
¥ 
Memo IR13.0292

 

Datum: 23 september 2013 

Aan: het presidium (4 november 2013) 

Van: R. de Jonge,  

Onderwerp: Evaluatie werkwijze raad en commissies 2013 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
Op 2 april 2012 heeft de raad besloten (RB12.0081) een aantal wijzigingen in de werkwijze van raad en 
commissies door te voeren waarmee is beoogd de politieke discussie in de raad te stimuleren.  
Deze wijzigingen zijn ná het zomerreces van 2012 geïmplementeerd. Na bijna een jaar ervaring te hebben 
opgedaan met de nieuwe werkwijze, is een evaluatie gehouden. 
 
Voor de gestelde vragen en de reacties daarop verwijzen wij u naar de bijlagen: 
a) de evaluatie van de raadsvergaderingen; 
b) de evaluatie van de commissievergaderingen; 
c) de reactie van het college op de nieuwe werkwijze. 
 
De belangrijkste conclusies uit de evaluatie zijn hieronder verwoord en voorzien van een advies. 
 
Raadsvergaderingen 
Over het algemeen zijn de raadsleden tevreden over de doorgevoerde wijzigingen in de werkwijze, 
waaronder het houden van één debattermijn bij bespreekpunten, een beperkte rol voor de 
portefeuillehouders en het gebruik van interruptiemicrofoons. Wel is aangegeven dat het debat in de raad 
wordt bepaald door de ingediende moties en amendementen en niet gaat over het voorstel in z’n totaliteit 
en de door de commissie aangegeven bespreekpunten. De ruimte om elkaar te overtuigen of standpunten 
uit te dragen wordt daarmee beperkt. Voorts is aangegeven dat een gedifferentieerde spreektijdenregeling 
op gespannen voet staat met het houden van één debattermijn per onderwerp. 
 
Voorstellen: 
1. Het debat in de raadsvergaderingen meer stimuleren door de bespreekpunten leidend te laten zijn en 

fracties uit te nodigen op elkaar te reageren. 
2. De spreektijd voor alle fracties op gelijke hoogte brengen: per fractie 12 minuten. Nu varieert de 

spreektijd per fractie nog van 9 tot 12 minuten. 
 
Commissievergaderingen 
De commissieleden zijn over het algemeen tevreden over de huidige werkwijze. Wat nog verbetering 
behoeft is de spreiding van onderwerpen over de vergaderingen. Soms gaan commissievergaderingen niet 
door wegens het ontbreken van agendapunten terwijl andere vergaderingen vol gepland staan. Daarnaast 
is sprake van onvrede over de vergaderdruk. De agenda’s van raads- en commissieleden worden te vol 
gepland, waardoor zij minder tijd hebben voor hun taak als volksvertegenwoordiger. Hiervoor wordt in z’n 
algemeenheid aandacht voor gevraagd. Verder is geconstateerd dat er weinig gebruik wordt gemaakt van 
de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen aan ambtenaren voorafgaand aan de 
commissievergaderingen.  
 
Voorstellen: 
1. De spreiding van onderwerpen nog eens extra onder de aandacht te brengen bij de agendacommissie 

en het college van burgemeester en wethouders. 
2. De mogelijkheid  tot het stellen van technische vragen aan ambtenaren voorafgaand aan de 

commissievergaderingen per direct te laten vervallen, ook omdat hiervoor andere mogelijkheden 
(rechtstreeks contact met de behandelend ambtenaar tijdens kantooruren) beschikbaar zijn. 

 



Reactie van het college van burgemeester en wethouders 
De wethouders zijn minder tevreden met onderdelen van het vergadersysteem. Zij zien graag dat:  
- de commissievergaderingen worden verspreid over meerdere avonden; 
- zij in de raad altijd de mogelijkheid moeten hebben om onjuistheden recht te zetten; 
- moties en amendementen eerder beschikbaar worden gesteld aan het college in verband met het 

voorbereiden van de beantwoording; 
- er voor opiniërende onderwerpen aparte sessies (voorrondes) worden georganiseerd voor 

commissieleden; 
- er goed overleg plaatsvindt over de (achtergronden van de) bestuurlijke planning. 
 
Voorstel: 
1. Het college van burgemeester en wethouders op een ondergeschikte wijze, maar ruimer dan tot op 

heden gebruikelijk is, de gelegenheid bieden te participeren in de debatronde. Hierbij krijgt het college 
van burgemeester en wethouders de gelegenheid zaken te verduidelijken, eventuele onjuistheden te 
corrigeren en te reageren op een ingediend amendement of motie door middel van een pre-advies. 
E.e.a. vanuit het perspectief dat de kwaliteit van de besluitvorming een gedeelde verantwoordelijkheid 
van raad en college betreft.   

 
Conclusie 
Gelet op het vorenstaande wordt u voorgesteld: 
1. het huidige vergadersysteem te continueren en deze na 1 jaar met de nieuwe raad te evalueren; 
2. deze evaluatie te betrekken bij het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad; 
3. de spreektijdenregeling bij raadsvergaderingen aan te passen, zodanig dat alle fracties kunnen 

beschikken over maximaal 12 minuten spreektijd; 
4. de artikelen 21 (spreektermijnen) en 22 (spreektijd) van het Reglement van orde op de 

raadsvergaderingen bij de eerstvolgende herziening van het reglement mee te nemen; 
5. het debat bij bespreekpunten in de raadsvergadering meer te stimuleren door de (door de commissie) 

benoemde bespreekpunten leidend te laten zijn voor het debat en de fracties uit te nodigen op elkaar te 
reageren; 

6. Het college van burgemeester en wethouders op een ondergeschikte wijze, maar ruimer dan tot op 
heden gebruikelijk is, de gelegenheid bieden te participeren in de debatronde. Hierbij krijgt het college 
van burgemeester en wethouders de gelegenheid zaken te verduidelijken, eventuele onjuistheden te 
corrigeren en te reageren op een ingediend amendement of motie door middel van een pre-advies. 

7. bij de agendacommissie en het college van burgemeester en wethouders extra aandacht vragen voor 
een betere spreiding van onderwerpen over de vergaderingen; 

8. de mogelijkheid voorafgaande aan de commissievergaderingen op informele wijze vragen te stellen aan 
ambtenaren die zijn betrokken bij de voorbereiding van collegevoorstellen per direct te laten vervallen. 

 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. het vorenstaande te bespreken in de vergadering van maandag 4 november 2013; 
2. de griffier op te dragen een voorstel aan de raad voor te bereiden. 
  


