Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer:

Sliedrecht,

Onderwerp:
Concept raadsprogramma 2014-2018 “Sliedrecht vooruit”
Beslispunten
1. Vaststellen van het raadsprogramma 2014-2018 “Sliedrecht vooruit”
2. Het college op te dragen het raadsprogramma te vertalen naar een uitvoeringsprogramma, en
dit programma ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad in de vergadering van 9
september 2014.
Samenvatting
Op 8 april heeft de raad de heer Houtman aangesteld als formateur. De opdracht aan de formateur betrof o.a. het opstellen van een coalitieakkoord (richtinggevend voor een breed gedragen raadsprogramma). Op dat moment is een traject gestart wat op 29 april 2014 heeft geleid tot een concept raadsprogramma 2014-2018, genaamd “Sliedrecht vooruit” wat diezelfde dag is gepresenteerd aan de pers.
Daarin is aangegeven dat de raad zich hierop op 13 mei 2014 zal uitspreken. Bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven zijn uitgenodigd om hun reactie te geven op het programma.
Inleiding
Zie boven.
Beoogd effect
Bepalen van de strategische koers voor de komende vier jaar waarmee de raad kan sturen.
Argumenten
1.1 Met het bepalen van het raadsprogramma ligt de koers op hoofdlijnen vast voor de periode 20142018.
De start van een nieuwe raadsperiode gaat gepaard met het vaststellen van de ambities voor de komende jaren. In de planning & control cyclus is dit een belangrijk sturingsdocument. Het is een programma op hoofdlijnen. Dat geeft het college de mogelijkheid samen met bewoners, instellingen en
bedrijfsleven verder invulling te geven aan de wijze waarop deze ambities worden gerealiseerd.
2.1 Door het college op te dragen het raadsprogramma uit te werken naar een uitvoeringsprogramma
genaamd krijgt de raad een kaderstellend document in handen waarmee de kaderstellende en
controlerende rol optimaal kan worden ingevuld.
Zoals hierboven aangegeven is het een programma op hoofdlijnen. Hoewel het programma op een
aantal thema’s concreet een uiterlijke datum stelt, vraagt het nog om uitwerking door het nieuwe college. Immers, wil de raad de controlerende rol goed kunnen invullen, moet elk thema uit het raadsprogramma worden voorzien van een uitwerking met planning. Met de vaststelling van een uitvoeringsprogramma, heeft de raad een document in handen waarmee de controlerende rol goed kan worden
ingevuld.
Het college krijgt de opdracht het uitvoeringsprogramma gedurende de komende maanden op te stellen en ter vaststelling voor te leggen aan de raad op 9 september 2014. Dit programma vormt dan de

-2opstap naar de programmabegroting 2015 waar de jaarschijf 2015 wordt vertaald naar de gebruikelijke
drie W-vragen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?)
Kanttekeningen
Bij de communicatie van het concept raadsprogramma zijn bewoners, instellingen en bedrijven uitgenodigd hun reactie te geven op het concept. De reacties die bij de griffie zijn binnengekomen zijn
doorgestuurd naar alle raadsfracties.
Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
• Financiële kaders
N.v.t..
•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
N.v.t.

•

Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit
N.v.t.

Communicatie
Het concept raadsprogramma wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.
Vervolg
N.v.t.

Eerdere besluiten/behandeling raad
N.v.t.

De voorzitter van de raad van Sliedrecht

drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):
conceptraadsbesluit met de volgende bijlagen:
1. Raadsprogramma 2014-2018 “Sliedrecht vooruit”

