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Memo (IR12.0364) 

 
 

Datum: 11 december  2012 
Aan: het presidium. 
Van: dhr. R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Evaluatie nieuwe werkwijze raad en commissies. 
 
 
Voorgesteld wordt: 
1. de nieuwe werkwijze van raad en commissies  

a. voort te zetten en na het zomerreces van 2013 een nieuwe evaluatie te houden. Aan de 
hand daarvan kan worden bezien in hoeverre de reglementen van Orde dienen te 
worden aangepast; 

b. aan de orde te stellen in de werkconferentie van februari 2013 en de bevindingen te 
betrekken bij de evaluatie in 2013; 

2. de raads- en commissieleden te informeren over het vorenstaande.  
 
 
Inleiding 
In 2008 en 2009 zijn evaluaties van de werkwijze van raad en commissies uitgevoerd. Uit deze 
evaluaties is bij herhaling naar voren gekomen dat debatvoering in raads- en commissievergaderingen 
voor verbetering vatbaar is. Naar aanleiding hiervan heeft een raadswerkgroep in 2011, met 
ondersteuning van het Nederlands Debat Instituut, een notitie opgesteld met als titel 'Meer debat in 
Den Helder (nummer IR11.0152). 
Op 2 april 2012 heeft de raad besloten (RB12.0081)  een aantal wijzigingen in de werkwijze van uw 
raad en de commissies door te voeren waarmee wordt beoogd de politieke discussie in de raad te 
stimuleren.  Het raadsbesluit luidt als volgt: 
 
1. de raadsvergaderingen zodanig in te richten dat: 

a.  per bespreekpunt één debattermijn wordt gehouden; 
b.  het college van burgemeester en wethouders alleen in de gelegenheid wordt gesteld te 

reageren op ingediende moties en amendementen; de voorzitter kan, wanneer het debat 
daartoe aanleiding geeft, de raad voorstellen een portefeuillehouder bij wijze van 
uitzondering het woord te geven. 

c.  tijdens de raadsvergaderingen alleen gebruik wordt gemaakt van speciaal daarvoor 
geplaatste microfoons; de inrichting van de raadzaal wordt hierop aangepast. 

 
2. de commissievergaderingen zodanig in te richten dat: 

a.  een splitsing wordt aangebracht in informerende onderwerpen en meningsvormende 
onderwerpen; 

b.  de commissie alleen nog gemotiveerd adviseert of een onderwerp als hamerpunt of 
bespreekpunt op de raadsagenda komt; 

c.  de bespreekpunten concreet worden opgenomen in het advies. 
 
3. de besluiten genoemd onder 1. en 2. als werkwijze direct na het zomerreces van 2012 te 

effectueren en deze werkwijze in december 2012 te evalueren. 
 
4. het college van burgemeester en wethouders op te dragen in kaderstellende en beleidsvormende 

voorstellen alternatieven op te nemen met de voor- en nadelen op hoofdlijnen. 
 



Evaluatie 
Ter voorbereiding op de evaluatie in december 2012 is op 19 november 2012 een evaluatieformulier 
verspreid onder de leden van de raad en het college van burgemeester en wethouders. Van de 36 
verzonden formulieren zijn er 8 ingevuld retour ontvangen. Een respons van 22%. 
 
Op basis van de ontvangen formulieren kan worden opgemerkt dat de respondenten overwegend 
tevreden zijn over  het houden van één debattermijn;  het gebruik van de interruptiemicrofoons;  de splitsing van informerende en meningsvormende onderwerpen bij commissievergaderingen;  de afspraak dat  commissies alleen nog (gemotiveerd) adviseren of onderwerpen als hamerpunt 

of bespreekpunt op de concept-agenda komen;  het formuleren van de bespreekpunten voor de raad; 
 

Er is verdeeldheid onder de respondenten over de bijdrage van portefeuillehouders aan het debat in 
raadsvergaderingen. Voorstanders van de huidige werkwijze geven aan dat de raadsleden vooral het 
debat met elkaar moeten aangaan en dat de rol van de portefeuillehouders beperkt moet blijven tot 
een reactie op moties, amendementen en nieuwe informatie. Anderen vinden dat de inbreng van een 
portefeuillehouder ten goede kan komen aan het debat, mits de inbreng ‘to the point’ blijft. 
 
Op de vraag “Wat gaat er goed?” is gereageerd met:   
- er is meer debat; 
- het werkt efficiënter; 
- commissies worden niet overgedaan; 
- het debat is levendiger. 

 
Op de vraag “Wat gaat er niet goed?” is gereageerd met: 
- het debatteren moet nog groeien; 
- het is een gewenningsproces; 
- er is nog weinig ervaring met debatteren; 
- de portefeuillehouders worden nog te vaak om een reactie gevraagd. 
  
Op de vraag “Welke suggesties zijn er om de nieuwe werkwijze te verbeteren?” zijn de volgende 
suggesties gedaan: 
- meer gebruik maken van de mogelijkheid om technische vragen voorafgaand aan de 

commissievergadering te stellen; 
- bij veel vragen, deze op papier aan leveren; 
- portefeuillehouders laten reageren op ingediende moties en amendementen voorafgaande aan 

de debatvoering; 
- niet alleen het debat voeren over moties en amendementen, maar ook de ruimte geven een 

algemene visie op het voorstel kwijt te kunnen; 
- de nieuwe werkwijze de tijd geven om te kunnen slagen; 
- nieuwe werkwijze bespreken in de werkconferentie; 
- het geven van feedback aan de voorzitters door de griffie; 
- meer alternatieven opnemen in raadsvoorstellen; 
- in de raad ruimte geven je mening te geven, ook als je geen bespreekpunt hebt ingediend; 
- alle fracties in staat stellen de commissies met twee mensen te bezetten; 
- over een halfjaar nogmaals evalueren; 
- evalueren van de spreektijdenregeling. 

 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor: 
 
1. de nieuwe werkwijze van raad en commissies  

c. voort te zetten en na het zomerreces van 2013 een nieuwe evaluatie te houden. Aan de hand 
daarvan kan worden bezien in hoeverre de reglementen van Orde dienen te worden 
aangepast; 

d. aan de orde te stellen in de werkconferentie van februari 2013 en de bevindingen te betrekken 
bij de evaluatie in 2013; 

2. de raads- en commissieleden te informeren over het vorenstaande.  
 

 
 


