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Toelichtinq:
ln het GS/verslag van 19 maart 2013 wordt melding gemaakt dat GS heeft besloten inspiratiebijeenkomsten te
organiseren en hiervoor een externe voorzitter aan te trekken.

1. Ontbreekt het GS aan inspiratie? Zo ja, dan weet de PW nog wel enkele inspiratiebronnen zoals daar
zijn; asbestdebacle, Hart van de Heuvelrug, gezondheidsaspecten in verband met windmolens,
jeugdzorg etc.

Antwoord:
Wij hebben diverse actuele onderuverpen op de agenda staan waar wij dagelijks mee bezig zijn. Wij
hebben echter ook de behoefte om af en toe gezamenlijk los te komen van deze dagelijkse actualiteit
en naar de langere termijn te kijken. Hiervoor gebruiken wij de inspiratiebijeenkomsten. De gekozen
aanpak biedt de mogelijkheid om belangrijke thema's, zoals waterveiligheid, regionale aanpak
kantorenleegstand en beter benutten bestaande infrastructuur gezamenlijk uit te diepen en hierbij de
reflectie van inspirators van buiten mee te nemen. De inspiratiebijeenkomsten dragen daarmee bij aan
de ontwikkeling van een gezamenlijke koers rondom een thema uit het coalitieakkoord.

2. Bent u het met de PW eens dat een externe voozitter een compleet overbodig element is, zo nee
waarom niet?

Antwoord:
Nee, dat zijn wij niet met u eens. We willen de inspiratiebijeenkomsten namelijk meer laten zijn dan
een GS-vergadering. De directie en de bij het thema betrokken inhoudelijk strate(e)g(en) zijn dan ook
nadrukkelijk uitgenodigd om mee te discussiëren. Dat is reden om op zoek te gaan naar een andere
voozitter buiten de reeds aanwezigen.

3. Als er bíj het gezelschap dat de inspiratiebijeenkomsten bijwoont niet iemand is die de rol van
voozitter op zich kan nemen geven de deelnemers hiermee geen brevet van onvermogen af? Zo nee
waarom niet? Men moet er toch van uit kunnen gaan dat leden van GS sociale vaardigheidstrainingen
waaronder vergadertechnieken hebben gevolgd?
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Antwoord:
Het College van GS en de andere genodigden zijn zeer wel in staat om de bijeenkomst zelf voor te
zitten. Wij willen echter graag bereiken dat alle genodigden een vrije rol kunnen spelen. Om die reden
zoeken wij een voorzitter buiten de genodigden. Daarbij zoeken we iemand van buiten die een
strategische blik naar binnen brengt.

4. ls er in de ambtelijke organisatie een medewerker die de capaciteiten heeft om deze
inspiratiebijeenkomsten voor te zitten? Zo nee, graag een duidelijke toelichting over hoe dit mogelijk is

Antwoord:
Tot op heden is er een voorzitter geweest uit de ambtelijke organisatie, maar deze heeft dan niet de
kans om zelf mee te discussiëren. We zoeken nu een voorzitter die deze rol voor de komende zes
keer gaat vervullen en daarnaast de relatie legt met en een rol vervult in de veranderopgave van de
organisatie. Hiervoor kan een andere voozitter uit de organisatie worden aangetrokken of deze rol kan
aan een externe voorzitter opdragen worden.

5. Wat levert de burger deze inspiratiebijeenkomsten op en waarom zijn daarvoor inspiratiebijeenkomsten
voor nodig?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 1

6. Wat kost het aantrekken van een externe voorzitter?

Antwoord:
De veruvachting is dat het voorzitten van de inspiratiebijeenkomsten een dag per bjieenkomst kost,
namelijk dagdeel voorzitten en en dagdeel voorbereiden. Wij kunnen op dit moment nog niet precies
aangeven wat de kosten zijn, omdat wij nog geen externe voorzitter hebben aangetrokken. De kosten

budget gedekt.

rde Staten van Utrecht,

Voozitter
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