
Onderwerp: Inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad Schagen

Doel: 
- de nieuwe gemeenteraad een goede en plezierige start te geven van de raadsperiode 2022-2026.
- kennismaken van (aankomend) raadsleden (en aankomend steunfractieleden) met 
griffie(medewerkers), directie, teamleiders en (een aantal beleids)medewerkers.
- kennisoverdracht over de manier van werken en inhoud van gemeentelijke taakvelden.

Aanpak:

De nieuwe gemeenteraad wordt in één week tijd, verdeeld over drie dagdelen een 
inwerkprogramma aangeboden. Dit programma is bedoeld als een introductie. In de komende 
maanden zal een verdieping aangeboden worden op grote thema’s, zoals de Omgevingswet.

Dagdeel 1 gaat over de instrumenten van de gemeenteraad en werkwijze van de griffie. Ook stelt 
de directie zich voor en vertelt over de organisatiestructuur, de grote strategische opgaven en 
organisatieontwikkeling. Dit dagdeel wordt verzorgd door de griffie en de directie. Beide 
presentaties worden na elkaar aan de hele groep aanwezige raadsleden gegeven. Uiteraard is er 
ruimte voor vragen.

Tijdens dagdeel 2 staan 2 onderwerpen centraal. Allereerst worden de gemeentefinanciën en 

concern control toegelicht. Het tweede onderwerp betreft de uitvoering van de Jeugdwet en de 

WMO. Naast de uitvoeringsproblematiek met geanonimiseerde casuïstiek wordt ook de link met de 

kostenbeheersing gelegd. De aanwezige raadsleden worden in twee groepen verdeeld. Halverwege 

wisselen de groepen van ruimte en nemen zij deel aan de andere presentatie. Dit dagdeel wordt 

verzorgd door het team Financiën en de Concerncontroller en de teamleiders Wijkteams, Kwaliteit 

en Sociale Ontwikkeling.

Op de laatste avond (dagdeel 3) presenteren de overige taakvelden van de gemeentelijke 
organisatie zich. Een presentatie omvat het delen van inhoud van het taakveld, 1 of 2 concrete 
voorbeelden van uitvoeringsvraagstukken en voor raadsleden belangrijke wet- en regelgeving en 
gemeentelijke beleidskaders. Dit dagdeel wordt verzorgd door de teamleiders van de overige 
teams. Op onderdelen worden zij hierbij ondersteund door medewerkers. Taakvelden die 
bijvoorbeeld aan bod komen zijn:

 Communicatie
 Bestuurssecretariaat
 Economische Zaken
 Wonen
 Duurzaamheid
 P&O
 I&A
 DIV/Archief
 Ruimtelijke Ordening
 Bouwen
 Burgerzaken
 Klantenservice
 Wegen
 Groen
 Riolering
 Serviceteam
 Accommodaties
 Vastgoed en Grondzaken
 Etc.



Elke taakveld presenteert zich kort (5 tot 10 minuten) en is er ruimschoots gelegenheid om vragen 
te stellen aan de medewerkers. De presentaties worden meerdere malen gegeven aan kleine 
groepen van 3 tot 5 raadsleden. 

Tijd & locatie:
Dagdeel 1. Maandagavond 4 april 2022 19.30-21.30 uur 
Dagdeel 2. Dinsdagavond 5 april 2022 19.30-21.30 uur 
Dagdeel 3. Woensdagavond 6 april 2022 19.30-21.30 uur 
Dit inwerkprogramma vindt plaats in het gemeentehuis.


