Conceptvoorstel ter opiniërende bespreking door Raadsgroep Herindeling
Van: raadswerkgroep Functioneren raad
Datum vergadering Raadsgroep: 8 februari 2018
Onderwerp: Vergadermodel en inrichten vergaderingen gemeenteraad Westerkwartier

Samenvatting conceptvoorstel
Voorgesteld wordt bij aanvang van de nieuwe gemeente als raad een vergadermodel te kiezen met
de nodige flexibiliteit, waarbij enerzijds invulling gegeven wordt aan het contact met en inbreng van
inwoners en andere belanghebbenden en anderzijds voorwaarden worden geschapen voor op de
bestuurlijke opgaven gerichte politieke samenspraak.
De kernwaarden van de gemeente(raad) en een aantal geformuleerde functioneringskenmerken zijn
leidend voor de te maken keuzes voor een vergadermodel.
Er is een model ontwikkeld met een raamwerk dat uitgaat van wekelijks een vaste avond
(woensdagavond) voor het plannen en organiseren van de vergaderingen en andere activiteiten van
de raad. Daarbij bestaat de mogelijkheid op die dag incidenteel bijeenkomsten vanaf 16.00 uur in te
plannen.
De raad vergadert één keer per twee weken, met daaraan voorafgaand parallel (opiniërend)
‘raadsoverleg’ in kleiner verband ter voorbereiding op de besluitvorming (doorgaans in de
raadsvergadering twee weken nadien).
Er wordt gewerkt volgens het model Informeren – Opinievorming – Besluitvorming. Het politieke
debat vindt plaats in de raadsvergadering.
In het ‘raadsoverleg’ wordt ruimte geboden aan inbreng van inwoners en andere belanghebbenden,
maar zeker zo belangrijk wordt gevonden voordien bij inwoners informatie te halen en met hen de
dialoog te voeren. De raad gaat daarvoor (veelal met delegaties, bestaande uit fractievertegenwoordigers) op bezoek in dorpen om in gesprek te gaan, vroegtijdig voordat een voorstel voorligt (maar zo
nodig ook om het gevoelen over een voorstel te vernemen) of om zich meer in het algemeen te
oriënteren op ontwikkelingen en/of gevoelens in de samenleving. Hiervoor worden één keer per

twee weken bijeenkomsten (meerdere per keer) gepland, mede aan de hand van een goed te
onderhouden termijnagenda. Deze ontmoetingen met inwoners vormen ‘de ruggengraat’ van de
relatie tussen raad en samenleving.
Omdat voor vergaderingen van de raad uitgegaan moet worden van minimaal 40 vergaderplekken en
de nodige faciliteiten moeten worden verzorgd ligt het voor de hand een vaste vergaderlocatie te
kiezen en daar een raadzaal in te richten. Het voorgestelde vergadermodel houdt in dat de parallelle
‘raadsoverleggen’ ook op die locatie gehouden worden. ‘Raadsoverleg’ over een onderwerp dat
betrekking heeft op een dorp en inwoners raakt wordt gepland in (of nabij ) dat dorp. Ook andere
afwijkingen van het raamwerk van het vergadermodel zijn mogelijk. Dat vraagt regie van de griffie en
een goede afstemming tussen raad en college/organisatie.
Bij het inrichten van de vergaderingen en het maken van werkafspraken is er aandacht voor
efficiency en effectiviteit van vergaderen en een samenwerkingsgerichte cultuur, zonder het politieke
karakter van de raad uit het oog te verliezen. Nevenoverlegvormen worden zodanig vormgegeven en
ingericht dat zij positie, rollen en verantwoordelijkheden van de raad ondersteunen en (behoudens
de rekenkamercommissie) niet een eigenstandige rol gaan vervullen.

Besluitvorming: gepland voor vergadering Raadsgroep Herindeling op 8 maart 2018

