
Montferland
Motie: Samen Werken voor de inwoners van Montferland
Agendapunt: Bestuurlijke Situatie Montferland

De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 9 september 2021;
Constaterende dat:
 In januari 2020 de rekenkamercommissie Montferland een rapport ‘Samen Werken voor de 

inwoners van Montferland’ heeft aangeboden aan de gemeenteraad;
 De gemeenteraad op 16 april 2020 11 aanbevelingen uit het rapport heeft overgenomen;
 In juli 2021 de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur geadviseerd heeft dat de 

gemeenteraad de regie bij de uitvoering van de aanbevelingen uit dit rapport in eigen hand 
moet nemen;

Overwegende dat:
 Diverse aanbevelingen uit het rapport ‘Samen Werken voor de inwoners van Montferland’ 

nog altijd actueel zijn;
 De gemeenteraad met het oog op de verkiezingen in 2022 graag nog een stap wil zetten in 

de verbetering van haar eigen functioneren en een verbeterende samenwerking wil zien in 
de raad;

 De gemeenteraad bereid is om zichzelf in de spiegel te kijken om het eigen functioneren te 
verbeteren; 

 Diverse aanbevelingen op verschillende plaatsen reeds uitgevoerd worden, maar een 
totaalbeeld tot op heden ontbreekt;

Draagt zichzelf op:
 Te starten met een proces waarin de aanbevelingen uit het rapport ‘Samen Werken voor de 

inwoners van Montferland’ logisch en in samenhang gevolg krijgen;
 In dit proces de reeds genomen stappen (van onder meer maar niet uitsluitend het traject 

Koersbepaling) te benutten en waar nodig mogelijk te bestendigen;  
 Het proces eind 2021 af te ronden in een tweedaagse sessie met workshops die moeten 

leiden tot input voor het overdrachtsdocument richting de nieuwe gemeenteraad 2022-
2026;

 Uiterlijk in januari 2022 een rapportage op te leveren waarin voor de inwoners van 
Montferland inzichtelijk is gemaakt wat de gemeenteraad heeft ondernomen en welke 
resultaten/afspraken zij heeft gemaakt;

 Tot een verbeterende samenwerking in de raad te komen;
 De regie van dit proces te beleggen bij een delegatie van de raad, niet zijnde 

fractievoorzitters; ondersteunt door een delegatie van het college, de griffier en de 
gemeentesecretaris.
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