De gemeenteraad van Wijchen
17 7 A 2645 Politiek
Beslisnota
Stand van zaken Pilot Anders vergaderen
Wijchen, 25 januari 2017
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
1. De raadsvergadering op de Politieke avond te laten beginnen om uiterlijk
19.45 uur.
2. De commissievergadering op de Politieke avond aansluitend aan de
raadsvergadering te houden.
3. Instemmen met de bijlage “Puntjes op de i aantal huishoudelijke zaken”,
waarmee de raad o.a. instemt met:
a. het proces van agendering van nota’s die niet door de
Agendacommissie zijn geagendeerd;
b. het proces rond de bespreking van initiatiefvoorstellen
Inleiding
De raad heeft op 30 juni 2016 besloten om een pilot “Anders vergaderen” te
starten.
De raad heeft daarmee o.a. besloten dat hij via die pilot in de periode augustus
2016 - augustus 2017 andere vormen van vergaderen uitprobeert. In de periode
september 2016 – december 2016 heeft de raad de Politieke avond vorm
gegeven via de volgorde:
Gesprekstafel – Commissievergadering – Raadsvergadering.
Leden van de Werkgroep Anders vergaderen, van de agendacommissie en
vertegenwoordigers van de fracties hebben de stand van zaken van de pilot
doorgenomen. Zij hebben het presidium laten weten wat uit hun overleg is
gekomen. Tijdens de presidiumvergadering van 12 januari is afgesproken dat de
Werkgroep Anders vergaderen een voorstel voor de raad opstelt. De meerderheid
van de aanwezigen heeft gevraagd om aan de raad voor te stellen een
belangrijke wijziging door te voeren op de Politieke avond. Zij zien graag dat de
volgorde van de Politieke avond wordt: Gesprekstafel – Raadsvergadering –
Commissievergadering. Het streven blijft om uiterlijk 23.00 uur de Politieke
avond af te ronden.
Via deze beslisnota legt de Werkgroep Anders vergaderen deze wijziging voor
aan uw raad.
Het presidium, bestaande uit de fractievoorzitters van de politieke partijen in de
raad van Wijchen, doet aanbevelingen aan de raad wat betreft de organisatie van
de werkzaamheden van de raad. Het presidium heeft ook besloten om op een
aantal zaken, wat betreft de uitvoering van de pilot, de puntjes op de i te zetten.
In de bijlage staat een uitgebreide opsomming, die de Werkgroep bij dit voorstel
ook graag ter besluitvorming aan u voorlegt.
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Beoogd effect
Het aantal bezoekers van de raadsvergadering te verhogen.
Argumenten
1.1 De raadsvergadering is de belangrijkste vergadering van de gemeenteraad.
Die vergadering dient op een publieksvriendelijk tijdstip te beginnen.
Kanttekeningen
2.2 De commissievergadering begint later dan in de eerste periode van de pilot,
waardoor commissieleden een lange pauze hebben tussen de gesprekstafel en de
commissievergadering.
2.3 Voor belangstellenden die alleen voor een commissievergadering komen
(bijv. vertegenwoordiger van organisaties, betrokken ambtenaar) is het
onduidelijk hoe laat een bepaald agendapunt begint.
Financiën
De wijziging van volgorde van vergaderingen tijdens de Politieke avond heeft
geen financiële gevolgen.
Uitvoering
De eerste Politieke avond na het raadsbesluit over deze nota, wordt de volgorde
gewijzigd.
Burgerparticipatie
In deze nota gaat het om een wijziging van de pilot van de raad. De pilot “Anders
vergaderen” wordt in het voorjaar 2017 geëvalueerd. Bij de evaluatie worden ook
inwoners betrokken.
Bijlagen
1. Puntjes op de i aantal huishoudelijke zaken
Gerelateerde stukken
16 GR 026 Pilot Anders vergaderen
Werkgroep Anders vergaderen
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De gemeenteraad van Wijchen
17 7 A 2645 Politiek

Stand van zaken Pilot Anders vergaderen
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op:
gelezen het voorstel van de Werkgroep Anders vergaderen van:
25-01-2017
besluit:
1. De raadsvergadering op de Politieke avond te laten beginnen om uiterlijk 19.45 uur.
2. De commissievergadering op de Politieke avond aansluitend aan de raadsvergadering
te houden.
3. Instemmen met de bijlage “Puntjes op de i aantal huishoudelijke zaken”, waarmee de
raad o.a. instemt met:
a. het proces van agendering van nota’s die niet door de Agendacommissie zijn
geagendeerd;
b. het proces rond de bespreking van initiatiefvoorstellen
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van Klik hier als u een
datum wilt invoeren.
De voorzitter,

De griffier,
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