
Notitie werkwijze raad en raadscommissies, okt. 2009 
 

NOTITIE  EEN NIEUWE WEG NAAR EEN RAADSBESLUIT 
 

1. Inleiding 
Op initiatief van de griffie namen raads- en collegeleden en ambtelijk medewerkers in 
april 2009 deel aan de Quick Scan Lokaal Bestuur (hierna te noemen QSLB). Dit 
instrument is door het Actieprogramma Lokaal Bestuur ontwikkeld om de eigen 
bestuurscultuur en interne samenwerking te analyseren. Je kunt ermee signaleren waar 
kansen en knelpunten liggen. De belangrijkste conclusies uit de gehouden QSLB zijn 
door de griffier op een rij gezet (zie bijlage 1). 
 
Op 8 juli hebben raads-, commissie- en collegeleden en ambtelijk medewerkers de 
resultaten van de QSLB besproken onder leiding van de regioconsulent Zuid-Holland van 
het Actieprogramma Lokaal Bestuur. De discussie concentreerde zich rond drie thema’s 
die uit de resultaten naar voren kwamen:  
1. De rol van de raad bij burgerparticipatie. 
2. Informatieverstrekking door het college aan de raad. 
3. (Gebrek aan) politieke discussie binnen de raad en tussen raad en college. 
 
De aanwezigen bespraken deze thema’s en droegen verbeterpunten aan. Aan het eind 
van de bespreking en inventarisatie van verbeterpunten gaf elke deelnemer met stickers 
aan welke drie punten voor hem of haar prioriteit hebben. De hoogste prioriteit kregen 
acht verbeterpunten, die te splitsen zijn in structuur- en cultuur-/vaardigheids-punten. 
 
Structuurpunten: 
 Wijzig commissiestelsel (b.v. politieke markt) 
 Breid inspreekrecht uit (meer dialoog) incl. niet-geagendeerde items 
 Vervang vraag-antwoord (e-mail) door gesprek 
 
Cultuur-/vaardigheidspunten: 
 Hoofdlijnen of details? Communiceer de boodschap helder. 
 Ga als voorstander van collegevoorstel wel debat aan met tegenstanders 
 Train je in debattechniek 
 Beperk tijdverlies door detailvragen 
 Geef meer prioriteit aan volksvertegenwoordigende rol 
 
Deze top-8 is op 19 augustus bevestigd door de agendacommissie. Zij stelde daarbij 
vast dat de cultuurpunten weliswaar ieders blijvende aandacht vragen, maar niets 
nieuws zijn. De drie structuurpunten wilde de agendacommissie aangrijpen om nog voor 
de nieuwe raadsperiode verbeteringen door te voeren. 
 
Deze notitie van de griffie biedt suggesties voor invulling van de drie structuur-
verbeterpunten. 
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2. Verbeterpunt Wijzig commissiestelsel 

2.1 Wat moet er verbeteren? 
Dit punt is zo algemeen geformuleerd dat het van belang is om eerst na te gaan welke 
aspecten van het huidige commissiestelsel verbetering behoeven. 
Een aantal aspecten komt naar voren uit de resultaten van de QSLB en uit de totale lijst 
verbeterpunten die op 8 juli zijn genoemd.  
 
a De manier waarop het besluitvormingsproces is verdeeld over thuis-commissie-

raad leidt tot onduidelijkheden en wordt als gekunsteld ervaren 
We zien nu dat sommige commissieleden volledig geïnformeerd en met een voorlopig 
standpunt naar de commissie komen, terwijl anderen pas in de commissie beginnen met 
zich een beeld te vormen van een voorliggend voorstel. Dit komt mede doordat in de 
commissies nog technische vragen gesteld kunnen worden. Die verschillende insteek 
geeft over en weer irritaties. Er bestaat ook nog altijd misverstand over wat in de 
commissies wel en niet mag of moet (alleen technisch of toch ook politiek). Mede 
daardoor lukt het voorzitters lang niet altijd om aan het eind van de 
commissiebehandeling van alle fracties voorlopige standpunten te verkrijgen. Daarmee 
voldoen de commissies niet geheel aan de functie die ze zouden moeten hebben.  
 
b In de commissies richten de commissieleden zich in plaats van op elkaar, vooral 

op het college. 
Dit wordt in de hand gewerkt door de huidige eerste termijn in de commissies. Er 
worden technische vragen gesteld aan de collegeleden. Daardoor raakt de commissie 
gericht naar het college. Het lukt dan niet of nauwelijks meer om daar in de tweede 
termijn van af te stappen en zich tot de andere commissieleden te richten. 
 
c De vele (detail)vragen in de commissies 
Deze worden door een groot deel van de commissieleden als tijdverspilling gezien en 
zijn niet altijd interessant voor pers en publiek. Fracties die hun best doen om meer op 
hoofdlijnen te sturen, zien die hoofdlijnen ondersneeuwen door vele detailvragen van 
andere fracties. En dat geeft ergernis. Sommigen lijken het stellen van veel vragen te 
zien als manier om te tonen (ook naar pers, publiek en achterban) dat ze een onderwerp 
belangrijk vinden. Maar waar het echt om gaat, is niet het stellen van veel vragen maar 
het vormen van een goed gefundeerd oordeel. 
 
d Collegeleden hebben soms het gevoel “hun ei niet kwijt te kunnen” in commissies 

en raad. 
Beantwoording van vragen per e-mail is efficiënt, maar biedt vrijwel geen ruimte om 
enthousiasme of visie over te dragen. Bij de beantwoording van vragen in de commissies 
worden de collegeleden soms gemaand het kort te houden en voor presentaties wordt 
als regel slechts tien minuten uitgetrokken. Collegeleden zijn hierdoor beperkt in hun 
mogelijkheden om hun visie naar de raad goed over het voetlicht te brengen. 
 
e Tweede termijn commissies komt vaak niet uit de verf 
In de huidige opzet is het de bedoeling dat fracties in de tweede termijn van de 
commissies hun voorlopig standpunt geven. Daarmee moet duidelijk worden welke 
discussiepunten er voor de raad liggen. Maar veel commissieleden vinden het moeilijk 
om, zonder nader overleg met de fractie, een voorlopig standpunt te formuleren nadat 
ze zojuist nog nieuwe informatie verkregen hebben. 
Als in de commissie vragen gesteld worden, die niet direct beantwoord kunnen worden, 
maar waarbij het antwoord wel wezenlijk is voor het oordeel van een fractie, is het 
bepalen van een voorlopig standpunt ook moeilijk.  
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2.2 De weg naar een raadsbesluit 
Voor ik een verbetervoorstel neerleg, wil ik eerst enkele algemene opmerkingen maken 
over de weg naar een raadsbesluit. Een besluitvormingsproces kan worden 
onderverdeeld in drie fasen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB). In 
debatterminologie spreekt men van voorbereiding, opzet en verweer, besluit. 
Beeldvorming betreft het afbakenen van het vraagstuk en inzicht krijgen in het probleem 
en de oplossingsmogelijkheden. Oordeelsvorming betreft het formuleren van een 
politiek standpunt op grond van gewogen argumenten. Daarbij toets je de kracht van je 
eigen en andermans argumenten. Besluitvorming tenslotte betreft het formuleren van 
een meerderheids- of unaniem standpunt. 
Bij de huidige werkwijze lopen deze fasen niet parallel met plaats en tijd (zie bijlage 3). 
Beeldvorming vindt nu plaats zowel thuis en in de fractie als in de commissies (eerste 
termijn). Oordeelsvorming vindt plaats in de commissies (tweede termijn) en in de raad. 
Dit is mijns inziens ook een reden waarom de huidige werkwijze als gekunsteld wordt 
ervaren en voor menigeen nog altijd zo lastig uitvoerbaar blijkt. Een nieuwe werkwijze 
zou de drie besluitvormingsfasen duidelijk moeten koppelen aan een eigen plaats en 
tijd. 
 

2.3 Hoe kan het verbeteren? 
In dit voorstel volg ik het besluitvormingsproces langs de lijn Beeldvorming –
Oordeelsvorming - Besluitvorming. De hierna geschetste aanpak komt tegemoet aan de 
eerder beschreven problemen. Het is een vergaderstructuur die inmiddels bij 
verschillende gemeenten gehanteerd wordt en daar veelal goed bevalt (zie ook de 
nadere informatiebronnen 1 en 2). 
 
a Beeldvorming 
Bij relatief eenvoudige voorstellen vindt de beeldvorming thuis en in de fractie plaats. 
Dat betekent het voorstel lezen en thuis of in de fractie antwoorden vinden op 
technische vragen. Daarvoor kun je terecht bij fractiegenoten, de griffie, collegeleden en 
ambtelijk medewerkers. 
Bij grotere, ingewikkeldere onderwerpen worden hiervoor raadsinformatiebijeenkomsten 
belegd. Die kunnen ook een aansprekender naam krijgen als “raadsplein” of 
“rondetafelgesprek”. Het gaat daarbij om het verkrijgen van informatie, waarbij ook 
inbreng van inwoners, bedrijven en/of maatschappelijke instellingen mogelijk is. Tijdens 
een raadsinformatiebijeenkomst heeft het college de gelegenheid zijn visie op een 
bepaald onderwerp wat breder neer te zetten. Er zullen natuurlijk regels voor het 
verloop ervan moeten worden gesteld, maar die zullen niet zo strikt zijn als de vaste 
spreektermijnen in de huidige commissies. 
De bedoeling is dat je aan het eind van deze fase snapt wat het voorstel inhoudt, wat de 
consequenties ervan zijn en welke alternatieven er misschien bestaan. 
 
b Oordeelsvorming 
De oordeelsvorming vindt plaats in een voorronde van de raad. Ook hiervoor zijn 
creatieve benamingen denkbaar, maar voorlopig noem ik het voorronde. De spelregels 
hier zijn vergelijkbaar met die van de raad of commissie van nu. Hierin geven de fracties 
hun argumenten voor of tegen een voorstel en heeft ook het college de ruimte om zijn 
argumenten toe te lichten. Er worden geen technische vragen meer gesteld. 
De bedoeling is dat je aan het eind van deze fase een standpunt over het voorstel hebt 
gevormd en weet wat de andere fracties ervan vinden. Je kunt nu bepalen of het 
wenselijk is een amendement of motie voor te bereiden en welke andere fracties je 
daarbij zou kunnen betrekken. 
 
c Besluitvorming 
De besluitvorming vindt plaats in de raad. Dit kan direct na de voorronde zijn, als de 
fracties geen behoefte hebben aan tussentijds overleg. Maar als fracties bijvoorbeeld 
amendementen of moties willen voorbereiden, vindt de besluitvorming over het 
betreffende onderwerp pas plaats tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Omdat de 
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uitwisseling van standpunten al in de voorronde heeft plaatsgevonden, kan de 
raadsvergadering kort maar krachtig zijn. 
 

3. Verbeterpunt Breid inspreekrecht uit (meer dialoog) 

3.1 Wat moet er verbeteren? 
Het spreekrecht in zijn huidige vorm voldoet niet. Er zou meer dialoog met de inspreker 
mogelijk moeten zijn en de waarde van spreekrecht in de raad wordt betwijfeld. 
Dat laatste lijkt me terecht. Áls een inspreker in de raad al invloed heeft op de 
besluitvorming, moet je vaststellen dat het voorbereidingsproces niet goed geweest is. 
Het zou niet zo moeten zijn dat er in de raadsvergadering nog geheel nieuwe 
gezichtspunten naar voren komen. Dat pleit ervoor het spreekrecht in de raad te 
schrappen, mits de inbreng van burgers in het voortraject goed geregeld is. 
Het spreekrecht in de commissies, voldoet niet, zelfs niet met de mogelijkheid om als 
inspreker in de tweede termijn mee te praten. De formele vergaderregels maken dit 
meepraten voor burgers vrij ongemakkelijk. En voor commissieleden is het vaak moeilijk 
om in te gaan op wat insprekers inbrengen, zonder daarover met hun fractie overlegd te 
hebben. 
 
3.2 Hoe kan het verbeteren? 
Een mogelijkheid om beide bezwaren te ondervangen zie ik in het fractiespreekuur zoals 
dat in Leiderdorp naar tevredenheid functioneert. Als je een onderwerp wilt bespreken 
met alle fracties uit de raad, meld je dit bij de griffie. Die organiseert dan een 
fractiespreekuur waarbij elke fractie vertegenwoordigd is. Dit kan goed georganiseerd 
worden doordat alle fracties op dezelfde avond vergaderen. Een spreekuur wordt altijd 
gepland aan het begin van die avond. Per aanvrager wordt een half uur uitgetrokken, 
waarin op een ongedwongen manier over het onderwerp gesproken kan worden. De 
deelnemende fractieleden nemen de informatie uit het spreekuur mee naar hun 
fractievergadering en kunnen daar overleggen over wat het betekent voor het 
fractiestandpunt. 
Daarnaast kan het spreekrecht bij onderwerpen die geagendeerd worden voor een 
informatiebijeenkomst, in die bijeenkomst uitgeoefend worden. Er is dan ook 
gelegenheid om aan de inspreker vragen te stellen. 
 

4. Verbeterpunt Vervang vraag-antwoord (email) door gesprek 

4.1 Wat moet er verbeteren? 
Het drukke emailverkeer rond raadsvoorstellen vinden velen niet prettig. Emails leiden 
ook nogal eens tot misverstanden, omdat kort geformuleerde vragen of antwoorden 
door de ontvanger verkeerd worden begrepen. De intonatie en lichaamstaal worden dan 
node gemist. 

 
4.2 Hoe kan het verbeteren? 
De emailwisseling zou door een gesprek vervangen moeten worden. 
Voor grotere onderwerpen kan dit bereikt worden in de informatiebijeenkomsten. Hier 
gelden geen formele spreektermijnen, maar staat de informatieoverdracht centraal. 
Bij kleinere onderwerpen vindt, in de voorgestelde opzet, de beeldvorming thuis en in de 
fractie plaats. Maar natuurlijk moet er ook voor die onderwerpen gelegenheid zijn om, 
ten behoeve van die beeldvorming, technische vragen te stellen. Het is efficiënt als de 
raadsleden dergelijke vragen rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar kunnen 
stellen. Dit is de gangbare praktijk in de meeste andere gemeenten en wordt door 
raadsleden én ambtelijk medewerkers als prettig ervaren. Daarnaast blijft de 
mogelijkheid bestaan om in een (telefonisch) gesprek informatie aan collegeleden te 
vragen. 
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5. Samenvatting voorstellen 
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. 
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. 

 

6. Kanttekeningen 
De geschetste voorstellen zijn nog niet volledig uitgewerkt. Zo moet nog nagedacht 
worden over de vraag wie bepaalt of voor een onderwerp een informatiebijeenkomst 
wordt belegd of welke rol de huidige burgercommissieleden in de nieuwe opzet kunnen 
vervullen. Ook de vraag of er parallelle sessies op dezelfde avond gehouden worden, 
zoals in veel gemeenten met zogeheten carrousels gebeurt, is nog niet besproken. 
Als het gaat om de planning in de tijd kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 
tweewekelijkse raadsavond (voorrond plus besluitvormende raad) en een maandelijkse 
informatieavond. 
Dergelijke punten komen aan de orde bij de uitwerking. Het gaat er op dit moment om 
in grote lijnen tot een betere aanpak te komen. Daarbij kunnen eventueel wel 
randvoorwaarden voor de uitwerking worden meegegeven. 
 
 
Elma Hulspas-Jordaan, 
griffier
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BIJLAGEN: 
1. Conclusies uit de Quick Scan Lokaal Bestuur 2009 
2. Verbeterpunten, aangedragen tijdens de bespreking van de QSLB op 8 juli 2009 
3. Werkwijze raadscommissies en raad gemeente Hillegom 
 
 
NADERE INFORMATIE IS TE VINDEN IN: 
1. “Nieuwe vergadervormen van gemeenteraden: meer doelmatigheid, meer 

democratie en meer debat”, onderzoek in opdracht van de initiatiefgroep Burgers 
en Gekozen Burgers, 2009 

2. “Op het tweede gezicht. Gemeentelijke vergaderpraktijken nader beschouwd”, 
uitgave van Actieprogramma Lokaal Bestuur (VNG-BZK), 2009 

 
 
 



BIJLAGE 1 
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CONCLUSIES UIT DE QUICK SCAN LOKAAL BESTUUR 2009 
voor zover deze aanleiding kunnen geven tot nadere discussie 

 
Tussen haakjes zijn de betreffende vragen/stellingen vermeld. 
 
A. Externe oriëntatie 

1. De raad neemt volgens vrijwel alle respondenten onvoldoende initiatieven om 
burgers en instellingen te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Dat vond men in 
2005 ook (2). 

2. Het oordeel over de mate waarin het college initiatieven neemt om burgers en 
instellingen te betrekken bij het gemeentelijk beleid is positief. Raad en ambtenaren 
zijn er positiever over dan in 2005 (3). 

3. Het oordeel over de inzichtelijkheid van het gemeentelijke besluitvormingsproces 
voor burgers en instellingen is gematigd positief. College en ambtenaren zijn (veel) 
positiever dan in 2005 (5). 

4. Vooral het college, maar ook een meerderheid van de raad en de ambtenaren vindt 
dat de raad vaker het initiatief moet nemen tot nieuwe werkvormen om de burger te 
bereiken (9). 

5. De huidige invulling van het inspreekrecht heeft volgens de helft van de 
respondenten geen toegevoegde waarde voor de besluitvorming (10).  

6. De helft van de respondenten is ontevreden over het behandelde burgerinitiatief (11). 
 
B. Over de gemeenteraad 

7. Het oordeel van alle respondenten over de onafhankelijkheid van de raad ten 
opzichte van het college is (veel) positiever dan in de referentiegemeenten. Toch 
vindt 42% van de raad de raad nog niet onafhankelijk genoeg (13). 

8. De raad is het in meerderheid niet eens met de stelling dat de raad voldoende 
vroegtijdig bij de besluitvorming betrokken is. Het college en (in mindere mate) de 
ambtenaren zijn het daar wel mee eens. Dat was in 2005 ook al zo (14). 

9. De tevredenheid van alle respondenten over de kwaliteit van de kaderstelling en 
sturing door de raad is gering en lager dan in de referentiegemeenten (15). 

10. Een vijfde van het college en ambtenaren en een derde van de raad weten niet dat 
de raad wel eens een bestuursopdracht aan het college heeft gegeven (18). 

11. De raad heeft een heel ander beeld dan het college en de ambtenaren van het doel 
van controle door de raad in de praktijk. Volgens 42% van de raad gaat dit doel in de 
richting van het zoeken naar verbeteringen, terwijl geen van de collegeleden en 
ambtenaren dit herkent (20). 

12. De raad is het in meerderheid niet eens met de stelling dat de raad bruikbare en 
inzichtelijke (tussen)rapportages krijgt over belangrijke gemeentelijke projecten. Het 
college en (in mindere mate) de ambtenaren zijn het daar wel mee eens (22). 

13. De tevredenheid van alle respondenten over de politieke discussie tussen raadsleden 
onderling is (erg) gering en lager dan in de referentiegemeenten (24). 

14. Het college en de ambtenaren zijn in meerderheid ontevreden over de politieke 
discussie tussen raad en college. Van de raad is de helft wel tevreden (25). 

15. Het doel van raadsvragen in onze gemeente is volgens college en ambtenaren vooral 
politieke profilering. Zij herkennen niet het doel dat een derde van de raad noemt, 
namelijk kaders stellen. De raad noemt kaderstelling nu veel meer dan in 2005 en 
politiek profileren veel minder (26). 

16. Een ruime meerderheid van  raad en college vindt de raads- en commissie-
vergaderingen meestal effectief. Tweederde van de ambtenaren vindt dat niet (29). 
 

C. Over burgemeester en wethouders 
17. Het college en de ambtenaren zien de burgemeester ook als procesmanager. De 

raad typeert de burgemeester nauwelijks als zodanig (39). 
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18. Het feit dat de burgemeester zowel voorzitter is van de raad als van het college leidt 
zelden of nooit tot problemen volgens het college. In 2005 zag  tweederde van hen 
soms wel problemen. Een vijfde van de raad en een derde van de ambtenaren ziet 
ook nu soms problemen (40). 

 
D. Ondersteuning 

19. Een meerderheid van de raad is het (volstrekt) niet eens met de stelling “Ik ontvang 
adequate ambtelijke ondersteuning (van buiten de griffie) voor mijn werk als raadslid.” 
Dit oordeel is veel negatiever dan in de referentiegemeenten (42). 

20. De ambtenaren typeren de griffier veel meer als uitvoerder dan de raad en het 
college, die haar meer als voortrekker zien (45). 

21. Het college is het eens met de stelling dat de gemeentesecretaris adequate 
ondersteuning aan de raad biedt. De raad is het daar (volstrekt) niet mee eens. Het 
totaaloordeel is veel negatiever dan in de referentiegemeenten (46). 

22. Hoewel het totaaloordeel nog steeds positief is, oordelen vooral college en raad 
negatiever over het functioneren van het presidium (de agendacommissie) dan in 
2005 (48). 

23. Het college is het overwegend eens met de stelling dat onze ambtenaren voldoende 
rekening houden met de verschillende rollen van raad en college. De raad is het daar 
overwegend (volstrekt) niet mee eens. De ambtenaren zelf zitten daar met hun 
oordeel tussenin (49). 

 
E. Interne samenwerking 

24. De taakverdeling tussen college en raad, als het gaat om besluitvorming in het 
algemeen, vinden vrijwel alle respondenten duidelijk. Dit oordeel is veel positiever 
dan in de referentiegemeenten (51). 

25. Het college vindt de taakverdeling tussen college en raad als het gaat om het 
betrekken van burgers en instellingen bij het beleid overwegend duidelijk. De 
ambtenaren vinden die taakverdeling overwegend onduidelijk. De raad zit daar met 
zijn oordeel tussenin (52). 

26. Raad en college zijn het erover eens dat vooral de raad de hoofdlijnen van beleid 
moet bepalen. De ambtenaren denken meer in de richting van het college (53). 

27. Hoewel geen van de respondenten dat wenselijk vindt, meent bijna een derde dat de 
hoofdlijnen in feite door college en coalitiepartijen worden bepaald (54). 

28. College en ambtenaren vinden in (grote) meerderheid nog steeds niet dat raad en 
college gericht zijn op versterking van elkaars positie en functioneren. Het college 
staat wel iets positiever tegenover de stelling dan in 2005; de ambtenaren juist iets 
negatiever (55). 

29. De raad oordeelt iets meer dan college en ambtenaren dat de samenwerking tussen 
raad en college op samenwerking is gericht. College en ambtenaren hebben een  
neutraler oordeel (56). 

30. Het college vindt dat het initiatief voor informatievoorziening aan de raad meestal van 
het college uitgaat. De ambtenaren en vooral de raad zien daarbij ook initiatief van de 
raad. Dit beeld van raad en ambtenaren is sterker dan in 2005 (58). 

31. De raad is in meerderheid ontevreden over de invulling van de actieve 
informatieplicht, terwijl college en ambtenaren daar overwegend tevreden over zijn 
(59). 

32. Een meerderheid van de raad vindt niet dat het college de raad over het algemeen 
tijdig informeert, terwijl college en ambtenaren dat (zeker) wel vinden (60). 

33. De meerderheid van de ambtenaren schrijft de stukken voor de raad anders dan die 
voor het college en wijkt daarmee sterk af van de referentiegemeenten (61) 

 
 
Elma Hulspas-Jordaan 
griffier
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AANDACHTSPUNTEN UIT BESPREKING QSLB OP 8 JULI 2009 

De rol van de raad bij burgerparticipatie 

De aanwezige raads- en commissieleden geven aan dat zij hierbij niet zozeer een rol 
zien voor de raad als bestuursorgaan, maar wel voor de individuele fracties en politieke 
partijen. 
 Aantal 
De volgende aandachtspunten worden genoemd: stickers 
1. Communicatie over inspraak moet beter......................................................................1 
2. Koppel burgerparticipatie aan strategische raadsagenda ............................................0 
3. Wijzig commissiestelsel (b.v. politieke markt)..............................................................7 
4. Breid inspreekrecht uit (meer dialoog) incl. niet-geagendeerde items ........................6 
5. Beperk spreekrecht tot commissies ..............................................................................1 
6. Laat raad (ook) inspraakavonden organiseren..............................................................1 
 
Informatieverstrekking door het college aan de raad 
De volgende aandachtspunten worden genoemd: 
1. Formuleer de vraag duidelijker ........................................................................................1 
2. Vervang vraag-antwoord (email) door gesprek................................................................4 
3. Open mogelijkheid contact raadslid-ambtenaar..............................................................2 
4. Gebruik agendapunt “Externe vertegenwoordiging” .......................................................0 
5. Bezie constructie rond gemeenschappelijke regelingen .................................................0 
6. Vergroot politieke antenne van opstellers raadsvoorstellen...........................................1 

(verhoog kwaliteit argumenten) 
7. Commissievoorzitters moeten politieke vragen toestaan...............................................0 
8. Hoofdlijnen of details? Communiceer de boodschap helder. .........................................6 
 
(Gebrek aan) politieke discussie binnen de raad en tussen raad en college 
De volgende aandachtspunten worden genoemd: 
1. Haal belemmeringen uit vergaderstructuur.....................................................................1 
2. Ga als voorstander van collegevoorstel wel debat aan met tegenstanders ....................6 
3. Beperk het aantal agendapunten .....................................................................................0 
4. Delegeer meer naar het college .......................................................................................2 
5. Beperk aantal bespreekstukken .......................................................................................1 
6. Luister beter naar elkaar en reageer op elkaar................................................................3 
7. Zorg dat interpretatie spelregels unaniem is...................................................................3 
8. Train je in debattechniek..................................................................................................8 
9. Beperk tijdverlies door detailvragen ................................................................................5 
10. Geef meer prioriteit aan volksvertegenwoordigende rol.................................................6 
 
 
Top-8 
De punten waarvoor de meeste aandacht wordt gevraagd zijn te splitsen in 
structuurpunten en cultuur-/vaardigheidspunten. 
Structuurpunten: 
Wijzig commissiestelsel (b.v. politieke markt) .........................................................................7 
Breid inspreekrecht uit (meer dialoog) incl. niet-geagendeerde items....................................6 
Vervang vraag-antwoord (email) door gesprek ........................................................................4 
 
Cultuur-/vaardigheidspunten: 
Hoofdlijnen of details? Communiceer de boodschap helder. ..................................................6 
Ga als voorstander van collegevoorstel wel debat aan met tegenstanders.............................6 
Train je in debattechniek ..........................................................................................................8 
Beperk tijdverlies door detailvragen.........................................................................................5 
Geef meer prioriteit aan volksvertegenwoordigende rol..........................................................6 
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WERKWIJZE RAADSCOMMISSIES  EN RAAD GEMEENTE HILLEGOM 

 
DEBATFASE WAAR WAT Kanttekeningen 

Thuis 
en/of in 
fractie 

* Technische vragen kunnen vooraf mondeling, per e-mail 
of telefonisch worden gesteld aan portefeuillehouders. Zij 
beantwoorden deze op korte termijn. 

 

De commissieleden zullen niet vragen naar 
uitvoeringsdetails die irrelevant zijn voor de raad. 
 
Naast de portefeuillehouders zijn ook de 
griffiemedewerkers beschikbaar voor beantwoording 
van vragen en voor ondersteuning. 

Voorbereiding  

Commissie 
1ste termijn 

* Er kunnen nog technische vragen aan de 
portefeuillehouders gesteld worden. 

De portefeuillehouders geven per vraag direct 
antwoord.  

2de termijn * Iedere fractie geeft haar voorlopige standpunt over het 
geagendeerde onderwerp of meldt nog geen standpunt te 
hebben. 

* Iedere fractie geeft aan welke argumenten hieraan ten 
grondslag liggen. 

* Er worden alleen vragen gesteld ter verduidelijking van het 
standpunt of de argumentatie van andere fracties. 

* Fracties kunnen ook aan portefeuillehouders vragen het 
standpunt of de argumentatie van het college te 
verduidelijken. 

 

Het is niet de bedoeling elkaar in de commissie te gaan 
overtuigen van de juistheid van een voorlopig 
standpunt. 
Daarvoor dient de verweerronde die in de raad 
plaatsvindt. 

Voorlopige 
afsluiting 

* De voorzitter stelt vast of een onderwerp rijp is voor 
behandeling in de raad en zo ja, of het ter bespreking of 
als hamerstuk geagendeerd moet worden. 

 

Het verslag geeft per fractie weer: 
- het voorlopige standpunt 
- een beknopte weergave van de argumentatie 
 en per onderwerp de verdere wijze van behandeling. 

Opzetronde 

Raad 

1ste termijn 

* Iedere fractie geeft haar standpunt over het geagendeerde 
onderwerp. 

* Iedere fractie geeft aan welke argumenten hieraan ten 
grondslag liggen. 

* Het college krijgt de gelegenheid hierop te reageren. 
 

 

Verweerronde 2de termijn * Fracties proberen elkaar te overtuigen van het eigen 
standpunt. 

* Het college krijgt de gelegenheid hierop te reageren. 
 

 

Besluit Afsluiting * De voorzitter stelt vast, al dan niet na hoofdelijke 
stemming, welk besluit genomen is. 

 

Het verslag is een weergave van het gesprokene. 

 


