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:
: Vaststellen verbeteringen 'Raad als volksvertegenwoordiger'

De raad van de gemeente Veldhoven;
overwegende dat;
- de raad het belangrijk vindt de rol als volksvertegenwoordiger te versterken en
beter invulling te geven.
gelet op;
- Het raadsbesluit dat werd genomen op 19 februari jl. naar aanleiding van het
rapport van de Rekenkamercommissie, waarin de raad de 7 aandachtspunten uit
het rapport over nam en tevens besloot “Met een vertegenwoordiging vanuit de
raad een vervolgtraject te organiseren waarin in ieder geval de zeven
aandachtspunten worden uitgewerkt”.
- de werkgroep 'Raad als volksvertegenwoordiger', bestaande uit een
vertegenwoordiging vanuit de raad, college en ambtelijke organisatie, die nadien in
een viertal bijeenkomsten 16 verbeteringen hebben geformuleerd

besluit:
1. De 16 verbeteringen van de werkgroep ‘raad als volksvertegenwoordiger’ op het
gebied van Beeldvorming/Sturen aan de voorkant, Communicatie, Samenspraak vast
te stellen, nader uit te werken en gefaseerd te implementeren:
1. Meer diversiteit in locatie van vergaderen bij beeldvormende
raadsvergaderingen;
2. Rol burgers vergroten in de beeldvorming onder meer door spreekrecht bij
beeldvormende raadsavonden;
3. Beeldvormende raadsvergaderingen voorbereiden en organiseren met raad en
ambtelijke organisatie;
4. De raad neemt aan de voorkant het initiatief en benoemt drie tot vijf belangrijke
thema’s in de begroting, waaraan (eventueel) samenspraakprocessen worden
gekoppeld;
5. Belangrijke thema’s in een ‘nieuw type’ bijeenkomst uitdiepen en organiseren
buiten de huidige B-O-B-structuur om, waarin de raad kaders in een vroeg
stadium kan meegeven;
6. De (lange termijn) raadsplanning structureel bespreken en volgen in de fractie;
7. Communicatie aan de voorkant van het proces om verwachtingen voor de raad,
college en inwoners te verduidelijken;
8. Per proces expliciet bepalen door raad of college of totstandkoming van beleid
wel of niet in samenspraak gaat en over de uitkomst communiceren;
9. Inhoudelijke terugkoppeling aan alle deelnemers van samenspraaktrajecten en
bedanken voor deelname;

10. Processtap binnen ambtelijke organisatie toevoegen aan bestuurlijke procedure,
namelijk wel of geen samenspraak;
11. Raad heeft altijd het laatste woord en dient niet gehouden te zijn aan uitsluitend
toetsing aan procesmatige kaders. Uitkomsten van een samenspraaktraject zijn
zwaarwegend, maar niet allesbepalend;
12. Via tijdlijn (op website en krant) inzichtelijk maken in welke fase van de
beleidsvorming een onderwerp zit;
13. Meer nadruk op de genodigden in samenspraaktraject. Niet alleen mensen die
tegen zijn, maar ook de ambassadeurs of de ‘stille meerderheid’;
14. In de adviesnota communiceren over het doorlopen (samenspraak-) traject, de
resultaten ervan, en welke afwegingen er zijn gemaakt en waarom er niet voor
bepaalde alternatieven is gekozen. Hierover als raad als geheel communiceren;
15. Uitleg aan inwoners geven over wat ‘politiek’ is;
16. Dialoog in de wijk (raad in gesprek met bewoners), eventueel gecombineerd
met of in de vorm van een wijkschouw.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 29 oktober 2019,

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

M.J.A. Delhez
voorzitter
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