
 

 

Voorstel wijziging vergadermodel 
 

Inleiding 

In de agendacommissie is gesproken over de druk van de grote hoeveelheid aan onderwerpen die 
op de raad af komen en waar besluitvorming op moet volgen. Als dit vertaald moet worden naar de 
agenda van de commissie dan zien we dat er een beperkte hoeveelheid tijd is voor de 
tweewekelijkse commissievergadering om deze onderwerpen zo weg te zetten, dat de 
raadscommissie voldoende tijd heeft om over deze onderwerpen te spreken en te debatteren. 
 
Tegelijkertijd vindt in het huidige model altijd aansluitend aan een commissievergadering  een 
raadsvergadering plaats.  Dit legt druk op de commissievergadering om tijdig klaar te zijn. Dit kan er 
voor zorgen dat het debat onvoldoende uit de verf komt. 
 
Dit vormt voor de agendacommissie de aanleiding een aangepast  vergadermodel voor te stellen.  
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
 

 De uitgangspunten van de vergaderstructuur zoals eerder door de raad op 2 januari 2018 
zijn vastgesteld,  blijven gehandhaafd; 

 Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming worden niet samengevoegd; 

 Er is een overzichtelijk vergadermodel voor raadsleden en inwoners; 

 Er is voldoende ruimte om onderwerpen in de commissie voorbereidend op de 
besluitvorming  te behandelen en er is voldoende tijd om te debatteren; 

 Daarmee blijft de beeldvormende vergadering onderdeel van de vergaderstructuur; 

 In de raadsvergadering wordt het debat in de raadscommissie niet opnieuw gedaan, er 
wordt alleen gesproken over die zaken waarover nog niet voldoende gesproken is en die nog 
essentieel zijn voor de besluitvorming. 

 
Voorstel 
Om meer ruimte te creëren voor de voorbereiding op de besluitvorming  wordt voorgesteld om de 
raadsvergadering niet meer aansluitend aan een commissievergadering te plannen en te werken 
met meerdere commissievergaderingen ter voorbereiding op een raadsvergadering. Dit zou kunnen 
door een vier-weken schema te volgen en wel als volgt; 

 week 1 (donderdag):  commissievergadering (19.30 uur – max. 23.00 uur) 

 week 2 (donderdag): commissievergadering (idem) 

 week 3 (donderdag): beeldvormende vergadering (19.30 – 22.00 uur) 
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 week 4 (donderdag): besluitvormende raad (19.30 uur – 22.00 uur) 
 

 
De dinsdagavonden kunnen worden gebruikt  voor interne overleggen (agendacommissie, 
auditcommissie, fractievoorzittersoverleg en werkgroepen etc.) 
 
In deze structuur is het mogelijk om te komen tot  een betere spreiding van “zware” onderwerpen.  
 
Groeimodel 
Dit model kan worden gezien als een groeimodel. Er wordt gestart met deze basis.  
 
Wanneer  op termijn blijkt dat het ondanks deze ingreep de situatie zich voor doet dat er te veel 
onderwerpen te behandelen zijn, dan kan er alsnog overgegaan worden tot parallelle sessies.  Om 
het aantal vergaderavonden te beperken, kan ook geopteerd worden om op deze avonden ook de  
Technische Beraden te laten plaatsvinden, parallel aan de commissievergadering.  
Ook kunnen organisaties of belangengroeperingen die graag in contact willen komen met de raad 
zich bijvoorbeeld presenteren. Dit kan bijvoorbeeld in de hal van het gemeentehuis plaatsvinden. 
Raads- en commissieleden kunnen zo op een losse manier in contact komen met organisaties en 
belangengroeperingen. 
 
 




