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1. Inleiding
Een visitatie is een officiële inspectie. Het woord komt van visitare, Latijn voor bezoeken.
De term slaat oorspronkelijk op het onderzoek naar de gang van zaken in een bisdom of
klooster. Al van sommige middeleeuwse visitaties zijn er verslagen bewaard gebleven.
Tegenwoordig beoordelen zogenaamde visitatie-commissies de kwaliteit van opleidingen
bij universiteiten, de zorg van zorginstellingen en de prestaties van woningcorporaties. Bij
gemeenten is het een bekend instrument. Bij het grote stedenbeleid werden alle grote
steden bezocht door een visitatiecommissie die een oordeel gaf over beleid van en
uitvoering door de gemeente.

Toetsing door gezaghebbende collega's
Visitatie wordt wel 'een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het werkproces
op locatie' genoemd. Daartoe gaan een aantal beroepsgenoten bij elkaar op 'visite' om te
zien hoe de instelling het werk in de praktijk is georganiseerd. Een visitatie bestaat soms
uit een rondleiding en in elk geval enkele gesprekken en het bestuderen van schriftelijk
materiaal van de instelling.
In het geval van Oude IJsselstreek gaat het om toetsing door burgers. De raadsleden zijn
in feite gekozen burgers die in dit geval collega-burgers met bijzondere kennis vragen om
hun werk te bezoeken en advies te geven. Gezaghebbende collega's dus, om expertise uit
de eigen gemeenschap aan te boren.
Het model-Oude IJsselstreek betreft een burgervisitatie die vergelijkbaar moet zijn met
professionele visitaties als in het hoger onderwijs, de gezondheidszorg en de grote steden,
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maar dan door een kleine groep inwoners van de eigen gemeente, die professioneel
werkzaam zijn als bestuurder of directeur (dat kan ook buiten de gemeente zijn), en die
eenmalig in een overzienbaar traject hun inzicht aan hun gemeente willen lenen. Daarmee
kunnen de burgers onafhankelijk kijken naar de gemeente.
De burgervisitatiecommissie beslist zelf welke gesprekken zij wil voeren en eventuele
bezoeken ze wil doen. Dat kunnen gesprekken betreffen met actieve burgers en bedrijven,
maatschappelijke organisaties, college, raad en de ambtelijke organisatie.
In Oude IJsselstreek dacht de griffier mee en zorgde voor een soepele ingang in het
ambtelijk apparaat om maatschappelijke organisaties te benaderen. Voordeel van de
samenstelling was dat de leden ook uit hun eigen netwerk konden putten om goede
gesprekspartners te vinden. Doel was om de huidige stand van zaken zo goed mogelijk in
beeld te krijgen, dus ook om vanuit verschillende invalshoeken te kijken.
Tip: De commissie heeft bewust geen gepolitiseerde thema's genomen.

Onderwerp duidelijk aangeven, gericht op verbetering
Tip: Onderwerp van de visitatie moet goed omschreven zijn. Duidelijk moet zijn wat
wel en wat niet onderzocht moet worden.
In dit geval waren het de activiteiten die de gemeente (inclusief) de raad heeft genomen
om een netwerkorganisatie te zijn die niet alleen van binnen naar buiten stuurt, maar zich
ook vergewist van de richting die maatschappelijke partners wensen. Dit was dus vooral
een organisatieverandering.
De commissie krijgt een duidelijke vraagstelling mee. In dit geval: “Hebben de activiteiten
en wijzigingen geleid tot het gestelde doel, dan wel zal dit leiden tot het gestelde doel?” en
het geven van adviezen om bij te sturen.
De visitatie leidt tot een Rapport met Aanbevelingen voor het gemeentelijk functioneren.
De visitatie is erop gericht de organisatie te laten leren van de blik van slimme
buitenstaanders. Tip: Omdat het er niet om gaat wie wat fout doet, is de vraag ook om
te rapporteren wat goed gaat en wat beter kan.
Vooraf is duidelijk aan wie de burgervisitatiecommissie rapporteert. In dit geval aan de
relevante geledingen van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie: de
gemeenteraad, het college, maar ook aan samenwerkingspartners. De rapportage moet
uiteindelijk openbaar zijn.

2. Voorbereidingen: steun organiseren, goede samenstelling,
ondersteuning
De visitatie-commissie gaat de prestaties van de gemeente beoordelen. Dan is het goed
als er vooraf ook steun georganiseerd wordt voor de visitatie. Het feit dat buitenstaanders
kunnen meekijken in de keuken is niet altijd gemakkelijk te accepteren. Accepteert de
organisatie dergelijke pottenkijkers niet, dan is de kans groot dat het rapport in een la
verdwijnt en er niet meer uitkomt. Daarom is gekozen om bij de opdracht voor een visitatie
3

zowel de gemeenteraad als het college mee te krijgen.
Verder gaat het niet om een beoordeling door willekeurige mensen die in de gemeente
wonen. Het gaat om het aanspreken van de talenten en kennis die in de bevolking van de
gemeente aanwezig zijn. Daarom moet de samenstelling van de commissie goed geregeld
zijn.
In het geval van Oude IJsselstreek stelden we vooraf een profiel op, waarop inwoners van
de gemeente konden solliciteren. Het college en de griffier wachtten niet alleen af wie
solliciteerden, maar wezen mensen actief op de mogelijkheid te solliciteren. De leden
moesten wel voldoen aan een scherp profiel. Dit is als voorbeeld bijgevoegd in bijlage 1

Goede mensen voor de commissie
Tip: Het bleek een succesfactor: het vinden van goede mensen voor de commissie.
De uiteindelijke commissie bestond uit zeer verschillende mensen uit de diverse kernen
van de gemeente. De mensen waren in staat om kritisch te kijken naar het onderwerp en
waren voldoende onafhankelijk van de gemeente om geheel vrij te blijven kijken.
De ondersteuning is ook van belang. Het moet iemand zijn die de ruimte geeft aan leden
om zelf te vragen en oordelen, maar ook een begeleider om te komen tot de rapportage
en om zo lang mogelijk het morele oordeel uit te stellen tot de commissie voldoende op de
hoogte is van de werkelijke gang van zaken.
Tip: De begeleider is slechts bescheiden sturend op het proces, maar stuurt wel
degelijk. Hij zorgt wel voor dat er uiteindelijk een publicatie uit kan komen die de
vraag exact en gedragen kan beantwoorden.
De commissie had als contactpersoon de griffier. Deze is goed thuis in de ambtelijke
organisatie maar niet volledig ermee vergroeid. Verder heeft een griffier genoeg politieke
feeling om terughoudend te zijn, maar ook de commissie te wijzen op politiek gevoelige
punten.

Vooraf zou dit schema gehanteerd kunnen worden.

Taak

Leidend tot

Planning

Omschrijven opzet, te visiteren terreinen
Voorstel van B&W aan de gemeenteraad, Maand 1
en doelstelling van de visitatie. Kiezen van besluit gemeenteraad
een vast format voor de rapportage met
beschreven prestatievelden.
Samenstellen van een
sollicitatiecommissie.

Voordracht B&W aan de raad, besluit
gemeenteraad

Maand 1

Maken van een handreiking voor de
visitatie

Handreiking voor visitatie met
vraagstelling

Maand 1

Opstellen van een profiel van de
individuele leden en de totale commissie

Vaststellen profiel door
sollicitatiecommissie

Maand 2

Werven van de visitatiecommissie

Voordracht visitatiecommissie,

Maand 2
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Taak

Leidend tot

Planning

mogelijkheid tot wraking door college,
vaststelling gemeenteraad
Vaststellen format voor de zelfevaluatie

Voorstel van B&W, Vaststellen door
gemeenteraad

Maand 2

Starten zelfevaluatie

Opleveren zelfevaluatie door
gemeentelijke organisatie aan
visitatiecommissie

Maand 3

Start gesprekken

Eerste indrukken commissie in gesprek
met college

Maand 4, 5

Schrijven conceptrapport

Conceptrapport naar raad, B&W en
gemeentesecretaris

Maand 5,6

Oplevering rapportage

Debat met gemeenteraad B&W en
management (en burgers, stakeholders,
...)

Maand 6,7

In de gemeente Oude IJsselstreek is van een zelfevaluatie afgezien. Er was ook al een
evaluatie ingezet door de rekenkamer.
De commissie bekeek in Oude IJsselstreek de organisatieverandering om te komen tot
een netwerkgestuurde organisatie op vijf velden en het gedrag:
1. Politiek-bestuurlijk leiderschap;
2. Organisatorisch vermogen (intern en extern);
3. Resultaatgerichtheid;
4. Beleidsprestaties en maatschappelijke effecten;
5. Kwaliteitszorg;
6. Gedrag richting en samenwerking met stakeholders.
Dit is een indeling met 6 prestatievelden die ook bij bestuurskrachtmonitoren gehanteerd
wordt. Dit was vooraf ook in de gemeenteraad vastgelegd in de opdracht voor de
burgervisitatie.
Tip: Vooraf maakte de commissie een beoordelingskader als vertaling van de
prestatievelden en houvast voor de visitatie. Zo had de commissie een
herkenningspunt om af en toe te kijken of de gesprekken zouden leiden tot een rapportage
waar de gemeente wat aan zou hebben. (zie paragraaf 4)
Dit herkenningspunt is belangrijk om te voorkomen dat de visitatiecommissie enthousiast
op één aspect doorgaat en aan het eind van de visitatie bedenkt dat er zaken vergeten
zijn. De begeleider kijkt steeds of de gesprekken voldoende inbreng op leveren voor de
rapportage. Zo kan de begeleider steeds aangeven of er witte vlekken zijn.

3. Werk van de commissie
De inzet van de commissie leden moet zo effectief en efficiënt mogelijk zijn. Dat betekent
dat er in korte tijd voldoende kennis is over het veranderproces, de keuze van
gespreksdeelnemers, de oriëntatie op de sterke en minder sterke punten van het proces.
Met liefst zo min mogelijk tijd verspild aan protocollen en discussies over wat de
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commissie gaat doen. De voorbereidingen door de secretaris moeten zodanig zijn dat de
commissie snel tot zaken komt.
Vooraf was het plan om als commissie in principe 5 keer bijeen te komen:
1.
2.
3.
4.
5.

kennismakings/startbijeenkomst van 1,5 à 2 uur;
voorbereidingsbijeenkomst van 2 à 2,5 uur;
twee dagen intensieve visitatiegesprekken = 16 uur,
evaluatiebijeenkomst van 1 dagdeel als basis voor visitatierapport;
eindgesprek voor vaststellen rapport.

Dit tijdschema is niet gehaald. De commissie koos niet voor twee intensieve
visitatiedagen, maar spreidde de gesprekken over de tijd. Daardoor was de doorlooptijd
langer, maar leerden de commissieleden elkaar beter kennen en konden ze gaandeweg
besluiten wie ze verder wilden spreken. Daardoor kostte het werk wel meer tijd van de
leden. Een ander belangrijk voordeel van het spreiden van gesprekken was dat de
commissie ook gesprekken kon voeren op locatie: bij een bedrijf of het gebouw van een
actieve bewonersorganisatie.
In Oude IJsselstreek werd geen voorzitter gekozen, maar zat de ondersteuner voor. Wel
werd aan het eind een woordvoerder gekozen. De groep keek vooral wat de beste
toevoeging leverde aan de groepsdynamiek. Zo wist de groep iedereen goed tot zijn recht
te laten komen.
Om effectief te kunnen komen tot een afgewogen oordeel is het beoordelingskader
gemaakt. Hier gaan we wat dieper op in in de volgende paragraaf.
Tip: In een werkdocument hield de begeleider bij welke signalen er waren per te
beoordelen veld. Zo kan de commissie zien of er nog witte vlekken zijn die met nieuwe
gesprekken opgevuld moeten worden. Het maakt de rapportage aan het eind ook
simpeler.
De begeleider organiseert ook dat er stukken bekend zijn bij de commissie en dat voor de
voorbereiding van de gesprekken en het rapport gebruik wordt gemaakt van de reeds
opgedane kennis. Als voorbereiding voor de gesprekken leest de commissie
beleidsstukken en informatie die de secretaris op basis van de beleidsdocumenten als
voorbereiding heeft samengevat. In dit geval voerde de commissie ook enkele inleidende
gesprekken om meer greep te krijgen op het onderzoeksterrein.
Uiteindelijk koos de commissie ervoor om de organisatieverandering te bekijken op
inhoudelijke terreinen (onderwijs, energiek ondernemen) en het belangrijke terrein van de
dorpskernen. Deze keuze kon pas goed gemaakt worden nadat de groep een goed beeld
had van de organisatieverandering en de impact op het ambtenarenapparaat.

4. De invulling van de prestatievelden
Het vooraf aangeven van een kader voor de beoordeling helpt de visitatie-commissie om
goed te blijven focussen op een eindrapportage. Tijdens de gesprekken komen zaken naar
voren die men heel interessant vindt en waar men op door wil gaan. Dat is prima, maar
aan het eind moet er wel een rapportage kunnen liggen die de breedte van het onderwerp
bestrijkt. De normering van de prestatievelden helpt om te kijken of de visitatie nog zicht
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houdt op de belangrijkste vragen.
In het format waar de commissie mee startte zit ook een mogelijkheid tot weging van de
velden. Zo kan de commissie kiezen bepaalde velden extra zwaar te wegen. Uiteindelijk
heeft de commissie die niet gebruikt. Het was te vroeg in het proces dat de gemeente had
ingezet om al zo concreet cijfers te geven aan te wegen.
We tonen twee velden die werden ingevuld met een normering. Politiek bestuurlijk
leiderschap en organisatorisch vermogen. Het is belangrijk om voor de gesprekken met
elkaar eens te zijn wat de vertaling is van de velden en welke vragen beantwoord moeten
worden. De exacte onderlinge weging komt pas aan het eind.
Voorbeeld 1. Politiek bestuurlijk leiderschap

STANDAARD
Symbolische rol
Richtinggevende rol
Toezichthoudende rol

Verantwoordende rol .

OPERATIONELE OMSCHRIJVING
De hele organisatie is duidelijk welk collegelid de
organisatieverandering trekt en waar het college heen wil.
Het college geeft een duidelijk beeld van het gewenste
eindresultaat
Het college heeft ervoor gezorgd dat ze op tijd en op vaste
momenten wordt geinformeerd over de voortgang en dat er
een goede basis is in de vaste rapportages om de voortgang
te kunnen volgen
Het college kan zich verantwoorden over genomen stappen,
inzet vanfinanciele middelen en kan aantonen dat dat niet
meer kost dan nodig

Weging

Voorbeeld 2. Organisatorisch vermogen (intern en extern)

STANDAARD
Omzetten van doel in
operationele doelen
Organisatorisch
bewustzijn

OPERATIONELE OMSCHRIJVING
Vertalen van richting in benodigde acties, planning van mensen en
middelen. De doelen geconcretiseerd.
Overtuigen en gebruiken van andere instrumenten om mensen mee
te krijgen in de verandering

Informatievoorziening

De organisatie maakt gebruik van informatie voor de
organisatorische en project management doeleinden. Asset, risico's
en beheer van de technologie zijn sterk en geschikt is om het doel
van de organisatie.
De gemeentesecretaris beoordeelt het presteren naar
organisatorische doelen en ambities en trekt daaruit conclusies.

Voortgangsbewaking

Weging

Duidelijk is dat de commissieleden het eens moeten worden over de operationele
omschrijving van de prestatievelden. Deze discussie moet niet aan het eind van de
visitatie gevoerd worden.

7

5. Mogelijke gesprekspartners
Het is van belang op tijd gesprekken te plannen en in die gesprekken alle mogelijke
aspecten aan de orde te laten komen. De commissie wil praten met mensen uit de
organisatie, mensen uit de politieke wereld en maatschappelijke organisaties van buiten
en bewoners(organisaties).
In het geval van Oude IJsselstreek werd gestart met wat gesprekken met interne mensen
om meer gevoel te krijgen bij het gebied en de werkzaamheden van de organisatie. De
commissie vergaderde vervolgens verschillende keren om de bevindingen door te spreken
en combineerde dat steeds met gesprekken met samenwerkingspartners.

Gesprekspartners om afgewogen oordeel te geven
Bij het kiezen van gesprekspartners werd geleund op expertise van de ambtelijke
organisatie, maar bleken de leden van de commissie ook bijzonder goed in het kiezen van
gesprekspartners uit hun eigen netwerk. Tip: Het is belangrijk dat de commissie steeds
afweegt of het geheel aan gesprekken een evenwichtig beeld geeft. Voorstanders,
tegenstanders, mensen met goede en met minder goede ervaringen: alles hoort erbij om
het beeld compleet te krijgen.

Tussentijds toetsen of het beoordelingskader ingevuld kan worden
Tip: Het is heel handig om na enkele gesprekken steeds te kijken of het lukt het
beoordelingskader genoeg in te vullen. Zo werkt de commissie toe naar een rapportage
waarin de oordelen goed onderbouwd zijn en geen witte vlekken blijven. Afleidende
zijwegen kunnen dan afgekapt worden.
Uiteindelijk komt het wel minimaal neer op gesprekken met het ambtelijke apparaat,
burgemeester, wethouder, raadsleden en bewoners, bewonersorganisaties en bedrijven,
met mogelijke uitbreiding naar regionale partners. Maar de commissie moet wel weten of
ze daarmee een echt goed afgewogen beeld heeft en moet zich voldoende gedekt weten
om conclusies te trekken over wat goed gaat en wat beter kan. Mensen van buiten de
gemeente zijn in dit geval niet uitgenodigd, maar als dat zinnig is, kan de commissie daar
altijd toe besluiten.
Tip: bespreek adviezen pas aan het eind. Tijdens de vergaderingen komen wel
voorstellen voor adviezen op, maar de commissie stelt dat uit totdat duidelijk is wat de
exacte bevindingen zijn en of daarvoor verschillende gezichtspunten aan de orde zijn
geweest. Uiteindelijk komen de adviezen pas echt op aan het eind van het proces als de
commissie zich weet te baseren op bevindingen uit de gesprekken. Anders zou de
commissie een tunnelvisie kunnen ontwikkelen.

6. Format voor de rapportage
Dit format voor de rapportage is open omdat de visitatie-commissie haar eigen kleur zal
willen geven. Wel is duidelijk waarover de commissie rapporteert. Het definitieve format
van de rapportage besprak de commissie toen de meeste gesprekken waren gevoerd.
Maar de opzet was al wel globaal bekend.
Het is wel handig om te kiezen voor een vast format om te rapporteren, zoals gebruikelijk
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in andere sectoren. Maar daarin is veel vrijheid. Wordt er gewerkt met scores op 4, 5 of
10-puntsschaal? Of is het meer een recensie van de diverse terreinen? In elk geval zal de
visitatiecommissie moeten aangeven wat goed gaat en wat beter kan. Alleen aandacht
voor wat niet goed gaat is onvoldoende. Er moet zelfs voor gewaakt worden dat niet alle
aandacht naar de verbeterpunten gaat, anders gaat dat ten koste van het draagvlak van
de bevindingen. De gemeente moet ook erkenning krijgen voor wat goed gaat en die
erkenning valt wel eens weg bij alle aandacht voor de zaken die beter kunnen.
Het format voor een rapportage week in Oude IJsselstreek niet wezenlijk af van andere
visitatierapporten:
 hoofdstuk 0: de kern van het rapport op een A4.
 hoofdstuk 1. Omschrijving van de gemeente en het gekozen onderwerp voor
visitatie. Iets over de commissie en hoe deze is samengesteld (met kritische
burgers op afstand van de gemeente, niet representatief);
 hoofdstuk 2. Beschrijving van het politiek-bestuurlijk leiderschap; analyse, oordeel
van de commissie (wat goed gaat en wat beter kan) en adviezen;
 hoofdstuk 3. Beschrijving her organisatorisch vermogen van de organisatie rond het
gekozen onderwerp, analyse, oordeel van de commissie over het organisatorisch
vermogen (wat goed gaat en wat beter kan) etc.
 hoofdstuk X aanbevelingen
 Bijlagen: samenstelling commissie, gevolgde werkwijze, noodzakelijke stukken,
gesprekspartners

Toetsen op tone of voice
Tip: toets op de tone of voice. De leden van de visitatiecommissie staan op enige
afstand van de organisatieverandering. Sommige woorden kunnen verkeerd
geïnterpreteerd worden of erg gevoelig zijn zonder dat de commissie daar een diepere
bedoeling mee heeft. Het is belangrijk om te toetsen of de commissie daarin de juiste toon
weet te treffen.
De burgemeester, griffier en gemeentesecretaris staan daar veel dichter op. Daarom koos
de commissie er voor om met hen voor het definitieve rapport te toetsen op tone of voice.
Dat hoeft niet altijd op dezelfde manier, maar het is wel van belang dat een visitatiecommissie zich realiseert hoe hun boodschap overkomt. Woorden die verkeerd vallen
kunnen anders afbreuk doen aan het doel van de visitatie.
Harde conclusies trekken, dat hoort erbij. Maar wat hard overkomt moet wel hard bedoeld
zijn, anders schiet het zijn doel voorbij.

7. Hoe zorg je voor goede agendasettende kracht voor de visitatie?
Een visitatie is niet zomaar een oordeel, maar is een combinatie van het meten van de
sterkten van de gemeente, analyse waar die sterkte uit voortkomt en het blootleggen van
nieuwe uitdagingen. Dat vraagt een proces waar niet alleen de visitatiecommissie een rol
heeft, maar de hele gemeente in mee gaat. Tip: zorg dat de organisatie meegaat in het
proces.
Wat gaat de gemeente bijvoorbeeld doen aan communicatie. Bij de start, om
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koudwatervrees te voorkomen? Om de hele organisatie te laten meedenken? Wat gaat er
gebeuren bij de oplevering van de zelfevaluatie? Hoe gaat de communicatie bij de
presentatie van de uitkomsten?
In dit geval betrof het een organisatieverandering, waardoor de adviezen ook al snel intern
gericht zijn en niet direct leiden tot een debat dat met spanning door alle bewoners
gevolgd zou worden. De verandering gaat immers pas op langere termijn leiden tot een
ander optreden op straat, in buurten en in de samenwerking. Eerste veranderingen zijn
wel aanwezig, maar nog niet alles zichtbaar voor de buitenwereld. Dat is in zekere zin juist
goed, omdat de gemeente nog wil bijsturen op basis van de adviezen van de commissie.
Er is nog ruimte om bij te sturen.
De commissie koos uiteindelijk in overleg met de griffier voor een bijeenkomst met de
gemeenteraad waar de commissie drie kwartier zou krijgen om de bevindingen te
presenteren. Het leek de commissie goed om van de presentatie van het visitatierapport
ook een openbaar evenement maken (geen circus maar een feestje van de democratie).
De gemeente wilde graag die uitdaging aangaan.

Terugkomdag
Tip: kijk na een jaar terug op de visitatie en welk vervolg is ingezet. Het is belangrijk
om te waarborgen dat er niet alleen een rapportage en discussie is, maar ook vooraf al
een vast moment is gepland voor een terugblik. De commissie kan bijvoorbeeld gevraagd
worden om een of twee jaar later te kijken wat er gebeurd is met de aanbevelingen. Bevalt
het proces goed, dan kan elke twee of drie jaar een ander terrein gekozen worden om zo
vast onderdeel te worden in een verbetercyclus.
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Bijlage 1: profielschets
Profielschets leden burgervisitatiecommissie Oude IJsselstreek
De gemeente Oude IJsselstreek heeft een organisatieverandering ingezet. Voor een inwonergerichte
uitvoering van de taken, zijn de bedrijfsprocessen opnieuw ingericht met effectieve en efficiënte
dienstverlening als leidende principes.
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek wil nu een burgervisitatie die wordt ingezet met de vraagstelling:
”Wat zijn de effecten van de organisatieontwikkeling en wat zijn de daarvan verder te verwachten resultaten?
Wat zou de gemeente verder moeten aanpakken? Welke gevolgen krijgt de organisatieontwikkeling voor de
raadsontwikkeling en in hoeverre is dit in de resultaten zichtbaar?”
Voor de samenstelling van de visitatiecommissie doet het college een voordracht aan de gemeenteraad. Op
30 januari zal de gemeenteraad de visitatiecommissie instellen. De commissie zal uit 4 – 6 mensen bestaan.
Zij voldoen aan het volgende profiel.



De leden zijn personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat en die geschikt zijn voor de
uitoefening van hun functie als kritische beoordelaar van het gemeentelijke functioneren op alle
niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) en van alle geledingen (bestuursorganen en ambtelijke
organisatie).



De leden kunnen ten opzichte van elkaar, de gemeenteraad en het college en welk deelbelang dan
ook onafhankelijk en kritisch opereren.



De leden zijn geschikt en in staat om de hoofdlijnen van het beleid rondom de
organisatieontwikkeling te kunnen beoordelen en deze te evalueren. Geschiktheid volgt uit een
samenstel van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag.



De leden hebben aantoonbaar ervaring met het beoordelen van dan wel toezien op grote
organisaties en het beoordelen van organisatievraagstukken en prestaties op hoofdlijnen en hebben
affiniteit met de inzet voor de publieke zaak.



De leden wonen in de gemeente Oude IJsselstreek. Hun werkkring kan ook elders zijn.



De integriteit van de leden is boven elke twijfel verheven; alle leden voorkomen de schijn van
belangenverstrengeling.



De commissie als geheel heeft oog heeft voor lokale, sociale, economische, financiële, politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor de gemeente. en de samenstelling van de
commissie is zodanig dat zij de taken naar behoren kan voeren.



De commissie als geheel is zodanig samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge
vertrouwensrelatie, zodat de commissie als een team kan optreden.

De visitatiecommissie beslist zelf welke gesprekken zij wil voeren en eventuele site-bezoeken die ze wil
doen. Dat kunnen gesprekken betreffen met actieve burgers, maatschappelijke organisaties, college, raad,
en een interne ambtelijke klankbordgroep met vanuit iedere functierol één deelnemer (ondersteuner,
dienstverlener, adviseur, strateeg, regievoerder, realisator, leider).
De visitatiecommissie wordt gevraagd te kijken naar en te rapporteren over: 1. Politiek-bestuurlijk
leiderschap; 2. Organisatorisch vermogen (intern en extern); 3. Resultaatgerichtheid; 4. Beleidsprestaties en
maatschappelijke effecten; 5. Kwaliteitszorg; 6. Gedrag richting en samenwerking met stakeholders. De
visitatiecommissie rapporteert over wat goed gaat en wat beter kan.
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De burgervisitatiecommissie heeft een externe secretaris/begeleider en wordt ondersteund door de
raadsgriffie. Leden van de burgervisitatiecommissie stellen hun inzet vrijwillig ter beschikking.
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