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Groningen, 13 juli 2011 
 
Aan de Raad, 
 
Het afgelopen jaar heeft de Commissie Cultuurverandering gewerkt aan aanbevelingen om de 
rollen van de raad en die van het college beter uit de verf te laten komen. Parallel hieraan is de 
rapportage van bevindingen geschreven. Deze rapportage hebt u vastgesteld in uw 
vergadering van 27 april jl. De rapportage van bevindingen van bevindingen is besproken in 
de werkconferentie van uw raad van 24 mei jl. Het verslag van deze werkconferentie treft u 
als bijlage aan. De aanbevelingen voorvloeiend uit het werk van de Commissie 
Cultuurverandering, de rapportage van bevindingen en van de werkconferentie van uw raad 
komen in grote mate met elkaar overeen of liggen in elkaars verlengde. Daarom zijn alle 
aanbevelingen geïntegreerd in één overzicht, dat u eveneens als bijlage aantreft.  
De Commissie Cultuurverandering heeft e.e.a. in haar vergadering van 13 juli 2011 
besproken. Daarbij heeft de commissie de kwaliteit en de volledigheid van het overzicht 
besproken. Op basis van de bespreking komt de Commissie Cultuur Verandering tot het 
volgende advies: 

1. Stel niet teveel prioriteiten, maar maak duidelijke keuzes 
2. Overweeg in de aangekondigde notitie nadrukkelijk of het werken aan een strategische 

visie de daarmee gepaard gaande inspanningen waard is 
3. Werk de rol van het presidium als agendacommissie nader uit (ook in relatie tot het 

commissievoorzittersoverleg) en overweeg of nu bij andere gremia ondergebrachte 
activiteiten ook daar kunnen worden belegd 

4. Laat het college haast maken met de invoering van het zgn. Gronings A4-tje 
 
Wij stellen uw raad voor om te besluiten 
 

I. met inachtneming van het advies van de Commissie Cultuurverandering bijgaand 
overzicht vast te stellen en  

II. de Commissie Cultuurverandering het voorstel over de te stellen prioriteiten en 
planning te laten voorbereiden.  

 
Het Presidium, 
 
 
 
De voorzitter,      de griffier. 
 


