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Bijlage 3 bij agendapunt 11 samenspel verenigde vergadering - college 2009-2012

Programma training nieuw algemeen bestuur op vrijdag 30 januari 2008
1. Inleiding
Vanaf 8 januari 2009 is er een nieuwe verenigde vergadering. Deze is niet alleen nieuw omdat die
een volgende bestuursperiode inluidt maar ook omdat er in de nieuwe vergadering, in meer of
mindere mate, anders dan voorheen geopereerd zal gaan worden. In de lijsttrekkers bijeenkomst
van 2 december is afgesproken dat de nieuwe verenigde vergadering een korte training aan te
bieden (te geven door een ter zake deskundig opleidingsinstituut) op vrijdag 30 januari as). In
hoofdlijnen zal tijdens de training worden ingegaan op de taken van de leden in de nieuwe
context, de rol als ambassadeur en vertegenwoordiger en de thema’s bestuurlijke integriteit en
persoonlijke dilemma’s alsmede de diverse elementen van het vergaderen in de nieuwe setting.
Voorafgaand aan deze training, op dinsdagavond 13 januari, zal een informatieavond worden
georganiseerd waar enkele presentaties zijn gepland over de doelen en taken van het
waterschap, enkele inhoudelijke thema’s en financiële aspecten.
2. Progamma
Programma training nieuw bestuur, gegeven door het ROI
 9.00 inloop met koffie
 9.30 uur
welkomstwoord dijkgraaf
leerwensen bepalen aan de hand van uitspreken verwachtingen
 10.00 uur
introductierondje
 10.30 uur met deel lunch:
twee of drie gastsprekers houden inleiding en aansluitend paneldiscussie
 13.30 uur
afronden lunch
 14.00 uur
workshops (thema’s zie bij achtergrondinformatie)
 16.45 uur
bespreking rode draad door dagtrainer en afsluiting door dijkgraaf
 17.15 uur
borrel
3. Toelichting
Thema’s
Gedurende de dag (in paneldiscussies en de workshops) zullen de volgende thema’s in meer of
minder intensieve mate langskomen:
Omgeving
 Taak individuele bestuurders in nieuwe context (in lijstenstelsel, nadrukkelijker
kaderstellend, en met verscherpte eisen transparantie en verantwoording en
doelmatigheid en doeltreffendheid)
 Ambassadeur en vertegenwoordiger
 Bestuurlijke Integriteit en persoonlijk dilemma
Vergadering
 Voorbereiding
 Coalities vormen
 Lobbyen
 Besturen op hoofdlijnen (in monistisch stelsel)
 Rolverdeling algemeen en dagelijks bestuur
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Effectief vergaderen en effectieve inbreng in nieuwe bestuurlijke omgeving

Workshops
Voor de drie workshops wordt specifiek gedacht aan de volgende titels 1. politiek in waterschap,
2. bestuurlijke integriteit en persoonlijke dilemma's 3. wijze van opereren verenigde vergadering
en samenspel tussen de verenigde vergadering en het college.
De laatst genoemde workshop ‘samenspel tussen de verenigde vergadering en het college’ wordt
als ‘verplicht’ aangemerkt; het idee is met elkaar een begin te maken met het vormgeven van het
bestuurlijk samenspel. Gedacht kan worden aan de beantwoording van vragen als:
 welke vorm van voorbereiding van VV vergaderingen is de meest gewenste? Een
inhoudelijke commissiestructuur of anderszins?
 welk niveau en wijze van informatievoorziening door het college is passend?
 hoe wordt vorm gegeven aan de (interactieve) beleidsvorming; met thema
bijeenkomsten/ informele VV’s of anderszins?
 Hoe wilt u worden gefaciliteerd bij het verkrijgen van en op sterkte houden van de
gebiedskennis (vorm en frequentie excursies?)
 Hoe zou de oog- en oorfunctie kunnen worden ingevuld?
 Welk instrument wordt op prijs gesteld voor de lange termijn/voorraad agenda?
Het is de gedachte dat de individuele leden naast de hierboven belichte workshop op die dag een
keuze maken uit een van de eerste twee genoemde workshops.
Op dinsdagavond 13 januari zal een informatieavond ‘in eigen beheer’ worden gehouden.
Daarvoor wordt momenteel gedacht aan presentaties over (o.a.) de volgende thema’s.
 Doelen en taken waterschap en omgeving (partners)
 Primaire taken/grote inhoudelijke dossiers
 Bestuur en ambtelijk apparaat
 Meerjarenbeleid en kostenraming
 Financieringsstelsel
 Transparantie en verantwoording/nieuwe waterschapswet
Inmiddels is aan alle benoemden van de verenigde vergadering een map verzonden met de meer
algemene informatie over HHSK.

