
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Stadsronde Aanpassen Werkwijze Raad 

Onderwerp  Aanpassen Werkwijze Raad 

Datum Behandeling  8 juni 2021 

Portefeuillehouder  - 

Aanwezig  Griffie, woordvoerders uit de raad, 5 inwoners. 

Woordvoerders  Meese (PVM), Mertens (D66), Vrehen (SP), Severijns (VVD), Passenier 

(GroenLinks), Tiber (Groep Gunther), Boelen (SPM), Martin (SAB), Fokke 

(PvdA), Peeters (CDA), Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 

Voorzitter  Mw. Van Ham 

Secretaris  Dhr. Jutten 

Samenvatting en 

afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het thema van 

de vergadering is het concept Stadsrondes. In het kader van het aanpassen van 

de werkwijze van de raad, zijn inwoners uitgenodigd om mee te denken over 

mogelijkheden om dit instrument te verbeteren in de nieuwe werkwijze. Een 

drietal inwoners heeft een bijdrage voorbereid en deelt deze graag met de raad. 

Allereerst deelt mw. Wiegers namens Stichting Samen Onbeperkt een aantal 

verbetermogelijkheden, zoals de aanvangsttijd voor stadsrondes (liever altijd 

om 17:00 uur), meer tijd reserveren voor stadsbrede onderwerpen, het meer 

toegankelijk maken van teksten, meer tijd inplannen voor de eetpauze en het 

vergroten van de toegankelijkheid van het gebouw, en gastvrijheid, voor 

mensen met een beperking. Aanwezige woordvoerders stellen hier vragen over 

en een gesprek volgt. Er worden aanvullende vragen gesteld over ondere 

andere de toegankelijkheid van raadsstukken voor inwoners, en de manier 

waarop inwoners hun bijdrage kunnen delen met de raad. 

De tweede spreker is dhr. Smeets namens Buurtbalans. Zijn bijdrage gaat vooral 

over het proces tot het komen van een aangepaste werkwijze en de rol van de 

inwoner daarin. Hij verzoekt om een integrale benadering tussen het  

aanpassen van de werkwijze van de gemeenteraad en de aanstaande 

participatieverordening. Er volgt een gesprek over het (breder) functioneren 

van de raad, de kwaliteit van debat en het belang van burgerparticipatie. 

De laatste spreker is dhr. Pepels. Hij zet kritische kanttekeningen bij de mate en 

kwaliteit van burgerparticipatie binnen de gemeente en heeft enkele 

inhoudelijke opmerkingen bij besluiten die de afgelopen tijd zijn genomen. Hij 

geeft aan dat hij graag meer vragen vanuit de raad zou willen ontvangen 

wanneer hij komt inspreken als inwoner. Enkele raadsleden stellen 

verhelderende vragen aan dhr. Pepels. 



 

 

 

 

 

Aan het einde van de vergadering wordt een vraag gesteld over de manier 

waarop inwoners hun bijdrage kunnen insturen. Er wordt aangegeven dat er 

niet altijd een antwoord wordt ontvangen, terwijl dit wel wordt beloofd. De 

griffie geeft aan dat zij alle ingekomen brieven doorsturen aan de raad en/of 

het college. Het is aan de geaddreseerden om te bepalen hoe zij er vervolgens 

verder mee omgaan, en of er wel of geen antwoord komt. 

De voorzitter bedankt na een uitgebreid gesprek alle insprekers en aanwezigen 

en sluit de vergadering. De raad debatteert op 29 juni 2021 over het aanpassen 

van de werkwijze van de raad. 

 


