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Voorstel
1. kennis nemen van het initiatiefvoorstel rapport 'Evaluatie vergaderstructuur';
2. kennis nemen van 'Voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde Politieke
Avond gemeente Overbetuwe 2018';
3. Geen wensen en bedenkingen op beide voorstellen naar voren te brengen
Inleiding
Initiatiefvoorstel evaluatie vergaderstructuur
De gemeenteraad heeft op 29 mei 2018 unaniem een motie aangenomen om een
werkgroep vergaderstructuur in te stellen. De opdracht hield het volgende in:
- Een korte evaluatie uit te laten voeren, waaronder een gesprek met de voorzitter
van de vorige raadswerkgroep;
- Om met concrete aanbevelingen te komen voor eventuele wijzigingen in de
structuur.
De werkgroep heeft een evaluatie uitgevoerd en dit weergegeven in het rapport en het
initiatiefvoorstel.
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de huidige vergaderstructuur van
de Politieke Avond voldoet en dat slechts op onderdelen een aanpassing gewenst is.
Het vergadermodel moet worden gezien als groeimodel.
De aanbevelingen zijn als volgt:
- 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.
Voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde Politieke Avond gemeente
Overbetuwe 2018
De fractievoorzitters van GBO, VVD en PvdA hebben op persoonlijke titel het voortouw
genomen en overleg met elkaar gevoerd over de vergaderstructuur in Overbetuwe. Ze
hebben, naast de werkgroep vergaderstructuur, ook een voorstel gemaakt en doen de
volgende aanbevelingen:
- Over te gaan tot het instellen van drie clusters voor de behandeling van
onderwerpen door de gemeenteraad:
o een cluster ruimte/omgevingswet, duurzaamheid/milieu en aanverwante
beleidsterreinen;
o een cluster inwoners, met onderwerpen als sociaal domein,
participatiewet, maatschappelijke ontwikkeling, sport, wijk- en dorpsraden
etc.;
o een cluster bestuurlijk met onderwerpen als financiën, economie,
openbare orde en veiligheid;
- Het benoemen van vaste voorzitters van de drie clusters en het benoemen van
plaats- vervangende voorzitters in elke cluster, met de mogelijkheid van roulatie
tijdens een raadsperiode;
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-

Het hanteren van post- en actielijsten voor elke cluster, die in het cluster worden
besproken;
Het presidium te laten bestaan uit de waarnemend raadsvoorzitter en de drie
vaste (voorronde)voorzitters met een mogelijkheid van vervanging;
De frequentie van de vergaderingen van het seniorenconvent te verhogen naar
eenmaal per twee maanden, te agenderen op de Politieke Avond, waarop een
raadsvergadering plaatsvindt.

Het college is gevraagd haar eventuele wensen en bedenkingen op beide voorstellen
naar voren te brengen.
Doel en beoogd effect
Het doel van de werkgroep vergaderstructuur 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.
Argumenten
3.1 Het college brengt geen wensen en bedenkingen op beide voorstellen naar voren:
Er zijn vanuit het college geen wensen en bedenkingen. Er zijn nl namelijk geen zaken
in beide voorstellen genoemd die juridisch, organisatorisch of qua betrouwbaarheid van
het openbaar bestuur ter discussie staan. Het is vervolgens aan de raad zelf om
hierover met elkaar het gesprek aan te gaan.
Wel zien we graag opgemerkt dat de huidige werkwijze van het Presidium als positief
wordt ervaren.
Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Vervolg
Planning
Na een besluit van het college op 2 juni 2020 wordt dit voorstel middels een TIC ter
kennisname doorgestuurd naar de raad.
Communicatie
n.v.t.
Participatie
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.
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