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Uitgangspunten en programma van eisen huisvesting raad en griffie 
 

1.  Inleiding 

 
Om een goede afweging te kunnen maken van de benodigde ruimte en de inrichting daarvan voor 

de diverse functies (raadzaal, ruimten voor het vergaderen, het bestuur en de griffie), zijn er 

uitgangspunten geformuleerd voor het programma van eisen van de huisvesting van de raad en de 

griffie.  

In maart 2016 is er een notitie geschreven door het deelproject bestuur voor het deelproject 

Huisvesting waarin uitgangspunten zijn geformuleerd. (zie bijlage 1) Deze uitgangspunten zijn 

tegen het licht gehouden en zijn aangepast op de beoogde toekomstige situatie. Punten van 

aandacht daarbij zijn:  

 

- wat is de vergaderwijze van de raad 

- wat is de filosofie van de raad (raadzaal en vergaderruimten) en de griffie (werkruimten) 

- wat zijn de kaders waarbinnen keuzes gemaakt moeten worden 

 

 

 

2. Kaders 

 
In het verleden is de keuze gemaakt om de nieuwe raadzaal te situeren op de locatie waar de 

huidige bibliotheek is gesitueerd. De redenen daarvoor zijn: 

 

- Goed toegankelijk en zichtbaar van buitenaf en vanuit de centrale hal; 

- de ruimte van de raadzaal wordt multifunctioneel gebruikt;  de andere gebruikers in het 

gebouw maken ook gebruik van de ruimte van de raadzaal; 

- De nabijheid van het Grand Café heeft voordelen; 

- Nabijheid theaterzaal; 

- het vergadercentrum is gepland boven de raadzaal; deze vergaderruimtes kunnen ook 

gebruikt worden door de fracties; bij eventuele schorsingen kunnen de fracties zich snel 

terugtrekken in het vergadercentrum; 

 
Tegelijkertijd geeft het ook beperkingen, namelijk: 

- Het aantal m2 beperkt zich tot de huidige begrensde ruimte; 

- Het plafond is deels hoog en deels verlaagd en geeft een verminderd ruimtelijk effect. 

 

3. Uitgangspunten 

 

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 om het nauwe contact met inwoners, bedrijven en 

verenigingen te onderhouden en te weten wat er speelt en leeft. Vanuit deze visie kan een 

minimale ruimtebehoefte geformuleerd worden waarin plek moet zijn om individueel te werken, te 

discussiëren en te besluiten. 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 we ruimte nodig hebben. 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.  

 

De vergaderwijze 

De visie op de raad zoals weergegeven in de notitie “Visie op ontwikkeling raad en ondersteuning 

griffie” en het “advies over de kaders voor de vergaderstructuur” zijn hoofdrichtlijnen bij de 

formulering van de onderstaande uitgangspunten. 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.  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 is mogelijk afgesproken dat  organisaties of belangengroeperingen die 

graag in contact willen komen met de raad zich bijvoorbeeld 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. 

 

Het model kent de volgende kenmerken: 

Volksvertegenwoordiging op de vloer 

Dynamisch (er gebeurt iets) 

Optimaal zicht voor publiek op gezichten 

Debat op verschil van inzichten 

College en raad hebben een eigen positie 

 

I. HET BELANG VAN HET PUBLIEK: 

 

Gemeenteraad      Raadzaal 

Zichtbaar      Multimedia 

Optimale informatievoorziening raad en 

publiek 

Er moet een optimale mogelijkheid zijn 

voor het peilen van de opinie van de 

burger: fysiek en digitaal (bijv. mbv apps) 

 

Bereikbaar Toegankelijk, tijdens vergadering open 

wand 

Controleerbaar      Overzichtelijke indeling 



Voorzitten in het belang van publiek Voorzitter en griffier kijken recht op de 

publieke tribune 

 

Er moet ruimte zijn voor ontmoeting tussen de raad en belangengroeperingen/inwoners. 

 

 

II. IN HET ALGEMEEN BELANG: 

 

De ruimte moet uitstralen dat het een raadzaal is en daarmee een ruimte van het hoogste orgaan 

van de gemeente. 

Geschikt voor ontvangsten 

Multifunctioneel inzetbaar 

 

III. IN HET BELANG VAN HET DEBAT: 

 

Om het debat in de raad en in de raadscommissie te bevorderen is het volgende van belang: 

Bij een debat gaat het erom zo overtuigend mogelijk een voorstel of stellingname te verdedigen of 

“aan te vallen”.  

Het publiek en ook de collega raadsleden beoordelen de kwaliteit van de inbreng en het debat. Wie 

is de winnaar! Het hanteren van overtuigende argumenten en een aansprekende presentatie is dus 

zeer belangrijk.  

Op basis van het debat moet er door de gemeenteraad een besluit genomen worden. Een besluit 

kan op grond van in het debat ingebrachte argumenten nog worden geamendeerd. 

De leden van de gemeenteraad krijgen in deze raadsperiode een debatcursus aangeboden waarin 

getraind wordt op argumentatie, presentatie en het ‘aanvallen’ van een stellingname. In de cursus 

wordt ook de uitwerking van de nieuwe werkwijze in de raadszaal meegenomen. 

In de nieuwe raadzaal ligt de focus van het debat op de discussie tussen de raadsfracties. Wanneer 

het uitganspunt van “Dynamisch, er gebeurt iets” wordt onderschreven dan betekent dat iets voor 

de opstellingen in de raadzaal. Dit kan als volgt worden ingevuld: 

“ Bijdrages en beschouwing worden vanaf het spreekgestoelte ingebracht. interrupties op de 

betogen kunnen plaatsvinden vanaf de interruptieplaats of vanaf de eigen zitplaats. De wijze van 

debatteren en de kwaliteit van een debat dragen dus bij aan het oordeel van het publiek van de 

raadsleden en kan daardoor een effect hebben op het beeld van het publiek van de raadsfracties.” 

Dit betekent voor de opstelling dat er een apart spreekgestoelte moet komen waarbij het zicht op 

de raad en het publiek optimaal is. Daarnaast moet rekening gehouden worden met 

interruptieplaatsen voor de toekomst. 

In het belang van de raad: 

Zichtbaar Men moet elkaar kunnen zien 

Men moet het publiek kunnen zien 



Overzichtelijke indeling Goede looplijnen  

Goede zicht op presentatiemiddelen 

Oplaadmogelijkheid op zitplaats 

Representatief 

3.  Programma van Eisen 

Voorgaande resulteert in onderstaande input voor het programma van eisen: 

 

- Eén (vaste) locatie voor de formele vergaderingen 

- Meerdere ruimten gelijktijdig in elkaars nabijheid in gebruik. 

Algemeen: 

- Onderzoek op welke wijze de beginselen van de circulaire economie gehanteerd kunnen 

worden in het nieuwe gebouw 

- Veiligheid: er moet kritisch gekeken worden naar het veiligheidsaspect van de raadzaal, 

naar de fysieke toegankelijkheid van buitenaf in verband met het vele glaswerk etc. Vragen 

daarbij zijn of er vooraf voorzieningen getroffen moeten worden om veiligheid te kunnen 

garanderen. Ook moet worden gekeken naar wat er moet gebeuren als er zich 

daadwerkelijk iets voordoet.  

- Rolstoel toegankelijk 

- Ventilatie / airco 

Raadzaal 

Zitplaatsen:  

- In of nabij de kring 

- 33/35 (raadsleden) 1 

- 2 (voorzitter en griffier) 

- Griffiemedewerkers (1 a 2) 

- Bode (1) 

- Wethouders (5/6) 

- Gemeentesecretaris (1) 

- Ruimte voor inspreker  

- Publieke tribune 

- Pers 8 

- Ambtelijke ondersteuners 5 

- Publiek 60/70 

- Gereserveerde plaatsen fractieopvolgers / commissieleden (ca. 20) 

-  

Voorzieningen voor zowel Raadzaal als Commissiekamer 

- Raadzaal is volledig af te sluiten en geschikt voor een besloten vergadering 

- Wifi (voor raad en ook openbaar toegankelijk wifi) 

- Spreekgestoelte 

- Geluidsinstallatie (draadloos) ca. 45 

                                                 
1
 Voor een gemeente van 60.000 inwoners: 33 raadsleden (artikel 8 Gemeentewet) echter beetje op de groei, 

is wel verstandig. 



- Opname apparatuur (video en audio volgsysteem) 

- Verbindingen voor livestream op internet 

- Opname voor back-up geluid 

- Aparte interruptiemicrofoons (draadloze presentatiemicrofoons) en mogelijke plaatsen 

(locatie in zaal) 

- Beamer/ scherm (of schermen op verschillende plekken voor meekijken publiek, raadsleden 

en voorzitter/griffier) 

- Goede zicht op de presentatiemiddelen 

- Goede looplijnen 

- Ringleiding slechthorenden 

- Spreektijden systeem 

- Oplaadmogelijkheden voor de devices  op de plekken van de raadsleden in de kring 

- Representatief uiterlijk 

- Multifunctioneel meubilair waarbij een evenwicht is tussen flexibiliteit en functionaliteit en 

uitstraling 

- Goede verlichting 

- Uitwijkmogelijkheden voor publiek bij punten die veel belangstelling trekken ca. 40 

- Printer en kopieerapparaat in de buurt 

- Werkplek in de buurt van de raadszaal (overleg, stemcommissie etc). 

- Garderobe (publiek: buiten de raadszaal) / raadsleden in de raadszaal 

-  

Voorzieningen Commissiekamer: 
Kleinere (aparte)2 vergaderruimte 

Algemene vereisten en voorzieningen idem zie raadszaal (publiekstoegankelijk!) 

- commissie: 

- Zitplaatsen: 33 commissieleden 

- Voorzitter/griffier: 2 

- Nabijheid kring 

- Bode 1 

- Wethouders ca. 3 

- Ambtelijke ondersteuners 3 

- Genodigden 8 

- Publieke tribune 

- Pers 2 

- Overige 20 

Letten op: 

- Flexibele opstelling mogelijk in deze zaal (informele opstelling) 

- De voorzieningen die aangegeven zijn bij de raadzaal gelden ook voor deze zaal! 

- In geval van een parallelle bijeenkomst (dus twee commissievergaderingen tegelijk) 

moeten er dus in beiden ruimten een live-uitzending worden gefaciliteerd. (dus meerdere 

lijnen nodig voor uitzenden en opname) 

-  

Bij raadzaal én commissies: Nazit /ontmoetingsruimte 

- Direct bij de raadszaal gelegen 

                                                 
2
 Als er vergaderd wordt op verschillende avonden, kan de raadzaal ook voor een kleinere vergadering worden 

gebruikt. Bij parallelle vergaderingen (zie optie 2) dan kan dat niet. 



- Statafels / zitjes 

- Publieksschermen (vergadering te volgen) 

- Wifi 

- Voor nadien: hapje drankje mogelijk (primair op eigen kosten, mogelijk op kosten gemeente bij bv 

afscheid, laatste raad voor de zomer etc.) 

 

Mediaruimte: 

In verband met aanwezige media tijden raads- en commissievergaderingen is het raadzaam om een 

ruimte beschikbaar te hebben waar gesprekken met de media kunnen plaatsvinden. Deze ruimte 

moet direct in de nabijheid van de raadzaal zijn, is transparant en zichtbaar voor het publieke.  

Voor het gebruik kan worden gedacht aan: 

- persconferentie college; 

- eventuele contacten met de lokale omroep en afspraken die in de toekomst gemaakt 

kunnen worden om bijv. voorafgaand aan de raadsvergadering uitzendingen te 

verzorgen waarin een voorbeschouwing gegeven kan worden op de raads- of 

commissievergadering. 

- het verzorgen van eigen uitzendingen van de raad; 

- persgesprekken na een raads-, commissievergadering of ander bijeenkomsten. 

 

OVERIGE RUIMTEN RAAD / GRIFFIE  

 
Fractiekamers 

- Toegankelijk voor raadsleden buiten werktijd (ook in het weekend). 

- Ca. 9 fractiekamers van verschillende grootte te gebruiken in de avonduren door 

raadsleden. Dit hoeven niet ruimten te zijn die uitsluitend door raadsfracties worden 

gebruikt. 

- In de nabijheid van de vergaderruimten 

- Mogelijkheid tot kopiëren en printen in de nabijheid van de fractiekamers. 

- (Koffie)automaat in de nabijheid van de fractiekamers. 

 
WERKRUIMTE GRIFFIE 

- Werkplekken en ontvangstruimten van bestuurders/griffier: de bestuurlijke 

ontvangstruimten zijn representatief, los van het aspect of dit vaste plekken voor de 

bestuurders/griffier zijn. Het moet een representatieve uitstraling hebben en 

weerspiegelen dat men met iemand te maken heeft die een bestuurlijke functie heeft; 
- In nabijheid van bestuur (college burgemeester en wethouders en gemeentesecretaris). Bij 

elkaar gesitueerd (dus niet alleen de griffier bij het bestuur en de rest elders). 

- Kopieer apparaat / printer in nabijheid 

- Vaste telefoon op een paar werkplekken met antwoordapparaat mogelijkheid 

(griffiesecretariaat) 

- Aparte kamer voor de griffier met vergader mogelijkheid (representatief) 

- Vindbaarheid van de griffie voor raads- en commissieleden en ambtenaren is essentieel 



- In totaliteit: uitgaan van 7 werkplekken verdeeld over 4 ruimten (1 griffier en dan 3x 2 

personen). Gezien aanloop vanuit raad én organisatie maximaal 2 personen per werkplek.  

- 24 uurs toegang; dus ook in de avond bij de werkplek kunnen. 

- Nabijheid bestuurssecretariaat, maar NIET op dezelfde kamer! (Ivm aanloop verschillende 

bestuurders). 

 


