Werkgroep vergaderen
Aan de raads- en commissieleden van de gemeente
Hilversum

POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM
AFDE LING :
BEZOEKADRES:
DUDOKPARK 1
TELE FOONNUMMER 1 4035
WWW.HILVERSUM.NL

DATUM

24 september 2019

ONS KENMERK
UW BRIE F VAN
UW KENME RK
BEHANDE LD

mr. P.M.H. van Ruitenbeek

DOOR
TELEFOON

6292210

(035-)
BIJLAGEN
BETREFT

Agendapunt 11 commissie economie en bestuur 25 september
2019
Geachte raads- en commissieleden,
Op de agenda van de raadscommissie Economie en Bestuur van 25 september 2019 staat de aanpassing
van het Reglement van Orde geagendeerd. In dit stuk wordt voorgesteld om het inspreken door inwoners
over niet-geagendeerde onderwerpen af te schaffen.
De toelichtende tekst in het voorstel zou de indruk kunnen wekken dat dit voorstel gedaan is door de
raadswerkgroep Vergaderen. Dit is niet het geval, het voorstel is gedaan door het Presidium, naar
aanleiding van het gesprek dat is gevoerd over een notitie van de raadswerkgroep. De raadswerkgroep is
blij dat het gesprek over hoe wij ons werk beter kunnen doen op enthousiasme kan rekenen in het
Presidium.
De raadswerkgroep is al langere tijd in gesprek over de vraag op welke wijze de raad het meest effectief
haar werk kan doen. De rol van insprekers is daarbij een essentieel onderdeel.
De raadswerkgroep is van mening dat insprekers op dit moment onvoldoende tot hun recht komen en is
aan het nadenken over de vraag hoe we dat kunnen verbeteren. Dit heeft niet alleen te maken met een
instrument als inspraak, maar ook met de verschillende stadia die een beleidsvoorstel doorloopt
(beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming).
Een concreet voorstel om hier verbetering in te brengen is in de maak, maar nog niet gereed. Duidelijk is
wel dat de huidige vorm van inspreken over onderwerpen die niet-geagendeerd zijn een onderwerp is dat
daarbij ter discussie staat. Dit heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat de inspraak over een nietgeagendeerd onderwerp niet is voorbereid door de raadscommissie, waardoor er geen gesprek tussen raad
en inspreker tot stand komt. Dat leidt aan beide kanten van de tafel, bij de inspreker én bij de
raadscommissie, niet tot voldoening.

De raadswerkgroep adviseert de commissie economie en bestuur om het voorstel aan te houden, in
afwachting van het bredere voorstel om inwoners een betere positie te geven en de kwaliteit van onze
vergaderingen te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep vergaderen,
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