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Nr. BW-10-00995 

Rcie M&B 25-01-2010 

 Griffie 3. B&W / Raad\995 Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel 

Voorstel voor de vergadering van de raad van: 11-02-2010 

    

Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer: 12 

 

OndOndOndOnderwerp: erwerp: erwerp: erwerp:     

Een nieuwe weg naar een raadsbesluit 

 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

met ingang van de nieuwe raadsperiode de vergaderstructuur te hanteren die wordt 

beschreven in de notitie “Een nieuwe weg naar een raadsbesluit” en de 

uitwerkingsnotitie daarvan. 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

De huidige vergaderstructuur, zoals o.a. vastgelegd in het Reglement van orde van de 

raad en de Verordening op de raadscommissies 

Doelstelling:Doelstelling:Doelstelling:Doelstelling:    

Voldoen aan de wens van de raad om tot een betere vergaderstructuur te komen    

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In april 2009 namen raads- en collegeleden en ambtelijk medewerkers deel aan de 

Quick Scan Lokaal Bestuur. Op 8 juli zijn de resultaten daarvan met elkaar besproken. 

Daarbij zijn diverse verbeteringen geopperd voor de vergaderstructuur en – cultuur 

en voor persoonlijke vaardigheden. 

De agendacommissie heeft op 19 augustus besloten voor de drie belangrijkste 

structuurpunten verbeteringen door te willen voeren. Dit betrof: 

• Wijzig commissiestelsel (bijvoorbeeld politieke markt); 

• Breid inspreekrecht uit (meer dialoog) inclusief niet-geagendeerde items; 

• Vervang vraag-antwoord (e-mail) tussen raads(commissie)leden en collegeleden 

door gesprek. 

 

De griffie heeft een voorstel voor verandering voorbereid in haar notitie “Een nieuwe 

weg naar een raadsbesluit”. Daarin is het besluitvormingsproces onderverdeeld in 

drie fasen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Samengevat stelde de 

notitie het volgende voor: 

1. De Beeldvorming over relatief eenvoudige voorstellen gebeurt thuis en in de 

fractie. 

2. Technische vragen kunnen in een (telefonisch) gesprek en per e-mail worden 

gesteld aan het college, de griffie en de behandelend ambtenaar. 
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3. De Beeldvorming over complexe voorstellen gebeurt bovendien in 

informatiebijeenkomsten. Hierbij kunnen ook inwoners, bedrijven en/of 

maatschappelijke instellingen betrokken worden. 

4. Inbreng van burgers is bovendien mogelijk in het fractiespreekuur dat op verzoek 

gehouden wordt. 

5. De Oordeelsvorming vindt plaats in een voorronde van de raad, waarin alle 

argumenten voor en tegen worden gewisseld. 

6. De Besluitvorming vindt plaats in de raad, direct na de voorronde of tijdens de 

eerstvolgende raadsbijeenkomst. 

 

Op 9 december schaarde de agendacommissie zich in grote lijnen achter deze 

voorstellen. De griffie heeft de voorstellen uitgewerkt tot een concrete planning, 

rekening houdend met de in de agendacommissie gemaakte opmerkingen. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1. Wijzig commissiestelsel 

- In de voorgestelde vergaderstructuur zijn de drie besluitvormingsfasen duidelijk 

gekoppeld aan een eigen plaats en tijd. 

- De vele technische vragen zijn uit de vergadertijd gehaald. In plaats daarvan is er 

meer tijd voor het uitwisselen van politieke standpunten in de voorrondes. Per 

onderwerp kunnen daaraan twee leden per fractie deelnemen. Dit kunnen 

raadsleden zijn, maar ook burgerleden die dan namens de raadsfractie spreken. 

- In informatiebijeenkomsten krijgen het college, maar ook inwoners, bedrijven 

en/of maatschappelijke instellingen, meer ruimte om hun visie op een onderwerp 

te geven. 

 

2. Spreekrecht 

- Tijdens het fractiespreekuur is een echte dialoog mogelijk tussen burgers en “de 

politiek”. Raads- en commissieleden kunnen de inbreng van de burger in hun 

fractie bespreken voordat ze er een standpunt over moeten innemen. De fracties 

kunnen aan het begin van de raadsperiode zelf bepalen op welke avonden men 

zich kan aanmelden voor het fractiespreekuur. 

- Bij informatiebijeenkomsten zal er ook voor burgers gelegenheid zijn om hun 

inbreng te leveren. 

- Hoewel het spreekrecht tijdens raadsvergaderingen eigenlijk te laat is om nog 

invloed op de besluitvorming te kunnen hebben, is het gehandhaafd om burgers 

niet de mogelijkheid te ontnemen om de gehele gemeenteraad toe te spreken. 

 

3. Beantwoording van technische vragen 

- Door direct contact tussen raads(commissie)lid en behandelend ambtenaar 

verloopt de informatieverstrekking beter en efficiënter. Bij complexe zaken biedt 

de informatiebijeenkomst aan alle partijen de ruimte om vragen beantwoord te 

krijgen zonder de communicatiestoringen die e-mail nogal eens meebrengt. 
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Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

De variabele kosten zitten in de audio-verslaglegging en de presentiegelden voor 

burgerleden. Het totale aantal vergaderavonden neemt af en daarmee de kosten voor 

verslaglegging. Afhankelijk van het aantal burgerleden dat fracties in de nieuwe 

raadsperiode laten benoemen kunnen de kosten van de presentievergoedingen 

wijzigen. De voorgestelde structuurwijziging is daarmee naar verwachting binnen de 

begroting uitvoerbaar.    

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Het is wenselijk om een wijziging in vergaderstructuur door te voeren aan het begin 

van een nieuwe raadsperiode. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Een structuurverandering was één van de drie punten die naar aanleiding van de 

Quick Scan Lokaal Bestuur als verbeterpunt naar voren kwam. De andere twee zijn 

vergadercultuur en persoonlijke vaardigheden. Zij zullen ook bij de nieuwe raad, die 

in maart aantreedt, aandacht moeten krijgen om met een nieuwe vergaderstructuur 

tot een optimaal resultaat te leiden. 

 

 

Namens de Agendacommissie, 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  ir. D. Wiebes  

griffier voorzitter 

 
 

 

 

 

 

 


