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Memo 

 

 

Datum: 8 juni 2011 
Aan: het presidium. 
Van: R. de Jonge, raadsgriffie 

Onderwerp: Verbetering debatvoering 
 
 
Gevraagd besluit: 
De nota ‘Meer debat in Den Helder’ als discussiestuk door te geleiden naar de werkconferentie van de 
raad in september 2011. 
 
 
Inleiding / aanleiding. 
In november 2010 heeft uw presidium een startnotitie ‘Stimulering debatvoering’ aangeboden aan de 
commissie Bestuur en Middelen. Deze commissie heeft aangegeven een korte en bondige notitie voor 
te staan waarin werkafspraken en spelregels worden vastgelegd. Een notitie die via het presidium zal 
worden doorgeleid naar commissie en raad. 
 
Sinds de invoering van het nieuwe vergadersysteem (Helderberaad) in april 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 
commissievergaderingen. 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 nog 
steeds sterk voor verbetering vatbaar is. 
 
Met het presidium is afgesproken dat er voor het zomerreces van 2011 een notitie wordt aangeboden 
met nadere werkafspraken/spelregels ter verbetering van de debatvoering. 
 
Raadswerkgroep 2e kwartaal 2011.  
Deze notitie treft u hierbij aan en is opgesteld door de werkgroep1 die vanuit de raad is gevormd met 
ondersteuning van de heer Dorsselaar van het Nederlands Debat Instituut en de griffie. 
In een viertal bijeenkomsten is de werkgroep ingegaan op de huidige situatie, de mogelijke 
verbeterrichtingen en alternatieven. Dit heeft geleid tot de notitie ‘Meer debat in Den Helder’, welke u 
thans wordt aangeboden.  
Met deze nota wordt beoogd een aanzet te geven tot verbetering van het debat in raad en commissies 
en daarmee de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen.  
 
Raadsconferentie september 2011. 
Voorgesteld wordt de nota ‘Meer debat in Den Helder’ als discussiepunt door te geleiden naar de 
werkconferentie van de raad in september 2011. Aan de hand van de discussie en uitgesproken 
voorkeuren worden concrete maatregelen en afspraken nader uitgewerkt zodat deze, na accordering 
door de raad, zo spoedig mogelijk in de werkwijze van de raad kunnen worden geïmplementeerd. 
 

                                                      
1  De werkgroep bestaat uit de dames Biersteker, Dekker en Jellema alsmede de heren Pastoor en Prins. 


