Bijlage 1 bij Raadsvoorstel 17 2645 7A Politiek
Puntjes op de i aantal huishoudelijke zaken
Agendering




De fracties kunnen verzoeken tot agendering indienen bij de Agendacommissie.
Dit is conform argument 3.2 in het raadsbesluit 16 GR 026 Pilot Anders
vergaderen.
Dit betekent dat de mogelijkheid voor fracties om tijdens de raadsvergadering via
de afdoening van de Lijst van stukken nota’s te agenderen die niet door de
Agendacommissie zijn geagendeerd komt te vervallen.
Raadsfracties kunnen nadat de agendering bekend is, aan de Agendacommissie
vragen om een voorstel dat niet geagendeerd is toch te agenderen voor een
Politieke avond volgend op de Politieke avond waarvan de agendering bekend is.
De fractie dient te motiveren waarom zij dit stuk toch wenst te agenderen. Bij de
motivatie kan een fractie denken aan waar het debat/de dialoog over zou moeten
gaan tussen de fracties en wat het resultaat zou moeten zijn van de bespreking.
Of bijv. een fractie wenst een nota te agenderen omdat de fractie een
motie/amendement wenst in te dienen. De Agendacommissie ontvangt dan graag
de (concept)motie/het (concept)amendement.
Misschien ten overvloede, een motivatie als “politiek gevoelig” of “discussiestuk”
volstaat niet.
Een verzoek tot agendering dient uiterlijk de woensdag volgend op de
bekendmaking van de agenda’s van de Politieke avond door de fractie bij de griffie
te worden ingediend. Voor alle duidelijkheid: een verzoek tot agendering leidt niet
automatisch tot plaatsing op de agenda.
De Agendacommissie besluit op basis van de motivatie over de agendering.
De Agendacommissie kan het presidium om advies vragen n.a.v. een ingediende
motivatie door een fractie.
De fracties besteden regelmatig aandacht aan het inventariseren van
onderwerpen die relevant kunnen zijn om in de tussenweek te agenderen.
Voordat een onderwerp dat wordt ingebracht, besproken kan worden, is er
ongeveer 4 weken nodig om de bijeenkomst te organiseren.

Gesprekstafel








Tijdens bijeenkomsten die in de tussenweken georganiseerd worden, heeft de
werkvorm van de Gesprekstafel de voorkeur. Als deze werkvorm niet gebruikt
wordt, dan hoort de bijeenkomst niet de titel Gesprekstafel Extra te krijgen.
De voorzitter/gespreksleider bij de Gesprekstafel kan bepalen of hij/zij de
aanwezigen op de publieke tribune (niet zijnde raads-, commissie- of
collegeleden) de mogelijkheid biedt om ook een (informatieve) vraag te stellen.
Onderwerpen voor een Gesprekstafel waarvan de Agendacommissie inschat dat
die meer tijd nodig hebben dan een half uur, worden bij voorkeur in de
tussenweek geagendeerd.
Als het relevant is voor het onderwerp dat in de tussenweek wordt geagendeerd,
dan vindt de Gesprekstafel op een locatie plaats die past bij het onderwerp.

Initiatiefvoorstellen





Indieners van initiatiefvoorstellen krijgen (beperkt) extra spreektijd. Het college
krijgt (beperkt) minder tijd.
De reden hiervoor is dat de indieners tijd nodig hebben voor het toelichten van
het voorstel en/of beantwoorden van vragen. Het college heeft voorafgaand aan
de commissievergadering al zijn zienswijze gegeven op het initiatiefvoorstel.
De fractie die het initiatiefvoorstel indient heeft al een lid aan de gesprekstafel
zitten. Het is niet nodig dat er nog een fractielid aanschuift.
Tijdens de commissievergadering krijgen eerst de andere fracties het woord om te
reageren op een initiatiefvoorstel. De indieners krijgen als laatste het woord,
zodat ze kunnen reageren op wat er is ingebracht door de andere fracties.

Spreektijden








De Agendacommissie blijft scherp op de spreektijden van het college.
De spreektijd komt, indien dit technisch mogelijk is, minder prominent in beeld is
tijdens de commissie- en raadsvergadering. (N.B. Is gerealiseerd.)
Het agendapunt dat wordt besproken komt, indien technisch mogelijk,
prominenter in beeld tijdens de commissie- en raadsvergadering. (N.B. Is
gerealiseerd.)
De spreektijd van de fractie wordt, als het technisch mogelijk is, zichtbaar
gemaakt op de microfoon. (N.B. Dit kan, vooralsnog, niet. Het kan pas als Bosch
een dergelijke wijziging doorvoert.)
Vragen gesteld tijdens het vragenhalfuur gaan af van de spreektijd van een
fractie.

Faciliteiten









Tijdens de tweede vergadering van het presidium in 2017 (9 februari) gaat het
presidium met elkaar op basis van een notitie van Marie-Cécile Heuvelmans
overleggen over de instrumenten die de raad ter beschikking staan en de door de
raad gewenste instrumenten om het werk van de raad te verlichten.
Kees van Galen en Peter Gatzen buigen zich over een handzaam instrument om
de Do’s en Don’ts- Anders vergaderen inzichtelijk te maken.
Ieder raads- en commissielid krijgt zijn/haar eigen pasje om in te loggen op het
discussiesysteem mee. In noodgevallen kan de griffie een oplossing vinden, als
iemand zijn/haar pasje niet bij zich heeft.
De vergaderruimtes dienen betere faciliteiten te hebben voor mensen met een
beperking, zoals dove mensen. Dit onderwerp komt terug bij de bespreking van
de uitwerking van de motie van de PvdA over het gebruik van het Kasteel.
De griffie vermeldt het programmanummer na het jaartal en voor het
zaaknummer op de nota’s van de raad.

