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Onderwerp: Werkwijze raad en commissies. 

Gevraagd besluit: 

1. het huidige vergadersysteem voor raad en commissies te continueren en deze na 1 Jaar te evalueren; 
2. de spreektijdenregeling bij raadsvergaderingen aan te passen, zodanig dat alle fracties kunnen beschikken 

over maximaal 12 minuten spreektijd; 
3. 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; 
4. de door de commissie benoemde bespreekpunten leidend te laten zijn voor het debat In de 

raadsvergaderingen; 
5. 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 preadvies; 

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

7. 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. 

Publ lekssame nvattl ng 
In 2012 heeft de raad besloten 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 na het zomerreces van 
2012 geïmplementeerd. Na een jaar ervaring te hebben opgedaan met deze nieuwe werkwijze, heeft het 
presidium een evaluatie gehouden. Aan de hand hiervan wordt de raad voorgesteld de werkwijze te continueren 
en deze na 1 jaar te evalueren. 

Inleiding 
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. 
De raadsvergaderingen zijn zodanig Ingericht dat per bespreekpunt één debattermijn wordt gehouden. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt daarbij In principe alleen in de gelegenheid gesteld te 
reageren op Ingediende moties en amendementen. In de raadsvergaderingen wordt voorts gebruik gemaakt 
van interruptiemicrofoons. 
De commissievergaderingen zijn zodanig ingericht dat de commissies adviseren of een voorstel besluitrijp is en 
als hamerpunt of bespreekpunt op de raadsagenda kan worden geplaatst. Vragen aan het college van 
burgemeester en wethouders kunnen dus alleen nog in commissieverband worden gesteld. 
Deze wijzigingen zijn né het zomerreces van 2012 geïmplementeerd. Aan de hand van een evaluatie dient te 
worden bepaald of deze wijzigingen een permanent karakter dienen te krijgen en de reglementen voor de 
vergaderingen moeten worden aangepast. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De doorgevoerde wijzigingen In de werkwijze van uw raad en de commissies beogen meer transparantie van de 
standpunten en onderliggende argumenten van de verschillende raadsfracties en stimuleren de politieke 
discussie in de raad. 
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Kader 
In artikel 16 van de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad een reglement van orde voor zijn 
vergaderingen en andere werkzaamheden vaststelt. Verder zijn in de artikelen 17 t/m 32 van de Gemeentewet 
bepalingen opgenomen over raadsvergaderingen. 
In artikel 82 van de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad de taken, bevoegdheden, de samenstelling 
en de werkwijze van de commissie. Dit Is vastgelegd in de Verordening op de raadscommissies 2010. 

Argumenten 
Het Presidium heeft de In 2012 doorgevoerde wijzigingen geëvalueerd onder de leden van de raad, de 
commissies en het college van burgemeester en wethouders. 

De raadsleden zijn over het algemeen tevreden over de doorgevoerde wijzigingen bij raadsvergaderingen, 
waaronder het houden van één debattermijn bij bespreekpunten, een ondergeschikte rol voor de 
portefeuillehouders en het gebruik van Interruptiemicrofoons. Wel Is uit de evaluatie naar voren gekomen dat er 
meer ruimte geboden dient te worden om elkaar te overtuigen of standpunten uit te dragen. Aangegeven is 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. Voorgesteld wordt de door de commissie 
aangegeven bespreekpunten leidend te laten zijn voor het debat in de raad. 
Voorts is aangegeven dat een gedifferentieerde spreektijdenregeling op gespannen voet staat met het houden 
van één debattermijn per onderwerp. Een maximum spreektijd wordt wel wenselijk geacht ter voorkoming van 
langdurige raadsvergaderingen. Voorgesteld wordt de maximale spreektijd voor iedere fractie te bepalen op 
12 minuten, zijnde de spreektijd van de grootste fractie in de afgelopen bestuursperiode. 

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat zij in de raadsvergaderingen in de gelegenheid 
moeten zijn om onjuistheden recht te zetten. Voorgesteld wordt het college van burgemeester en wethouders 
op een ondergeschikte wijze, maar ruimer dan tot op heden gebruikelijk is, de gelegenheid te bieden te 
participeren in de debatronde. Hierbij krijgt het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid zaken 
te verduldelijken, eventuele onjuistheden te corrigeren en te reageren op een ingediend amendement of motie 
door middel van een preadvies. 

De commissieleden zijn over het algemeen tevreden over de werkwijze van de raadscommissies. Wat nog 
verbetering behoeft Is de spreiding van onderwerpen over de vergaderingen. Hiervoor wordt aandacht gevraagd 
bij de agendacommissie en het college van burgemeester en wethouders. Verder Is geconstateerd dat er weinig 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen aan ambtenaren voorafgaand 
aan de commissievergaderingen. Voorgesteld wordt deze faciliteit te laten vervallen. 

WIJ zijn van mening dat de raad na de verkiezingen in 2014 zelf moet kunnen bepalen op welke wijze het 
vergader- en besluitvormingsproces wordt ingericht. Gelet op de inwerkperiode van uw raad, stellen wij u voor 
de huidige werkwijze te continueren en na 1 jaar te evalueren en desgewenst aan te passen. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. Dit voorstel vloeit voort uit een in 2013 gehouden evaluatie 
onder leden van de raad, de commissies en het college van burgemeester en wethouders. 
Het voorliggende besluit leent zich minder goed voor een referendum omdat het gaat om de werkwijze van raad 
en commissies en derhalve valt onder de uitsluitingsgrond 'gemeentelijke procedures' als genoemd in artikel 2 
van de referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 

Financiële consequenties 

Uit de voorgestelde beslispunten vloeien geen financiële consequenties voort. 

Communicatie 
Uw besluit wordt gecommuniceerd via de website van de gemeenteraad en de stadspagina. 
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Realisatie 
De griffie draagt zorg voor de Implementatie van het besluit. 

Den Helder, 3 maart 2014 

Het presidium van de^gerrt^Znte Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

raadsgnfn r 
mr. drs. M. Hulsman 

/ 
/ 
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