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Herindelingsadvies

 “De nieuwe gemeente staat midden in de 

samenleving. Dat komt tot uiting in het 

huisvestingsconcept. 

 De gemeenteraad komt naar inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

toe en vergadert -in samenhang met het 

onderwerp- op locaties verspreid in West 

Betuwe.”



Interactief beleid
 Interactief beleid

 Als gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, 

bedrijfsleven en/of andere overheden bij het beleid betrekken om in een open 

wisselwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie 

van beleid te komen.

 Kernvoorwaarden voor interactief beleid

 Openheid 

 Duidelijkheid over de rol en inbreng van het bestuur en van de participanten

 Meerwaarde van participatie

 Constructieve relatie tussen bestuur en participanten

 Geschikte problematiek (onderwerp)

 Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen

 Let op: de aanpak bij interactief beleid is voor iedere situatie weer anders!



Interactief beleid
 Doelstelling van een interactieve aanpak

 Inhoudelijke verrijking

 Realiseren van een hoger ambitieniveau

 Verbetering van het proces

 Verbetering van de samenwerking met externe partijen

 Vergroting van het draagvlak

 Verkorting van de tijdsduur, dan wel versnelling van het beleid

 Vergroting van het probleemoplossend vermogen binnen de maatschappij

 Uitbreiding van participatie en democratie

 Verbetering van de interne organisatie

 Verbetering van het imago



Burgerparticipatie
 Hoe het doel bereiken met toepassing burgerparticipatie

 Benutten van de “kracht van de samenleving”

 Let op: vormen van doe-democratie is GEEN vervanging van representatieve democratie



Burgerparticipatie
 Hoe wil je de burgerparticipatie vorm geven en welke bestuursstijl hoort 

daarbij

 Burgers willen niet over alles in dezelfde intensiteit meepraten, maar verlangen veeleer 
inbreng, gehoor en mobilisatie op terreinen die voor hen van belang zijn

 Geef vooraf aan wanneer de burgerparticipatie geslaagd is

 Welke verwachtingen t.a.v. burgerinitiatieven zijn er en hoe gaan we daar mee om

 Waar op de ladder bevinden zich ONZE burgerinitiatieven nu ?



Overheidsparticipatie
 Uiteindelijk doorgroei mogelijk naar Overheidsparticipatie

 de wijzigende verhoudingen tussen overheid, burger en markt vragen van ‘de’ 

overheid dat deze actief vertrouwen en ruimte biedt aan maatschappelijke 

initiatieven in het publieke domein, daarbij haar sturende rol meer loslaat en 

zeggenschap overdraagt (publicatie Doe-Democratie juni 2013)

 denken over nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving is (nog) 

volop in ontwikkeling. Belangrijk is dat de overheid de ontwikkelingen naar 

die nieuwe verhoudingen ruimte moet geven, en niet moet dichtregelen met 

strikte vaste regels 

 grenzen vervagen en moeten zich (op)nieuw ontwikkelen en is dan ook 

maatwerk: verander naargelang de plaatselijke gebruiken, de tijd en de 

omstandigheden



Vergaderingen gemeentebestuur

 Papierloos vergaderen

 Digitaal en dus plaatsonafhankelijk

 Keuze WAAR mede afhankelijk van de discussie binnen 

de raadwerkgroep B&O m.b.t. de vergaderstructuur!

 Beeldvormend / informerend / ….

 Op locatie(s) / vergaderkamers in gemeentehuis / combinatie(s) / ….

 Oordeelvormend / carrousel / commissies / ….

 Op locatie(s) / vergaderkamers gemeentehuis / ingerichte raadzaal / 

combinatie(s) / …..

 Besluitvormend / raadsvergadering / ….

 Op locatie(s) / ingerichte raadzaal / combinatie(s) / ….



Vergaderen op locatie(s)
 Benodigde faciliteiten

 Zaalopstelling

 Geluidsapparatuur / microfoons

 Visuele middelen t.b.v. presentaties

 Beamer / projectiescherm / etc.

 Opname geluidsband c.q. uitzending vergaderingen 

 digitale archivering

 …..

 Logistieke invulling / ondersteuning

 Zaalinrichting en opruiming

 Transport benodigdheden

 Opstellen en aansluiten apparatuur



Raadzaal
 Zo ja, inrichting?

 Zaalopstelling

 Wel / geen gebruik spreekgestoelte(n)

 Meubilair (vast / verplaatsbaar)

 Vloerbedekking / verlichting / wanddecoratie(s)

 Visuele apparatuur (ingebouwd / verplaatsbaar)

 …..

 Geluidsapparatuur / microfoons

 Vaste voorziening / draadloos

 Opname- en uitzendfaciliteiten

 Audio / video ? (cameravoorzieningen)

 Digitale archivering verslaglegging

 DENK AAN LEVERINGSTERMIJNEN !!!!!



Fractievergaderingen
 Waar houden de fracties de voorbereidende vergaderingen

 Waar/hoe zijn de fracties makkelijk bereikbaar voor de inwoners, e.d.

 Extern op locatie(s)

 Allemaal op dezelfde locatie op dezelfde avond ?

 Allemaal op dezelfde locatie maar op verschillende avonden ?

 Allemaal op andere locaties maar op dezelfde avond ?

 Allemaal op andere locaties en op verschillende avonden ?

 Intern in het gemeentehuis

 Fractiekamers

 Vergaderkamers

 Combinatie van beiden

 Zo ja, hoeveel dan ?

 Zie vraagstelling hierboven bij “extern” !



Huisvesting Griffie
 In het Arbobesluit wordt voorgeschreven dat de afmetingen van een werkplek 

zodanig moeten zijn, dat een werknemer ‘zonder gevaar voor de veiligheid, 

gezondheid of het welzijn’ kan werken. 

 Daarnaast moet hij over voldoende bewegingsvrijheid kunnen beschikken. 

Alleen wanneer de aard van de arbeid met zich meebrengt dat een 

werknemer in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, maakt het Arbobesluit 

een uitzondering. Dan moet echter in de nabijheid van de werkplek een 

andere ruimte beschikbaar zijn voor de werknemer waar wel voldoende 

bewegingsvrijheid is.

 Met de opkomst van Het Nieuwe Werken (werken waar je wilt en wanneer je 

wilt) neemt ook het aantal zogenaamde ‘flexibele werkplekken’ toe. 

 De NEN-norm 1824 stelt regels wat betreft werkplekken. Vroeger was het 

uitgangspunt een (vaste) werkplek van 8 m2. In de nieuwe norm is de grootte 

van de werkplek een optelsom van verschillende factoren.



Huisvesting Griffie
 Deze factoren zijn:

 De medewerkers

 -4 m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door één 

of meer medewerkers wordt gebruikt, inclusief kantoorwerkstoel en 

circulatieruimte op de werkplek.

 De kantoorwerktafel

 -1 m2 voor een werkplek met een plat beeldscherm

 -2 m2 voor een werkplek met CRT-beeldscherm

 -1 m2 voor een lees/schrijfvlak

 -2 m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen

 -1 m2 voor elke vrijstaande of verrijdbare (laden)kast



Huisvesting Griffie
 Situering werkkamers

 In nabijheid fractiekamers

 Combinatiegebruik met fractiekamers

 Binnen de bestuursvleugel (overlegmomenten)

 Werkplekken

 Vaste werkplekken in vaste ruimten

 Variabele werkplekken in variabele ruimten (HNW)

 Thuiswerkplekken

 Beschikbare faciliteiten

 Mobiele / digitale devices

 Thuiswerkvoorzieningen



Huisvesting Griffie
 Als thuiswerker of telewerker valt u onder de Arbeidsomstandighedenwet. Voor thuiswerken 

en telewerken gelden soepeler arboregels dan voor de werkplek in het bedrijf van uw 
werkgever.

 Telewerken wordt ook wel Het Nieuwe Werken, HNW of plaatsonafhankelijk
werken genoemd.

 Thuiswerkplek

 U heeft een goede werkplek nodig om uw werk veilig en gezond te kunnen doen. Een 
goede werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en de juiste 
verlichting. Als u deze zaken zelf niet heeft, moet uw werkgever ervoor zorgen. Werkt u 
thuis met beeldschermen en computers? Dan gelden thuis dezelfde eisen voor de 
inrichting van de werkplek als op kantoor.

 Telewerkplek

 Er gelden minder arboregels voor telewerken dan voor regulier werk in het bedrijf van 
uw werkgever. Uw werkgever is bijvoorbeeld niet meer verplicht voor een goede 
bureaustoel te zorgen, als u buiten het bedrijf werkt. U moet uw werkgever wel laten 
weten waar u wilt werken. Hij moet daarmee akkoord gaan en u de risico’s van die 
werkplek uitleggen.



Vragen

 Zijn we nog iets vergeten ?

 Vragen ?


