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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. 

 


