
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp    Raadsronde Aanpassen Werkwijze Raad 

Datum Behandeling  29 juni 2021 

Portefeuillehouder    nvt 

Aanwezig  Woordvoerders (raadsleden en burgerleden) de voorzitter en secretaris. 
Via de live-stream: raadsleden, burgerleden en inwoners 

Woordvoerders  Janssen (CDA) Boelen (SPM), Passenier (GroenLinks), Mertens (D66), Fokke 
(PvdA), Severijns (VVD), Schut (SP), Meese (Partij Veilig Maastricht), Betsch 
(PVV), Martin (SAB), Van Est (50PLUS), Nuyts (Liberale Partij Maastricht), Tiber 
(Groep Gunther) 

Voorzitter  Mw. Van Ham 

Secretaris  Dhr. Jutten / dhr. Bodewitz  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom voor het eerst sinds 
enige tijd door de coronamaatregelen en schetst inhoud en verloop van de ronde. 
 
Woordvoerders krijgen de gelegenheid om een bijdrage te leveren en vragen te 
stellen. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over o.a. de keuze 
en voor-en nadelen bij het parallel vergaderen zoals opgenomen in de stukken 
ipv om één domeinvergadering per avond/tijdstip te agenderen. Met name 
kleinere fracties zien in dat laatste voordelen om het werk goed te kunnen doen.  
Geopperd wordt om tot aan de verkiezingen in 2022 de variant met maar één 
domeinvergadering per avond uit te proberen. 
 
Meerdere malen wordt gewezen op noodzaak van een betere kwaliteit van de 
raadsavonden. Onder andere dat de voordelen van de oude werkwijze behouden 
moeten blijven in de nieuw opzet zoals de openheid van de stadsronde maar ook 
de stappen van informeren, discussiëren en besluiten. De zorg is dat daar 
onvoldoende aandacht voor is in het nieuwe systeem.  
 
Verder wordt aandacht gevraagd voor de rol van de voorzitters en voor goede 
agendering onder andere dat betrokken portefeuillehouders aanwezig zijn. 
Daarnaast is de kwaliteit van stadsrondes belangrijk en brede zin van participatie 
van inwoners in het hele beleidsproces. Inspreken blijft ook mogelijk. Een andere 
werkwijze betekent niet vanzelfsprekend een betere kwaliteit van vergaderen of 
een beter sfeer. Dat vraagt inzet van iedereen en regelmatig evalueren met ook 
een moment voor de verkiezingen tbv de nieuwe raadsperiode. 

 
Woordvoerders en dhr. Jutten reageren op de verschillende bijdragen en elkaar. 
 
De afspraak wordt gemaakt om voor het burgervoorstel en het burgerinitiatief een 
aparte verordening te gaan maken. Verder wordt afgesproken dat punten waar 
nu al de aandacht voor wordt gevraagd bij de evaluatie, aan de griffie worden 
doorgegeven. 
 
De voorzitter geeft aan dat op 14 juli het raadsvoorstel ter besluitvorming in de 
raadsvergadering wordt geagendeerd. Zij bedankt aanwezigen en sluit de 
vergadering. 

Toezeggingen     geen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 
 

Onderwerp Aanpassen Werkwijze Raad 

Datum 29 juni, 2021 

Portefeuillehouder - 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar D Jutten 

Telefoonnummer: 043-
350 5836 

 

Danny.Jutten@gemeente
raadmaastricht.nl 

 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar in debat getreden ten behoeve van het 
voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel. 

Wie neemt het besluit?  De Gemeenteraad. 

Verloop voorgaande 
proces 

Sinds 2019 zijn fractievoorzitters met elkaar in gesprek over een aanpassing 
aan de werkwijze van de gemeenteraad. Eind 2020 is een formele 
raadswerkgroep aan de slag gegaan met het voorbereiden van enkele 
aanpassingen. De werkgroep heeft tussen januari en juni iedere 2 weken 
vergaderd, met als resultaat dit voorstel en bijbehorende documenten. 

Inhoud  De werkgroep heeft een aantal cruciale aanpassingen voorbereid om de 
werkdruk van de raad te verminderen en het gevoel van gedeelde 
verantwoordelijkheid en samenwerking binnen een domein te vergroten. Het 
voorstel behelst dat er geen rondes van 1,5 uur meer worden georganiseerd. 
In plaats daarvan worden onderwerpen gebundeld per domein: Fysiek, 
Sociaal, Economie & Cultuur, of Algemene Zaken.  

De werkwijze heeft veel weg van een commissiemodel dat in vele gemeenten 
wordt gebruikt: onderwerpen worden in beginsel eenmaal geagendeerd in de 
domeinvergadering, worden daar besproken, en gaan dan naar de 
raadsvergadering ter besluitvorming. De bespreektijd is flexibel: soms kan een 
onderwerp min of meer hamerstuk zijn en hoeft niet iedereen het woord erover 
te voeren. Soms kan iets in 30 minuten worden besproken. En soms heeft een 
debat ruimte nodig. De ambitie is om deze flexibiliteit meer dan voorheen te 
realiseren. Dat vereist commitment vanuit de raad en vanuit de voorzitters, die 
zullen worden getraind. 

Iedere fractie wijst tussen de 1 en de 3 domeinleden aan; het doel is om zo 
veel mogelijk te werken met een vaste club mensen die aan de slag gaan met 
hun specifieke thema's voor de stad. 

Stadsrondes blijven behouden. Daarmee verschilt deze werkwijze van een 
standaard commissiemodel. Deze bijeenkomsten met inwoners vinden plaats 
aan het begin van de domeinvergadering en duren in beginsel een uur. Zij 
vervangen het oude ‘3-minuten-inspreken’ en bieden meer ruimte voor dialoog. 
De voorzitter bespreekt iedere maand met de domeingriffier, 

 



 

 

 

 

 

 

 

portefeuillehouder(s) en woordvoerders welke onderwerpen een stadsronde 
behoeven. 

Het voorstel dat nu voorligt is een product van de werkgroep, en dus van de 
raad zelf. Het college was ambtelijk vertegenwoordigd in de werkgroep als 
adviseur. Vanuit de griffie zal tijdens de raadsronde iemand aanwezig zijn om 
technische vragen te beantwoorden. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar in het 
kader van voorbereiding van besluitvorming over het voorliggende 
raadsvoorstel. 

Vervolgtraject Na besluitvorming door de raad op 14 juli 2021 zal de griffie samen met het 
college en ambtenaren (verder) werken aan het realiseren van alle 
voorbereidingen om de nieuwe werkwijze op 1 oktober 2021 te kunnen laten 
ingaan. 

 


