Opzet ‘VANG-support’
Afhankelijk van de vraag en de context wordt op basis van een intakegesprek met de gemeente een
‘maatwerk’ traject vormgegeven. In dit maatwerktraject kunnen zowel de VANG-adviseurs, experts
van RWS en NVRD, andere gemeenten als adviesbureaus (VANG-support) worden ingezet. Bij de
ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de beschikbare VANG-tools zoals bijvoorbeeld het
doorreken van scenario’s. De trajecten zijn gericht op zowel het creëren van draagvlak als op
beleidsontwikkeling en de implementatie van nieuw beleid.
Om wat overzicht te creëren in de grote verscheidenheid aan ondersteuningsmogelijkheden die
worden aangeboden zijn ze hieronder, per fase van de beleidsvorming, schematisch weergegeven.
NB. Het onderscheid tussen de verschillende fasen zal in de praktijk veel minder duidelijk zijn dan deze
schematische weergave suggereert.
-

Fase 1: De gemeente wil ambities/visie formuleren voor afval- en grondstoffenbeleid
Fase 2: De gemeente wil zich oriënteren op de mogelijkheden die er zijn
Fase 3: De gemeente wil een beleidsplan opstellen
Fase 4: De gemeente wil het nieuwe beleid implementeren en uitvoeren.

Fase 1: Formuleren van ambities/visie
Doel

Het vaststellen van de ambities op het vlak van het gemeentelijk afvalbeheer
door de gemeenteraad

Resultaat

-

Ambtelijke ambitie achterhalen
Bestuurlijke ambitie (portefeuillehouder/college) achterhalen
Collegevoorstel ambitie afval- en grondstoffenbeheer
Raadsvoorstel ambitie afval- en grondstoffenbeheer

Mogelijke
ondersteuning

-

Oriënterend gesprek ambtelijk
Oriënterend gesprek met bestuurder(s)
Voorbeelden visie-/strategie-/ambitiedocumenten andere gemeenten
Opzet, input, meelezen visiedocument
Inzet van een adviesbureau voor 32 uur (4 dagen)*

Fase 2: Oriëntatiefase
Doel

Beeldvorming wensen en draagvlak mogelijke ingrepen in het afvalbeleid

Resultaat

-

Huidige stand van zaken inzichtelijk krijgen
Raadsinformatieavond organiseren met externe expert
Input ophalen en draagvlak genereren door middel van bewonersavond

Mogelijke
ondersteuning

-

Oriënterend gesprek ambtelijk
Oriënterend gesprek met bestuurder(s)
Voorbereiding/opzet raadsinformatieavond en bewonersavond
Presentatie en vraagbaak tijdens raadsinformatieavond
Proces richting beleidsplan inrichten
Organisatie workshop richtingen afvalbeleid (intern of in regio)
Resultaten andere (vergelijkbare) gemeenten verzamelen en duiden
Koppelen aan andere experts bij NVRD, RWS of elders in de sector
Begeleiding bij de inzet van beschikbare VANG-tools

-

Inzet van een adviesbureau voor 32 uur (4 dagen)*

Fase 3: Opstellen nieuw beleid
Doel

Vaststelling beleidsplan door de gemeenteraad

Resultaat

-

Vaststellen tijdsplanning nieuw beleid
Opzet beleidsplan maken
Beleidsplan invullen, benodigde informatie verzamelen
Collegevoorstel beleidsplan
Raadsvoorstel beleidsplan

Mogelijke
ondersteuning

-

Oriënterend gesprek ambtelijk
Beleidsplannen vergelijkbare gemeenten verzamelen ter inspiratie
Hulp bij opzetten beleidsplan
Tegenlezen/input beleidsplan
Koppelen aan andere experts bij NVRD, RWS of elders in de sector
Begeleiding bij de inzet van beschikbare VANG-tools
Inzet van een adviesbureau voor 32 uur (4 dagen)*

Fase 4 Implementatie nieuw beleid
Doel

Inzicht in proces van implementatie

Resultaat

-

Inventarisatie/groslijst: wat moet er allemaal gebeuren
Opstellen projectplan inclusief planning
Samenstellen projectteam
Uitvoering

Mogelijke
ondersteuning

-

Begeleiding bij inrichten implementatieproces
Koppelen aan andere experts bij NVRD, RWS of elders in de sector
Ondersteuning/vraagbak bij (onverwachte) hick-ups
Inzet van een adviesbureau voor 32 uur (4 dagen)*

* Of de inzet van een adviesbureau wenselijk/nuttig is wordt gedurende het traject gezamenlijk
bepaald.

