CONCEPT RAADSBESLUIT

Besluit nr.: 106946
Onderwerp: Albrandswaard als regiegemeente

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 106946, 15 november
2011;

BESLUIT:
1. in te stemmen met de ontwikkeling naar regiegemeente;
2. als kader voor deze ontwikkeling vast te stellen:
a. Albrandswaard is en blijft een zelfstandige, bestuurskrachtige gemeente;
b. Het perspectief van de burgers, instellingen en ondernemers staat voorop in wat we doen;
c. Wij versterken de eigenheid en identiteit van onze dorpen en gemeenschappen;
d. Wij maken als gemeente een duidelijke keus waar het accent van onze taak ligt:
·
richting geven aan onze samenleving en samenlevingsvraagstukken (visie en beleid);
·
daarin beslissingen nemen (kaders);
·
inwoners met elkaar verbinden (partnerschap aangaan);
·
de vitaliteit van onze samenleving aanboren voor gemeenschapstaken (ontketenen en
faciliteren).
e. Wij zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten.
f. De eigen burgers worden aan het loket in onze eigen gemeente geholpen.
g. We heffen onze kwetsbaarheid in de gemeentelijke bedrijfsvoering en uitvoering op door hierin de
samenwerking met anderen aan te gaan.
h. Wij realiseren in deze samenwerking gelijkwaardigheid in zeggenschap en invloed om onze
verantwoordelijkheid voor deze taken van bedrijfsvoering en uitvoering waar te kunnen maken.
i. Wij tonen goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap.
j. Van het ombouwproces van de traditionele organisatie naar regieorganisatie mogen de burgers
geen last hebben.
k. De kosten van de regieorganisatie worden jaarlijks gespecificeerd bij de Programmabegroting.
l. Het regieteam is per 1 november 2013 startklaar.
m. In januari 2015 evalueren we voor de eerste keer de kaders a t/m l van dit besluit.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

.

De griffier,

De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel

mr. Harald M. Bergmann
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