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1. Voorstel 

Voorstel om de indeling van de raadzaal en de commissiezaal van Kielzog Fase 2 volgens het 

Optimummodel vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

De vergaderruimten van de gemeenteraad van Midden-Groningen maken een belangrijk deel uit van 

het te bouwen nieuwe gemeentehuis in het project Kielzog (Fase 2). De raad heeft uitgangspunten 

en een programma van eisen geformuleerd voor de huisvesting van de raad en de griffie. Dit heeft 

onder andere geresulteerd in een voorstel met daarin opties voor de indeling van de raadzaal en de 

commissiekamer.  

 

3. Publiekssamenvatting 

De raad van Midden-Groningen vergadert momenteel tijdelijk in de raadzaal van het voormalig 

gemeentehuis te Slochteren. Inmiddels is de voorbereiding gestart voor de bouw van het nieuwe 

gemeentehuis van Midden-Groningen. Ook de vergaderruimten van de raad en specifiek de raadzaal 

en de commissiekamer maken daar deel van uit. Om te bepalen hoe de nieuwe raadzaal en de 

commissiekamer moeten worden ingedeeld heeft de raadswerkgroep “Huisvesting” een advies 

opgesteld door twee modellen voor te leggen, waarbij wordt geadviseerd om te kiezen voor het 

Optimummodel. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd tot het maken van eigen keuzes ten aanzien van de indeling en inrichting van de 

raadseigen ruimten. 

5. Beoogd effect 

Een optimale indeling van de raadzaal en commissiekamer waarbij wordt voldaan aan de 

uitgangspunten die zijn geformuleerd in de Uitgangspuntennota Huisvesting Gemeenteraad Midden-
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Groningen (zie bijlage 1). 

6. Historische context 

Ter voorbereiding op de besluitvorming en de huisvesting van de raad en de griffie is er begin 2018 

een raadswerkgroep ingesteld. Deze raadswerkgroep heeft zich gebogen over de uitgangspunten 

voor de indeling en de inrichting van de raadseigen ruimten en het programma van eisen ten 

aanzien van de huisvesting van de raad en de griffie. Dit heeft geresulteerd in een 

uitgangspuntennota en programma van eisen huisvesting raad en griffie. Op basis van deze nota is 

een voorstel voor mogelijke indelingen van de raadzaal gemaakt. De uitgangspuntennota en de 

mogelijke indelingen zijn besproken op 12 juli 2018 in de raadscommissie samen met het Voorlopig 

Ontwerp fase 2 Kielzog. De conclusie van deze bespreking was dat de VVD heeft verzocht om een 

uitwerking van het zogenaamde “Opstelling V-model”, met daarbij licht gebogen “benen” die even 

lang zijn. GemeenteBelangen Midden-Groningen en de VVD verzochten om in het Optimummodel de 

rechte lijnen te vervangen door een licht gebogen lijnen.  

Deze aanpassingen zijn in beide modellen verwerkt. De modellen zijn daarop aangepast en in een 

informatiebijeenkomst op 20 november 2018 opnieuw gepresenteerd aan de raad.  

7. Argumenten 

In de uitgangspuntennota zijn de volgende uitgangspunten aangegeven die van belang zijn in de 

afweging voor de indeling van de raadzaal en de commissiekamer: 

Politiek (besluitvorming)  

Het politieke centrum, de raadzaal, is het kloppend hart van de gemeente. Het bestuur is 

herkenbaar aanwezig en aanspreekbaar. Deze vindbaarheid geeft uiting aan de nabije overheid die 

we willen zijn. In het hart van de samenleving in nauw contact met inwoners, bedrijven en 

verenigingen om te weten wat er speelt en leeft. Uitgangspunt is laagdrempeligheid waarbij 

openheid en transparantie belangrijke voorwaarden zijn.  

 

Participatie (het democratische proces)  

Vanuit het democratisch proces bezien is het ontmoeten, het in gesprek zijn met onze inwoners 

een belangrijk onderwerp waarvoor ruimte nodig is. Om het democratische proces te stimuleren en 

laagdrempelig te kunnen laten plaatsvinden worden deze ontmoetingen mogelijk gemaakt in de 

nabijheid van de raadzaal. Voor dit “huiskamermodel’ zijn in principe geen ‘eigen ruimten’ 

benodigd.  
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De vergaderwijze 

Er wordt op drie van de vier donderdagavonden een raadsavond gehouden, bestaande uit een 

raadscommissie of een raadsvergadering. Op de resterende donderdagavond vindt een 

beeldvormende avond plaats buiten het gemeentehuis. Dit model kan worden gezien als een 

groeimodel. Wanneer op termijn blijkt dat één commissievergadering per avond te weinig is,  

wordt er overgegaan tot parallelle sessies.  Ook is afgesproken dat organisaties of 

belangengroeperingen die graag in contact willen komen met de raad zich bijvoorbeeld kunnen 

presenteren tijdens de raadsavonden waarop een commissievergadering plaatsvindt. 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. 

 

Indeling raadzaal 

Het uitgangspunt is dat het raadslid / commissielid die zijn/haar standpunt naar voren wil brengen 

dit vanachter het spreekgestoelte doet. Interrupties kunnen gegeven worden vanaf de zitplaatsen. 

Wanneer raadsleden / commissieleden zich er comfortabel bij voelen kan er in de toekomst 

mogelijk toe overgegaan worden om te interrumperen vanaf een aantal interruptieplaatsen. Hier 

moet in de inrichting rekening mee worden gehouden. 

 

Kenmerken voorgesteld model: 

- Volksvertegenwoordiging op de vloer 

- Optimaal toegankelijk voor publiek 

- Dynamisch 

- Overzichtelijke indeling 

- Goede looplijnen 

- Optimaal zicht voor publiek op de gezichten van raadsleden 

- Optimaal zicht voor raadsleden, raadsvoorzitter en griffier op elkaar 

- Goed zicht op de presentatiemiddelen 

- College en raad hebben een eigen positie 

 

Van een uitgebreide omschrijving van de uitgangspunten, zie bijlage 1. 

 

Advies: 

Op basis van deze uitgangspunten zijn uiteindelijk twee modellen gepresenteerd, namelijk de 

zogenaamde V-opstelling en het Optimummodel. Daarbij stelt de werkgroep voor om te kiezen voor 

het Optimummodel. Daarvoor voert het de volgende redenen aan: 

 

- Alle raadsleden zitten bij dit model onder het verhoogde gedeelte van het plafond; 

- De raadsleden, voorzitter en griffier hebben optimaal zicht op elkaar; 

- Goede looplijnen; 
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- Meeste ruimte voor zitplaatsen publiek; 

- Goed zicht op beeldscherm (groot scherm achter voorzitter en griffier) 

- College kan bij elkaar zitten; 

- Ruimte voor mogelijke toekomstige interruptieplekken; 

 

Dit heeft geresulteerd voor zowel de raadzaal als de commissiekamer in het Optimummodel, zie 

bijlage 2.  

 

Voor de commissiekamer wordt dezelfde opstelling geadviseerd, maar dan in een iets meer 

afgeslankte vorm.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Bij de inrichting van de commissiekamer moet er rekening worden gehouden met het feit dat deze 

ruimte overdag als vergaderruimte wordt gebruikt en daarbij opgedeeld is in drie ruimtes. Dit geeft 

beperkingen in de indeling. Momenteel is er nog geen overeenstemming over het wel/niet 

gebruiken van interruptieplekken. Wel wordt er in het model rekening gehouden met de 

mogelijkheid om in de toekomst vanaf speciale interruptieplekken te gaan gebruiken.  

9. Financiële paragraaf 

De financiële dekking valt binnen het uitvoeringskrediet zoals weergegeven in het raadsvoorstel 

“Uitvoeringskrediet fase 2 Kielzog” (2018-038266). 

10. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Er is vanaf januari 2018 steeds in de werkgroep met elkaar van gedachten gewisseld over de 

huisvesting van de raad. Alle fracties waren vertegenwoordigd in de werkgroep. De verslagen zijn 

gedeeld met de raadsleden. Er zijn op meerder momenten informatiebijeenkomsten met de raad 

geweest waarin met elkaar van gedachten is gewisseld over de uitgangspunten en de mogelijke 

opties voor indelingen van de raadzaal en de commissiekamer, namelijk op 23 januari, 3 juli en op 

20 november.  
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Op twee momenten zijn er excursies geweest naar andere raadzalen, te weten in Harderwijk en 

Assen (9 maart) en naar Waadhoeke (1 oktober). 

 

 

 

Werkgroep huisvesting gemeenteraad Midden-Groningen, 

 

Harry Wind 

Voorzitter werkgroep Huisvesting raad 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 

Bijlage: 

1 Bijlage 1 Uitgangspuntennotitie 

2 Bijlage 2 Optimummodel 
 

 

 

 


