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Eindrapport werkgroep Vergaderstructuur "Het Lansingerlands vergadermodel"

Gevraagde beslissing
Instemmen met het rapport van de werkgroep vergaderstructuur “Het Lansingerlands
vergadermodel” van 13 oktober 2015, nr. T15.05714.
Samenvatting
Sinds begin 2015 is de werkgroep vergaderstructuur actief. Deze werkgroep, ingesteld door het
Presidium, had tot taak om te komen met voorstellen voor het aanpassen van de vergaderstructuur/cultuur. De werkgroep stond onder externe leiding.
De werkgroep heeft zich unaniem uitgesproken tegen het instellen van een volledig andere
vergaderstructuur maar voor het aanscherpen van de bestaande vergaderstructuur.
Deze aanscherping bestaat uit:
Het meer laten participeren door de inwoners, bedrijven en instellingen in de beeldvormende
fase dan tot nu toe het geval is. Het vergroten van de participatie is onderdeel van het
coalitieakkoord, maar wordt ook door de andere fracties in de raad als belangrijk ervaren.
Het voeren van meer regie door de raad in de vorm van het instellen van een agendacommissie
die zich bezig houdt met de agendavorming voor alle gremia en te nemen stappen in het
bestuurlijke besluitvormingsproces. Hierbij is een adequate bestuurlijke lange termijn planning
onontbeerlijk;
Het stringent toepassen van het BOB-model (beeldvormende, oordeelsvormende en
besluitvormende fase). Veel inspanning moet worden gestoken in de beeldvormende fase. Deze
fase is afgerond voor de start van de commissievergaderingen (oordeelsvormende fase).
Het tonen van meer discipline door de raad voor het volgen van de vastgestelde vergaderwijze.
Op 8 juli 2015 heeft de werkgroep de resultaten tot dan toe gepresenteerd aan de raad. Op 25
september 2015 heeft er een simulatiesessie met de raad plaatsgevonden. De opmerkingen die naar
aanleiding van deze bijeenkomst door diverse fracties zijn gemaakt, zijn verwerkt in het voorliggende
eindrapport. Deze opmerkingen hebben vooral te maken met het vroegtijdig betrekken van inwoners
in het besluitvormingsproces en het hanteren van de juiste werkvormen in de beeldvormende fase.
Het verminderen van de vergadertijd is geen streven van de werkgroep geweest. Door het stringent
toepassen van het BOB-model is in de oordeelsvormende en besluitvormende fase wel winst te
behalen.
Financiële consequenties
Geen

Verdere procedure
Na de besluitvorming over het eindrapport van de werkgroep dient een start te worden gemaakt met
de werving van de raadsadviseur communicatie, alsmede met de benoeming van de agendacommissie
nieuwe stijl.
Als dit is geschied kan een start worden gemaakt met de ervaringsperiode van ongeveer een half jaar.
Hierna volgt een evaluatie en besluitvorming over het al dan niet continueren van de voorgestelde
structuurwijziging. Indien daartoe wordt besloten dienen de reglementen van orde te worden
aangepast.
Bijlagen
Rapport van de werkgroep vergaderstructuur van 13 oktober 2015, nr. T15.05714.
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De raad van de gemeente Lansingerland;
Overwegende dat
De werkgroep vergaderstructuur in haar rapport aanbevelingen heeft gedaan voor een aangepaste
vergaderstructuur;
Participatie door inwoners door alle fracties in de gemeenteraad als belangrijk wordt ervaren;
Gelet op
Artikel 16 van de Gemeentewet
Besluit(en)
Instemmen met het rapport van de werkgroep vergaderstructuur “Het Lansingerlands
vergadermodel” van 13 oktober 2015, nr. T15.05714.
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