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Sinds r januari zo16 is er een nieuwe adviesstructuur voor de (college-)adviescommissies.
Aanleiding hiervoor is de in de vorige raad en collegeperiode ingezette heroriëntatie ten aanzien
van de inrulling van de commissies. Wij hebben deze heroriëntatie voortgezet vanuit de lijn in
het Coalitieakkoord dat de samenleving zelf aan zet is en steeds een belangrijkere rol krijgt bij de
ontwikkeling en uitvoering van beleid. In de nieuwe structuur zijn de adviescommissies er voor
uw raad, het college, de ambtelijke organisatie én de inwoners van Oegstgeest.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op ro maart zoró heeft de portefeuillehouder
toegezegd om na eenjaar de nieuwe structuur te evalueren. Daartoe is in het voorjaar van zoLT
een tussenevaluatie gedaan m.b.t. de nieuwe adviesstructuur en -functie van de
adviescommissies. De tussenevaluatie treft u hierbij aan.
Er is gekozen voor de term 'tussenevaluatie', omdat het een ontwikkeltraject is, dat een langere
looptijd kent. Een jaar na invoering van de nieuwe structuur is een goed moment om terug én
vooruit te kijken. Er zijn gesprekken gevoerd met de voorzitters van de adviescommissies, de
contactambtenaren en betrokken portefeuillehouders. De tussenevaluatie is opgesteld door het
team Bestuur & Strategie, waarvan één adviseur een coördinerende rol in dit traject vervult. De
tussenevaluatie geeft een schets wat de resultaten tot nu toe zijn. Tevens worden aanbevelingen
gedaan voor het vervolg van dit ontwikkeltraject.

Binnen de nieuwe adviesstructuur zijn en worden stappen gezel.Zowel de voorzitters van de
adviescommissies als de contactambtenaren en betrokken portefeuillehouders ervaren dat de
nieuwe structuur een ontwikkeltraject is, dat tijd nodig heeft. De tussenevaluatie geeft geen
aanleiding om de ingezette koers nu te wijzigen. Wij zetten de ingezette lijn het komende jaar
voort en blijven de adviescommissies faciliteren bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe
structuur en adviesfunctie. De adviescommissies zijn daarbij zelfstandig aanzet; de gemeente
ondersteunt en faciliteert waar nodig en gewenst. De komende periode spelen er diverse
onderwerpen waarbij de kennis, ervaring en expertise van de adviescommissies
domeinoverstijgend kan worden benut, zoals de Omgevingswet en'Dementiewiendelijk
Oegstgeest'. Ook kunnen de adviescommissies - met ondersteuning vanuit de gemeente - het
online platform'Adviseer ons' verder ontwikkelen.
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