Voorstellen naar aanleiding van evaluaties
De griffie heeft naar aanleiding van evaluatie raadsperiode 2014-2018 onderzocht welke
aandachtspunten we kunnen meenemen voor de komende raadsperiode.
- Uit de raadsevaluatie blijkt de behoefte aan een training voorzitten en debattechnieken.
De griffie stelt een trainingsaanbod samen dat begin september voor iedereen die hierin
geïnteresseerd is.
- Uit de raadsevaluatie blijkt behoefte aan ondersteuning bij gebruik van de GO-app en iPad.
Voorafgaand aan de fractievergaderingen op 28 mei zal er bij het griffie inloop spreekuur
aandacht zijn voor het gebruik van de GO-app, en kunnen vragen gesteld worden over het
gebruik van de iPad. Dit naar aanleiding van de opmerkingen bij vraag 2 en vraag 13 uit de
enquête.
-Uit de raadsevaluatie blijkt dat raadsleden hechten aan een betere communicatie
met inwoners over hoe zij (inwoners) een onderwerp kunnen agenderen.

Inwoners krijgen na het insturen van een brief een reactie van de griffie. Het format van deze
reactie is aangepast naar aanleiding van de aankomende inwerkingtreding van de AVGprivacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de tip uit de evaluatie “inwoners
beter voor te lichten over hoe men iets op de raadsagenda krijgt”. Er wordt nadrukkelijk
stilgestaan bij het gebruik van persoonlijke informatie en men wordt actief geïnformeerd
over de nieuwe mogelijkheid om op de informatiemarkt te spreken. Met insprekers wordt
zoals wij gewend zijn te doen altijd telefonisch contact gezocht. Daarbij wordt gestimuleerd
dat men langskomt op de informatieavond en aan een tafel de inspraak 1-op-1 kan toelichten
aan raadsleden en overige belangstellenden.
- Raadsleden hebben tips aan de griffie gegeven over bereikbaarheid en toegankelijkheid.
Ina is de griffier en daarmee voor strategische vragen het eerste aanspreekpunt. Dit betekent
dat raadsleden haar te allen tijde kunnen appen en bellen. Ina is meestal aanwezig op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (dienstverband 28 uur).
Max werkt 24 uur (dinsdag, woensdag en donderdag).
Wil 18 uur (donderdag en vrijdag).
De griffie streeft ernaar de taken binnen de griffie duidelijk te verdelen. Daarom hebben Max
en Ina de volgende onderverdeling gemaakt in werkgebieden om zo de focus in de
ondersteuning te verbeteren:
Ina – Samenleving Voorop, Regio Amersfoort, Presidium, voorbereidingswerkgroep sociaal
domein, de verbonden partijen GGDru, RWA-Amfors en de Regio Amersfoort.
Max - werkgroep financiële verantwoording, de voorbereidingswerkgroep
jeugdgemeenteraad en de verbonden partijen GBLT, AVU, RUD, VRU.
- Uit meerdere werkgroepen komt de tip dat de terugkoppeling naar de raad/fractie beter
kan.
Dit aandachtspunt zal worden besproken in het Presidium.
- Specifieke opmerkingen in de raadsenquête over de verschillende werkgroepen zal de
griffie delen met de betreffende werkgroepen.
- De griffie werkt continu aan verbetering van de (raads)processen en staat open voor tips
De resterende tips en opmerkingen uit de evaluaties neemt de griffie mee bij het
voorbereiden van agenda’s.
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