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¥ 

Memo 

Datum: 18 september 2007 

Aan: Presidium  

Van: F. Blok, Raadsgriffie 

Onderwerp: Vergadersystematiek 

 

 

Geachte leden van het presidium, 

 

In het presidium van 27 augustus heeft de voorzitter aangegeven de vergadersystematiek van 

“Helderberaad” aan de orde te willen stellen, zonder het principe daarvan aan te tasten, vanwege de 

forse belasting voor de fracties. Een mogelijke wijziging is de commissievergaderingen en de 

raadsvergadering niet meer op dezelfde maandagavond te houden. Dit zou inhouden op de ene 

maandag alleen commissievergaderingen en op de daaropvolgende maandag alleen de 

raadsvergadering.  

 

In het onderstaande worden aan de hand van een voorbeeld drie varianten uitgewerkt. Doel hierbij is 

besluitvorming in de raadvergadering van 3 december 2007. De eerste variant betreft de huidige 

vergadersystematiek. De tweede variant betreft het om en om vergaderen van commissie en raad op 

maandagavond waarbij de adviespunten vanuit de commissie naar de eerstvolgende raad gaan. De 

derde variant betreft het om en om vergaderen van commissies en raad op maandagavond waarbij de 

adviespunten vanuit de commissie niet naar de eerstvolgende raadvergadering gaan maar naar de 

daaropvolgende.  

 
Eerste variant; de huidige vergadersystematiek  

De behandeling van het stuk vindt plaats in de commissie van 26 november 2007 en besluitvorming 

vindt plaats op 3 december 2007. Als de standpuntbepaling van B&W één week later plaats vindt op 

dinsdag 20 november 2007, dan wordt het stuk geagendeerd voor de commissie van 3 december 

2007 en zal besluitvorming plaatsvinden op 10 december 2007.  

 

Voordeel nadeel 

Snelle besluitvorming mogelijk Forse fractie belasting. Per week moet een 

commissie en raad voorbereid worden 

Herkenbaarheid optimaal Aansluiting commissie en raadsvergadering 

 Geen uitloopmogelijkheden voor 

commissievergadering  

 Lange vergaderavond  

 

 

Tweede variant; raad en commissie om en om 

De behandeling van het stuk vindt plaats in de commissie van 26 november 2007 en besluitvorming 

vindt plaats op 3 december 2007. Als de standpuntbepaling van B&W één week later plaats vindt op 

dinsdag 20 november 2007 wordt het stuk geagendeerd voor de commissie van 10 december 2007 en 

zal besluitvorming plaatsvinden op 17 december 2007 (zie hier het verschil met variant 1 waar 

besluitvorming in dit geval 1 week later plaats vindt dan bij variant 2 waar besluitvorming dan twee 

weken later plaatsvindt). 

 

Voordeel nadeel 

Snelle besluitvorming blijft mogelijk  Mindere herkenbaarheid 

Minder forse fractie belasting. Per 

week moet een commissie of raad 

voorbereid worden. 

 



 

2 

Uitloop commissievergaderingen 

mogelijk 

 

Kortere vergaderavond  

 

 
Derde variant; raad en commissie om en om besluitvorming niet in eerstvolgende raad 

De behandeling van het stuk vindt plaats in de commissie van 12 november 2007 en besluitvorming 

vindt plaats op 3 december 2007. Als de standpuntbepaling van B&W één week later plaats vindt op 

dinsdag 6 november 2007wordt het stuk geagendeerd voor de eerstvolgende commissie op 26 

november 2007 en zal besluitvorming plaatsvinden in de raad van 17 december 2007). 

  

Voordeel Nadeel 

Lage fractiebelasting Trage(re) besluitvorming 

Uitloop commissievergaderingen 

mogelijk 

Mindere herkenbaarheid 

Kortere vergaderavond Ondoorzichtig 

  

 

In de bijlage is een en ander nader in detail uitgewerkt (i.v.m. aanleverdata en procesgang/duur 

voorstel). 

 
Overige opmerkingen 

Het meest praktische eerst mogelijke moment om de nieuwe vergadersystematiek in te laten gaan is 
maandag 12 november 2007 (commissievergaderingen). Maandag 29 oktober en maandag 5 

november 2007 zijn gereserveerd voor de begrotingsbehandeling. Maandag 15 oktober 2007 valt uit 

in verband met de herfstvakantie. Maandag 8 oktober 2007 is niet haalbaar in verband met 

organisatorische (en communicatie) aspecten. 

 

Mocht er besloten worden tot een andere vergadersystematiek dan zal de interne en externe 

communicatie een aandachtspunt moeten zijn. Ook zijn er bij een wijziging van de 

vergadersystematiek nog andere aandachtspunten waaronder bijvoorbeeld aanvangstijd van de 

vergaderingen (aanvang om 19.00 of 19.30 uur?), duur van de vergaderingen (vast eindstip om 22.00 

uur?), spreektijdregeling (evaluatie volgt op 22 oktober 2007, maar wijziging leidt tot een andere 

spreektijdverdeling), aanpassing reglement van orde etc.  

 

Om voorgaande redenen wordt dan ook geadviseerd ingrijpendere voorstellen op de 

vergadersystematiek (bijvoorbeeld een geheel andere vergadercyclus) te betrekken bij de algemene 

evaluatie. De resultaten daarvan worden u in het eerste kwartaal van 2008 aangeboden.  

 

Uw voorzitter geeft u wel in overweging in plaats van de maandagavond op donderdagavond te 

vergaderen. In de regel wordt een vergaderavond aan het eind van de week als prettiger ervaren. 

Daarnaast bestaat dan voor fracties de mogelijkheid hun fractievergaderingen aan het begin van de 

week te houden (bijvoorbeeld op maandag) en is er meer ruimte voor onderling (tussen fracties) 

overleg.  
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Bijlage bij memo vergadersystematiek  
 

 

 
Eerste variant; de huidige vergadersystematiek  

Raad/Commissie  maandag 10 december 
Raad/Commissie  maandag 3 december 

Versturen stukken  woensdag 28 november 

Raad/Commissie    maandag 26 november 

Versturen stukken  woensdag 21 november 

Standpuntbepaling B&W dinsdag 13 november 

 

 
Tweede variant; raad en commissie om en om 

Raad    maandag 17 september 

Commissie    maandag 10 december  
Raad    maandag 3 december 

Versturen raadstukken woensdag 28 november 

Commissie   maandag 26 november 

Versturen com. stukken woensdag 21 november 

Standpuntbepaling B&W dinsdag 13 november 

 

 
Derde variant; raad en commissie om en om besluitvorming niet in eerstvolgende raad 

Raad    maandag 17 december  

Commissie    maandag 10 december 
Raad    maandag 3 december 

Versturen raadstukken woensdag 28 november 

Commissie   maandag 26 november 

Versturen com. stukken woensdag 21 november 

Raad    maandag 19 november 

Versturen raadstukken woensdag 14 november 

Commissie   maandag 12 november 

Versturen com. stukken woensdag 7 november 

Standpuntbepaling B&W dinsdag 30 oktober  

 

 


