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Geachte heer/mevrouw,
Met plezier bieden wij u bijgaand het rapport Enschede Duaal 2006-2010 aan, Het rapport biedt een
"dualistisch verslag en analyse van een raadsperiode" van de "vorige" raadsperiode van de gemeenteraad
Enschede,
Bij lezing van het verslag valt op dat de meeste passages zijn gewijd aan hetgeen de raadsleden, ambtenaren
en derden bevalt, aan hetgeen men werkt en aan hetgeen we liever niet meer kwijt willen raken. Dit past in een
reeks van positieve geluiden die ook anderen over het Enschedese model van dualisme laten horen, denk
hierbij bv aan de publicatie in Binnenlands Bestuur over onze gemeenteraad die krachtiger en zelfbewuster Is
geworden omdat men een "ander" maatschappelijk klimaat kent en in een (Twentse?) cultuur van nabuurschap
met elkaar werkt.
Maar, en dat is het dualistische, er wordt in het rapport ook voldoende opening geboden voor verbeteringen,
Het Raadspresidium van Enschede (2006-2010) heeft dat opgevat als een opdracht om te vertalen in het,
tevens bijgaande, Overdrachtsdocument aan de huidige raad. Dit document wordt in belangrijke mate gevoed
door het rapport Enschede Duaal, maar ook door de input die vanuit de diverse raadsgremia (zoals Presidium,
rekenkamer, agendacommissie etc) gegeven is,
Enschede Duaal is dus een bijzonder document en wellicht uniek in zijn soort, Het biedt een reflectie op 3,5 jaar
dualisme in Enschede en dat vanuit het perspectief van raadsleden, ambtenaren en derden! Wij wensen u veel
leesplezier!
Met vriendelijke groet,
De medewerkers van de Raadsgriffie van de gemeente Enschede
Bijlagen:
Meerjarenverslag gemeenteraad Enschede
Overdrachtsdocument gemeenteraad Enschede
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De gemeenteraad van Enschede heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om 'hei functioneren én
het qezaq van de gemeenteraad in de stad te versterken. Het is inmiddels traditie geworden dat
de oude raad aan het einde van zijn periode terugkijkt en een aantal lessen aan de nieuwe raad
meegeeft Deze lessen zijn opgetekend i?i dïi overdrachtsdocument. Dit document is bedoeld om
het estafettestokje over te dragen zodat de nieuwe raad op eigen wijze en naar eigen inzicht het
ingezette ontwikkelingsproces verder kan brengen.
De gemeenteraad 2006-2010 heeft in de raadsvergadering van 1 maart 2010 liet conceptdocimient
besproken en op basis daarvan is dit document opgesteld.
Dit overdrachtsdocument bestaat uit de volgende onderdelen:

Hon wensbeeld
1. De missie en de visie; een voorzet voor wat de missie van de raad zou kunnen zijn en een visie
op het functioneren van de raad,
2. Een aantal ambities om deze missie te concretiseren.

De v^eg daa^ naar te e
3. Wat werkt goed en zou behouden moeten worden?
4. Wat moet nog gebeuren, wat is de opgave voor de komende vier jaar?

Wa Missie en visie
De raad is volksvertegenwoordiging, dit houdt in:
fe het verkennen en vertolken van wat leeft in de samenleving;
fe het geven van politieke leiding en sturing;
fe het controleren van het college.

We zijn al een eind op weg, maar wat zou het mooi zijn als,,,
....de raad daarmee bereikt dat mensen het functioneren wan de raad als betekenisvol en
gezaghebbend ervaren:
ii mensen ervaren betekenis: zij ervaren dat raadsbesluiten impact hebben voor de stad, zij ervaren
dat de politiek ertoe doet;
fe mensen ervaren dat de raad, fracties en individuele raadsleden op gezaghebbende manier
belangen afwegen en besluiten nemen; zij ervaren dat de raad de moed heeft politieke knopen
door te hakken en dit op een zorgvuldige manier doet,
De gemeenteraad onderkent dat het behartigen van de publieke zaak niet het exclusieve domein van
het gemeentebestuur is. De aanpak van maatschappelijke vraagstukken is voor een belangrijk deel
afhankelijk van de inzet, probleemdefinitie en het verantwoordelijkheidsgevoel van andere partijen:
burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen. De gemeenteraad wil dat het gemeentebestuur
als geheel (raad, college en ambtelijke organisatie) meer dan nu het samenspel met deze partijen als
vertrekpunt kiest: om gezamenlijk tot doelbepaling en uitvoeringsprogramma's te komen.

fe

Ambities voor het functioneren

Wat zijn de ambities, wat is nodig om de missie waar te maken? Wat willen we u meegeven voor
uw functioneren als raad?
De raad werkent en vertolkt wat leeft in de samenleving
i. Er is contact en zinvolle interactie met bewoners, instellingen en partners in de stad,
2. Raadsleden luisteren goed en vragen door: wat gaat er achter het verhaal schuil, wat houdt
mensen werkelijk bezig, Wat willen zij werkelijk en vinden zij belangrijk? Wat zijn de belangen
achter de standpunten?
3. Voorafgaande aan besluitvorming hebben de raadsleden een goed beeld van wat er leeft in de
samenleving én van wat burgers en partners in de stad zelf kunnen bijdragen»
4. De raad is gericht op het mobiliseren en stimuleren van maatschappelijke partners om bij te
dragen aan maatschappelijke resultaten die voor alle inwoners van Enschede van belang zijn,

De raad geeft politieke leiding
De raad geeft politieke leiding, Dit komt tot uitdrukking in:
5, Het bepalen van de politieke agenda, in het bijzonder op basis van de verkenning van
maatschappelijke vraagstukken en wat leeft in de stad,
6, Goed inventariseren van belangen en op gezaghebbende en zorgvuldige wijze het afwegen
van deze belangen.
7, Gezaghebbend politieke invloed uitoefenen: zorgen / stimuleren dat college, ambtelijke
organisatie en partners in de stad de goede (= politiek gewenste) dingen doen ten dienste
van alle inwoners van Enschede,
8, Het organiseren van transparante en democratische processen waardoor er draagvlak is voor
besluiten - ook al zijn mensen het niet altijd (geheel) eens met de gemaakte politieke keuzes,
9, Het bewerkstelligen dat besluiten vertaling krijgen in concrete actie(s) met zichtbare gevolgen
in de samenleving,
De raad controleert het college

10, De raad ziet erop toe dat het college tijdig en op goede wijze verantwoording aflegt over het
gevoerde bestuur,
n. De raad toetst of het college op rechtmatige en adequate wijze bestuurt,
12. De raad verkrijgt voldoende signalen uit de samenleving om de door het college gegeven
verantwoording op zijn waarde te kunnen schatten,
13. De raad organiseert / initieert controle in aanvulling op de verantwoording vanuit het college
indien dat nodig is (via accountant, rekeningcommissie, auditcommissie, raadsonderzoek,
rekenkamer etc). Indien nodig roept de raad het college ter verantwoording in een openbare
vergadering.
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bouw hierop voort!
De afgelopen jaren heeft de raad zich ingezet om hei f umtïonerm van raad en het gehele
gemeentebestuur verder ie verbeteren. Op diverse terreinen heeft dit geleid tot concrete
resultaten. We willen u deze meegeven om. vast te houden en te koesteren én om er op voort
te bouwen***
L De versterking van het contact tussen burgers en partners in de stad met raadsleden én
gemeentebestuur, in het bijzonder via stadsdeelcommissies en platforms of netwerken in de stad
(bijvoorbeeld 'EnschedeaP: interactie tussen raad en partners in de stad over werkgelegenheid),
2. Het over het algemeen constructieve samenspel tussen college en raad, In het bijzonder de
spelregels over de verdeling van rollen ten taken bij de te behandelen onderwerpen:
m Actieve politieke sturing. Dit is van toepassing bij de allerbelangrijkste dossiers waarbij
de raad zelf het politieke voortouw neemt» de verkenning in de samenleving uitvoert en de
politieke lijnen uitzet. Aan de hand hiervan formuleert de raad politieke uitgangspunten»
richtlijnen of randvoorwaarden. Deze dienen als kader voor het college om te besturen en
uit te voeren én om hierover aan de raad verantwoording af te leggen,
fei 'Passieve kaderstelling plus1. Hiervan is sprake bij de wat grotere beleidstrajecten. Het college
bereidt deze voor, maar brengt de raad in een vroeg stadium in stelling, Dit gebeurt onder
meer door het voorleggen van verschillende politieke keuzemogelijkheden, alsmede de voorwaarden daarvoor en de consequenties daarvan,
IË De <gewone, passieve kaderstelling. Dit is van toepassing bij onderwerpen waarbij het college
volledig het voortouw neemt en met een raadsvoorstel in de vorm van een enkelvoudige voorkeur komt, Deze variant is van toepassing op het overgrote deel van de raadsvoorstellen - dit
alleen al uit een oogpunt van beschikbare tijd voor raadsleden.
Voor al deze vormen geldt dat eveneens een uitspraak wordt gedaan over de inzet van interactief
beleid en de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke instellingen, alsmede de rol- en taakverdeling tussen raad en college hierbij,
3, Het versterken van de politieke sturing en controle vanuit de raad door de planning- en
controlcyclus centraal te stellen en het instrumentarium uit deze cyclus toe te spitsen op
hetgeen voor raadsleden van belang is. Dit krijgt in ieder geval vorm via het stellen van
prioriteiten in de programma's rond de strategische opgaven voor de stad. Politieke sturing
wordt voorbereid aan de hand van concrete onderwerpen en besluiten op basis van alternatieven
(ambities en hoofdroutes om deze te realiseren) en daaraan verbonden prijskaartjes.

4, De in 2004 ingevoerde 'nieuwe werkwijze' van de raad. Een aantal kernpunten hierin is:
^ een vaste raadsavond op maandag en een vaste stadsdeelcommissie op dinsdagavond;
^ één stedelijke commissie en een aantal stadsdeelcommissies;
^ vaste rekeningcommissie en een rekenkamercommissie;
ii processturing vanuit gehele raad - mede via presidium en agendacommissie (in plaats
van afzonderlijke processturing per commissie).
De nieuwe raad bouwt hierop voort, en denkt na over een sterkere samenhang tussen besprekingen
in eerste termijn (stedelijke commissie) en tweede termijn (Raad, incl, besluitvorming). De stadsdeelcommissies blijven ook in een volgende periode van groot belang in het voorbespreken van de
raadsvoorstellen die op stadsdeelniveau betrekking hebben,
5, Onafhankelijkheid van presidium en voorzitters waarbij deze zich inzetten voor een kwalitatief
goed proces. Zij bevorderen dat de discussie over adequate processturing op a-politieke wijze
plaats vindt. Dit maakt het mogelijk dat 'de raad' als eenheid in verscheidenheid kan optreden:
samenwerking op procesniveau ter versterking van een gezonde politieke strijd over de inhoud,
6, De kwaliteit van de griffie. Naast de procesadvisering is vooral de logistiek goed georganiseerd.
De informatiestroom is volledig gedigitaliseerd en kan goed door raadsleden worden ontsloten.
Dit hulpmiddel moet worden behouden en doorontwikkeld. Het biedt tevens een goede basis
voor externe communicatie.

Wat moet nog gebeuren:
de uitdaging, opgave voor
de komende vier jaar?
Verkennen en vertolken
Samenspel met partners in de stad bij strategische opgaven
i, Identificeer de belangrijke partners bij ieder dossier, Betrek daarbij een korte analyse van ieders
rol, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en bijdrage in dat dossier,
2, Ga het gesprek aan met deze partners;
m wat willen zij en vinden zij belangrijk?
fei wat kunnen en willen zij zelf bijdragen?
H wat verwachten zij van het gemeentebestuur?
3> Bouw duurzame netwerken om structureel en bij actuele zaken heel snel contact te hebben met
deze partners. Het gebruik van het zgn. randprogramma schiet hiervoor tekort. Ga op zoek naar
een meer gestructureerde vorm van samenwerking met deze partners.
Samenspel met burgers bij inspraak en stadsdeelcommissies
1, Burgers verwachten nogal eens van stadsdeelcommissies dat deze conflicten of discussies
tussen hen en het gemeentebestuur beslechten» Het is wenselijk deze handschoen op goede
wijze op te pakken door een verkenning te starten. Bijvoorbeeld twee raadsleden-rapporteurs
gaan met ambtelijke bijstand kijken wat er aan de hand is en voeren gesprekken. Op basis
hiervan formuleren zij kort en krachtig een voorstel hoe te handelen,
2, Een groter beroep op de burger: 'wat doet u zelf?' is dan de vraag. Wat kunt u in onderling
samenspel goed oppakken en hoe kunnen we daarbij ondersteunen. Het burgerinitiatief verdient
een nieuwe impuls om meer dan nu te ondersteunen dat partijen in de samenleving zelf meer
kunnen doen om vraagstukken op te pakken of problemen op te lossen. Het beschikbaar stellen
van wijkbudgetten kan hier stimulerend werken.
3, De raad en stadsdeelcommissies geven meer dan nu processturing: wat zijn de spelregels
waaronder gemeentebestuur, burgers en partners samenwerken (inclusief onderlinge
samenwerking tussen burgers en partners).

\

4, De opgave is om beter in te spelen op situaties waarbij insprekende burgers alleen pleiten voor
hun eigenbelang ('Niet in mijn voor- en achtertuin - NIVEA*), Dit kan bijvoorbeeld door in een
vroeg stadium debatten te organiseren waarin alle belangen een stem krijgen en politieke
meningen gevormd kunnen worden. Voor burgers wordt dan zichtbaar dat het honoreren van
hun eigen belang ertoe kan leiden dat een andere burger gaat steigeren,
Deze debatten kunnen heel goed plaatsvinden binnen de stadsdeelcommissies - naast of in
plaats van de standaard vergaderwijze, Ook hier kunnen rapporteurs vanuit de raadscommissie
van betekenis zijn,
5. Inspraakprocessen op stadsdeelniveau moeten op goede wijze worden afgerond» inclusief de
verantwoording over het genomen besluit. Voorkomen moet worden dat burgers 'in hoger
beroep' gaan bij de stedelijke commissie of de raad. Als dit namelijk wel gebeurt wordt het
gezag en het bestaansrecht van de stadsdeelcommissie uitgehold,
6. Stadsdeeloverstijgende onderwerpen die de burgers in hun directe woon- en leefomgeving
worden bij voorkeur ook op stadsdeelniveau voorbereid, bijvoorbeeld in gemeenschappelijke
stadsdêëlcommissies of in een aan te wijzen coördinerende stadsdeelcommissie. Met deze
goede voorbereiding op stadsdeelniveau kan op stedelijk niveau besluitvorming plaatsvinden,
Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat een voorstel slechts in één commissie wordt voorbesproken,
7, Bij belangrijke onderwerpen op de politieke agenda (op zowel stedelijk als stadsdeelniveau) ga
je als raad actief de boer op om te verkennen en te kunnen vertolken wat er leeft in de samenleving. Dilemma's en belangenafwegingen die dan al op tafel liggen» worden voorgelegd aan
burgers en partners. Er zouden afspraken gemaakt kunnen worden in de stadsdeelcommissies
om te besluiten één of enkele commissieleden als verkenner in te zetten, en de voorbereidingen
voor de commissiêbehandeling te laten verzorgen,
8. Moderne middelen, werkvormen en media die het college en de ambtelijke organisatie inzetten
om te verkennen wat er leeft in de samenleving worden tevens in dienst gesteld van de volksvertegenwoordiging en zijn niet concurrerend,
9, De schrijvende pers en lokale omroep zijn voor de raad belangrijk om te kunnen verkennen en
vertolken wat er leeft in de samenleving, Met behoud van onafhankelijkheid is het zaak meer en
beter samen te werken. Dit kan bijvoorbeeld ertoe leiden dat de lokale omroep een onderwerp
uitzendt, dat de schrijvende pers hierover een debat organiseert en dat burgers tegelijkertijd via
internet hierop kunnen reageren of eraan kunnen meedoen,
Samenwerking met andere partijen om daarmee ontmoeting en communicatie met burgers te
organiseren, moet verder worden vormgegeven, Bijvoorbeeld de samenwerking met bibliotheek,
horeca, volksuniversiteit, onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Politieke leiding en sturing
i. Het vaststellen van een politieke meerjarenagenda.
2, Stap uit de lichtkring van de collegestukken bij de belangrijkste politieke onderwerpen en
belicht de situatie op basis van eigen waarneming/ interactie of op grond van andere bronnen,
3, Maak de politiek zichtbaar in de raadzaal, Laat zien wat de politieke keuzes zijn en welke
belangen worden gewogen. Agendeer vooraf de politieke keuzevraagstukken en ga met fracties
onderling hierover het debat aan in openbare raadsvergaderingen. Maak deze politieke keuzevraagstukken ook letterlijk zichtbaar voor het publiek, bijvoorbeeld door deze te projecteren op
een scherm, Voer het woord als je veranderingen wilt aanbrengen in voorliggende voorstellen.
Wees scherp op je politieke invloed,
4, Geef het college opdracht dat deze de raad goed faciliteert:
%i de raad komt tijdig in stelling voor politiek relevante onderwerpen;
fe op basis van adequate informatie met alternatieven en de consequenties daarvan
- met evenwichtige aandacht voor zowel de voor- als de nadelen van deze alternatieven;
ta met ondersteuning van de interactie en communicatie hierover ter voorbereiding van
het politieke debat,
5, De onderwerpen en besluiten van de raad op de politieke agenda (inclusief amendementen,
moties en toezeggingen) vormen het hart van de planning en controlcyclus (en daarmee van
de reguliere onderwerpen van het college) en vormen geen apart spoor.
6, Bij politieke sturing staat de integrale planning en controlcyclus centraal. Deze zal worden
aangepast aan het programmatisch werken, in lijn met de besprekingen in de brede werkgroep
Strategisch Sturen met Programma's. Daarbij is het verstandig om de producten uit die cyclus
op een logische wijze en op een geschikt moment aan de raad aan te bieden. De raad geeft het
college opdracht om de planning en controlcyclus te organiseren volgens vier heldere momenten:
t verantwoording over vorig begrotingsjaar: de rekening en het verslag over het voorgaande
vorig jaar (als leermoment voor bijsturing);
ii de kaderstelling op hoofdlijnen voor volgend begrotingsjaar: herijken en vaststellen van de
kaders van de begroting voor het volgende jaar (input hiervoor zijn ondermeer de rekening,
de circulaires van het rijk en de politieke agenda);
li bijsturing lopende begrotingsjaar: bespreken concernrapportage over het eerste deel van het
lopende jaar - met het oog op bijstelling van het lopende jaar;
m vaststelling begroting voor volgend begrotingsjaar: begrotingsbehandeling.
Deze momenten vormen de zwaartepunten in de politieke jaaragenda. Zij markeren vier te
onderscheiden tussenliggende fases, waar de politieke activiteiten meer dan tot nu toe in het teken
staan van een interactieve voorbereiding van het eerstvolgende product in het kader van de cyclus.
Deze voorbereidingsfase is zeer nadrukkelijk naar buiten gericht (burgers, partners, externen),
en dit stelt nieuwe en hoge eisen aan het communicatieproces.

Controleren van het college
i. De raad brengt meer balans in de aandacht voor controle en evaluatie in relatie tot het nemen
van besluiten: 'Besluiten nemen is mooi, besluiten uitvoeren is beter, maar het realiseren van
maatschappelijke effecten is het beste', De raad kiest bij voorkeur, net als bij kaderstelling,
voor focus; niet alles half controleren, maar bewust ervoor kiest om op enkele aspecten goed
te controleren. De raad verbetert de monitoring op uitvoering van genomen raadsbesluiten,
ook van amendementen,
2. Om de controle mogelijk te maken, formuleert de raad (met voorbereiding van het college)
heldere politieke besluiten met (tussentijds) evalueerbare resultaten en maatschappelijke
effecten,
3. De jaarrekening, managementrapportages, rekenkameronderzoeken, beleidsevaluaties en
dergelijke krijgen veel meer aandacht en worden bij voorkeur 10 geagendeerd dat de lessen
hieruit meteen vertaling kunnen krijgen in bijstelling van beleid en uitvoering,
4. Dit geldt in het bijzonder ook voor de jaarverslagen, rapportages vanuit samenwerkingsverbanden waarin het gemeentebestuur participeert.

Tot slot
Goed samenspel en goede persoonlijke verhoudingen in de raad vormen een prima uitvalsbasis om
op het scherpst van de snede politiek te debatteren over de inhoud.
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