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Het Haarens Vergadermodel
De inwoners doen mee
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Het Haarens Vergadermodel
De inwoners doen mee
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De gemeente(raad) van Haaren heeft samen met Els Boers (Krachtig Lokaal Bestuur) vorm gegeven aan het vergadermodel.
De evaluatiecommissie is de initiator hiervan en bestaat uit: Jeannette Zwijnenbrug (burgemeester); Joan van den Akker
(gemeentesecretaris); Boy Scholtze (raadslid); Jan van Ginneken (raadslid); Sten Reijnen (raadslid); Leo Vollebregt (commissielid); Els Boers (interim-gri er).
Het Haarens vergadermodel; meer aandacht voor de voorbereiding van de raadsbesluiten én meer inzet van de kennis en betrokkenheid van inwoners. Dit boekje is geschikt voor kleine en grote(re) gemeenten.
De gemeente Haaren had 13.525 inwoners en 15 raadsleden verdeeld over 4 fracties (tot november 2015): Samenwerking
’95, Progressief ’96, CDA en VVD. Het college bestaat uit de burgemeester en twee wethouders. Haaren bestaat anno 2015
uit de vier dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel.
www.krachtiglokaalbestuur.nl Krachtig Lokaal Bestuur maakt zich sterk voor bestuurlijk krachtige gemeenten. Gebruikmakend van de dagelijkse praktijk gaan we samen aan de slag om het samenspel tussen raad, college, organisatie en inwoners
zo optimaal mogelijk te laten zijn. Els Boers heeft meerdere boeken geschreven, een overzicht hiervan vindt u aan het eind
van dit boek.
© Els Boers, 2016
Auteur: Els Boers
Vormgeving: Krachtig Lokaal Bestuur
Foto’s: Els Boers
Alle rechten voorbehouden. De teksten uit deze uitgave mogen worden gebruikt of gekopieerd voor non-commercieel gebruik. Voor commercieel gebruik dient schriftelijke toestemming gevraagd te worden bij Krachtig Lokaal Bestuur,
info@krachtiglokaalbestuur.nl
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Boek: ISBN 978-90-824820-0-3  6,-,
Uitgeverij: www.krachtiglokaalbestuur.nl

Voorwoord
De nieuwe gemeenteraad is in 2014 niet tevreden over de manier waarop de vergaderingen verlopen. De commissievergadering en de raadsvergadering op één avond zorgt ervoor dat de raadsvergadering laat op de avond plaatsvindt en te vaak
nachtwerk wordt.
In het najaar van 2014 zijn we gestart met een evaluatiecommissie om te komen tot een vergadermodel dat meer past bij wat
de raad wil. De wens is meer aandacht voor de inhoudelijke voorbereiding van de raadsvoorstellen én het vergaderen (voor
de inwoners) meer aantrekkelijk maken.
Wellicht denkt u nu dat er elders ook politieke markten worden gehouden en gesprekken worden gevoerd met de inwoners.
Is het Haarens vergadermodel wel zo bijzonder? Ja, toch wel, alleen is het zo vanzelfsprekend dat het niet eens bij iedereen
opvalt.
In Haaren hebben de inwoners dezelfde rechten als de raadsleden op ons Raadsplein. De inwoners doen daadwerkelijk mee
aan de bespreking van een raadsvoorstel én de inwoners mogen, net als de raadsleden, aan de aanwezige ambtenaren inhoudelijke informatie vragen. Het zou allemaal heel simpel zijn. Alleen het voeren van echt een gesprek blijkt toch telkens weer
heel lastig, als je anders gewend bent. Voor de raadsleden van Haaren is dit nog steeds een aandachtspunt.
Het begin is er in ieder geval, ons model dat ons zeker stimuleert! Wij hopen dat het u vooral inspireert! Voor Haaren biedt
het model in ieder geval alle mogelijkheden om de inwoners zich meer thuis te laten voelen bij de gemeenteraad.
Jeannette Zwijnenburg-Van der Vliet, Burgemeester gemeente Haaren

Inleiding
De nieuwe raad van de gemeente Haaren heeft in 2014 voor de helft nieuwe raadsleden. De nieuwe raad wil het vergaderen
anders, alleen hoe precies heeft niemand nog op het netvlies. Vlak voor de zomer van 2014 inventari-seren de raads- en collegeleden waar de ontevredenheid in zit. De raad stelt vervolgens een informele evaluatiecommissie samen. Zowel de burgemeester als de gemeentesecretaris maken deel uit van de commissie, waarbij de (interim) gri er de eerste adviseur en ondersteuner is. De commissie bestaat verder uit drie nieuwe jonge raadsleden en een ouder commissielid, in leeftijd en ervaring met de raad.
In het najaar van 2014 komt de evaluatiecommissie bijeen en als snel ligt het basismodel op tafel. Pas in mei 2015 begint de
try-out tot de zomer, nadat er in februari een sessie met raad, college en organisatie is gehouden. Na de zomer is iedereen
het er over eens dat het model voldoet en kan de verordening en het reglement van orde worden aangepast.
Het model is ontstaan in stapjes voor het noodzakelijk draagvlak. Binnen het model zijn aanpassingen mogelijk, want het
kan altijd nog weer beter. Juist die mogelijkheid stelt diegenen gerust die nog sceptisch zijn.
Het vergadermodel vraagt vooral om gedragsverandering, dat is lastig en kost tijd. Een ink aantal nieuwe raadsleden en
vooral met jongeren maakt het makkelijker om het gedrag in de raad te veranderen. Het is vooral be-langrijk om te zorgen
voor zoveel mogelijk medestanders en iedereen de tijd te gunnen eraan te wennen. Misschien dan nog het allerbelangrijkste;
er mogen fouten gemaakt worden, we leren continue.

Het traject om te komen tot het model is volgens het boekje; er is voldoende tijd genomen voor de stappen die nodig zijn.
Ons advies aan u om tot een succesvol model te komen, geïnspireerd op het Haarens model.
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Dit boekje met het Haarens vergadermodel is bedoeld om u te inspireren tot een eigen variant. Een vergaderwijze die bij u
en de cultuur binnen uw gemeente past; een variant, aantrekkelijk voor úw inwoners. Als extra is een basismodel voor een
verordening en reglement van orde opgenomen.

HOOFDSTUK 1

Het Model

> WEEK 0 Alle raadsvoorstellen voor de raadsvergadering op internet met
een indicatieve agenda van het Raadsplein. In de krant op de
gemeentepagina de aankondiging.
> WEEK 1

Het presidium of de agendacommissie stelt de agenda voor
de raadsvergadering op en de voorlopige agenda van het
Raadsplein.

> WEEK 2 * Het Raadsplein (= de commissievergadering)
I. Informatietafels : per raadsvoorstel een tafel/plek
II. Gesprekstafel(s): per tafel een agenda en tijdsindicatie
> WEEK 3 Mogelijk nog nadere informatie als dit uit het Raadsplein
is gekomen. A eggen van bezoeken of anderszins.
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> WEEK 4

De raadsvergadering met de besluitvorming na debat of
bij de hamerstukken zonder debat.

HOOFDSTUK 2

Uitleg Per Week

Strakke planning
Het model vraagt om een strakke planning. Essentieel is het tijdig kennis kunnen nemen van de (vergader)stukken van de
raad, ook voor de inwoners.

Twee Weken
Iedereen krijgt dezelfde tijd, 2 weken, om zich goed voor te bereiden op het Raadsplein. Zo kan iedereen ruim van tevoren
overleggen en is er voldoende tijd voor inwoners om zich aan te melden bij de gri e voor het meespreken over een onderwerp op het Raadsplein.

Nog geen goedgekeurde agenda
Het tijdig van te voren publiceren van de stukken betekent dat de agenda van het Raadsplein nog niet is goedgekeurd door
het presidium of de agendacommissie. De gri er heeft de verantwoordelijkheid om de agenda van het Raadsplein al wel zodanig in te vullen dat deze grotendeels overeen zal komen met de de nitieve agenda.

Goedkeuring agenda
Het presidium of de agendacommissie besluit over de agenda van de raadsvergadering en keurt de agenda van het Raadsplein.

Goedgekeurde agenda’s
De agenda’s zijn nu bekend en komen op de website met de daarbij behorende stukken, voor zover deze er nog niet opstaan.
De aankondigingen staan deze week op de gemeentepagina in de krant. De agenda van het Raads-plein is goedgekeurd maar
kan nog worden aangepast als zich meesprekers melden voor een raadsvoorstel. Een raadsvoorstel kan dan alsnog op de
agenda van een gesprekstafel komen. De agenda(s) van de gesprekstafel(s) is(zijn) de nitief op de dag zelf na het tijdstip tot
wanneer aanmelding mogelijk is. Niet alle raadsvoorstellen hoeven voor een gesprek geagendeerd te worden, maar altijd wel
voor een informatietafel.

Raadspleinvoorzitter, gespreksvoorzitter en tijdstippen
Het presidium of de agendacommissie wijst de raadspleinvoorzitter aan (behalve als deze door de raad is benoemd). Op de
agenda van het Raadsplein staat voor elke gesprekstafel, bij elk onderwerp, wie er voorzit met een tijdsindicatie.
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Aanmelden: Bij tijdig aanmelden van de inwoner komt dat onderwerp als eerste aan de orde bij de gesprekstafel.

Het Raadsplein is de commissievergadering
Het Raadsplein vervangt de raadscommissie(s) en lijkt op een politieke markt. Het bijzondere is dat de inwoners niet zozeer
gast zijn maar deelnemers. De inwoners hebben toegang tot de ambtenaren voor informatie over de raadsvoorstellen. De inwoners mogen meedoen met elk gesprek aan een gesprekstafel.
De drie stappen van het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) worden hier zeker ook genomen.
Alleen de tweede stap, Oordeelsvorming, komt zowel bij het Raadsplein als bij de besluitvorming in de raad aan de orde. In
de volgende hoofdstukken gaan we hier dieper op in.

De twee onderdelen van het Raadsplein
1. Informatietafel van elk onderwerp op de raadsplein-agenda; de ambtenaar geeft uitleg aan een ieder die daar om vraagt,
dus zowel raads-, commissieleden als inwoners.
2. Gesprekstafel(s), hier is deelname beperkt tot een maximum, zodat het daadwerkelijk mogelijk is om een gesprek te voeren. Tussentijds wisselen kan, net als het houden van een korte presentatie over het onderwerp.

1. Informatietafel van elk onderwerp
De inhoudelijk ambtenaar is goed voorbereid op mogelijke vragen en vraagt de portefeuillehouder erbij als er korte politieke
vragen zijn. Gesprekken bij de informatietafel zijn mogelijk maar mogen niet de mogelijkheid verstoren voor anderen om informatie te komen vragen.
2. Gesprekstafel(s)
Het maximum aantal deelnemers aan het gesprek is zo laag mogelijk naast de gespreksvoorzitter en de gri er. Per fractie 1,
de portefeuillehouder en ambtenaar met voor 4 inwoners tegelijk de mogelijkheid om mee te spreken. Je mag alleen aan tafel
als je echt meedoet met het gesprek. De keus kan zijn dat niet altijd bij elk onderwerp alle fracties deelnemen. Er is voldoende ruimte voor publiek. Tussendoor wisselen is mogelijk, alleen als diegene wel het gesprek gevolgd heeft op de tribune. Een
korte presentatie is mogelijk als aanzet voor het gesprek.
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Informatieve Presentaties over niet-geagendeerde onderwerpen voorafgaand aan het Raadsplein.

Pauze week
Deze week kan er nog extra informatie bij de agenda-stukken van de raadsvergadering komen. Het gaat dan om informatie
die bij het Raadsplein is toegezegd. Raadsleden kunnen nog zelf extra informatie vergaren bij een ambtenaar als dat afgesproken is op het Raadsplein of op bezoek gaan bij een inwoner, organisatie of een locatie gaan bekijken.
Deze week is er misschien tijd voor informatieve bezoeken los van de agenda van de raad.

Inspreken 5 minuten
Aan het begin van de raadsvergadering is er gelegenheid om in te spreken voor inwoners. De ‘oude’ manier; in hooguit 5 minuten het verhaal houden en raadsleden mogen nog verduidelijkende vragen stellen. Het spreekrecht in de raad biedt de
inwoners de kans om juist andere onderwerpen onder de aandacht te brengen. De raad kan er dan voor kiezen om het onderwerp voor een volgend Raadsplein te agenderen of om het college te vragen hier actie op te ondernemen of anderszins.

De besluitvorming
In de raadsvergadering komen alle raadsvoorstellen aan de orde. Alleen krijgt niet elk raadsvoorstel dezelfde aandacht in de
raadsvergadering.

Aan het begin van de raadsvergadering beslist de raad welke raads-voorstellen hamerstukken zijn. Bij hamerstukken besluit
de raad zonder debat. Bij de voorstellen met debat is er sprake van oordeelsvorming die het besluit nog kan beïnvloeden. Het
debat kan kort of lang zijn, dan hangt af van de meningsverschillen binnen de raad.

HOOFDSTUK 3

De Kern Van Het Raadsplein
De Gelijke Positie
Het publiek is deelnemer in plaats van alleen toeschouwer. De ambtenaar, het collegelid en het raadslid zijn er ook voor de
inwoner. De inwoner heeft dezelfde positie als het raadslid. Beiden mogen alles vragen aan de ambtenaar, collegelid en aan
elkaar.

Aandachtspunten
- extra aandacht voor drempel-verlagende houding naar de inwoner(s) toe.
- (te) veel tijd nodig voor een antwoord, dan een afspraak voor overdag.
- zorg voor eventuele steun voor de ambtenaar.

Uitgangspositie
Raadsleden zijn gewend aan het gemeentehuis en kennen de mensen. De inwoner die af en toe komt kan onwennig zijn en
dat vraagt om extra begeleiding en een extra toegankelijke open houding. Raadsleden en inwo-ners hebben pas dezelfde positie als de inwoner zich op zijn gemak voelt en vrij om echt deel te nemen.

Het Gesprek
Het gesprek aan de gesprekstafel heeft als doel het zoveel mogelijk meegeven van informatie aan de raadsleden, zodat zij op
basis van zo volledig mogelijke informatie het oordeel kunnen vormen.

Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beperkt aantal deelnemers aan de tafel.
Iedereen aan de tafel doet mee.
Wisselen tussentijds mag, aanschuiven ook als er nog plek is.
Duidelijk aangeven wie, wie is met de functie.
Het gesprek gaat over het raadsvoorstel.
Ieders inbreng bespreken met alle deelnemers.
Een vraag mag als inbreng voor het gesprek.
Standpunten alleen als inbreng om reacties te horen.
Elk raadsvoorstel een ander gesprek met eigen deelnemers en een voorzitter.

Voorzitter
•
•
•
•
•
•

Licht het onderwerp kort toe.
Let erop dat iedereen aan bod komt, vooral bij de inwoners.
Probeert de voors en tegens op tafel te krijgen, stimuleert zonodig.
Let op het voeren van het gesprek.
Grijpt in bij herhalingen of uitweiding naar ander onderwerp.
Rondt af als men niets nieuws meer zegt.

• Vraagt het publiek of iemand nog een korte vraag heeft of een opmerking.

HOOFDSTUK 4

De Rollen
De Voorzitter(S)
De Griffier
De Fracties
De Portefeuillehouder
De Ambtenaar
De Inwoners

De Gespreksvoorzitters
De Gespreksvoorzitter
•
•
•
•
•

Welkom heten en iedereen even voorstellen.
Licht het onderwerp kort toe.
Vraagt wie als eerste het woord wil; begint het gesprek bij een inwoner.
Let erop dat iedereen aan bod komt, vooral bij de inwoners.
Vragen stellen mag, maar een gesprek is geen vraag-antwoord spel.

•
•
•
•
•
•
•

Probeert de voors en tegens op tafel te krijgen, stimuleert zo nodig.
Let erop dat het echt een gesprek is.
Grijpt in bij herhaling of uitweiding naar ander onderwerp.
Rondt af als er niets nieuws wordt gezegd.
Vraagt het publiek of er nog behoefte is aan een korte vraag of opmerking
Noemt kort eventuele conclusies en/of afspraken.
Dankt iedereen voor zijn deelneming aan het gesprek.

De Raadspleinvoorzitter
Raadspleinvoorzitter
•
•
•
•
•
•
•

Deze positie is gelijk aan die van commissievoorzitter.
Heeft de verantwoordelijkheid over de totale vergadering.
Optie: Wisselt per Raadsplein of de raad benoemt deze.
Heeft die rol gedurende het hele Raadsplein.
Opent en sluit het Raadsplein.
Bewaakt de orde en grijpt zonodig in.
Overlegt zonodig met de gri er.
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De raad kan kiezen voor benoeming van een pool van voorzitters, zo ook voor een vaste voorzitter voor het Raadsplein. Het
alternatief is om in de verordening op te nemen dat het presidium of de agendacommissie bepaalt wie de rol van raadspleinvoorzitter vervult en wie welk gesprek voorzit. Haaren heeft gekozen voor een pool van voorzitters (raadsleden) die niet als
zodanig benoemd zijn maar aangewezen door het presidium (=agendacommissie). De voorzitters uit de pool overleggen zelf
met de gri er hoe zij de agenda willen verdelen en wie raadspleinvoorzitter zal zijn. De gri er maakt hier vervolgens een
voorstel van voor het presidium.

De Gri er
Voorbereiding

De gri er organiseert het Raadsplein en zorgt dat alle maatregelen ter voorbereiding van het Raadsplein genomen zijn. De
gri er ondersteunt en bereidt het Raadsplein voor met de voorzitters. De gri er is tevens aanspreekpunt voor de ambtenaren en portefeuillehouders bij de voorbereiding.

Griffier bij het gesprek
Geeft de inwoners van te voren extra aandacht en licht ze in over de spelregels.
Ondersteunt de voorzitter en geeft de voorzitter hints en advies als dat nodig is.
Bewaakt mede de kwaliteit van het gesprek en geeft daarover advies.
Houdt de toezeggingen bij en eventuele andere afspraken.
Bewaakt of afspraken in lijn zijn met het besluitvormingsproces.
Biedt aan eventuele problemen af te zullen handelen.
Evalueert het gesprek met de gespreksvoorzitters.
Evalueert het Raadsplein met de raadspleinvoorzitter.

•
•
•
•
•
•
•
•

De Fracties

Het raadslid en commissielid (=duo-raadslid)
• Welk raadslid of commissielid neemt deel aan een gesprekstafel?
• Wie luistert en wisselt zo nodig met de fractiegenoot aan de tafel?
• Wie verzamelt welke informatie aan welke informatietafel?
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Kortom elke fractie maakt een logistieke indeling van de avond.

Aan de gesprekstafel
•
•
•
•

Je vragen zijn er om het gesprek te dienen.
Je vragen zijn er om extra informatie van alle deelnemers te krijgen.
Vraag wat de anderen vinden van jouw mogelijke mening.
Geef vooral de inwoners aan tafel extra aandacht.

Aan de informatietafel
• Stel alleen inhoudelijke vragen aan de ambtenaar.
• Stel je politieke vragen aan de portefeuillehouder.
• Geef de inwoner de ruimte en stel hem ook gerust een vraag.
•

Richting de deelnemende inwoner
•
•
•
•
•

Luister vooral, je hoeft het er niet mee eens te zijn.
Sta open voor wat de inwoner je vertelt.
Stel open vragen.
Zeg wat je vindt en waarom.
Laat weten wat je doet met de gegeven informatie.

De Portefeuillehouder
De gesprekstafel en de informatietafel
• Bereid u voor op de gesprekken, samen met uw ambtenaren: bespreek de mogelijke politieke onderdelen in het raadsvoorstel.
• Laat de inhoudelijke wetenswaardigheden over aan uw ambtenaar.
• Gun uw ambtenaar de ruimte om zelf vanuit inhoudelijke kennis te reageren.
• Zorg ervoor dat u zelf op de politieke onderdelen reageert.
• Laat u niet verleiden tot een vraag en antwoordspel, maar voer het gesprek.
• U kunt in het gesprek ook vragen stellen aan een ieder aan de tafel.
• Het gesprek kan voor u ook (nieuwe) informatie opleveren.

De informatietafels
•
•
•
•

Als u niet deelneemt aan een gesprekstafel loop dan langs de infor-matietafels.
Iedereen mag bij een informatietafel staan, dus u ook.
Bied aanwezigen de gelegenheid om u aan te spreken.
Even een informeel gesprek tussendoor kan zeer lucratief zijn, met zowel een raadslid als een inwoner.

De Ambtenaar
Voorbereiding voor informatietafel en gesprekstafel
• Zet je iPad klaar met de stukken die je denkt nodig te hebben om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden.
• Probeer al van te voren een inschatting te maken van mogelijke vragen.
• Bespreek met je portefeuillehouder welke politieke aangelegenheden eventueel aan de orde kunnen komen.

De informatietafel
• Beantwoord de inhoudelijke vragen zoveel mogelijk meteen.
• Noteer anders de vraag en de gegevens van de vraagsteller; noteer of het antwoord naar alle raadsleden gaat.
• Noteer eventuele toezeggingen en andere zaken die aan de orde komen, waarvan jij denkt dat het relevant kan zijn voor
de raad.
• Als je denkt dat echt niemand nog bij je komt overleg of je weg kan.
• Als er nog veel belangstelling is blijf totdat er niemand meer komt.
Na het Raadsplein
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• Mail je aantekeningen kort en zo duidelijk mogelijk liefst dezelfde avond naar de gri e in één document.
• Heb je tijd nodig om je aantekeningen te fatsoeneren meld dat aan de gri er en lever het zo snel mogelijk in.
• Schat zelf in of je de vragen rechtstreeks beantwoordt of overleg anders met de gri er.

De Inwoners

Op het Raadsplein is iedereen gelijk, alleen ..............

Voor de inwoner is het geen routine, hij komt niet elke keer.
Uitnodigend
!
!
!
!

De inwoner voelt zich niet vanzelf welkom.
De inwoner vraagt extra aandacht om de gelijke te kunnen zijn.
De inwoner komt alleen als er iets speelt waar hij belang bij heeft.
De inwoner komt soms vanwege algemene interesse in de politiek.

Herhalen
De drempel verlagen gebeurt door:
! herhaling op de gemeentepagina in de krant en op de website;
! continue uitleg over hoe het werkt;
! blijvende aandacht om inwoners extra uit te nodigen.
!

Geen te hoge verwachtingen
! De inwoner komt terug als hij denkt wat te kunnen betekenen.
! De inwoner komt terug als hij inderdaad een echt gesprek heeft kunnen voeren.
! De inwoner komt terug als hij zich serieus genomen voelt.

HOOFDSTUK 5

Vergaderen op maat

De Stappen Tot Het Model

Een vergadermodel werkt het best als het een model op maat is. Het Haarens model zal zeker bij elke gemeenteraad passen,
maar het werkt pas echt als de raad zijn eigen details zelf ontdekt. Elke raad is anders, elke gemeente heeft een eigen cultuur. Het model werkt als het past bij de cultuur van de raad. Gebruik de grote lijnen om gezamenlijk te komen tot het model dat bij u past.

Evalueer de vergaderingen
Wat vinden we dat er goed gaat?
Wat vinden we dat niet goed gaat?
Wat vinden we dat beter kan?

Evalueer samen
Evalueer de vergaderingen met raad, college en organisatie. Zonodig eerst apart als de verhoudingen zodanig zijn dat de ene
groep de ander kan overheersen. Evalueer de vergaderingen niet met de inwoners!
De organisatie
Het college
De raad

: de kwaliteit van de raadsvoorstellen.
: de informatievoorziening naar de raad.
: eigen voorbereiding en besluitvorming.

Werkgroep evaluatie vergaderwijzen
Vorm een werkgroep met afvaardiging vanuit de raad, college en organisatie.
Samenstelling: - De gri er als adviseur en ondersteuner (de trekker);
- Elke fractie een lid;
- Gemeentesecretaris of afdelingshoofd;
- Burgemeester of wethouder.
Optie: een externe als trekker van de werkgroep (dit hangt af van de cultuur
en onderlinge verhoudingen).

Vertaling
De uitkomsten uit de evaluatie vertalen naar teksten die als het ware een spiegel voorhouden. Spiegel de pijnpunten én wat
al wel goed gaat.
Aandachtspunt: details kunnen van grote invloed zijn, neem alles mee.

Haarens voorbeeld:
Vertaling: Waar is de inwoner? De inwoner wordt slechts door een enkeling
genoemd -> terwijl de raadsvergadering altijd laat op de avond is.
Spiegel: Vinden we dat we voldoende rekening houden met de inwoners
en betrekken wij deze bij de vergaderingen?

De vertaling van de evaluatie met daarbij mogelijke oplossingen gaat in een notitie naar de werkgroep. De werkgroep bediscussieert de onderdelen om samen tot een gedragen oplossing te komen. Stel vragen bij de verschillende onderdelen en geef
mogelijkheden waaruit men kan kiezen.

Een aantal standaard uitgangspunten:
de raad wil geen lange vergaderavonden.
de raad wil geen herhaling van de commissievergadering in de raad.
de termijn van besluitvorming kan sneller waar mogelijk.
de inwoners er meer bij betrekken.
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Basis besluitvormingstraject
1. Oriëntatie
2. Meningsvorming
3. Besluitvorming

=
=
=

Beeldvorming
Oordeelsvorming
Besluitvorming

Oriëntatie en meningsvorming
1. Los van de vergaderingen
Stukken lezen, extra achtergrondinformatie via internet, persoonlijk gesprek met betrokkenen en/of portefeuillehouder en/of
ambtenaar en bespreking in de fractie.

1. en 2. Raadsplein (=Commissie)
Informatie vergaring - inloop waaraan inwoners mee mogen doen. Vragen mogen worden gesteld door iedereen en aan iedereen. De gesprekken mogen politiek inhoudelijk zijn als dit bijdraagt aan de meningsvorming. Het politieke debat vindt
hier niet plaats.

2. en 3. Meningsvorming en besluitvorming in de Raad
Bij het debat gaat het om meningsvorming waarna het besluit wordt genomen. Niet bij alle raadsvoorstellen is debat nodig,
dan meteen besluiten, de zogenaamde hamerstukken.

Draagvlak
De werkgroep is het eens over een model; dan volgt het mee krijgen van de anderen: de raad, college en organisatie.
Organiseer een bijeenkomst met de raad, het college en de organisatie (=relevante ambtenaren). Als start eerst een korte
presentatie* over het mogelijke model zonder de mogelijkheid van discussie. De presentatie is de aanzet voor de carrousel
erna. Bij de carrousel leiden de raadsleden van de werkgroep ieder een onderdeel. Houd de groepen klein zodat iedereen
makkelijk aan het woord komt.
Carrousel model
De onderdelen waarvan bekend is dat er verschil van mening over is komen in de carrousel aan de orde én die onderdelen die
zeer relevant zijn voor extra draagvlak.
*zie bijlage 1 (presentatie en stellingen voor de carrousel)

Voorbeeld mogelijke Onderdelen*
Tijd
Liever een lange avond en dan zo min mogelijk vergaderen dan vaker en korter! Voor wie is dat prettig? Is tijd leidend of de
energie dat een vergadering oplevert of kost? Kan een vergadering energie opleveren?
Rolverdeling binnen fracties
Is afstemming binnen een fractie nodig zodat slechts één spreker namens een fractie over een onderwerp het woord voert?
Wat is de toegevoegde waarde van het commissielid (duo-raadslid)?
Informatie verzamelen
Informatie verzamelen kan straks voldoende bij het Raadsplein. Kan het zijn dat door extra informatie naar buiten te brengen dit extra informatie ople-vert? Informatie verzamelen doe je als fractie of individueel raadslid en niet als gehele raad.
Aandacht en ruimte voor de inwoners
Inwoners zijn mans genoeg om informatie van de raad op te zoeken of te achterhalen. Is het nodig dat er op de website en in
de krant meer uitleg komt over agendapunten? Is er extra communicatie nodig om de inwoners te bewegen naar het Raadsplein te komen?

Aandachtspunten
Uit de bijeenkomst bij stap 4, komen allerlei aandachtspunten naar voren. Cluster de aandachtspunten en verwerk ze, voor
zover relevant, in het gekozen model. Neem in het bespreekstuk voor de werkgroep naast het aangepaste model ook de lijst
met alle aandachtspunten op, zodat niemand het gevoel
krijgt niet gehoord te zijn.

Hetzelfde beeld
Hebben alle leden van de werkgroep nu hetzelfde beeld? Stel de vragen over de relevante onderdelen om duidelijke antwoorden te krijgen. Mogelijke misverstanden kan je hiermee voorkomen. Dan kan de notitie** voor de raad klaar gemaakt worden, waarin nog eens duidelijk staat het waarom met de uitleg: kortom nog eens alles op een rijtje.

Experimenteer
Kunnen onderdelen al uitgeprobeerd worden? Doe dit, als de kans zich voor-doet. Bijvoorbeeld bij een onderwerp waar geen
inwoners op af zullen komen. Een voorzichtige eerste stap waarna de tweede bijeenkomst met de raad, college en organisatie. Houd opnieuw een presentatie** met nu de notitie*** van de werkgroep. Dit keer is er wel discussie om te komen tot de
goedkeuring voor het nemen van de volgende stap, de experimenteerfase.

**zie bijlage 2 ***zie bijlage 3

Na de experimenteer periode
Kies een “natuurlijke” periode voor de experimenteer periode; tot de zomer of een andere vakantieperiode. Het model kan
tussentijds steeds weer bij-geschaafd worden, wat het draagvlak zal vergroten, intussen ook bij de inwoners. Als het goed is
kan het model door na de experimenteer periode, want alle pijnpunten zijn dan, als het goed is, grotendeels opgelost. De
vergaderplanning is intussen al op basis van het nieuwe model aangepast.

Nog een derde bijeenkomst met raad, college en organisatie
Nu is het belangrijk om vooral uit te stralen dat het vanzelfsprekend is dat de raad door gaat met het model. Daarvoor hebben de leden uit de werkgroep inmiddels ook binnen de eigen fractie ink gelobbyd.
Een markering in een plezierige sfeer helpt om straks het besluit in de raad te kunnen laten nemen over de verordening en
het reglement van orde. Het model ligt in feite vast als deze raadsbesluiten zijn genomen. Een markering is nodig om duidelijk te maken dat de experimenteerfase voorbij is en dat het model nu het vergadermodel is. Het uitgangspunt blijft dat wijzigingen mogelijk zijn binnen het model, mocht dat nodig zijn.

De markering in Haaren

In Haaren is de experimenteer-periode tot de zomer. Na de zomervakantie is er voor gekozen om tegelijk als start van het politieke seizoen, een barbecue te houden met de raad, het college en een deel van de organisatie. Dezelfde mensen die al voor
de eerdere twee bijeenkomsten zijn uitgenodigd.

BBQ

Een barbecue helpt om de sfeer los te krijgen. Het alternatief is een gezellig samenzijn met hapje en drankje. Het kan natuurlijk in het gemeentehuis, in de hal bijvoorbeeld.

De bijeenkomst erna bestaat uit 2 delen:
1. Over de streep met 5 stellingen
Met z’n allen over de streep zodat fysiek duidelijk is waar een meerderheid voor is. Een gespreksleider stelt enkelen vragen
naar het waarom voor of juist tegen. Blijken er toch nog pijnpunten te zijn dan is daar nog even extra aandacht voor.
Mogelijk stellingen
! De sfeer binnen de raad is verbeterd.
! Het vergadermodel is op alle fronten een grote verbetering.
! Een extra cursus voor de voorzitters is een overbodige luxe.
! Extra communicatie voor de inwoners is overbodig.
! Een gesprek voeren is lastiger dan alleen vragen stellen.
2. Workshop
Na het onderdeel met de stellingen gaat de groep in groepjes uiteen met in elke groep één van de voorzitters uit de pool. De
workshop gaat over het
voeren van een gesprek. Het gesprek gaat over een ctief raadsvoorstel, waarbij enkele ambtenaren de rol van inwoner vervult. Elke groep heeft hetzelfde raadsvoorstel; deze is zodanig dat er verschil van mening zal zijn
en het de inwoners raakt.

De raad legt het model vast

fi
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Nog weer de laatste aandachtspunten worden meegenomen in de verordening (commissie) raadsplein en reglement van
orde. De werkgroep keurt deze en dient het bij de raad in via het presidium (agendacommissie).

Raad, College, Organisatie

Evaluatiecommissie
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De Communicatie
Intern en extern
Het is voor iedereen wennen het nieuwe vergaderen, binnen en buiten het gemeentehuis. Niet iedereen krijgt meteen mee
dat de vergaderingen anders zijn georganiseerd. Pas als een ambtenaar een raadsvoorstel heeft gemaakt of als een inwoner
wil komen inspreken zal diegene er achter komen dat het anders is geworden. De vergaderingen zijn ook maar één keer per
maand, dus duurt het even voordat het routine wordt.
Intern
Houdt instructiebijeenkomsten door gri er en gemeentesecretaris samen.
• Minstens 4 keer in het begin en daarna voor degene die wil.
• Evalueer meteen het laatste Raadsplein ervoor, in de
bijeenkomst.
Communicatie betekent twee-richting; leg uit én luister. Zorg dat voor de ambtenaren helder is wat de bedoeling is. Stel een
instructie op waar elke ambtenaar makkelijk toegang toe heeft en bij de hand kan houden.
Extern
De website en de gemeentepagina in de krant:
• Permanente korte uitleg en in het begin een aantal keren
uitgebreid.
• Schrijf extra artikelen over het vergaderen voor in de krant.
Houd een persbijeenkomst met raadsleden over het Raadsplein.

Inhoudelijk
Een makkelijk toegankelijk digitaal vergadersysteem.
De vergaderingen zijn makkelijk te vinden op de website.
Iedereen krijgt op hetzelfde moment als de raadsleden toegang
tot de vergaderstukken.
• De raadsvoorstellen zijn voor iedereen te begrijpen.
• Extra informatie is voor iedereen duidelijk te volgen.
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Verordening En Reglement Van Orde
Verordening

In de Gemeentewet (art. 82) staat dat de raad een raadsvergadering kan voorbereiden met een commissievergadering. Het
Raadsplein betitelen als zo’n commissie geeft het de formele status. De wettelijke mogelijkheden zijn daarmee geregeld die
de Gemeentewet biedt.
• De verordening op basis van Gemeentewet art. 82.
• De verordening heeft de naam van uw vergadering: Raadsplein.
• Benoem de leden, duo-raads- of commissieleden en neem op dat raads-leden per de nitie lid zijn. De niet-raadsleden
hebben dan ook de rechten en plichten van een raadslid en recht op een vergoeding.
• Benoem de raadspleinvoorzitter met vervanger en neem op dat de gespreksvoorzitters aangewezen worden door het
presidium of de
agendacommissie.
• De samenstelling aan de gesprekstafel opnemen in de verordening maakt dat het maximum aantal deelnemers en de
verdeling voor iedereen duidelijk is.
In de verordening kunnen de regels die gelden voor elke vergadering van de raad opgenomen worden, dit hangt af van de
wensen en cultuur van uw gemeente; uitgebreid alles beschrijven tot alleen het hoog nodige.

Reglement van Orde

fi

Het presidium (=agendacommissie) is hierin opgenomen, de taken en verantwoordelijkheden. Het inspreek-recht in de
raadsvergadering hoort hier thuis. In de raad mag de inwoner komen inspreken, dit is de mogelijkheid om onderwerpen aan
te dragen voor een volgend Raadsplein. Inspreker is vrij waarover hij inspreekt, over wel of geen geagendeerd onderwerp.
Het Reglement van Orde kan heel uitgebreid zijn tot alleen het hoog nodige.

Basismodel Verordening
De verordening Raadsplein
volgens art. 82 van de Gemeentewet
Art. 1 Begripsbepaling
Raadsplein:
het raadsplein is de raadscommissie.
Tafelgesprek:
bespreking aan een tafel onder leiding van
een voorzitter.
Informatietafel:
plek voor technisch inhoudelijke vragen.
Lid:
raadslid en door de raad als zodanig
benoemd commissielid.
Gespreksvoorzitter:
voorzitter van een tafelgesprek.
Raadspleinvoorzitter: de voorzitter van het raadsplein.
Gri er:
gri er of diens plaatsvervanger.
Art. 2 Raadsplein
1. De raad stelt een vaste raadscommissie in, genaamd raadsplein.
2. Raadsplein bevat de onderdelen: tafelgesprekken en informatietafels.
Art. 3 Taken
1. Het zo optimaal informeren van raadsleden over raads-voorstellen.
2. Het zoveel mogelijk betrekken en informeren van inwoners bij de bespreking van de raadsvoorstellen.
Art. 4 Samenstelling
1. Het raadsplein bestaat uit alle raadsleden met de commissieleden (of duoraadsleden).
2. De commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.
3. Voor de commissieden gelden dezelfde wettelijke voorwaarden als die voor raadsleden (optie: en staan op de
kieslijst).
4. Naast de leden nemen tevens collegeleden, ambtenaren en overige niet-leden (o.a. inwoners) deel aan het
Raadsplein.
Art. 5 De voorzitter(s)
1. De raad benoemt de raadspleinvoorzitter en diens plaatsvervanger.
2. De raadspleinvoorzitter tekent de presentielijst van de commissieleden samen met de gri er.
3. Er is een pool van gespreksvoorzitters.
4. De leden van de pool worden aangewezen door het presidium.
Art. 6 De gri e(r)
1. De gri er is bij elk raadsplein aanwezig.
2. De gri er is aanwezig bij elk tafelgesprek.
Art. 7 Vergaderstukken en agenda
1. Ten minste veertien dagen voor het raadsplein zijn alle stukken met een indicatieve agenda (digitaal) beschikbaar; uitzondering-en zijn mogelijk.
2. Het presidium (agendacommissie) stelt de voorlopige agenda vast.
3. Een inwoner kan een verzoek indienen om een onderwerp op de agenda alsnog te agenderen voor een tafelgesprek tot op de dag van het raadsplein.
4. De agenda wordt zonodig aangepast, in volgorde of afhandeling, tot op de dag van het raadsplein.
Art. 8 Afsprakenlijst en toezeggingen
1. De gri er draagt zorg voor de lijst met afspraken en toezegging-en.
2. De gri er verzamelt de aandachtspunten van de ambtenaar aan de informatietafels.
3. De gri er zorgt voor openbaarmaking van de afspraken en toezeggingen.
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Art 9 Informatietafels
1. Er zijn zoveel informatietafels (-plek) als dat er raadsvoorstellen op de agenda staan.
2. Aan een informatietafel staat de behandelend ambtenaar.
3. Een ieder mag informatie vragen aan de ambtenaar bij de informatietafel.

4. De ambtenaar geeft alleen inhoudelijke informatie; zonodig kan de portefeuillehouder informatie verstrekken.
5. Als het raadsvoorstel aan de orde komt bij een gesprekstafel is de ambtenaar daar aanwezig.
Art. 10 Gesprekstafel
1. In de agenda is duidelijk aangegeven welke onderwerpen bij welke gesprekstafel aan de orde komen.
2. Aan de gesprekstafel hebben de leden en de overige deelnemers eenzelfde status en daarmee het recht van spreken.
Art. 11 Meespreekrecht inwoners
1. Iedere inwoner mag zich mengen in een gesprek aan een informatietafel.
2. Inwoners kunnen deelnemen aan een gesprekstafel als zij zich van tevoren hebben aangemeld.
3. Deelname aan een gesprekstafel staat open voor inwoners tot een maximum van vier.
4. De gespreksvoorzitter vraagt aan het begin van het gesprek of
inwoners alsnog willen deelnemen aan het gesprek als het
maximum nog niet bereikt is.
5. Lopende het gesprek kan eventueel gewisseld worden.
6. De gespreksvoorzitter vraagt aan het eind van het gesprek of er in het publiek nog dringende vragen zijn of opmerkingen.
Art. 12 Handhaving orde en schorsing
1. De raadspleinvoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde op het raadsplein in zijn geheel.
2. De gespreksvoorzitter zorgt voor de orde tijdens zijn gesprek en kan besluiten het gesprek op te schorten dan
wel stop te zetten.
Art. 13 Besloten vergadering
1. Bij een besloten bespreking zijn alleen de leden aanwezig en desgewenst collegeleden en/of ambtenaren.
2. Afspraken worden niet openbaar gemaakt maar voorgelegd aan de raad voor een besluit tot geheimhouding of
openbaarmaking.
Art. 14 Pers en toehoorders
1. Toehoorders en pers wonen het raadsplein bij zonder het doel van het raadsplein, de informatievoorziening, te
verstoren.
2. Het presidium is bevoegd om degenen die de orde verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang te ontzeggen.
Art. 15 Intrekken oude verordening
Art. 16 Inwerkingtreding en citeertitel

Basismodel Reglement Van Orde
Reglement van Orde van de gemeenteraad
gelet op art. 16 van de Gemeentewet
Art. 1 Begripsomschrijving
Voorzitter:
de voorzitter van de raad of diens
plaatsvervanger.
Amendement:
voorstel tot wijziging van een besluit.
Sub-amendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig
amendement.
Motie:
verklaring waarmee een oordeel, wens of
verzoek wordt uitgesproken.
Motie vreemd aan de orde van de dag: een motie over een nietgeagendeerd onderwerp.
Voorstel van orde: een voorstel over de orde van de vergadering
Initiatiefvoorstel:
een voorstel van een raadslid of -leden.
Hamerstuk:
een raadsvoorstel waarover geen beraadslaging
in de vergadering plaatsvindt.
Besluitenlijst:
een lijst met daarin opgenomen de tekst van alle genomen besluiten, incl. de moties.
Art. 2 Het presidium
1. De raad heeft een presidium.
2. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters; deze mogen zich laten vervangen.
3. De plaatsvervangend voorzitter van de raad is de voorzitter van het presidium.
4. De voorzitter van de raad is de vaste adviseur.
5. De gri er is aanwezig bij alle vergaderingen van het presidium.
6. Het presidium kan anderen als adviseur uitnodigen.
7. Het presidium heeft als taak:
a. voorstellen doen aan de raad over organisatorische aangelegenheden;
b. vaststellen van het vergaderschema en de Lange Termijn
Agenda;
c. opstellen van de agenda van de raadsvergadering en het
raadsplein;
d. zorgdragen voor de huishoudelijke zaken rond de taken van
de raad;
e. bewaken van de kwaliteit van het functioneren van de raad.
Art. 3 Onderzoek geloofsbrieven
1. De raad benoemt een onderzoekscommissie die de geloofsbrieven van nieuwe leden van de raad onderzoekt en
daarover verslag uitbrengt.
2. De onderzoekscommissie onderzoekt tevens de geloofsbrieven van de wethouderskandidaten en brengt daarover
verslag uit.
3. De commissie bestaat minstens uit drie raadsleden.
Art. 4 Fractie
1. De leden van eenzelfde kandidatenlijst worden als één fractie beschouwd.
2. De naam van de fractie is dezelfde als de partijnaam op de kandidatenlijst.
3. Bij het ontbreken van een naam geeft de fractie de door hen gekozen naam door aan de voorzitter van de raad.
4. De fractie geeft aan wie de fractievoorzitter is en diens plaatsvervanger.

ffi

Art. 5 Oproep
1. De voorzitter roept de raad op ten minste 7 dagen voor de vergadering.
2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter tot minimaal 48 uur voor aanvang een vergadering bijeen roepen of
een aanvullende agenda opstellen.
3. De raadsvergadering vindt in principe op een donderdagavond plaats.

Art. 6 Agenda
1. De raad stelt de agenda vast aan het begin van de raadsvergadering, nadat er mogelijk voorstellen zijn gedaan
voor aanpassing van de agenda.
2. Een agendapunt toevoegen kan alleen als het spoedeisend is en geen directe gevolgen heeft voor inwoners of als
het om een motie vreemd aan de orde van de dag gaat.
Art. 7 Spreekrecht inwoners
1. Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan en over geagendeerde onderwerpen;
hiervoor is in totaal een half uur op de agenda beschikbaar.
2. Het woord kan niet gevoerd worden over personen.
3. Insprekers dienen zich van te voren te melden bij de gri e.
4. De leden van de raad krijgen de gelegenheid om korte, verhelderende vragen te stellen.
Art. 8 Openbaarmaking stukken
1. De raadsagenda en alle bijbehorende stukken zijn minimaal 7
dagen voor de raadsvergadering beschikbaar via de website.
2. Stukken waarop geheimhouding is gelegd zijn in te zien bij de gri e door alleen de raads- en commissieleden.
Art. 9 Hoofdelijke stemming
1. De voorzitter geeft door loting aan wie als eerste zijn stem uitbrengt.
2. De voorzitter noemt vervolgens op alfabetische volgorde de naam van ieder raadslid voor het uitbrengen van zijn
stem (noot: of anderszins).
Art. 10 Ingekomen stukken
1. Bij de raad ingekomen stukken worden bij binnenkomst op de ingekomen stukken lijst geplaatst.
2. De ingekomen stukken lijst is via de website beschikbaar.
3. De raad stelt de afdoening van de ingekomen stukken vast.
Art. 11 Aantal spreektermijnen
1. De beraadslaging over een voorstel gebeurt in ten hoogst twee termijnen, tenzij de raad anders beslist.
2. Een lid voert in de eerste termijn in principe éénmaal het
woord.
Art. 12 Ordevoorstel
1. Een lid kan tijdens de vergadering mondeling een ordevoorstel indienen.
2. Het ordevoorstel kan een schorsingsverzoek zijn.
3. De raad neemt een besluit over het ordevoorstel.
Art. 13 Deelname van anderen aan de beraadslaging
1. De collegeleden zijn in principe bij iedere raadsvergadering aanwezig.
2. De raad kan anderen dan collegeleden uitnodigen om deel te nemen aan de beraadslaging.
Art. 14 Stemverklaring
1. Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming overgaat, heeft ieder lid het recht om zijn
stemgedrag toe te lichten.
2. Een raadslid kan een stemverklaring a eggen bij raads-voorstellen waarover geen debat plaatsvindt.
Art. 15 Amendement en motie
1. Een amendement of motie wordt in principe schriftelijk en ondertekend ingediend bij de voorzitter.
2. Indien meerdere amendementen worden ingediend of moties over hetzelfde onderwerp dan wordt eerst het verstrekkende in stemming gebracht.
3. De indiener kan voordat er over gestemd wordt het amendement of de motie intrekken.
Art. 16 Stemmen over personen
1. Bij stemming over personen wijst de voorzitter in de vergadering, drie raadsleden aan tot zijnde stembureau.
2. De raad bepaalt de inhoud van een stembriefje, per naam of met meerdere namen.
Art. 17 Initiatiefvoorstel
1. Een raadslid (raadsleden) kan een voorstel aan de raad indien-en.
2. Dit raadsvoorstel volgt in principe dezelfde procedure als een raadsvoorstel ingediend door het college.
(noot: nieuw in de Gemeentewet, met een collegeadvies)

ffi

ffi

fl

Art. 18 Interpellatie

1. Het verzoek tot het houden van een interpellatiedebat wordt ten minste 48 uur voor de vergadering schriftelijk
ingediend bij de voorzitter.
2. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onder-werp alsmede de te stellen vragen.
3. De raad beslist over het verzoek bij de vaststelling van de agenda.
Art. 19 Schriftelijke vragen
1. Schriftelijke vragen op basis van dit artikel worden kort en duidelijk geformuleerd. Een korte toelichting is mogelijk.
2. Aangegeven wordt of schriftelijke, of mondelinge beantwoording in de raad, wordt verlangd.
3. Schriftelijke beantwoording gebeurt binnen 30 dagen of zo mogelijk eerder. Mondelinge beantwoording vindt
plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.
4. De indiener kan naar aanleiding van de antwoorden nadere vragen stellen in de raadsvergadering.
5. Zowel de vragen als de schriftelijke antwoorden zijn openbaar en komen op de website te staan.
Art. 20 Vragenhalfuur
1. Het vragenhalfuur is een standaard agendapunt op de agenda.
2. Vragen worden ten minste 24 uur van te voren schriftelijk ingediend.
3. De vragensteller stelt in de vergadering mondeling de vragen eventueel met een toelichting, waarna het antwoord gegeven kan worden.
4. Het stellen van aanvullende vragen is mogelijk.
Art. 21 uitleg reglement
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel beslist de raad op voorstel van de voorzitter.
Art. 22 Inwerkingtreding
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Bijlagen
De bijlagen zijn enigszins aangepast en
op onderdelen veralgemeniseerd.
De documenten zijn vooral bedoeld ter inspiratie,
maar zijn wellicht bruikbaar voor u.
Het hangt af van de cultuur in uw gemeente of u deze
zeer uitgebreide documenten nodig heeft of kan
volstaan met alleen het hoog nodige op schrift

1 Draagvlak Bijeenkomst
Presentatie en stellingen carrousel Haaren
A. Presentatie, ter inspiratie voor de carrousel:
Vergaderen, een strafexpeditie of een inspirerende bezigheid
Vergaderen als hobby met een vleug algemeen belang.
Elke nieuwe raad een nieuwe vergaderwijze
• Doorborduren op het bekende en vertrouwde.
• Nieuwe raad biedt de kans om het anders te gaan doen.
Doorborduren op het bekende en vertrouwde
• Geeft gevoel van veiligheid, want bekend.
• Op zich gaat het toch goed.
• Veranderen kost alleen maar energie en geeft gedoe.
• De nieuwe raadsleden passen zich maar aan.
Nieuwe raad biedt de kans om het anders te gaan doen
• Vertrouw en steun elkaar.
• Het raadslidmaatschap mag ook leuk zijn.
• Meer samen met de inwoners is nodig.
• Veranderen kan juist energie geven.
Mogelijk vraagt u zich af:
• Is er dan niets goed?
• Echt anders, moet dan alles anders?
• Wat wordt dan anders en wat blijft?
Soorten verandering:
1. Verandering in structuur.
2. Verandering in gedrag.
1. Verandering in structuur:
• Op zich makkelijk – alleen organisatietalent nodig.
• Is voor iedereen zichtbaar.
• Heldere uitleg nodig, extra communicatie.
• Bakermat voor verandering in gedrag.
De Structuur:
- Commissievergadering wordt inloop-avond (raadsplein).
- 2 weken voor de raadsvergadering.
Blijft: Raadsvergadering met debat en besluit.
2. Gedragsverandering:
• Lastig om gewend gedrag af te leren en ander gedrag aan te leren.
• Voor de één vanzelfsprekender dan voor de ander.
• Kost tijd en gewenning.
Gedrag:
- De inspreker wordt meespreker.
- De inwoner heeft dezelfde positie als het raadslid.
- Keuzes maken: wie, wat, waar en hoe?
Week 0
Week 1

- alle raadsvoorstellen zijn publiek gemaakt.
Presidium
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Publiek
Gri er

- beslist over (concept)raadsagenda.
- maakt voorlopige agenda inloop.
- verzoekt gesprek over onderwerp.
- maakt agenda n.a.v. inbreng=verdeling

Week 2

voor de gesprekstafel(s).
Raadzaal
- presentaties.
Hal
- informatietafels informatieverstrekking.
B&W kamer - de gespreksonderwerpen.
Per gesprek rond de tafel:
voorzitter, 1 lid per fractie, behandelend ambtenaar,
collegelid, inwoners en organisaties.
Gri er ondersteunt gesprek en plv. gri er ondersteunt
overige onderdelen.

Week 3

Bezinning en voorbereiding.

Week 4

Raadsvergadering
Onderscheid:
Raadsvoorstellen met debat en besluitvorming.
Raadsvoorstellen alleen Besluitvorming: Hamerstukken.

B. Stellingen carrousel (= groepsgewijs langs alle onderwerpen)
Deelnemers: ambtenaren, collegeleden , raads- en commissieleden.
1. Tijd
Stelling 1:
Liever lange avonden dan korter en vaker! Voor wie is dat prettig?
- Raadslid, commissielid of
- Collegelid of
- Ambtenaar of
- Inwoner.
Stelling 2:
Is tijd leidend of de energie dat een vergadering oplevert of kost?
Bijvraag: kan een vergadering energie opleveren? Geldt dit alleen voor de raads- en commissieleden of ook voor collegeleden, ambtenaren en publiek?
Stelling 3:
De onderwerpen van het raadsplein in een tijdsplanning is wel zo prettig. Voordeel: iedereen weet hoe laat. Nadeel:
een onderwerp kan minder of juist meer tijd nodig hebben. Wat weegt het zwaarst of is het prettigst? Wat kost uiteindelijk de minste tijd?
Stelling 4:
De doorlooptijd van raadsvoorstellen is nooit bepalend.
Alleen de raad bepaalt in feite de doorlooptijd. Is dat zo?
2. Rolverdeling binnen fractie
Stelling 1:
Een fractie is meer dan één persoon dus iedereen van een fractie kan wat vinden en dit inbrengen. Of is zodanige
afstemming binnen een fractie nodig zodat slechts één spreker namens een fractie over een onderwerp het woord
voert?
Stelling 2:
Beter teveel commissieleden dan te weinig! Wat is de toegevoegde waarde van het commissielid?
Fracties hebben dezelfde rechten, er is geen onderscheid tussen grote en kleine fracties.
Stelling 3:
Kan de woordvoerder van een fractie alleen het fractiestandpunt naar voren brengen? Of is het mogelijk dat de
woordvoerder (ook) een eigen standpunt voor het voetlicht brengt? Kan er onderscheid worden gemaakt bij een
onderwerp tussen bijvoorbeeld de nanciën en het inhoudelijke?
3. Informatie verzamelen
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Stelling 1:
Informatie verzamelen kan straks voldoende bij het raadsplein op het gemeentehuis. Kunnen daarnaast werkbezoeken nog iets extra toevoegen en zo ja, wat dan?

Stelling 2:
Kan het zijn dat door extra informatie naar buiten te brengen dit extra informatie oplevert? Of is dit niet voor te
stellen?
Stelling 3:
Informatie verzamelen doe je als fractie of individueel raads- of commissielid en niet als gehele raad. Ieder neemt
zelf wel contact op met een bepaalde groep, je krijgt dan ook meer informatie. Is dat altijd zo?
Stelling 4:
Tussendoor informatie verzamelen bij een ambtenaar of een collegelid over een onderwerp dat (nog) niet op de
agenda staat is not-done. Je mag een ambtenaar niet lastig vallen als het nog niet nodig is. Of is het juist wel prettig
om eens extra (achtergrond) informatie te krijgen ruim voordat het echt aan de orde komt? Wat vindt de ambtenaar?
4. Aandacht en ruimte voor de inwoners
Stelling 1:
Een manifest (burgerparticipatie) staat los van de raad, dit is aan het college. Of kan de raad er wat in betekenen en
zo ja, wat dan?
Stelling 2:
Inwoners zijn mans genoeg om informatie van de raad op de zoeken dan wel te achterhalen. Of is het nodig dat er
op de website en krant meer uitleg komt over agendapunten?
Stelling 3:
Inwoners mogen straks meedoen bij het raadsplein; dat is voldoende, meer is niet nodig.
Of is extra communicatie nodig om de inwoners te bewegen naar het raadsplein te komen?
Stelling 4:
Is het nodig dat er naast het raadsplein aparte avonden in de dorpen georganiseerd worden? Of is het nodig om andere avonden of over-dag naar een organisatie of bedrijf te gaan?
Noot:
Bij grotere gemeenteraden meerdere items bedenken en/of dezelfde items op meerdere plekken, zodat de groepen
niet te groot worden. In ieder geval niet teveel onderwerpen, anders kan niet iedereen over elk onderwerp zijn mening geven. Dubbel heeft de voorkeur.
Aandachtspunten voor de deelnemers:
• Wat vind je vanuit je eigen rol, vanuit jezelf.
• Ga niet op de stoel van de ander zitten.
• Stellingen zijn ter indicatie, andere zaken mag ook; alleen niet
als het voor een van de andere onderwerpen geldt.
• Discussieer onderling en de gespreksleider schrijft de uitkomst
op.

2 Bijeenkomst Experiment-Fase
Presentatie
Wat gaan we doen?
Presentatie: Waar doen we het voor? Hoe werkt het?
Gaan we het uitproberen? Uw mening!
Waar doen we het voor? Wat waren de problemen?
• 2 vergaderingen op één avond • Raadsvergadering om 21.30 u
• Tijdsdruk om alles op die ene avond af te handelen.
Te laat vergaderen is slecht voor:
1. Toegankelijkheid publiek; 2. Voldoende aandacht voor de inhoud;
3. De volgende dag.

• De raad wil toegankelijk vergaderen;
• De raad wil voldoende aandacht geven aan de inhoud;
• Menig raadslid wil voldoende nachtrust.
Inwoners erbij betrekken! Kost tijd en aandacht.
Meer tijd voor de inhoud. Combi = Raadsplein nieuwe stijl
Hoe werkt het? • Het raadsplein • De planning.
Raadsplein nieuwe stijl
• Informatie halen, ook voor de inwoner.
• Gedachten uitwisselen, ook met de inwoner.
• Klein–de informatietafel• Groot–de gesprekstafel.
20.00 u begin van de avond:
• Overzicht onderwerpen bij de informatietafels – duidelijk zichtbaar wat waar.
• Mogelijkheid om in te schrijven.
• Mogelijkheid om al info te verkrijgen.
Gesprekstafel 1ste sessie begint om 20.15 uur.
Gesprekstafel
• Overzicht onderwerpen + tijdsindicatie.
• Onderwerpen met ‘mee-sprekers’ eerst (als hij zich van te voren heeft gemeld!).
• Per onderwerp een voorzitter • 5 minuten tussen onderwerpen.
• Gri er maakt afsprakenlijst.
• Inwoners melden zich van te voren of schuiven aan.
• Zonodig krijgt inwoner apart gesprek of op ander tijdstip.
• Er zijn ruimten voor persoonlijke gesprekken.
Het gesprek:
• Elke fractie 1 lid, 1 collegelid, 1 of 2 inhoudelijke ambtenaren, max. 4 meesprekers • Degenen aan tafel brengen daadwerkelijk wat in • Fractie-leden wisselen tijdens gesprek mag. Voorzitter verzoekt zonodig degene die niets zegt om plaats te maken
voor iemand die wel wat wil inbrengen.
Vergaderplanning:
•Essentieel is de communicatie • De informatie is helder en makkelijk toegankelijk• Meer en vaker in de krant, op de site en
sociale media. • Gri e en afd. Communicatie doen dit samen met duidelijke rolverdeling.
Natuurwet:
Elke planning heeft afwijkingen. Dus ook hier, het mag.
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Aandachtspunten:
- Het gevoel niets te hoeven missen.
- Ambtenaren niet voor niets aan de informatietafel.
- Vergadercycli die door elkaar lopen.
- Tekenlijst voor commissieleden op Raadsplein.
- Wisselingen tijdens het gesprek.

3 De Notitie
Deze notitie is de iets aangepaste uiteindelijke versie van het werkdocument dat vanaf het begin het hele proces begeleidde. De notitie
biedt houvast aan de raad en laat vooral ook zien hoe het model ontstaan is. Voor Haaren nog eens extra uitgelegd wat de mogelijkheden zijn om vragen te stellen. Een notitie biedt de mogelijkheid om nog eens extra aandacht te besteden aan onderdelen die raadsleden
niet helder op het netvlies hebben.

1. Inleiding

In het voorjaar van 2014 heeft de nieuwe raad gemeend er goed aan te doen om de vergaderwijze van de vorige raadsperiode te evalueren. De huidige raad heeft veel nieuwe raadsleden en daarmee andere gezichtspunten en/of wensen. Op 19 juni 2014 heeft de raad een
bijeenkomst gehouden waar elke fractie op- en aanmerkingen heeft gegeven. Vervolgens is er een informele commissie aangewezen die
met de uitkomsten van die avond aan de slag is gegaan, de zogenaamde evaluatiecommissie. De evaluatiecommissie bestaat uit: 1 vertegenwoordiger per fractie, de burgemeester, de gemeentesecretaris en de gri er, die de commissie ondersteunt.
De evaluatiecommissie heeft geconstateerd dat de combinatie van een commissie- en een raadsvergadering op één avond ongewenst is
en wel om de volgende redenen:
- de raadsvergadering begint op een veel te laat tijdstip, dat is niet pu-blieksvriendelijk.
- de raadsvergadering is te vaak nachtwerk, wat invloed heeft op de werkdag erna.
- het is nodig dat er voldoende tijd is om de bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming.
- er is tijd en ruimte nodig om voldoende informatie te verkrijgen voordat het besluit genomen wordt.

Dan zijn er nog de volgende aandachtspunten:
- de raad wil niet dat een commissievergadering in de raad nog herhalen.
- de termijn van besluitvorming kan sneller waar mogelijk.
- de inwoners dienen betrokken te worden.
Al snel kwam de evaluatiecommissie tot het volgende model:
Week 0
Stukken publiceren
Week 1
Presidium
Week 2
Raadsplein
Week 3
Zonodig nog extra informatieverstrekking
Week 4
Raad met onderscheid hamerstukken en bespreekstukken
Het basismodel uitgewerkt:
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Week 0
Alle binnengekomen raadsvoorstellen worden, na controle op compleetheid en juistheid door de gri er, gepubliceerd op de website en
in de krant. Inwoners mogen zich melden voor het Raadsplein om mee te spreken.
Week 1
Presidium maakt de agenda voor de raadsvergadering en de agenda voor de gesprekstafel. De agenda voor de gesprekstafel bevat wie
voorzit bij welk onder-werp en een tijdsindicatie. Mocht zich alsnog een meespreker melden voor 12 uur van de dag van het raadsplein
dan komt dat onderwerp aan het begin van de agenda te staan.
Week 2
Raadsplein: 2-ledig
1.In de hal bij de informatietafels staan ambtenaren om inhoudelijke informatie te geven en inhoudelijke vragen te beantwoorden; het
kan zijn dat een portefeuillehouder daar ook nog korte vragen beantwoordt. Iedereen kan informatie bij elke informatietafel gaan halen; raads-, commissieleden en inwoners. Als het onder-werp aan de gesprekstafel aan de orde is dan is de informatietafel op dat moment onbemand; de ambtenaar zit dan aan de gesprekstafel met de portefeuillehouder.
2.Gesprekstafel (B&W kamer): per fractie zit 1 vertegenwoordiger (raadslid óf commissielid) per onderwerp aan de tafel. Iedereen die
denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het gesprek mag aan-schuiven: 1 collegelid, 1 ambtenaar en 4 inwoners. Alle anderen zitten
op de tribune en kunnen meeluisteren; tussentijds aanschuiven of weggaan mag. Het gesprek vindt alleen aan de gesprekstafel plaats.
Per gesprek is er tijd zolang dat nodig is maar de voorzitter let er op dat het gesprek to the point is en blijft en concludeert af. De grifer assisteert daarbij.
Week 3
Naar aanleiding van het raadsplein kan er nog extra schriftelijke informatie verstrekt worden. Dit wordt dan toegevoegd aan het desbetre ende agendapunt.
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Vanuit de werkgroep ligt de wens voor:
Experiment fase m.i.v. mei-vergadercyclus tot de zomer.
Uw mening, uw vragen!

Week 4
De raadsvergadering waar alle raadsvoorstellen aan de orde komen, deels hamerstukken en deels bespreekstukken, de stukken waar nog
over gedebatteerd wordt voordat er over wordt gegaan tot besluitvorming.

2. De uitwerking

Wat blijft er gelijk, met extra’s?
Op zich verandert er niets aan de raadsvergadering zelf. Het Presidium stelt de agenda van de raad in concept vast, zoals dit nu ook gebeurt. Toch zijn er een paar toe-voegingen voor zowel het presidium als de raad.
Hamerstukken
Het fenomeen hamerstuk is standaard ingevoerd. De fractievoorzitters kunnen tot op de dag van de raad aangeven welke raadsvoorstellen volgens hen hamerstukken mogen zijn. Als alle fracties het er mee eens zijn dan legt de voorzitter dit aan de raad voor. Het is vervolgens aan de raad aan het begin van de vergadering bij de vaststelling van de agenda of deze hiermee instemt.
Extra rol Presidium
Het presidium stelt de agenda van de raad in concept vast. In feite is daarmee meteen de agenda van het raadsplein samengesteld. Het
zijn vooral de stukken die in de raad aan de orde komen, waarover de raad, samen met de commissieleden, op het raadsplein informatie
verzamelt.
Naast de geagendeerde raadsvoorstellen kunnen desgewenst andere onderwerpen op het raadsplein aan de orde komen, net zoals dat bij
de ‘ oude’ commissievergadering kon. Dit geldt dan alleen voor van te voren aangekondigde onderwerpen die door het presidium op de
agenda van het raadsplein zijn gezet.
Het kan zijn dat een onderwerp wel in de raad en niet op het raadsplein aan de orde komt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij onderwerpen die te maken hebben met de werkgeversrol van de raad. Een dergelijk raadsvoorstel kan alleen op de concept agenda van de raad
komen via het presidium en is tevens pas openbaar als het presidium het voorstel op de concept agenda van de raad heeft gezet.
Het presidium stelt het raadsvoorstel afhandeling ingekomen stukken vast, zo als dat naar de raad gaat.
Het presidium maakt voor het raadsplein een indeling van de onderwerpen voor de gesprekstafel. Dit doet het presidium op basis van
het advies van de gri er, een eigen inschatting en op basis van eventuele aanmeldingen.
Vragen stellen
Formeel schriftelijke vragen
Op zich blijft de mogelijkheid om formele vragen te stellen volgens het reglement van orde. Dit zijn vragen die geen betrekking hebben
op geagendeerde onderwerpen. De vragen en de antwoorden gaan naar alle raads- en commissieleden en worden gepubliceerd.
Informele vragen
Het stellen van tussentijdse vragen over wel geagendeerde onderwerpen is uiteraard mogelijk. Deze vragen en de antwoorden worden
gelijk gesteld aan het plegen van een telefoontje, deze worden niet breed verspreid. Raads- en commissieleden mogen langs komen bij
een portefeuillehouder of ambtenaar om zich bij te laten praten.
Vragenhalfuur in de raadsvergadering = formele mondelinge vraag
Dit blijft, het gaat om het stellen van formele mondelinge vragen. Deze dienen van te voren ingediend te worden voor 12 uur op de dag
van de raadsvergadering. Het gaat hierbij om vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan. De tijds- limiet voor dit agendaonderdeel is een half uur in de raadsvergadering.
Spreekrecht inwoners
Nieuw is dat vooraf aan het vragenhalfuur ingesproken kan worden. Hiervoor moet men zich dan wel van te voren aanmelden. Het is
aan de inspreker vrij om in te spreken over een geagendeerd onderwerp of een niet geagendeerd onderwerp. De gri er zal bij de aanmelding uitleggen dat inspreken over een geagendeerd onder-werp op dat moment weinig zinvol is. Het doel van deze mogelijkheid is
om insprekers de gelegenheid te bieden aandacht te vragen voor een onderwerp. De inspreker kan een verzoek, dan wel informatie leveren over een geagendeerd onder-werp op de vergadering. De raad kan besluiten om het desbetre ende agendapunt door te schuiven.
Het gaat dan om een ordevoorstel, omdat de agenda dan al wel is vastgesteld.
Nieuwe onderdelen
Raadsplein nieuwe stijl.
De term raadsplein is al ingeburgerd en had als doel om de inwoners meer bij belang-rijke onderwerpen te betrekken. Het raadsplein
nieuwe stijl heeft naast het bestaande doel vooral het doel om het mogelijk te maken om op een makkelijke wijze informatie te vergaren
rechtstreeks bij de betrokken ambtenaar en portefeuillehouder, maar ook van de inwoners. Daarbij is het mogelijk om echt een gesprek
te voeren met de ambtenaar, portefeuille-houder, inwoners en andere fracties om zo te komen tot optimale informatie-vergaring. Met
het gesprek kunnen inzichten uitgewisseld worden om daarmee een beter overwogen besluit te kunnen nemen in de raad.
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Het gesprek aan de informatietafel zal vooral een twee gesprek zijn gericht op vraag en antwoord waar iedereen bij mag gaan staan. De
desbetre ende ambtenaar zal proberen in te schatten of er informatie naar voren komt dat wellicht interessant is voor de overige raadsleden. Als dat het geval is zal hij of zij deze noteren en doorgeven aan de gri e. Vanuit de gri e is er iemand die de informatietafels ondersteunt en zonodig adviseert. Welk onderwerp aan welke informatietafel aan de orde komt, zal duidelijk zichtbaar zijn voor iedereen.

Het is mogelijk om de informatievoorziening van onderwerpen slechts een deel van de avond beschikbaar te hebben, zodat ambtenaren
niet onnodig een hele avond bij een tafel staan, terwijl niemand langs komt. Dit wordt dan uiteraard wel duidelijk kenbaar gemaakt.
Bijzonder is dat inwoners dus ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om informatie te verzamelen aan de informatietafels.
Het gesprek aan de gesprekstafel heeft meer impact. Meningen kunnen uitgewisseld worden om te bezien of wellicht een amendement
of motie haalbaar is. Het gesprek draagt wellicht bij aan het meedenken van de inwoners als bijvoorbeeld tegengestelde belangen aan de
tafel zitten. De insteek is om de verschillende gezichtspunten uit te wisselen en extra informatie te verkrijgen, zonder het politieke debat te voeren. Het echte politieke debat gebeurt in de raad. De gri er ondersteunt de voorzitter en noteert eventuele toezeggingen, afspraken dan wel andere zaken die interessant zijn voor de gehele raad bij de besluitvorming.
De gespreksonderwerpen zijn opgenomen in de agenda met een inschatting van het tijdsbeslag, maar leidend is de voldoende uitwisseling. De portefeuillehouder en de ambtenaar hebben zich zoveel mogelijk voorbereid om daadwerkelijk antwoorden te kunnen geven op
vragen. Het achteraf schriftelijk beantwoorden gebeurt alleen bij hoge uitzondering.
Aan de gesprekstafel nemen alleen diegenen zitting die daadwerkelijk mee doen aan het gesprek waarbij er per fractie slechts één vertegenwoordiger (raadslid of commissielid) mag zijn. Het ‘publiek’ luistert vooral.
De voorzitter vraagt aan het begin van het gesprek of iemand die zich niet heeft aangemeld alsnog wil aanschuiven om mee te spreken
als er nog plek aan de tafel is. Aan het eind van het gesprek vraagt de voorzitter het publiek of iemand nog een dringende vraag heeft of
kort iets wil toevoegen aan wat gezegd is.
Voorzitters Raadsplein
•
Gespreksvoorzitter
De kwaliteit van het gesprek aan de gesprekstafel hangt niet alleen af van de deelnemers, maar vooral ook van de voorzitter. De evaluatiecommissie heeft gemeend dat er binnen de raad geschikte personen zijn, los van welke partij. De voorzitter is vooral de gesprekleider,
waarbij er afgewisseld wordt per onderwerp. De voorzitters kunnen daardoor ook als raadslid deelnemen aan een raadsplein. Het kan
zijn dat er bij een presentatie een voorzitter nodig is. Het presidium houdt daar bij de agendering rekening mee. Presentaties komen op
internet/ iBabs te staan.
•
Raadspleinvoorzitter
Eén van de voorzitters is bij toerbeurt tevens raadspleinvoorzitter, deze opent en sluit het raadsplein en is aanspreekbaar voor wat zich
buiten de gesprekstafel voordoet. Deze kan tegelijk als raadslid deelnemen als hij niet tevens gespreksvoorzitter is.
Ambtenaren op het Raadsplein
Voor de ambtelijke organisatie wordt er vanuit de gemeentesecretaris, dan wel MT, actie ondernomen om de ambtenaren mee te nemen
in het proces en zonodig bij-scholing aan te bieden. Ambtenaren kunnen daarbij ook elkaar helpen, ondersteunen en wellicht scholen.
Inrichting
De raadzaal is beschikbaar voor eventuele presentaties. Er worden microfoons gebruikt, zodat iedereen kan horen hoe het gesprek verloopt. De informatietafels komen in de gemeentewinkel, de raadzaal en de hal te staan, dit hangt af van het aantal tafels. Per tafel is duidelijk welk onderwerp aan de orde is.
Notering
Er worden geen opnames gemaakt; alleen toezeggingen, afspraken en overige zaken die relevant zijn voor de gehele raad worden genoteerd. De voorzitter geeft duidelijk aan wat opgeschreven wordt. Elke informatietafel heeft een iPad (van de ambtenaar) waar notities
digitaal worden gemaild naar de gri e.
Communicatie
De website is aangepast en er zijn extra nieuwsberichten. In de publicatie in de krant staat uitleg bij de agenda van de raad, net zoals er
permanent uitleg op de website staat. Bij elke publicatie van de agenda komt standaard een korte uitleg te staan, met verwijzing naar de
uitvoerige uitleg op de website. Elke fractie levert een stukje aan van 100-150 woorden dat bij de raadsagenda komt te staan. Fractieleden wisselen af en de foto van het raadslid dan wel commissielid komt erbij te staan. De gri er voert de eindredactie.
Naar buiten
Vooralsnog lijkt het niet wenselijk om te vergaderen op locatie. Wel is de wens om 3 à 4 keer per jaar op werkbezoek te gaan. Dit kan
ook voorafgaand aan een vergadering.
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Wet – en regelgeving
De Gemeentewet spreekt van een commissie als het gaat om de voorbereiding van raadsvergaderingen. Het raadsplein is een commissie
in de zin van de wet- en regelgeving. Er ligt een verordening op de commissie Raadsplein 2015 voor en Het reglement van orde voor de
raad 2015.

4 Checklist Gri er

Voorbereiding
• Agenda met korte uitleg per agendapunt, duidelijk vermelden onder voorbehoud, is gepubliceerd in de h-a-h-krant in de week van
het presidium, dus uiterlijk de vrijdag ervoor aangeleverd bij de h-a-h-krant. Duidelijk is aangegeven dat de agenda en de stukken op
internet te vinden zijn, en vanaf welke dag de goedgekeurde agenda met programma gesprekstafel op internet te vinden is. (vrijdag na
het presidium)
• Raadsvoorstellen van de raad die nog eerst goedgekeurd worden door het presidium komen pas op internet na de goedkeuring van
het presi-dium, vermelden bij het desbetre ende agendapunt.
• De voorlopige agenda met de stukken komen op iBabs/internet te staan, zodat iedereen al kennis kan nemen van de stukken.
• Agenda is aangepast en goedgekeurd door presidium met namen van avondvoorzitter en overige voorzitters per onderwerp en tijdsindicatie.
• Goedgekeurde agenda door presidium publiceren met daarin opgenomen de verdeling aan de gesprekstafel met tijdsindicatie. Bij de
agendapunten een korte uitleg over de inhoud, bij bijzondere raadsvoorstellen een extra uitleg. Het presi-dium heeft deze ook beoordeeld en kan hebben aangegeven dat er toch nog extra informatie nodig is.
• De goedgekeurde agenda vervangt op de vrijdag na het presidium op iBabs/internet de indicatieve agenda.
• Ruim van tevoren is kort gesloten met de gemeentesecretaris welke ambtenaren beschikbaar zijn voor de verschillende agendapunten
op het raadsplein.
• Badges voor die ambtenaren die aanwezig zullen zijn.
• De agenda bepaalt hoeveel informatietafels er nodig zijn, altijd 1 extra voor de badges (leden en ambtenaren) en de presentielijst
voor de commissieleden.
• Teksten TV schermen, hal en welkom-scherm bij de deur.
• Als er presentaties zijn, dan zijn deze van te voren aangeleverd en op stick gezet.
• Benodigde apparatuur is gereserveerd bij de bode.
Voorbereiding overdag op de dag zelf
• Insprekers verzoeken om mobiele telefoonnummer, zodat je kan bellen mocht het nodig zijn.
• Laatste insprekers noteren en hen uitleg geven over hoe het werkt.
• Agenda aanpassen als er insprekers zijn voor onderwerpen van alleen de informatietafels, dan komen deze als eerste in de planning
van de gesprekstafel.
Veranderingen op internet/iBabs aanpassen.
• Presentaties in iBabs zetten zodra deze beschikbaar zijn.
• Bij aangepaste agenda tekst informatiescherm, balie en TV hal, aanpassen.
• Met bode de vergadering doornemen of alles duidelijk is en of er veel publiek verwacht wordt.
• Controleren of alles klaar staat zoals is afgesproken en zonodig aanpassen. Tafelmicrofoon in B&W kamer en loopmicrofoon van de
raadzaal. Vlaggetjes op de informatietafels.
• Bij presentaties in de raad, testen of de presentatie zichtbaar is.
• Controleren of alle badges er liggen voor diegenen die erbij zijn.
• Map raadsplein nakijken en eind van de middag de desbetre ende stukken neerleggen waar gewenst, presentielijst, instructiekaarten.
• Tekst over elk onderwerp aan de gesprekstafel voor de voorzitter, zodat deze weet wat het onderwerp globaal inhoudt en zonodig
verdere bijzonderheden melden. Dit document vooraf naar de voorzitters mailen en ook geprint klaar leggen, zodat elke voorzitter
zijn tekst zeker nog even kan doornemen.
• Laptop klaar zetten in gesprekstafel, door laptop te gebruiken kan je zonodig printen, mailen en snel een verslag maken.
Tijdens het raadsplein
• Voordat de vergadering begint de inwoners welkom heten en vragen of ze speciaal voor iets komen, hen de weg wijzen.
• Tijdens de avond heet de gri emedewerker bezoekers welkom, de bode biedt de ko e aan in de hal.
• De gri er verwelkomt degenen die gast zijn en begeleidt deze zonodig.
• De gri er houdt in de gaten dat de gesprekken op tijd plaatsvinden, iedereen zit en alles goed staat en/of het publiek zit.
Presentatie
Presentaties van 19.00 tot 20.00 uur; in de raadzaal. Korte presentaties over een raadsvoorstel bij het gesprek aan de gesprekstafel.

ffi

ff

ff

ff

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

ffi

Gesprekstafel
De gri er vraagt aan de voorzitter voorafgaand aan het gesprek of hij nog iets nodig heeft. (extra pen en papier bij de hand hebben!)
Overzicht bijzonderheden voor de voorzitter 2 x geprint bij de hand; 1 voor de voorzitter en 1 voor zichzelf.
De gri er heeft bij elk gesprek de desbetre ende stukken op iBabs bij de hand om deze zonodig te kunnen laten zien aan de voorzitter.
Laptop kan handig zijn.
De gri er zit naast voorzitter om te adviseren, te bewaken dat het gesprek goed loopt, geeft zonodig de voorzitter een hint en houdt bij
welke afspraken, toezegging of andere zaken die relevant zijn voor de raad om te weten in de raadsvergadering.

De gri er bewaakt dat de voorzitter concludeert.
De gri er bewaakt dat er geen afspraken worden gemaakt die niet in lijn zijn met het besluitvormingsproces. Gebeurt dit, dan ingrijpen
en zeggen dat de gri er datgene in overleg verder af zal handelen.
Hal, informatietafels
De gri emedewerker loopt langs de tafels en onderneemt actie als dat nodig is, zoals bijvoorbeeld een portefeuillehouder erbij halen.
Ze legt uit zonodig en spreekt mensen aan die verloren in de hal rond lopen.
De gri emedewerker assisteert zonodig de ambtenaar met wat er genoteerd moet worden, de ambtenaar doet het wel zelf!
Afhandeling raadsplein
De gri emedewerker loopt aan het eind langs de ambtenaren van de informatie-tafels om te checken of alle informatie daadwerkelijk
naar de gri e komt of al is gegeven. De gri er checkt bij de gri emedewerker of alles er inderdaad is, zodat er geen vragen naderhand
komen. Als er onduidelijkheid is dan vraagt de gri er desnoods de volgende dag nog even na bij de ambtenaar.
De gri er praat na a oop na met de voorzitters maar ook met andere raads- en commissieleden om te peilen of men tevreden is.
De gri er overlegt dan wel adviseert zonodig raadsleden, maar ook als het nodig is met de ambtenaar en in ieder geval met de gemeentesecretaris.
De gri er bewaakt dat eventuele informatie tijdig en op de juiste wijze wordt aangeleverd en dat deze informatie op iBabs komt als dat
is afgesproken of dat de desbetre ende persoon de informatie ontvangt.
De volgende dag
De gri er maakt één algemene document ter voorbereiding van de raadsvergadering met de informatie vanuit het raadsplein. Dit document komt op iBabs bij de raadsvergadering te staan. Memories van toelichting of andere relevante zaken die bij een raadsvoorstel
horen, komen te staan bij het desbetre ende raadsvoorstel. In het algemene document wordt vermeld welke info er aan welk agendapunt is toegevoegd. Is er sprake van een mogelijke wijziging van het besluit dan kan dat alleen via een amendement in de raadsvergadering! Hierop dan anticiperen!
De gri er vult de lijst van toezeggingen aan als er toezeggingen zijn gedaan die niet meteen relevant zijn voor de raadsvergadering en
niet vermeld worden op het document ter voorbereiding van de raadsvergadering.
Stukken bij de raadsvergadering op iBabs/internet:
- Verslag presidium
- LTA
- Toezeggingenlijst
- Raadsplein document
- Na a oop raadsvergadering de besluitenlijst raadsvergadering

5 Mogelijke Tips Voor De Ambtenaar
De Tips
! Je bent van de inhoud en niet van de politiek!
! Voor de politieke aangelegenheden schakel je je portefeuillehouder in!
! Als iemand richting jouw tafel loopt:
★ neem het initiatief
★ vraag of degene iets speciaals wil weten
★ of vertel inhoudelijk over het onderwerp
! Bedenk dat niemand van de inhoud is dus:
★ Gebruik ‘gewone’ woorden, geen vaktermen
★ De ander weet niets van de voorgeschiedenis
★ De ander weet niets van wat niet in het voorstel staat
! Check aan het eind van het gesprek of de ander tevreden is met jouw bijdrage, vraag ernaar.
! Noteer eventuele toezeggingen en andere zaken die aan de orde komen waarvan jij denkt dat het relevant kan zijn
voor de raadsleden.
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! Voel je je niet prettig in het gesprek haal dan je afdelingshoofd erbij. Deze zal zich subtiel in het gesprek mengen.

! Wordt het druk aan jouw tafel en ontstaat er een gesprek met iedereen overleg dan even of het zin heeft om even ergens te gaan zitten.

! Wordt het heel druk en heeft iedereen afzonderlijk inhoudelijk vragen concentreer je dan toch apart op elke vragensteller.
! Ontstaat er een gesprek tussen je bezoekers luister dan aandachtig mee en draag gerust bij als je denkt dat je inhoudelijk iets kan toevoegen.
! Vraag door (de vraag achter de vraag).
! Bij teveel of te gedetailleerde vragen kun je de betre ende persoon uitnodigen om deze op een ander moment door te
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nemen. Stem dit af met je afdelingshoofd en de gri e.
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Overige Boeken Van De Auteur
De volgende boeken van de auteur zijn verkrijgbaar
bij Krachtig Lokaal Bestuur of uw boekhandel:

Het raadslid, natuurlijk actief
Els Boers, 2013 ISBN
978-90-6473-492-2  7,-

De spelregels uit de Gemeentewet
Els Boers, 2014 ISBN
978-90-1312-3524  24,5

De GWR helder uitgelegd

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands maakt de Gemeentewet
toegankelijk voor raadsleden en anderen die actief zijn binnen
de lokale overheid. Wat mag er nu wel en wat niet? In artikelen
staan soms richtlijnen in plaats van echte wetgeving, in de zin
van wat wel of niet mag. Met deze uitgave bij de hand is het
makkelijk en snel op te zoeken wat de boodschap is die de
Gemeentewet wil geven.
In de praktijk blijkt regelmatig dat raadsleden, maar ook ambtenaren, de Gemeentewet nauwelijks kennen. Of men denkt het
te weten en zegt dat de wet iets aangeeft wat feitelijk nergens
of anders in de wet staat. In het verkeer verwachten we van
elkaar dat we de verkeersregels kennen om hieraan deel te
kunnen nemen. Van degenen die deelnemen aan het besturen
van de gemeente, mag enige kennis van de Gemeentewet verwacht worden. Met De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands kan
iedereen volgens de basis van de Gemeentewet opereren.

els boers
douwe brongers

boers & brongers

De Wet
emeenschappelijke
G
Regelingen
helder uitgelegd
Voor (eiland)raadsleden, Statenleden
en andere geïnteresseerden actief in de
gemeenten, provincies, waterschappen
en op de BES-eilanden

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands
Els Boers en Douwe Brongers,
2014, ISBN 978-90-12 392624
 30,90

De Wgr helder uitgelegd
Els Boers en Douwe Brongers,
2015, ISBN 978-90-12 394246
 50,35

 


De Gracieuze Rekenkamer
Els Boers, Peter Castenmiller,
Vic Veldheer, 2010, ISBN
978-90-79263 066  10,-

Het Haarens Vergadermodel
Els Boers, 2016, ISBN
978-90-824820-0-3  6,-

Wij waarderen het als u onze boeken rechtstreeks bij ons bestelt:
http://www.krachtiglokaalbestuur.nl/pages/publicaties.php

sinds 2009
Kenniscentrum voor Training, Advies en Interim

Uitgeverij Krachtig Lokaal Bestuur sinds december 2015

info@krachtiglokaalbestuur.nl
www.krachtiglokaalbestuur.nl

Kan het vergaderen van de raad nog beter of toegankelijker en wellicht inspirerender
Menig gemeenteraad volgt het BOB model; Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Een politieke markt is in veel gemeenten ook al gemeengoed.
Het lijkt heel vanzelfsprekend, het voeren van een gesprek. Toch is het bijzonder dat inwoners eenzelfde positie krijgen in een vergadering als raadsleden. Het is heel bijzonder dat
voor elk raadsvoorstel een ambtenaar aanwezig is waaraan een ieder inhoudelijke vragen
mag stellen, zelfs inwoners.
Naast informatietafels is ‘Het gesprek’ de kern van het Haarens model; het gesprek waar alle
deelnemers dezelfde positie innemen. De inwoners van Haaren zijn in ieder geval enthousiast over dit model waarbij zij écht mee mogen doen.
Het komen tot een vergadermodel passend bij uw gemeente vraagt om het nemen van stappen. In dit boekje vindt u de stappen met de bijbehorende informatie zoals we het in Haaren
hebben aangepakt. Als extra een basismodel van de verordening én het reglement van orde.
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