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Memo 

 

 

Datum: 21 juni 2021 

Aan: Presidium  

Van: R. van Kempen-Scheffers, Griffie, Raadscommunicatie 

Onderwerp: Voortgang raadsactiviteiten 

 

 

Het presidium wordt voorgesteld een selectie van de raadsactiviteiten vanaf september 2021 weer 

te organiseren (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen): 

26 September : Gast van de raad 

29 Oktober : Ideeënmarkt voor Inwoners 

 

Raadsactiviteiten en corona: hoe nu verder? 

Helaas zijn de raadsactiviteiten (soms op het laatste moment) door de coronamaatregelen in 2020 en de 

eerste helft van 2021 niet doorgaan. Hopelijk zijn in september 2021 alle, of in ieder geval de meeste, 

maatregelen versoepeld. Op welke wijze kunnen de activiteiten op het gebied dan verder opgepakt gaan 

worden? Gaan we alle raadsactiviteiten weer organiseren of een deel? Alleen de meest belangrijke of 

laten we het de rest van deze periode alles achterwege?  

 

Gast van de raad 

Het organiseren van een activiteit op zich vraagt enige voorbereiding. Op z’n vroegst kunnen we dus pas 

vanaf september een activiteit starten die niet zoveel voorbereiding vraagt. Gast van de Raad zou hiervoor 

in aanmerking kunnen komen. Bij deze activiteit is het wel van belang dat er weer fysiek wordt vergaderd. 

Digitaal kunnen inwoners de raadsvergaderingen immers al bijwonen zonder Gast van de raad te zijn.  

 

Investering raadsleden 

 Gast van de raad 

Aantal : 2-3 raadsleden. 

Tijd : Voorafgaand aan- en na afloop van een raadsvergadering. 

Advies : Gast van de raad eenmaal (26 september) organiseren. 

 

Ideeënmarkt voor inwoners 

De ideeënmarkt voor inwoners vraagt een grote voorbereiding, maar is wel een belangrijke activiteit 

waarbij inwoners direct betrokken worden en merken dat zij invloed hebben. Met de voorbereiding van 

deze activiteit moet al voor het zomerreces gestart worden. Mochten onverhoopt fysieke bijeenkomsten 

nog niet plaats kunnen vinden, dan kan deze activiteit in aangepaste vorm ook digitaal georganiseerd 

worden.  

 

Investering raadsleden 

 Ideeënmarkt voor inwoners 

Aantal : Alle fracties vertegenwoordigd, zoveel mogelijk raadsleden (en commissieleden). 

Tijd : Aanwezig tijdens Ideeënmarkt (avond), periode na de markt contact leggen met 

initiatiefnemer, samen (en in gezamenlijkheid) een motie uitwerken en indienen bij begrotingsraad.  

Advies : Ideeënmarkt voor inwoners op 29 oktober organiseren.  

 

Over de kook 

Over de kook vraagt ook een grote voorbereiding, maar dan vooral door een externe partij 

(schoolrestaurant). Omdat de middelbare scholen nog maar pas weer begonnen zijn moet nog uitgezocht 

worden of daar al weer een mogelijkheid voor is.  

 

Investering raadsleden 

 Over de kook 

Aantal : 10-15 raadsleden. 

Tijd : Middag/avond koken en eten (17.00-22.00 uur, tijden kunnen afwijken). 

Advies : Volgend jaar organiseren met de ‘nieuwe’ raad. 

 



 

 

Wijkbezoeken 

Door wijzigingen bij de wijkteams en wijkmanagers wordt bekeken hoe vanuit wijkbeheer de organisatie 

van de wijkbezoeken weer opgepakt wordt. In het laatste kwartaal zou nog één van de vier wijken bezocht 

kunnen worden.  

 

Investering raadsleden 

 Wijkbezoeken 

Aantal : 1-2 raadsleden per fractie. Alle fracties vertegenwoordigd. 

Tijd : Middag/avond van wijkbezoek (16.00-21.00 uur, tijden kunnen afwijken). 

Advies : Wijkbezoeken na de gemeenteraadsverkiezingen weer oppakken.  

 

Tijd en aandacht 

Naast de nodige voorbereiding door de griffie, vragen de activiteiten ook een investering van de 

raadsleden. Raadsleden reageren in eerste instantie vaak enthousiast op de raadsactiviteiten. In de 

praktijk blijkt het echter vaak lastig om voldoende raadsleden bij een activiteit aanwezig te krijgen. Zonder 

de aanwezigheid van raadsleden kan een activiteit niet georganiseerd worden.  

Buiten de gewenste (extra) aanwezigheid bij elke activiteit, vloeien er in enkele gevallen ook extra 

werkzaamheden uit. Zo zijn raadsleden bijvoorbeeld ná de Ideeënmarkt voor inwoners nog bezig om op 

eigen initiatief contact te legen met de initiatiefnemer, samen (en in gezamenlijkheid) een motie uit te 

werken en deze bij de begrotingsraad in te dienen.  

 

Conclusie 

Het is teveel om in het laatste kwartaal alle activiteiten nog te organiseren. Hierbij dient ook rekening te 

worden gehouden met de drukte van de raadsleden/fracties met betrekking tot de aankomende 

gemeenteraadsverkiezingen. Het ligt voor de hand om een selectie te maken. Gast van de raad leent zich 

hier goed voor omdat dit redelijk eenvoudig en snel georganiseerd kan worden. De Ideeënmarkt voor 

Inwoners daarbij als ‘grote’ activiteit waarbij inwoners zich gehoord voelen en raadsleden/fracties zich 

kunnen profileren.  

 

  

 


