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Wij stellen voor:

de Verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de raadscommissie van 
Hillegom 2016 vast te stellen.

Inleiding
Het presidium besloot op 30 april dit jaar tot een gewijzigde werkwijze voor de 
raadscommissie, waardoor de vragentermijn in de commissie kwam te vervallen. Na 
enkele maanden op deze manier vergaderd te hebben, is het presidium van oordeel dat 
de nieuwe aanpak moet worden voortgezet. Wij stellen daarom voor de nieuwe werkwijze 
vast te leggen in de verordening op de raadscommissie.

Bestaand kader en context
- Art. 82, eerste lid, Gemeentewet
- Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016, inclusief 1e wijziging

Beoogd effect
Een verordening die aansluit bij de nieuwe werkwijze in de raadscommissie.

Argumenten
1. De vergaderstructuur van de commissie wordt eenvoudiger en duidelijker
Bij de oude werkwijze in de raadscommissie verliep het vaststellen van de 
commissieagenda in feite in twee stappen. Eerst stelde de commissie de agenda van die 
avond vast, maar later, bij de behandeling van bespreekstukken, werd pas echt besloten 
of de voorstellen politiek behandeld gingen worden. Dat was verwarrend. Het werd 
veroorzaakt doordat de commissieleden in de eerste spreektermijn nog technische vragen 
konden stellen over een voorstel. Pas nadat het stellen van technische vragen was 
afgesloten kon beoordeeld worden er voldoende informatie was om een voorstel politiek 
te behandelen.
Het is duidelijker als alle technische vragen vóór de vergadering gesteld en beantwoord 
zijn. Dan kan de commissie in één keer haar agenda vaststellen.



2. Het debat in de raadscommissie wordt door de wijziging bevorderd
Het voeren van een goed politiek debat gaat niet vanzelf. Er is oefening nodig om een 
goede debatvaardigheid te verwerven. Dit gaat beter naarmate de afspraken duidelijker 
zijn en het aantal opties voor wat er op welk moment aan inbreng geleverd kan worden 
beperkt is. Het schrappen van de technische vragen uit de commissie bevordert zo de 
kwaliteit van het debat. Bovendien behielden commissieleden voorheen nog wel eens hun 
mening voor, omdat ze in de eerste termijn nieuwe technische informatie hadden 
ontvangen die ze nog niet in de fractie hadden kunnen bespreken. Met de nieuwe 
werkwijze hebben ze die informatie eerder en kunnen ze in de commissie direct aan het 
debat deelnemen.
3. De commissievergaderingen worden interessanter voor het publiek
Publieke belangstelling is van grote waarde voor de raad en de raadscommissie. 
Belangstellende inwoners zitten meestal niet te wachten op een veelheid aan technische 
(detail)informatie. Door dit uit de commissie te weren wordt het interessanter voor het 
publiek om het debat te volgen.
4. De rol van het college wordt duidelijker
In de meeste gevallen is het college de indiener van de voorstellen die de raadscommissie 
bespreekt. De rol van het college wordt duidelijker doordat de indiener van een voorstel 
een eigen spreektermijn krijgt, aansluitend aan de eerste termijn van de commissie. 
Daarnaast blijft de mogelijkheid aanwezig dat de voorzitter de indiener van een voorstel 
tussentijds het woord geeft als er bij commissieleden een kennelijk misverstand over het 
voorstel bestaat.

Kanttekeningen
Commissieleden zullen mogelijk eerder dan voorheen met hun voorbereiding moeten 
beginnen.

Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Aanpak, uitvoering en participatie
De Verordening treedt in werking de dag nadat hij is bekendgemaakt.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel is alleen voor de raad van Hillegom.

Urgentie
Geen, maar het is wel wenselijk de verordening en de gehanteerde werkwijze zo snel 
mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen.

Evaluatie
Het presidium, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, houdt steeds de vinger aan de 
pols als het gaat om de werkwijze van de raad en de raadscommissie.

Bijlagen en achtergrondinformatie
- Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016, inclusief 1e wijziging
- Was-Wordt-overzicht van de voorgestelde wijzigingen

namens het presidium, 

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan, Dhr. A. van Erk,
secretaris voorzitter



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het presidium van 12 november 2020 met als onderwerp 
2e wijziging van de Verordening op de raadscommissie 2016,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op 
- art. 82, eerste lid, Gemeentewet
- Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016, inclusief 1e wijziging,

besluit vast te stellen de 

Verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de raadscommissie 
van Hillegom 2016

Artikel I Wijziging verordening
a. Artikel 15 Spreekregels en advisering, lid 4 t/m 6, wordt gewijzigd in:

4. In de eerste spreektermijn benoemen de commissieleden wat hun fractie ziet als 
plus- en minpunten van een onderhavig voorstel (opzetronde van het debat). 

5. Na de eerste termijn van de commissie krijgt de indiener van het voorstel de 
gelegenheid te reageren op de ingebrachte argumenten.

6. In de tweede termijn reageren de commissieleden op de argumenten van de 
andere fracties en van de indiener van het voorstel (verweerronde van het 
debat).

7. Interrupties ter verduidelijking van de mening van de spreker zijn in beginsel 
toegestaan, zowel in de termijnen van de commissie als in de spreektermijn van 
de indiener van het voorstel.

8. De voorzitter kan de indiener van het voorstel buiten diens spreektermijn het 
woord geven als hij meent dat dit voor een goed begrip van het voorstel nodig is.

b. Artikel 15 lid 7 wordt hernummerd naar 9.

Artikel ll Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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