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Memo

16 april 2013 (IR13.0228)
Het presidium
R. de Jonge, griffie
Evaluatie nieuwe werkwijze raad en commissies.

Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met het in juni 2013 uitzetten van de drie
bijgevoegde evaluatieformulieren (respectievelijk voor raadsleden, commissieleden en leden van
het college van burgemeester en wethouders) ter voorbereiding op de bespreking van de
resultaten in uw vergadering van september 2013.

Toelichting.
In 2011 heeft een werkgroep vanuit de raad, met ondersteuning van het Nederlands Debat Instituut, een
notitie uitgebracht met als titel “Meer debat in Den Helder”, waarmee werd beoogd de politieke discussie in
de raad te stimuleren. Mede naar aanleiding daarvan heeft de raad op 2 april 2012 besloten een aantal
wijzigingen in de werkwijze van de raad en de commissies door te voeren. Deze wijzigingen zijn direct na
het zomerreces van 2012 geïmplementeerd.
Na 3 maanden ervaring met de nieuwe werkwijze is getracht een evaluatie te houden. Omdat de respons
van deze evaluatie matig was (22%) en er sprake is van een gewenningsproces dat tijd nodig heeft, heeft
u besloten de nieuwe werkwijze na het zomerreces van 2013 opnieuw te evalueren.
Thans wordt u voorgesteld in te stemmen met het in juni 2013 uitzetten van de drie bijgevoegde
evaluatieformulieren (respectievelijk voor raadsleden, commissieleden en leden van het college van
burgemeester en wethouders) ter voorbereiding op de bespreking van de resultaten in uw vergadering van
september 2013.
Nog even voor de duidelijkheid. De evaluatie heeft betrekking op de in 2012 doorgevoerde wijzigingen in
de werkwijze. Het systeem van Helderberaad als zodanig is geen onderwerp van evaluatie. Afgesproken is
dat er in deze raadsperiode geen ingrijpende wijzigingen in het vergadersysteem meer worden
aangebracht. Het is aan de nieuwe raad in 2014 het vergadersysteem al dan niet te wijzigen.
De volgende planning wordt voorgestaan:
Mei 2013
Instemming presidium op 13 mei 2013;
Juni 2013
Uitzetten enquêteformulieren in juni 2013;
Juli/Augustus 2013
Voorbereiden rapportage in juli en augustus 2013;
September 2013
Behandeling rapportage in het presidium van september 2013.
Als uit de evaluatie blijkt dat voortzetting van de huidige werkwijze gewenst is, wordt het reglement van
orde voor raadsvergaderingen in aangepaste vorm toegevoegd aan het overdrachtsdocument voor de
nieuwe raad in 2014.

Bijlagen
A Concept-evaluatieformulieren 2013.
B Raadsbesluit Nr. RB12.0081, d.d. 2 april 2012, waarbij de wijzigingen van de werkwijze zijn
vastgesteld;
C Memo aan het presidium IR12.0364, d.d. 11 december 2012, betreffende de evaluatie van de
werkwijze in november 2012;
D Notitie ‘Meer debat in Den Helder’ (IR12.0152), juni 2011;
E Evaluatie “Helderberaad, twee later”, december 2009;
F
Evaluatie “Helderberaad, een jaar later”, juli 2008;

