
 

¥ 
Memo  

 
 

Datum: 12 augustus 2009 
Aan: het Presidium. 
Van: dhr. R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Evaluatie Helderberaad eind 2009. 
 
Besluit: 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de opzet voor de evaluatie van het 
vergadersysteem Helderberaad in het vierde kwartaal van 2009. 
 
Inleiding. 
De gemeenteraad heeft op 31 januari 20071 besloten tot invoering van de nieuwe werkwijze voor de 
raad. Met de invoering van deze werkwijze zijn de volgende doelstellingen beoogd: 

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. 

De feitelijke invoering van het nieuwe systeem heeft op 23 april 2007 plaatsgevonden. 
 
In mei 2008 heeft er een uitgebreide evaluatie van Helderberaad plaatsgevonden. De resultaten van 
deze evaluatie zijn opgenomen in het rapport ‘Helderberaad, een jaar later’ van juli 2008. 
Aan de hand van deze rapportage heeft de gemeenteraad op 17 november 2008 (raadsbesluit 
RB08.0127)  besloten enkele wijzigingen aan te brengen in het vergadersysteem. 
In genoemd rapport is tevens aanbevolen de evaluatie eind 2009 te herhalen, zodat de resultaten 
hiervan direct na de verkiezingen in maart 2010 kunnen worden voorgelegd aan de nieuwe raad. 
Onderstaand treft u een opzet voor deze evaluatie. 
 
Doelgroep evaluatie 
Raadsleden  31 
Commissieleden 34 
Fractie-assistenten2   3 
Burgemeester    1 
Wethouders    5 
Griffie     5 
Directie     3 
Afdelingsmanagers 10 
Bestuursondersteuning   3 
Communicatie    1 
Bode     1 
   ----- 
   97 
Tijdspad. 
* Vaststelling vragenlijst door het presidium   28 september 2009 
* Uitzetten vragenlijst     Oktober 2009  
* Verwerken van de resultaten    November 2009 
* Opstellen rapportage     December 2009 
* Bespreking rapportage in het  Presidium  Januari 2010 
* Verspreiding rapportage    Januari 2010 
 

                                                      
1 Raadsbesluit No. 135 I/Griffie (2006). 
2 Fractie-assistenten, niet zijnde commissieleden. 



Uitvoering. 
* Opstellen vragenlijst door de Griffie in samenwerking met CS/Onderzoek & Statistiek 
 In te vullen binnen 10-15 minuten. Tips vragen “Hoe kan het dan beter?” 
* uitzetten en verwerken vragenlijsten door CS/Onderzoek & Statistiek 
* eindrapportage door de Griffie in samenwerking met CS/Onderzoek & Statistiek  
 
Te evalueren onderdelen van het nieuwe systeem: 
► Commissiestelsel 
► Samenstelling commissies 
► Gecombineerde commissies 
► Vergaderdruk 
► Agenda-opzet 
► Opvoeren van agendapunten (via agendacommissie) 
► Verloop van de vergaderingen (effectief en efficiënt) 
► Debat in raad en commissies 
► Voorzitterschap commissies 
► Frequentie vergaderingen 
► Spreektijdenregeling 
► Spreekrecht burgers 
► Kaderstellende functie 
► Planning & Control 
► Vergaderfaciliteiten 
► Raadscommunicatie 
► Live uitzendingen 
 
► Zijn de doelstellingen gerealiseerd 
► Suggesties voor verbeteringen 
 
 
Kosten. 
De uitvoering geschiedt in eigen beheer.  
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