter uitnodigen en participeren kijkend naar het raadsprogramma. Wél
afspraken maken over hoe ver deze inspraak dan kan gaan. Drie aandachtspunten:
o
o
o

Interactieve beleidsparticipatie;
Burgerinspraak;
Vroegtijdig betrekken van deskundigen kan inhuur van ‘dure’ externen voorkomen.

9. Ambtelijke organisatie
Aandacht voor kennis en verloop ambtenaren t.o.v. effectief werken. Sta open voor
burgerinitiatieven. Aandacht voor centrale persoon op bepaalde beleidsthema’s. Bijvoorbeeld
vergunningen en bestemmingsplannen. Onderlinge afstemming. Aandacht voor accountmanagers.
Meer tijd en ruimte voor natuur, milieu, cultuurhistorie, erfgoed (nu: 0,07fte). Overzicht en integrale
samenhang, een voorbeeld gemeente is de gemeente Schijndel.
10. A2 samenwerking
Afhankelijk van de evaluatie van de A2 wordt er verder gekeken aan de hand van scenario’s.
11. Er komt veel op ons af de komende 4 jaar
Derde decentralisatie sociaal domein & omgevingswet: pas dan op voor de zwakkere groepen in onze
samenleving die tijdens de implementatie achtergebleven kunnen raken.
12. Omgevingswet
Niet alleen belangrijk voor ambtelijke organisatie maar ook voor de gemeenteraad en het college
(tekstueel)! Aandacht voor bestaande regels/wetten/rapportages/onderzoeken in het DSO, inrichting
van.
13. Afkoppelen van regenwater
Maak gebruik van burgerparticipatie bij verstenen, ga in overleg met de omgeving om te kijken wat
er nodig is om verstenen te voorkomen. Wellicht is een koppeling met de OZB mogelijk (bijv.
Operatie Steenbreek-project). Gebruik het om te kunnen voldoen aan klimaatdoelstellingen.

