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De raad wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport ‘Burgerinitiatieven;’
2. De conclusies en aanbevelingen, zoals genoemd op pagina 22 en 23 van het
bestuurlijk rapport, over te nemen.
3. Het college opdracht te geven uitvoering te geven aan aanbeveling 1,3,4 en
6.
4. Voor het eind van het jaar 2021 een dialoog in een politieke markt te
organiseren om een visie te ontwikkelen ten aanzien van
burgerinitiatieven/overheidsparticipatie (aanbeveling 2) en het college opdracht
te geven dit gesprek samen met het presidium voor te bereiden.

Historie

Portefeuillehouder

Schelberg

In de politieke markt kan gesproken worden over het overnemen van de
aanbeveling(en) vanuit de rekenkamercommissie waarna mogelijk een
aanpassing van bovenstaande concept-besluit volgt.
Besluitvorming vindt steeds meer plaats in netwerken waarin de (lokale)
overheid niet meer vanzelfsprekend leidend is of zelf helemaal afwezig is.
Gemeenten en gemeenteraden staan voor de uitdaging om de lokale democratie
te vernieuwen. Deze uitdaging is ook zichtbaar in de ambities en voornemens
van de gemeente Hengelo voor een open bestuursstijl, die een ander samenspel
met de stad en tussen raad, college en ambtelijke organisatie impliceert.
Dit onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Hengelo omgaat met
burgerinitiatieven focust op de huidige bestuursperiode. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden in de periode mei 2020- mei 2021 en heeft een verkennend
karakter.
Het onderzoek is uitgevoerd door dr. M.J. Oude Vrielink, onderzoekster van de
rekenkamercommissie Hengelo.
Het rekenkamerrapport is op 14 juli 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.
Tegelijkertijd is het ook aangeboden aan het college van B&W en zijn zij
uitgenodigd voor het geven van een bestuurlijke reactie voorafgaand aan de
behandeling van dit voorstel. Deze reactie is op 14 september 2021 ontvangen
en toegevoegd aan de stukken.
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Oordeelsvorming

Behandeladvies

Na een inleidende presentatie vanuit de Rekenkamercommissie wordt de fracties
gevraagd hun oordeel te geven over het voorliggende voorstel.
Hierbij wordt de fracties gevraagd om in hun bijdrage in te gaan òf en op de
wijze waarop conclusies en aanbevelingen worden overgenomen. Tevens wordt
de fracties gevraagd hoe de dialoog met het college over een visie op
burgerinitiatieven / overheidsparticipatie in hun ogen vorm zou moeten krijgen
en hoe zij hun eigen rol daarin zien.
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Besluitvormend - hamerstuk

Behandeladvies

Gelet op de oordeelsvormende bespreking in de politieke markt, kan dit
agendapunt als hamerstuk worden geagendeerd in de eerst volgende
raadsvergadering.
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