
¥ 
Memo 

Datum: 18 september 2007 

Aan: Presidium 

Van: Raadsgriffie 

Onderwerp: Eerste aanzet evaluatie Helder Beraad.  
 
 
Inleiding. 

De gemeenteraad heeft op 31 januari 20071 besloten tot invoering van de nieuwe werkwijze voor de 
raad. De feitelijke invoering heeft op 23 april 2007 plaatsgevonden. 
In het raadsvoorstel is opgenomen dat een jaar na de invoering van het nieuwe vergadersysteem een 
evaluatie van de nieuwe werkwijze plaatsvindt en dat er tussentijds evaluaties op onderdelen 
plaatsvindt, waaronder de spreektijdregeling2. 
 
Doelstelling nieuw systeem. 

1. Contact tussen burgers en raad versterken; 
2. Efficiënte en effectieve vergadercultuur in de raad alsmede tussen raad en college; 
3. Ruimte voor raadsfracties/raadsleden en wethouders om politiek te bedrijven. 

 
Evaluatie. 

A. Intern gericht 
B. Extern gericht 
 
 
A Intern gerichte evaluatie 
 
 
Doelgroep evaluatie 

Raadsleden  31 
Fractie-assistenten 10 
Commissieleden 40 
Burgemeester    1 
Wethouders    5 
Griffie     5 
Directie     2 
Afdelingsmanagers 10 
Bestuursondersteuning   5 
Communicatie    2 
Bode     1 
   ----- 
   112 
 
 

                                                      
1  Raadsbesluit No. 135 I/Griffie (2006). 
2 De commissie BPOV heeft geadviseerd de spreektijdregeling na een half jaar te evalueren. 



Tijdspad. 

* Vaststelling opzet evaluatie door het presidium  September 2007 
* Vaststelling vragenlijst door het presidium   Oktober / November 2007 
* Vragenlijst digitaal beschikbaar    December 2007 
* Uitzetten vragenlijst en verwerken van resultaten December 2007 / Januari 2008 
* Rapportage uitkomsten onderzoek   Februari 2008 
* Formuleren conclusies en aanbevelingen  Februari 2008 
* Bespreking eindrapportage in het presidium  Maart 2008 

Afhankelijk van de uitkomsten kan ervoor gekozen 

worden de evaluatie in de commissie BenM.  

aan de orde te stellen. 

 
Uitvoering. 

* Opstellen vragenlijst door de Griffie in overleg met FB/AenO. 
 In te vullen binnen 10-15 minuten. Tips vragen “Hoe kan het dan beter?” 

* uitzetten en verwerken vragenlijsten door FB/AenO. 
* eindrapportage door FB/AenO. 
* Conclusies en aanbevelingen door de Griffie. 
 

Te evalueren onderdelen van het nieuwe systeem: 

 
► Samenstelling commissies 
 - geen vaste leden 
 - maximum van 2 leden per fractie 
► Voorzitterschap 
 - roulerend 
 - technisch voorzitterschap 
► Verloop vergaderingen. 
 - geen interrupties eerste termijn 
 - debat 
► Spreekrecht burgers 
 - gebruik 
 - maximum van 5 minuten 
► Spreektijdenregeling 
 - uniforme spreektijd 
 - maximum spreektijd fractie in commissie en raad 
 
 
► Vergaderfrequentie en –tijdstippen 
 - iedere week 
 - concentratie op maandagen 
 - eindtijd commissie en raadsvergadering 
 - half uur pauze tussen commissies en raad 
► Agendering onderwerpen 
 - agenda opbouw 
 - startnotities 
 - spreiding onderwerpen 
 - planning 
► Gecombineerde commissievergaderingen 
 - behandeling P&C-instrumenten 
► Àgendacommissie 
 - werking 
 - frequentie 
 - digitaal / fysiek 
► Presidium 
 - werking 
 - frequentie 
 
► Digitalisering van vergaderstukken 
 - PDF verzending 
 - tijdigheid  
 - gebruik raadsinformatiesysteem / Corsa 
 - mate van ondersteuning bij problemen 



► Geluid- en beeldregistraties 
 - beschikbaarheid 
 - zoekfunctie 
► Vergaderfaciliteiten 
 - raadzaal, plaza, trouwzaal 
 - presentatiefaciliteiten 
 - microfoons 
► Communicatie 
 - website 
 - helder beraad 
 - PR en perswoordvoering 
► Ondersteuning door de raadsgriffie 
 - mate van ondersteuning 
 
 
► Realisatie van de doelstellingen 
 - is het contact tussen burgers en raad versterkt door het nieuwe systeem? 
  is er meer tijd ontstaan voor burgercontacten en wijkbezoeken? 
  Komen er meer burgers naar de vergaderingen? 
 - is de vergadercultuur in de raad effectiever/efficiënter geworden? 
  is de besluitvaardigheid toegenomen? 
  Is er sprake van een betere doorloop? 
 - is het vergadercultuur tussen raad en college effectiever/efficiënter geworden? 
 - is er meer ruimte voor raadsfracties/raadsleden en wethouders ontstaan om politiek te  
 bedrijven? 
 
 
B   Externe gerichte evaluatie 
 
 
Doelgroep evaluatie 

Inwoners van Den Helder. 
 
Tijdspad (Gelijk aan de intern gerichte evaluatie). 

* Vaststelling opzet evaluatie door het presidium  September 2007 
* Vaststelling vragenlijst door het presidium   Oktober / November 2007 
* Vragenlijst digitaal beschikbaar    December 2007 
* Uitzetten vragenlijst en verwerken van resultaten December 2007 / Januari 2008 
* Rapportage uitkomsten onderzoek   Februari 2008 
* Formuleren conclusies en aanbevelingen  Februari 2008 
* Bespreking eindrapportage in het presidium  Maart 2008 

Afhankelijk van de uitkomsten kan ervoor gekozen 

worden de evaluatie in de commissie BenM.  

aan de orde te stellen. 

 
Uitvoering 

* Opstellen vragenlijst door de Griffie in overleg met FB/AenO. 
 In te vullen binnen 10 minuten. Tips vragen “Hoe kan het dan beter?” 

* Aankondiging via Helder Beraad Helders Weekblad. 
* Vragenlijst in te vullen via een link aan de website. 
* Verwerken ingevulde vragenlijsten door FB/AenO. 
* eindrapportage door FB/AenO. 
* Conclusies en aanbevelingen door de Griffie. 
 
Evaluatie onderdelen. 

 
► Bekendheid met de maandagavond vergaderingen. 
► Gebruik website van Den Helder 
 - Agenda’s, stukken 
 - geluids- en beeldregistratie 
► Bekendheid Helder beraad Helders Weekblad. 
 - wordt het gelezen? 
 - welke rubrieken spreken aan? 



► Bekendheid met recente onderwerpen. 
► Bezoek aan vergaderingen. 
 - geweest / overwogen ? 
► Meer belangstelling gekregen voor het gemeentebestuur? 


