
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Aanpassen Werkwijze Raad 

Datum 08 juni, 2021 

Portefeuillehouder - 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar D Jutten 
Telefoonnummer: 043-350 5836 
Danny.Jutten@gemeenteraadmaastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Inwoners en instellingen zijn in de gelegenheid gesteld hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken aan 
elkaar en aan de raad. 

Vorm bijeenkomst Plenair gesprek 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De Werkgroep Aanpassen Werkwijze, waarin alle fracties vertegenwoordigd 
waren, heeft de afgelopen zes maanden gewerkt aan het vormgeven van 
enkele aanpassingen aan de werkwijze van de gemeenteraad. De 
belangrijkste wijzigingen zijn vastgelegd in een overzichtelijk A4 factsheet dat 
als bijlage bij de ronde is gepubliceerd. Uiteindelijk worden alle wijzigingen 
vastgelegd in een nieuw Reglement van Orde van de Gemeenteraad 
Maastricht. 

Inhoud  Hoewel de aanleiding voor de stadsronde de wijzigingen aan de werkwijze van 
de raad is, staat deze stadsronde vooral in het teken van Stadsrondes. Wat is 
de ervaring met Stadsrondes tot dusver van inwoners? Hoe kunnen we 
Stadsrondes nog beter maken, zorgen dat ze beter worden bezocht, en zorgen 
dat ze hun doel optimaal vervullen: raadsleden gelegenheid geven om 
rechtstreeks van inwoners te horen hoe zij denken over een voorstel of 
voorgenomen besluit. 

Tijdens deze ronde zal er gelegenheid zijn om te reflecteren op succesvolle en 
minder succesvolle Stadsrondes, en input mee te geven aan de raad om 
stadsrondes in de toekomst te verbeteren. Uiteraard kunnen er ook vragen en 
opmerkingen worden geplaatst over andere aspecten van de wijzigingen aan 
de werkwijze van de raad. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Te luisteren naar de inwoners/instellingen en hen te bevragen over hun 
standpunten. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder plaats te nemen op de publieke tribune. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder plaats te nemen op de publieke tribune. Kan op 
verzoek van de voorzitter een korte technische toelichting geven 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

In dialoog te gaan met elkaar en met de raad en hierin hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken. 



 

 

 

 

 

 

 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, Personen en organisaties die regelmatig deelnemen aan een stadsronde. 

Vervolgtraject De raad vergadert over de aanpassingen aan de werkwijze in een plenaire 
raadsronde op 29 juni 2021. 

 


