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Ons kenmerk: 20rv000022
Nummer:
Elst, 25 februari 2020
AAN DE RAAD
1. Voorstel
a. Het rapport evaluatie vergaderstructuur (20int00842) vaststellen en de werkgroep
vergaderstructuur opheffen;
b. Instemmen met de volgende aanbevelingen uit het rapport evaluatie
vergaderstructuur:
- steviger inzetten op de communicatie om inwoners te enthousiasmeren voor de
politiek;
- college zendmoment geven in de raad voor het doen van korte bondige
mededelingen die kunnen worden gelinkt aan de actualiteit;
- dictum voorbereidende vergadering in maximaal 4 zinnen vermelden bij het
betreffende agendapunt op de raadsagenda;
- actiever het Beeld-Oordeelsvorming-Besluitvorming-model uitdragen;
- vragenhalfuur informatiememo’s voorafgaand aan ronde 2.
c. Genoemde aanbevelingen onder b meenemen bij actualisatie van het Reglement van
orde politieke avond gemeente Overbetuwe.
2. Inleiding
Nadat de gemeenteraad in 2018 een motie heeft aangenomen, is de werkgroep
vergaderstructuur aan de slag gegaan met de evaluatie van de vergaderstructuur. De
werkgroep heeft hiervoor een vragenlijst uitgezet bij alle fracties en interviews gehouden
met een geselecteerde groep van personen.
Dit alles resulteerde in een aantal conclusies en aanbevelingen.
Tijdens de raads- en collegedag op 1 februari 2020 heeft de voorzitter van de werkgroep
vergaderstructuur een presentatie gehouden over de uitkomsten van de evaluatie.
3. Doel en beoogd effect
Het doel was om te onderzoeken in hoeverre de huidige vergaderstructuur verder kan
worden geoptimaliseerd en hiervoor concrete aanbevelingen te doen. Hierbij is niet
alleen gekeken naar burgerparticipatie maar ook naar de versterking van de kwaliteit van
besluitvorming als het gaat om de kaderstellende en controlerende taak van de raad.
4. Argumenten
Hieronder wordt kort ingegaan op de conclusies en daarbij geformuleerde
aanbevelingen.
a. Burgerparticipatie
Iedereen is het erover eens dat weinig inwoners de weg weten te vinden naar de politiek.
Daarom de aanbeveling om inwoners te verleiden om deel te nemen aan de politiek door
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bijvoorbeeld meer en beter te communiceren en voortzetting van het programma ‘Gast
van de raad’.
b. Zendmoment college
Een adequate informatievoorziening tussen college en raad draagt bij aan goed bestuur.
De aanbeveling luidt om het college tijdens raadsvergaderingen de gelegenheid te
bieden om de raad - met inachtneming van een aantal spelregels - actief van informatie
te voorzien.
c. Afhameren hamerstukken aansluitend na de voorronden?
Een overdenkingsperiode na de voorronde wordt als prettig ervaren en niet alleen om
een en ander binnen de fractie te kunnen terugkoppelen maar dat ook inzichten kunnen
wijzigen.
Aanbevolen wordt om hamerstukken niet meteen na de voorronden af te hameren maar
pas op de reguliere raadsvergadering.
d. Rol voorrondevoorzitter
Voorgesteld wordt om naast verdere bekwaming in vaardigheden regelmatig te evalueren
over de invulling van het voorzitterschap. Ook dient de voorrondevoorzitter na afloop
duidelijk en bondig de conclusie te formuleren, incl. eventuele openstaande
discussiepunten, en dit als dictum te vermelden bij het betreffende agendapunt op de
raadsagenda.
e. Portefeuillehouder aan tafel
Het is niet altijd bevorderlijk voor het debat als de portefeuillehouder aan tafel zit.
Daarom de aanbeveling dat de portefeuillehouder alleen op afroep aan tafel zit bij een
rondetafelgesprek of voorbereidende vergadering behalve als in een agenderingsverzoek
expliciet hierom wordt gevraagd.
f. Meer recht doen aan het Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming-model
De gedachte hierachter is om een onderwerp eerst goed te verkennen, daarna een
mening te vormen en tot slot een besluit te nemen.
Daarom de aanbeveling om bij complexe onderwerpen eerst voldoende informatie op te
halen alvorens aan politieke weging wordt toegekomen.
g. Vragenhalfuur informatiememo’s
De raadsleden zeggen het gevoel te hebben te worden overladen met memo’s. Daarom
het voorstel om de portefeuillehouder op verzoek verhelderende / verduidelijkende uitleg
te laten geven zonder dat dit leidt tot een politiek debat.
5. Kanttekeningen en risico’s
N.v.t.
6. Financiën
N.v.t.
7. Vervolg
Planning
Het college is, conform artikel 147a, lid 4 Gemeentewet en artikel 47 Reglement van orde
politieke avond gemeente Overbetuwe 2018, gevraagd binnen 20 werkdagen schriftelijk
zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De eventuele wensen en bedenkingen
van het college worden als bijlage gevoegd bij het initiatiefvoorstel.
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Na instemming met de gedane aanbevelingen door de raad zullen deze worden
meegenomen bij actualisatie van het Reglement van orde.
Communicatie
N.v.t.
Participatie
N.v.t.
Evaluatie
Evaluatie van de vergaderstructuur vindt in feite continu plaats. Zodra er aanleiding is om
de vergaderstructuur te wijzigen zal een voorstel worden voorgelegd.
Namens de werkgroep vergaderstructuur,
de voorzitter,
R. Beune

8. Relevante stukken
1. Evaluatie vergaderstructuur (20int00842)
2. Concept-raadsbesluit (20rb000025)
De behandelend ambtenaar is A. Raijmakers. Technische vragen dienen uiterlijk de
donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld
via griffie@overbetuwe.nl.
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