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Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Onderzoeksrapport ‘inspelen op initiatieven uit de samenleving’
– Het rapport wordt met enthousiasme ontvangen. Het conceptrapport kan (exclusief
de conclusies en aanbevelingen) verstuurd worden voor ambtelijk wederhoor.
– Er is een aantal opmerkingen ten aanzien van de conclusies en aanbevelingen. Deze
worden na afloop van het ambtelijk wederhoor verwerkt bij het opstellen van de
definitieve conclusies en aanbevelingen.
– Na het ambtelijk wederhoor en het toevoegen van de definitieve conclusies en
aanbevelingen wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin het rapport
gepresenteerd wordt aan raadsleden, collegeleden en initiatiefnemers. Idee is om
deze bijeenkomst te organiseren in Kulturhus Bredevoort.
Voorstel evaluatie RKC
– De tweede zin van onderzoeksvraag 2 kan weg. Verder zijn de onderzoeksvragen
akkoord.
– In het proces moet wat meer tijd worden ingebouwd en een extra tussenstap:
– De raadswerkgroepleden gaan eerst ieder in hun eigen gemeente de
onderzoeksvragen beantwoorden. Ze kijken zelf hoe ze dit proces het beste
kunnen inrichten (bijvoorbeeld via het presidium).
– Vervolgens komen de zes raadswerkgroepleden zonder de directeur bij elkaar
om hun bevindingen naast elkaar te leggen.
– Pas daarna komen de raadswerkgroepleden en de directeur weer gezamenlijk
bij elkaar om de bevindingen van de gemeente en de zelfevaluatie van de
directeur naast elkaar te leggen. De resultaten van die bijeenkomst vormen de
opmaat voor een gezamenlijk raadsvoorstel. John ondersteunt hierbij.
Inventarisatie nieuwe onderzoeksonderwerpen
– De organisatie van (gezamenlijke) inkoop is wellicht een interessant onderwerp.
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Hameland en SDOA zijn hot issues op het moment.
Igno stelt voor om de vraag naar interessante onderwerpen ook mee te nemen bij de
gesprekken in het kader van de evaluatie van de RKC.
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