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Adviesnota
Instemmen met herziening werkwijze raad 2013

Samenvatting

Na een inventarisatie bij de fracties, een evaluatie van de huidige werkwijze van 
de raad, en het formuleren van een gewenste werkwijze, is een Nota werkwijze 
raad opgesteld. Deze nota benoemt acht uitdagingen en doet elf aanbevelingen.
De belangrijkste wijzigingen in de werkwijze die worden voorgesteld, zijn:
- de politieke inhoud staat centraal in het raadswerk;
- de raadstukken faciliteren deze discussie beter;
- een zwaarder accent op de beeldvorming (informatie);
- organisatie van meer contact met 'buiten';
- een vergaderschema waarin twee maal per maand een 'raadsavond' wordt 

ingepland;
- een voortschrijdende twaalf-maandenplanning die beeldvorming; 

oordeelsvorming (commissie) en besluitvorming (raad) vastlegt.

Beslispunten
1. in te stemmen met de aanbevelingen uit de Nota Werkwijze raad;
2. het vergaderschema 2013 vast te stellen;
3. het college te verzoeken om de kwaliteit van de raadstukken aan te passen, 

zodat rekening wordt gehouden met de wens van de raad door de vraag 
’Wat willen we bereiken' centraal te stellen in plaats van de vraag ’Hoe willen 
we het bereiken';

4. de agendacommissie te verzoeken om de volgende onderwerpen zo spoedig 
mogelijk te regelen:
a. controle van de kwaliteit en het 'bespreekrijp-zijn' van raadstukken;
b. planning van onderwerpen in het vergaderschema 2013, waarbij de 

driedeling beeldvorming, oordeelsvorming (commissie) en 
besluitvorming (raad) wordt toegepast, onder de voorwaarden dat:
- niet iedere vergaderavond een besluitvormende raad kent;
- niet alle avonden op voorhand worden gevuld in verband met 

flexibiliteit en gelegenheid voor fracties om er een eigen politieke 
invulling aan te geven;

c. selectie van een aantal onderwerpen in overleg met de raadsfracties 
waarvoor een 'beeldvormingstraject' gewenst is en/of contact met 
burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld georganiseerd 
wordt;

5. de agendacommissie te verzoeken om te onderzoeken of uit te werken:
a. het organiseren van het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen;
b. het toepassen van ICT tijdens de vergaderingen;
c. het invoeren van een motieoverzicht en een beleidsoverzicht;

6. de werkwijze te evalueren in september 2013.
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Inleiding

Op 14 december 2011 zijn de twee commissievoorzitters, als lid van de 
agendacommissie, in gesprek gegaan met het presidium over hun ideeën om op 
een interessantere, betere en slagvaardige manier, en met meer diepgang te gaan 
vergaderen. Het presidium reageerde positief en heeft de agendacommissie het 
mandaat gegeven om met verandervoorstellen te komen.
Aan de hand van de publicatie 'Op het tweede gezicht' (VNG en het 
Actieprogramma Lokaal Bestuur)1 is een stappenplan gevolgd om de huidige 
werkwijze van de raad te analyseren, de gewenste werkwijze van de raad te 
analyseren en te formuleren, en gefundeerde keuzes voor veranderingen te 
kunnen maken.

Uit de analyse van de huidige werkwijze volgt een tiental 'uitdagingen':
1. Voorkomen dat onderwerpen op de agenda onder tijdsdruk onvoldoende 

aandacht krijgen;
2. Voorkomen van schorsingen (onderbreking van de vergadering);
3. Creëren van de mogelijkheid dat de raad zelf haar lange-termijn agenda 

bepaalt, zowel wat onderwerpen betreft als de behandeling ervan;
4. Verbeteren van de voorbereiding op onderwerpen die op de raadsagenda 

staan of komen te staan;
5. Centraal stellen van de politiek-inhoudelijke vraag: Wat willen we 

bereiken?;
6. Verbeteren van de inhoud en opbouw van de vergaderstukken door aan 

te sluiten bij de behoefte van de raad;
7. De diverse rollen van een raadslid en de vergaderdoelen tot hun recht 

laten komen;
8. Verbeteren van de duidelijkheid en navolgbaarheid van de politiek en 

haar vergaderingen voor burgers;
9. Intensiveren van de rol van burgers, bedrijven en maatschappelijke 

instellingen in de beeldvormende fase;
10. Optimaliseren van de inrichting en faciliteiten van de ruimte voor de 

verschillende vergadervormen;

Om de gewenste werkwijze in beeld te brengen, zijn per uitdaging puntsgewijs 
benodigde acties benoemd, en de relevante structuurkenmerken respectievelijk 
spelers/schakels (tabel Synthese, pp. 13-14 Nota Werkwijze raad). Dit heeft 
geleid tot elf aanbevelingen:

1. De opzet en inhoud van vergaderstukken moet beter.
2. Scheiden van vergaderdoelen 'Beeldvorming, Oordeelsvorming en 

Besluitvorming' in verschillende vergaderingen met mogelijk 
verschillende vergadervormen.

3. Voor een onderwerp de vergaderdoelen beeldvorming, oordeelsvorming, 
besluitvorming als maatwerk plannen op de raadsavonden.

4. Voldoende voorbereidingstijd voor fracties en raadsleden.
5. Heldere spelregels via aanpassing van het Reglement van orde voor de 

raad en via werkafspraken voor de orde van de raadsavonden, zoals 
sprekersvolgorde, regie op tijd, rol voorzitter.

6. Benodigde informatie moet tijdig en toegankelijk beschikbaar zijn voor 
raads- en steunfractieleden.

7. De raad benadert burgers, bedrijven, instellingen, en experts vaker bij de 
beeldvorming over bepaalde onderwerpen.

8. De agendacommissie wordt gefaciliteerd om zich beter op 
conceptstukken voor te kunnen bereiden, deze te beoordelen op hun

1 http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/files/file/ALB- 
PUBLICATIES/ALB PUB TweedeGezicht Vergaderpraktijken2009.pdf
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'technisch bespreek-rijp' zijn, en een vergaderplanning op te stellen. 
beeldvorming in te plannen.

9. In het vergaderschema wordt twee maal per maand (met uitzondering 
van zomer- en kerstreces) Yaadsavonden' gepland, geen raads- of 
commissieavonden.

10. Er komt één vaste vergaderdag (de dinsdag) waarop Yaadsavonden' 
gepland (kunnen) worden. Of de raadsavond daadwerkelijk doorgaat, is 
afhankelijk van de raadsagenda; er gaat niet vergaderd worden om het 
vergaderen.

11. De communicatie naar de bevolking over hun rol en reële verwachtingen 
moet begrijpelijk en professioneel plaatsvinden, zowel voor specifieke 
onderwerpen als voor de vergaderpraktijk van de raad in het algemeen.

Beoogd effect

De politieke inhoud komt centraal te staan in de breedte van het raadswerk.
Het raadswerk is aantrekkelijk voor raadsleden.
De politiek is toegankelijk en begrijpelijk voor de bevolking.

Argumenten

1.1. De aanbevelingen leiden tot het beoogd effect

De elf aanbevelingen zijn integraal overgenomen in het raadsbesluit. De 
aanbevelingen hebben betrekking op de vergaderstukken (1), het vergaderschema 
(2,9,10), de vergaderplanning (3), spelregels (4,5,6), vergaderorganisatie (8), 
participatie burgers (7), en communicatie burgers (11). Het betreft dus 
structuuraspecten. Cultuuraspecten zijn alleen indirect te beïnvloeden.

2.1. Het vergaderschema 2013 heeft de dinsdag als vaste raadsavond, en gaat uit 
van twee raadsavonden per maand (behoudens zomer- en kerstreces)

De dinsdag is de gebruikelijke dag voor raadsvergaderingen, en er is geen 
aanleiding om een andere dag voor te stellen. Door frequenter een raadsavond te 
reserveren, kunnen de Vergaderdoelen' flexibeler worden ingepland.

3.1 De opbouw en vraagstelling van de raadstukken moet de raad op een goede 
manier in stelling brengen om de discussie op het Wat-niveau te kunnen voeren, 
en om zich goed te kunnen voorbereiden

Het is van belang te definiëren wat onder het Wat?-niveau wordt verstaan. Zo 
wordt in de Programmabegroting per programma de algemene doelstelling 
gegeven (bijvoorbeeld Ven veilige, gezonde en duurzame woon-, werk- en 
leefomgeving'). Vervolgens wordt de algemene doelstelling opgeknipt in 
beleidseffecten (Wat willen we bereiken?), met bijbehorende effectdoelen en 
effectindicatoren (bijvoorbeeld, biodiversiteit blijft gelijk of neemt toe t.o.v. 
nulmeting in 2011'). In theorie moeten de effectdoelen leiden tot de 
beleidseffecten, die uiteindelijke dienen om de abstracte algemene doelstelling te 
bereiken. De effectindicatoren moeten controle mogelijk maken.
De raad moet samen met het college uitspreken wat onder het Wat?-niveau wordt 
verstaan. Dat kan naar aanleiding van dit voorstel, of bij de conclusies die de 
werkgroep P&C-cyclus voor zal leggen.

4.1. Namens de raad moet zo tijdig mogelijk gesignaleerd worden of een raadstuk 
wat opbouw en vraagstelling betreft, voldoet aan de behoefte en verwachting van 
de raad of aan toezeggingen aan de raad
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Op korte termijn begint een training voor de schrijvers van bestuurlijke stukken.
Hierin worden de wensen en opmerkingen van de raad meegenomen, als ook het 
te nemen besluit over het centraal stellen van de politieke inhoud. De 
agendacommissie zal dit laatste betrekken bij de beoordeling van het 'technisch- 
bespreekrijp' zijn van de conceptstukken.

4.2. In de planning kunnen per onderwerp de drie vergaderdoelen worden 
ingepland, waarbij met door de raad aan te geven randvoorwaarden rekening 
gehouden moet worden

De agendacommissie stelt een voortschrijdende twaalf-maandenplanning voor, 
waarin per onderwerp in ieder geval een bespreek- en besluitmoment worden 
ingepland. Afhankelijk van de behoefte van de raad worden één of meerdere 
beeldvormingsmomenten ingepland.

4.3. In een 'beeldvormingstraject' treedt de raad plenair en actief in contact met 
burgers, bedrijven en/of maatschappelijk middenveld

Bij bepaalde onderwerpen zal raadsbreed behoefte zijn aan een intensieve, 
integrale, en/of brede maatschappelijke voorbereiding. De griffie kan dit voor de 
raad organiseren. Als er een behoefte aan 'samenspraak' is, dan is het belangrijk 
deze zo vroeg mogelijk te uiten en af te stemmen met ideeën van het college.
Immers, voor de burger zijn raad en college (bestuur) één. De Uitwerkingsnota 
samenspraak zal hier aandacht aan moeten geven.

5.1. Een aantal huishoudelijke zaken rondom de vergaderingen en het raadswerk 
moeten praktisch en voortvarend worden opgepakt

In het traject werkwijze raad zijn diverse suggesties gedaan die uitgewerkt 
kunnen worden door agendacommissie of griffie.

6.1. Een nieuwe of aangepaste werkwijze moet ter lering en verbetering worden 
besproken door de gebruikers van die werkwijze
en
6.2. De agendacommissie heeft zich als doel gesteld om het evaluatiemoment te 
gebruiken om haar taken als agendering, planning, en controle op raadstukken te 
evalueren

Door na een half jaar te evalueren kan de werkwijze worden bijgesteld en kunnen 
nieuwe ideeën worden opgepakt en uitgewerkt. De agendacommissie wil haar 
eigen werkzaamheden kritisch evalueren, in relatie tot (mogelijke) 
werkzaamheden van de griffie.
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Kanttekeningen en risico's

1.1. De aanbevelingen betreffen structuurkenmerken, terwijl juist ook de 
cultuurkenmerken bepalend zijn voor het succes van een werkwijze

Zie opmerking bij argument 1.1.

3.1. Het scheiden van de 'Wat-vraag?' en de 'Hoe-vraag?' kan tot discussie leiden 
als onduidelijk is wie bevoegd is: college of raad?

Zie opmerking bij argument 3.1.
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4.1. De agendacommissie zal in voorkomende gevallen haar eigen gevoel moeten 
volgen of kwaliteit voldoende is en het stuk bespreekrijp is

Controle op de kwaliteit van de raadstukken kan subjectief zijn. Het is belangrijk 
dat er een mandaat is om namens de raad te oordelen. Ook moet er een 
'instrumentarium' zijn, bijvoorbeeld het doorschuiven van een ’niet-rijp' stuk naar 
een passende plek in de planning.

4.2. Het realiseren van de planning is een streven van de agendacommissie, maar 
is tevens afhankelijk van aangeleverde informatie en onvoorziene omstandigheden

4.3. Het plenair organiseren van beeldvormende activiteiten sluit uiteraard niet uit 
dat een fractie zelf haar politieke weg bewandelt

4.4. Het benaderen van burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld 
impliceert dat er duidelijkheid moet zijn naar deze groepen over doel, status en 
verwachtingen

De Uitwerkingsnota Samenspraak moet hier meer duidelijkheid in verschaffen. Zie 
opmerking bij argument 4.3.

Financiën

In eerste instantie zijn er geen financiën gemoeid bij een herziening van de 
werkwijze van de raad. Maar bij bepaalde keuzes kan dit kan op termijn niet 
worden uitgesloten. We denken aan kosten voor het uitzenden (webcasting) van 
de raadsvergaderingen. Als iedere raadsavond uitgezonden moet worden, dan 
stijgen die kosten wellicht. We denken aan kosten voor het schrijven van het 
Raadsnieuws door een onafhankelijk journalist; moet van iedere raadsavond een 
kort journalistiek verslag worden gemaakt? Het aanpassen van de raadstukken en 
de verbeterde communicatie vergen ambtelijke uren. Wellicht komen bij de 
verdere uitwerking meer vragen op.

Uitvoering

Uitleg raadsavonden
Op een raadsavond kan een activiteit voor/van de raad worden gepland. Dit kan 
een vergadering zijn (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming), maar ook 
een workshop, excursie, bezoek, presentatie, etc. De drie vergadervormen lichten 
we hier kort toe:
" In de beeldvormende vergadering staat de uitwisseling van informatie 

centraal, zodat fracties zich een beeld kunnen vormen van de inhoud, 
effecten en alternatieven van een voorstel of een belangrijk onderwerp. Aan 
de beeldvormende vergadering kunnen raads- en steunfractieleden 
deelnemen. Afhankelijk van het onderwerp en de invulling van de 
vergadering kunnen andere deelnemers worden uitgenodigd.

" In de oordeelsvormende vergadering (commissie) worden de onderwerpen 
inhoudelijk besproken en wordt over standpunten gedebatteerd, met als 
uitgangspunt dat de Wat-vraag centraal staat (zie ook argumentatie 3.1).
Aan de commissievergadering kunnen raads- en steunfractieleden 
deelnemen.

" In de besluitvormende vergadering staat het nemen van besluiten centraal.
De stukken die als hamerstuk worden geagendeerd worden, eventueel na 
stemverklaringen, met één hamerslag besloten.
De stukken die geen hamerstuk zijn, omdat er een motie of amendement 
is/wordt ingediend of omdat men elkaar op een onderdeel nog wil 
overtuigen, worden met de focus op de verschillen in standpunten
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behandeld. Het zal nodig zijn om hiervoor spelregels op te stellen. Aan de 
besluitvormende vergadering kunnen alleen raadsleden deelnemen.

Agendacommissie
De agendacommissie stel aan de hand van input van zowel het college als de raad 
een voortschrijdende twaalf-maandenplanning op. Deze planning ligt telkens voor 
zes maanden vast. Omdat de voorbereidende (beeldvormende) fase serieus wordt 
genomen (uitdaging 4, aanbevelingen 4 en 7), is afwijken van de planning 
eigenlijk geen optie. Een verzoek om een onderwerp aan de (zes maanden) 
planning toe te voegen of er vanaf te halen cq door te schuiven, moet goed 
worden onderbouwd. Termen als 'onverwacht' en 'onvermijdelijk' zijn daarbij van 
belang.
De agendacommissie is van mening dat bij voldoende mandaat, vertrouwen en 
facilitering de griffie werkzaamheden van de agendacommissie op zich zou kunnen 
nemen. De agendacommissie wil dit bij de evaluatie betrekken.

Aanpassen Reglement van Orde van de raad
Naast het feit dat wijzigingen op het Reglement van orde van de afgelopen jaren 
integraal verwerkt moeten worden, zal het Reglement op een aantal punten 
gewijzigd of aangevuld moeten worden.

Communicatie en participatie

De communicatie over de werkwijze van de raad zal zowel intern als extern plaats 
vinden. De achtergrond en uitwerking van het vergaderschema en de opzet van 
raadsavonden zal verteld moeten worden aan de Veldhovenaren en aan de 
medewerkers in het gemeentehuis.
Daarnaast leidt de insteek om ’doelgroepen' vaker te betrekken in de 
beeldvormende fase tot meer contact en dus meer communicatie. Deze 
communicatie moet zorgvuldig, concreet en betrouwbaar zijn. De uitwerking van 
de Nota Samenspraak moet hiervoor goed werkbare handvatten gaan bieden.
College en raad zullen bij bepaalde onderwerpen samen op moeten trekken. Met 
name die onderwerpen waar de samenspraak in de prille beginfase wordt 
aangegaan. Immers, voor de burger is er maar één bestuur; er wordt geen 
onderscheid in college en raad gemaakt. En je wilt burgers ook niet overbelasten 
met participatie/samenspraak.
De 'aanpak' van die onderwerpen waarbij de raad zich wil laten informeren (in 
brede zin) door burgers, instellingen etc. in de eerste 6 maanden van 2013, zal in 
nauw overleg tussen griffie, de afdeling communicatie en de vakafdeling worden 
opgezet.

Bijlagen
1. Nota Werkwijze raad
2. concept Vergaderschema 2013
3. Voorbeeld Vergaderplanning 2013 e.v.

Resultaat van de behandeling in de raadscommissie

De commissie adviseert het voorstel ter bespreking te agenderen voor de raad van 
18 december 2012.
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Reactie agendacommissie n.a.v. behandeling in de raadscommissie

Beslispunt 1.1 (aanbeveling 1) wordt tekstueel aangepast.
Voor de raadsvergadering zijn de agenda's van de raadsavonden voor de komende 
drie maanden bekend.

Agendacommissie,

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

W.G. Groenendijk 
Plv raadvoorzitter

Ir. A.E. Marseille 
Plv raadvoorzitter

Mr. G.M.W.M. Wasser Drs. L. Bokhout
Griffier Commissiegriffier/raadsadviseur

7 I 7


