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Startnotitie stimulering raadsdebat 
    

“Is de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak  
daarvoor afhankelijk van een goed raadsdebat?” 

 
 

1. Inleiding. 
 
Sinds de invoering van het nieuwe vergadersysteem (Helderberaad) in 2007 zijn twee evaluaties 
uitgevoerd over de werkwijze van raad en commissies. Uit beide evaluaties is naar voren gekomen dat de 
raads- en commissieleden ontevreden zijn over de kwaliteit van het debat in raads- en commissie-
vergaderingen. 
 
Na de eerste evaluatie, halverwege 2008, is in het presidium de afspraak gemaakt dat een raadsvoorstel 
alleen als bespreekpunt voor de raadsvergadering wordt geagendeerd als tenminste één debatonderwerp 
is aangegeven bij de behandeling in de voorbereidende commissie. De bedoeling was dat het in de 
raadsvergadering dan alleen nog zou gaan over de debatpunten zonder daarbij de commissievergadering 
over te doen. 
 
In de tweede evaluatie, december 2009, is naar voren gekomen dat de kwaliteit van het debat wel wat 
beter is geworden, maar nog steeds sterk voor verbetering vatbaar is. 
 
 
2. Probleemstelling. 
 
In het evaluatierapport “Helderberaad, twee jaar later “ van december 2009 zijn de volgende uitkomsten 
opgenomen: 
 

 
De respondenten zijn in meerderheid ontevreden over het debat in de vergaderingen. 
67%  van de respondenten is ontevreden over het debat in de raadsvergadering, slechts  
één respondent is tevreden!  
 
Bij commissievergaderingen ligt het iets genuanceerder: 27% is ontevreden en 60% heeft een 
neutrale mening. 60% van de respondenten vindt dat de kwaliteit van het debat niet is 
toegenomen sinds de invoering van het huidige vergaderstelsel. 
 

 
Er zijn opmerkingen gemaakt als “er worden te weinig onderwerpen voorgelegd om het draagvlak te 
peilen”, “er worden teveel detailkwesties aan de orde gesteld” en “de raad oefent zijn kaderstellende 
functie te weinig uit”. Een heldere analyse ontbreekt echter nog.  
 
Dat de kwaliteit van de debatvoering te wensen overlaat is overigens geen typisch Helders probleem. 
Een recent artikel in Binnenlands Bestuur en een onderzoeksrapport van Debatrix Nederland in 2009 
tonen dit aan. 
 
Binnenlands Bestuur van 5 februari 2010: 

“Bestuurders en gemeenteraden werden door het dualisme in combinatie met 

maatschappelijke ontwikkelingen gedwongen tot een moderne, meer open 

bestuurspraktijk. Politieke partijen zouden juist door het dualisme meer profiel moeten 

krijgen en zo moest de kloof met de burger worden gedicht. Echter, het politieke debat is 

een debat van weinigen gebleven, en speelde zich vooral af in het stadhuis.  

Arno Korsten, hoogleraar bestuurskunde aan de open universiteit in Heerlen en bijzonder 

hoogleraar in Maastricht mist het debat. Het echt afwegen van belangen is er niet! In de 

raad houdt iedereen zijn verhaaltje. Er wordt door partijen vooral gewisseld.  
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Er wordt niet of nauwelijks opnieuw afgewogen. Echte debatten komen zelden voor. Het 

gebeurt dan ook zelden dat de fracties in de raad echt luisteren, van standpunt 

veranderen.  

 

De Tilburgse bestuurskundige Marcel Boogers deelt deze waarneming. Het politieke debat 

is er niet gekomen zoals het was beoogd. Een van de belangrijkste doelstellingen was de 

lokale politiek meer politieker te maken door de raad een steviger rol te geven. Er is wel 

ruimte voor democratische vernieuwing gekomen, maar wat zich wreekt is dat landelijke 

politieke partijen lokaal een bleek profiel hebben. De bouw van een stadhuis, de aanleg van 

een ringweg, wat is het typische D66-standpunt om daar voor te zijn?  

 

Elzinga, de grote pleitbezorger van de vitalisering van de lokale democratie en partijen, 

geeft de critici gelijk. De vitalisering van de partijpolitiek is zeer zorgelijk. Een van de 

oorzaken waarom het politieke debat nauwelijks een impuls heeft gehad, is dat de raad er 

niet in is geslaagd om zijn volksvertegenwoordigende rol opnieuw profiel te geven.  

De gemeenteraad houdt zich vooral op in het stadhuis en is te schuchter om voor zijn 

eigen rechten op te komen. De gemeenteraad heeft zich laten vangen in het interne debat 

op het stadhuis. Daar is het verbeteren van de dienstverlening de afgelopen jaren het 

grote onderwerp geweest. Maatschappelijke problemen zijn nauwelijks op eigen initiatief 

op het bordje van de gemeenteraad terecht gekomen.  

 

Bestuurskundige Korsten bepleit dat de raad veel slimmer bruggen slaat naar de 

samenleving teneinde te weten wat er speelt. Het bestuur beperkt het contact tot de 

meest direct belanghebbenden, de raad zou met ambtelijke ondersteuning het contact 

met de samenleving kunnen invullen. Nog teveel wordt verwacht dat B en W met 

ambtenaren die rol invult. “  
 
 
Debatrix Nederland heeft in 2009 een onderzoek gehouden onder raadsleden en griffiers over de kwaliteit 
van het raadsdebat. 82 griffiers en 119 raadsleden hebben aan het onderzoek deelgenomen.  
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat raadsleden en griffiers ontevreden zijn over de kwaliteit van 
het raadsdebat. 
 
Resultaat onderzoek onder raadsleden: 

Wat gaat er goed: 

* Wederzijds respect hebben voor elkaar (28%) 

* Debat wordt op hoofdlijnen gevoerd in plaats van details (21%) 

* Goede leiding 1e en 2e termijn (14%) 

* Onderscheid tussen commissie- en raadsvergaderingen in orde (14%) 

 

Wat gaat er niet goed: 

* Tijdens de raadsvergadering staan de fractiestandpunten al vast (39%) 

* Te lange verhalen vanaf een papiertje voorgelezen (29%) 

* Men gaat niet inhoudelijk in op elkaars standpunten / er is amper debat (26%) 

* Voorzitterschap slecht: geen duidelijke sturing, rommelig en chaotisch (13%) 

* Respect ontbreekt nogal eens (6%). 
 



  IR10.0263 
 
Resultaat onderzoek onder griffiers: 

Wat gaat er goed: 

* De rol van de voorzitter (veelal de burgemeester) 

* Het plaatsen van de hamerpunten aan het einde van de vergadering 

 

Wat gaat er niet goed: 

* Nog te vaak een vraag- en antwoordsessie tussen het college en de raad (58%) 

* Een splitsing van de raadsvergadering in een informerend, opiniërend en  

            besluitvormend deel leidt in de meeste gevallen niet tot een beter debat. 

* Er is een groot verschil tussen goede en minder goede debaters 
 
Om te kunnen bepalen welke maatregelen en afspraken kunnen leiden tot een kwalitatief betere 
debatvoering in Den Helder is het van belang een analyse te maken van de helderse situatie, de 
mogelijkheden tot verbetering van debatvoering te verkennen en inzicht te verkrijgen in het draagvlak 
voor de verschillende mogelijkheden. 
 
Met de vaststelling van deze startnotitie geeft de raad prioriteit aan een verbetering van 
besluitvormingsproces en geeft de raad opdracht tot het opstellen van een nota Stimulering debatvoering. 
De griffier is de meest aangewezen functionaris voor de uitvoering van deze opdracht, omdat het primair 
de werkwijze en het functioneren van de raad en commissies betreft. 
 
 
3. Vraagstelling. 
 
In de nota Stimulering debatvoering wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 
 
1. Wat zijn de redenen dat de kwaliteit van het debat in de helderse raads- en commissie- 
 vergaderingen sterk voor verbetering vatbaar is? 
2. Welke maatregelen en afspraken kunnen leiden tot een verbetering van het debat en 
 kunnen rekenen op draagvlak binnen de raad? 
 
 
4. Beoogd resultaat. 
 
In de nota Stimulering debatvoering wordt nader ingegaan op de volgende aspecten: 
 
1. Debatvoering in het dualisme (hoofdlijnen, details, politieke relevantie); 
2. Debatvoering in relatie tot de kwaliteit van de besluitvorming; 
3. Kwaliteit versus draagvlak (maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak); 
4. Het betrekken van derden in het debat; 
5. Voorwaarden voor een goede debatvoering (incl. omgangsvormen, opstellingen, de rol van de 
 voorzitter en de rol van de portefeuillehouder); 
6. Omgaan met (afwijkende) argumenten en standpunten; 
7. Moment van debatvoering (stadium, onderliggers); 
8. Het primaire platform voor debat (raadsvergadering, commissievergadering, aparte 
 bijeenkomsten al dan niet op locatie); 
9. Debatvoering in de raad in relatie tot de (gewogen) spreektijdenregeling; 
10. Aanalyse van de Helderse situatie; 
11. Mogelijke maatregelen en afspraken ter verbetering van de kwaliteit van het debat. 
 
Het is niet de bedoeling een zeer uitgebreide nota op te stellen. ‘Kort’, ‘bondig’ en ‘praktisch’ zijn 
uitgangspunten voor de nota. 
In de nota Stimulering debatvoering worden concrete aanbevelingen opgenomen die passend zijn in de 
Helderse situatie. Dit impliceert dat mogelijke oplossingsrichtingen tussentijds worden besproken in het 
presidium. 
De Nota stimulering debatvoering wordt uiterlijk april 2011 aan de raad ter vaststelling aangeboden. 
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5. Uitvoering. 
 
De raad is opdrachtgever, de griffier opdrachtnemer. 
Eventuele inschakeling van derden dient bekostigd te worden uit het reguliere budget van de raad. 
De griffier draagt er zorg voor dat mogelijke oplossingsrichtingen tussentijds worden besproken in het 
presidium. 
 

 
Presidium gemeenteraad Den Helder,  
4 oktober 2010 
 
 


