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Bestuursagenda 2020

Kennisnemen van
De onderwerpen en voorstellen die in 2020 geagendeerd staan voor de vergaderingen van het
algemeen bestuur.
Inleiding
Met het inmiddels vastgestelde jaarplan 2020 als basis is de bestuursagenda voor 2020 gevuld. Met
de bestuursagenda ziet het algemeen bestuur welke voorstellen en onderwerpen dit jaar
geprogrammeerd staan, om zo de geformuleerde doelen en maatregelen te realiseren (zoals
opgenomen in het Waterbeheerprogramma, het jaarplan 2020 en het bestuursakkoord). Door de
organisatie wordt de bestuursagenda gebruikt voor de planning, voorbereiding en uitvoering van de
in de bestuursagenda opgenomen onderwerpen en voorstellen.
De lijst met onderwerpen is richtinggevend en mogelijk niet volledig. In de loop van het jaar kunnen
zich ontwikkelingen voordoen, waardoor nieuwe onderwerpen op de bestuursagenda komen. De
onderwerpen zijn chronologisch per vergadering gecategoriseerd. De bestuursagenda is qua opzet
besproken met de fractievoorzitters dit heeft geleid tot enkele aanvullingen.
Kernboodschap
In 2020 wordt een groot aantal voorstellen en onderwerpen aan het algemeen bestuur voorgelegd.
Vervolg (gewijzigde invulling info AB’s)
Aan de ambtelijke organisatie is verzocht om een andere werkwijze/invulling van de info AB’s. Het
dagelijks bestuur heeft aangegeven de info AB’s meer te willen gebruiken als klankbord om
informatie op te halen bij het algemeen bestuur. Deze nieuwe opzet is in 2019 al gang gezet maar
verdient nog een duidelijker vervolg. Daar waar er keuzes te maken zijn zal er meer worden gewerkt
met werkvormen die scenario’s, concrete vragen en/of bijvoorbeeld stellingen bevatten. Ook
ontvangen de bestuursleden - daar waar mogelijk - vooraf materiaal/stukken voor het info AB zodat
zij zich kunnen inlezen en voorbereiden. Daarnaast zal via nog te plannen excursies en andere
bijeenkomsten het algemeen bestuur meer worden betrokken bij de voorbereiding van een aantal
thema’s.
Op deze wijze kan er meer aan opinie- en oordeelsvorming worden gedaan. Dit geeft vervolgens
input voor het dagelijks bestuur om de bestuursvoorstellen voor het algemeen bestuur desgewenst
daarop aan te passen. Dit betekent wel dat in de planning meer rekening moet worden gehouden
met de tijd die nodig is om input vanuit info AB’s te verwerken in de bestuursvoorstellen. In de
bestuursagenda voor 2020 is daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Door de
fractievoorzitters is de bereidheid uitgesproken om in incidentele gevallen een extra
(woensdag)avond vrij te maken om bijvoorbeeld een groter thema (bijvoorbeeld kaderbrief/jaarplan
of omgevingswet) te bespreken.
De bestuursagenda zal voor de zomer worden geactualiseerd en in september aan u worden
aangeboden.

