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Aanleiding 
Eind 2008 is in de commissie en raadsvergaderingen afgesproken om een bijeenkomst te 
organiseren met het oog op verbetering van huidige en toekomstige herstructureringsprocessen. 
Als uitgangspunt wordt de herstructurering van Slikkerveer Zuidoost genomen. In de commissie 
Samen wonen van april 2009 is afgesproken, dat de voorzitter van de commissie, de 
initiatiefnemer, de portefeuillehouder en de commissiegriffier de invulling van de bijeenkomst zullen 
voorbespreken. Uitkomst van dit overleg is deze notitie. 
 
Deze notitie geeft de kaders aan voor dit evaluatieproces. De commissie wordt gevraagd in te 
stemmen met deze kaders en eventueel suggesties voor verbetering te doen. 
 
Doel 
Het doel is om te komen tot een checklist / procedurebeschrijving van herstructureringsprocessen. 
De checklist moet duidelijkheid geven aan (de vele) betrokken partijen over de stappen, die in een 
herstructureringsproces worden genomen en welke partij op welk moment waar verantwoordelijk 
voor en bevoegd toe is. De checklist geeft overigens niet alleen inzicht in de ‘formele 
besluitvormingsprocessen’, maar ook in het geheel van (informele) betrokkenheid en communicatie 
dat daarvoor nodig is. Deze informatie moet eenvoudig toegankelijk zijn. Een visuele weergave en 
helder taalgebruik zijn uitgangspunten. 
 
Uitwerking 
Het voorbereidingsoverleg heeft zich gebogen over een eerste opzet voor deze checklist. 
Inhoudelijk zal deze ingevuld moeten worden door betrokken partners. De vormgeving zal aan de 
hand van de informatie uiteindelijk wellicht aangepast moeten worden. Uitgangspunt is om de 
checklist eind 2009 / begin 2010 gereed te hebben, zodat deze vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld kan worden door de raad. 
 
In onderstaand schema zijn de aspecten opgesomd, waarvan per fase aangegeven zal worden in 
welke mate die een rol spelen. Het schema moet snel een antwoord geven op de vragen wie per 
fase bevoegd is en verantwoordelijk voor wat (wie neemt waarover besluiten). In welke overleggen 
komt dat aan de orde en aan de hand van welke documenten. Hoe worden de uitkomsten 
gecommuniceerd en naar wie (gemeente-intern - college, raad en/of raadscommissie, maar ook 
gemeente-extern richting direct belanghebbenden -huurders en overige inwoners). In dit verband 
kunnen ook de ervaringen met de zgn. ‘Startbrief’ worden gebruikt om het (communicatie)proces te 
verbeteren, terwijl ook de afstemming  tussen Gemeente en Woonvisie een belangrijke rol speelt, 
zowel in het algemeen, maar zeker ook ten aanzien van de communicatie. 
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Vervolg 
Nadere invulling van het schema gebeurt in overleg met de partners. De commissie (als partner in 
het proces) kan in oktober spreken over ervaringen met betrekking tot de rol en verantwoordelijk-
heden van de raad(sleden) in het herstructureringsproces. De inbreng van de partners wordt 
gevraagd door de ambtelijke organisatie en verwerkt in een concept checklist. Eventueel kan 
hiervoor een aparte bijeenkomst belegd worden, waar ook raadsleden bij aanwezig zijn. In een 
tweede bijeenkomst worden aan de hand van de concept checklist de verschillende ervaringen met 
elkaar gedeeld en de checklist verder aangescherpt. Tenslotte stelt de raad de checklist vast. 
 
 


