
¥ 
Memo 

 

Datum: 25 februari 2013 

Aan: Presidium  

Van: Werkgroep werkconferentie 

Onderwerp: Vervolgtraject na werkconferentie van 7 en 8 februari 2013 

 

 

 

Op 7 en 8 februari 2013 heeft de jaarlijkse werkconferentie van de raad en het college van burgemeester 

en wethouders plaatsgevonden. Hierbij is de bestuurscultuur uitgebreid aan de orde gekomen en zijn een 

aantal zaken naar voren gebracht die mogelijk kunnen bijdragen aan een verbetering van de cultuur. Een 

verslag van de werkconferentie treft u bij dit document aan. 

 

Tijdens de werkconferentie is afgesproken dat de werkgroep die belast was met de voorbereiding van de 

conferentie (de werkgroep werkconferentie, bestaande uit de raadsleden Biersteker, Koning, Pastoor en 

Pater, burgemeester Schuiling, wethouder Den Dulk en de heren Huisman en Hoogervorst van de 

raadsgriffie) met nadere voorstellen komt om de ervaringen van de werkconferentie te vertalen in concrete 

acties op korte termijn voor de resterende raadsperiode.  

 

De werkgroep komt hiertoe met de volgende voorstellen: 

1. op korte termijn (week 11 of week 12) komt de voltallige raad en het college van burgemeester en 

wethouders bijeen om de werkconferentie mede op basis van het verslag en dit memo te bespreken. 

De belangrijkste reden hiervoor is dat ‘alle horloges worden gelijkgezet’, óók van diegenen die de 

werkconferentie niet hebben bijgewoond. Geadviseerd wordt dit in beslotenheid in een informele 

setting te doen (dus niet in de raadzaal); 

 

2.  een klein aantal tijdens de werkconferentie genoemde onderwerpen dienen in de resterende 

bestuursperiode concreet aandacht te krijgen. Het gaat om: 

1. het omgaan met sociale media tijdens vergaderingen; 

2. de aanspreekvormen in de vergadering (op partij in plaats van persoon); 

3. het hanteren van time-outs in de vergaderingen; 

4. een gezamenlijke maaltijd voorafgaand aan de raadsvergadering.  

 

3. na elke raadsvergadering komen de fractievoorzitters en het college van burgemeester en 

wethouders kort in beslotenheid bijeen om de gehouden vergadering te evalueren op basis van de 

onder 2. genoemde onderwerpen; 

 

4.  de bijeenkomst, genoemd onder 1. en de eerste twee nabespreking als bedoeld onder 3. te laten 

begeleiden door de heer A. Mooij.  

 

Het presidium wordt verzocht met de bovenstaande voorstellen in te stemmen.  


