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Op 2 april 2012 heeft de raad besloten (RB12.0081)  een aantal wijzigingen in de werkwijze 
van raad en commissies door te voeren waarmee wordt beoogd de politieke discussie in de 
raad te stimuleren. Deze wijzigingen zijn ná het zomerreces van 2012 geëffectueerd. 
Na bijna een jaar ervaring te hebben opgedaan met de nieuwe werkwijze, zijn de 
doorgevoerde wijzigingen geëvalueerd. 
 
Op 14 juni 2013 zijn evaluatieformulieren uitgezet onder de raads- en commissieleden. 
Vervolgens zijn op 25 juli 2013 en 2 september 2013 reminders gestuurd met het verzoek de 
formulieren zo spoedig mogelijk ingevuld te retourneren. Er zijn uiteindelijk 13 formulieren 
ingevuld retour ontvangen van raadsleden (42%) en 3 formulieren van commissieleden. 
 
De resultaten met betrekking tot de commissievergaderingen zijn hieronder opgenomen: 
 
1. Hoe tevreden bent u over de afspraak dat het stellen van vragen aan portefeuille-
houders per definitie in de commissievergaderingen dient plaats te vinden? 

63%  tevreden 
37%  niet tevreden, niet ontevreden 
0%    ontevreden 
0%    weet niet/geen mening 
 
Toelichting 
Over het algemeen zijn de raads- en commissieleden tevreden over deze afspraak. 
In raadsvergadering blijkt echter nog regelmatig de behoefte te bestaan aan een reactie of 
toelichting door een portefeuillehouder. Dit geeft aan dat deze afspraak nog niet volledig is 
ingeburgerd bij de fracties.  
Eenmaal is genoemd dat de werkwijze een extra druk legt op de commissievergaderingen.  
Dit leidt soms tot onvoldoende uitgesproken onderwerpen die onder tijdsdruk worden 
doorgeleid naar de raad. Ook is eenmaal genoemd dat er soms onnodig veel technische vragen 
worden gesteld aan portefeuillehouders. 
 

2. Hoe tevreden bent u over de adviserende rol van de commissies? 

44%  tevreden 
38%  niet tevreden, niet ontevreden 
18%  ontevreden 
0%    weet niet/geen mening 
 
Toelichting 
Op deze vraag is verdeeld gereageerd. Fracties zijn er bewust van geworden dat dingen die in 
de commissie aan de orde zijn geweest, niet ook nog eens in de raad terug komen. Wat echter 
nog moet doordringen is dat als een commissie er nog een keer over wil praten, de commissie 
het kan doorverwijzen naar een volgende vergadering. 
In de commissievergaderingen wordt niet meer gevraagd om een inhoudelijk standpunt. Dit 
wordt door een enkeling als een gemis ervaren omdat de mogelijkheid tot het uitdragen van 
een politiek standpunt in de raadsvergadering ook beperkt is. Ook is eenmaal genoemd dat het 
benoemen van een bespreekpunt soms lastig is als je in de raad een politiek debat over het 
gehele voorstel wenst. 
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3. Hoe tevreden bent u over het betrekken van de commissies bij beleidsvoor-
bereidingen? 

31%  tevreden 
38%  niet tevreden, niet ontevreden 
31%  ontevreden 
0%    weet niet/geen mening 
 
Toelichting 
Op deze vraag is zeer verdeeld gereageerd. Op onderdelen wordt vooruitgang geboekt, maar 
in het algemeen is dit aspect voor betering vatbaar. Daarbij wordt gedacht aan: 

 een frequenter gebruik van startnotities en bestuursopdrachten; 
 het maken van onderscheid tussen opiniërende onderwerpen en informerende 

onderwerpen in de commissieagenda’s; 
 opiniërende onderwerpen met raadsleden, collegeleden, ambtenaren en 

belanghebbenden;  
 het duidelijk aangeven van wat er van de commissie wordt verwacht; 
 het tijdig agenderen van onderwerpen zodat er voldoende tijd is voor een degelijk 

oriënterende behandeling. 
Voorts is genoemd dat in de uiteindelijke voorstellen niet altijd de bijdrage van de commissie 
zichtbaar is. 
 

4. Hoe tevreden bent u over de vergaderdruk van de commissies? 

31%  tevreden 
25%  niet tevreden, niet ontevreden 
44%  ontevreden 
0%    weet niet/geen mening 
 
Toelichting 
Ook op deze vraag is verdeeld gereageerd. De helft van de respondenten heeft genoemd dat 
de commissievergaderingen te lang duren. Er worden veel technische vragen gesteld die heel 
goed voorafgaand aan de vergaderingen ambtelijk afgestemd kunnen worden. 
Ten aanzien van de agendaplanning is eenmaal opgemerkt dat de hoeveelheid 
agendaverzoeken (verschuivingen) van portefeuillehouders (met fatale data) in dit kader 
frustrerend werkt. Dit leidt ertoe dat sommige vergadering vol gepland worden terwijl andere 
vergaderingen niet doorgaan wegens het ontbreken van agendapunten. 
Eenmaal is genoemd is dat de agenda’s van raads- en commissieleden te vol gepland worden, 
waardoor er weinig tijd resteert voor hun taak als volksvertegenwoordiger. 
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5. Bent u van mening dat de mogelijkheid voorafgaand aan commissievergaderingen 
overleg te hebben met de betrokken ambtenaren kan vervallen?  

50%  ja 
43%  nee 
7%    weet niet/geen mening 
 
Toelichting. 
Geconstateerd is dat er van deze faciliteit weinig gebruik wordt gemaakt en dat afschaffing 
om die overwogen zou moeten worden. De volgende oorzaken zijn genoemd: 

 het tijdstip voorafgaand aan de vergaderingen is geen gelukkige keuze. De meeste 
fracties houden fractieoverleg voorafgaand aan de commissievergaderingen; 

 technische vragen kunnen tijdens kantooruren rechtstreeks worden gesteld aan de 
betrokken ambtenaren; 

 het is lastig om te bepalen wat een technische vraag is; 
 de voorwaarde ‘minimaal drie raadsleden’ werkt beperkend. 

Voorstanders geven aan dat commissieleden meer gebruik moeten maken van deze 
mogelijkheid zodat de vergaderingen niet onnodig worden belast met vragen die ambtelijk 
afgestemd kunnen worden. Zij zijn van mening dat de commissievoorzitters moeten optreden 
als fracties veel technische vragen stellen. 
 

6. Wat vindt u dat goed gaat en wat kan beter gaan met de nieuwe werkwijze? 

 
Goed gaat: 

 de taakverdeling tussen commissies en de raad; 
 prettige vergadersfeer; 
 ruime gelegenheid om per onderwerp goed geïnformeerd te worden; 
 twee vaste commissievoorzitters per commissie; 
 vaste maandag is prettig en duidelijk. 

 
Verbetersuggesties: 

 tijdsbeperking/bewaking in de commissies; 
 ontwikkeling van het onderling bevragen; 
 meer ruimte geven voor onderling debat; flexibeler omgaan met de twee termijnen; 
 onderwerpen opnieuw agenderen voor de commissie als meerdere fracties (ook al is 

het een minderheid in de commissie) aangeven meer informatie nodig te hebben.  
Dit om meer draagvlak te verkrijgen;  

 opiniërende ronde met raadsleden, collegeleden, ambtenaren en belanghebbenden; 
beleidsvormende ronde met raadsleden en collegeleden; 

 meer keuzemogelijkheden in raadsvoorstellen voorleggen; 
 optreden commissievoorzitters als de woordvoering niet meer over het onderwerp 

gaat; 
 minder snel toewerken naar een politiek standpunt; 
 tijdslimiet aan presentaties stellen; 
 meer bezoeken aan instellingen en bedrijven. 

 


