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Greep op uw bestuurlijke agenda
De Langetermijnagenda is ontwikkeld voor raadsleden als het instrument om
efficiënt uitvoering te geven aan de kaderstellende, de
volksvertegenwoordigende en controlerende taken. Het biedt een helder
overzicht van de planning van de belangrijkste onderwerpen, moties,
toezeggingen, de planning & controlcyclus, schriftelijke vragen,
bijeenkomsten, etc. De raad bepaalt zelf welke soorten bestuurlijke
onderwerpen worden opgenomen in de Langetermijnagenda.

www.langetermijnagenda.nl

Hoofdtaken van de raad beter uitvoeren
De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken: het stellen van kaders, de inwoners vertegenwoordigen
en het dagelijks bestuur controleren. De Langetermijnagenda is ontwikkeld om u nog beter in
staat te stellen deze hoofdtaken goed uit te voeren. Kiezen voor de Langetermijnagenda is ook
kiezen voor transparantie. Eén centrale plek waar alle stakeholders kunnen zien waar het om
draait en wat de stand van zaken is.

Greep op de agenda
Met het overzicht van de belangrijkst thema’s en onderwerpen kunt u meer invloed uitoefenen op de planning
en de wijze waarop u betrokken wilt worden. Via de
Langetermijnagenda wordt u goed op de hoogte
gehouden van de stand van zaken. U kunt per
onderwerp de bijbehorende planning en het dossier
inzien.

Anita van Meerveld-Hop,
Griffier gemeente Ermelo

“We hadden altijd een lange statische
agendalijst die als ’Black box’ werd

Controleren
U kunt het college controleren op de planning en de
voortgang bewaken. Het college kan tijdig worden
gevraagd u te informeren over een bepaald onderwerp.
Overzicht - overal en altijd actueel
De Langetermijnagenda is een webapplicatie en is
daarmee voor u als gebruiker rechtstreeks toegankelijk
op internet. Elke gemeente heeft een eigen
internetadres.

gezien. Met de Langetermijnagenda
van Thorbecke kwam hier eindelijk

Gebruiksvriendelijk
De applicatie is bijzonder gebruiksvriendelijk en heeft
een mooie heldere en overzichtelijke lay-out.

verandering in. Het is een prachtig
systeem dat alle belangrijke
onderwerpen duidelijk in beeld brengt.
En dat zorgt voor inzicht én
transparantie. Niet alleen voor de raad,
maar ook voor het college en de
ambtelijke organisatie.”

Functies in de Langetermijnagenda
 Views: overzichten van de planning van de door u
bepaalde bestuurlijke onderwerpen zoals moties,
toezeggingen, de planning & controlcyclus, schriftelijke vragen, bijeenkomsten, achtergrondinformatie
en dossiers van de betreffende onderdelen.
 Selecteren: uitgebreide selectiemogelijkheden op
bijvoorbeeld partij, programma, periode en
portefeuillehouder.
 Buttons: geven aan of een onderwerp is afgedaan
(groen), de planning overschrijdt (rood) of nieuw is
ingevoerd (blauw).
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