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Vergadering van de gemeenteraad van  9 juli 2014 

Portefeuillehouder :  A.A.M.M. Heijmans 

Behandelend ambtenaar : M.H.R.M. Wolfs-Corten  Nummer raadsvoorstel: RAD-001005 

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 20 
Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI  
RAD: RAD140709 woensdag 9 juli 2014 BW: BW140603 

 
ONDERWERP 

 
Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De nieuwe raad bepaalt zijn eigen werkwijze. Als doelstellingen voor een nieuwe vergaderstructuur 
zijn door het fractievoorzittersoverleg (FVO) aangegeven: transparantie, efficiëntie, kwaliteit en 
tijdwinst door minder en kortere vergaderingen.  
 
De raad verankert zijn werkwijze in lokale regelgeving: het Reglement van Orde voor de 
raadsvergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de Verordening op de 
raadscommissies. Wij leggen uw raad voor uw vergadering van september een voorstel voor om 
vast te stellen het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad 2014” en de “Verordening op de raadscommissies 2014”.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Wij als FVO constateren de volgende knelpunten in de huidige structuur: 

 teveel vergaderingen en overvolle vergaderagenda’s; 
 teveel herhalingen van standpunten in verschillende vergaderingen; 
 onduidelijke status van de (informatie-)bijeenkomsten. De verschillende fases in het 

besluitvormingsproces (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming) zijn niet helder 
van elkaar gescheiden. 

 kwaliteit en snelheid van de besluitvorming kunnen beter. 
  
Verder geldt momenteel als uitgangspunt dat elk onderwerp in slechts één commissie wordt  
behandeld en een opiniërende raad wordt georganiseerd ingeval van agendapunten die 
commissietaakveldoverstijgend zijn. De opiniërende raad heeft de status van 
commissievergadering. In de praktijk blijkt hieraan geen behoefte te bestaan. Het wordt als 
praktischer ervaren om de leden van de ene commissie uit te nodigen voor het bijwonen van een 
agendapunt dat in een andere commissie wordt behandeld en dat tevens het taakveld van 
eerstgenoemde commissie raakt.  
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Vergaderstructuur 
Inmiddels is het in gemeenteland gebruikelijk om te werken met het B-O-B-model (beeldvorming-
oordeelsvorming-besluitvorming). In de fase van beeldvorming gaat het voor raadsleden om het 
verkrijgen van een goed inzicht in de situatie: afbakenen vraagstuk, inzicht krijgen in de 
inhoudelijke problematiek en oplossingsrichtingen, beeld krijgen van meningen burgers, bedrijven, 
organisaties en instellingen. Oordeelsvorming is gericht op het formuleren van politieke 
standpunten op grond van informatie en argumenten en de weging daarvan. Aan het B-O-B-model 
kan op verschillende manieren invulling worden gegeven. Elke gemeente hanteert een model dat 
het beste past bij de plaatselijke omstandigheden en cultuur. De vergadermodellen die door 
gemeenten gehanteerd worden kunnen grofweg worden onderscheiden in modellen met en zonder 
raadscommissies.  
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De raadsleden zijn (afgezien van de beschreven knelpunten) niet ontevreden met de 
vergaderstructuur bestaande uit informatievergaring tijdens informatiebijeenkomsten, 
voorbereiding door de raadscommissies en besluitvorming in de raad. Het is ook niet wenselijk de 
commissiestructuur af te schaffen zonder een deugdelijk alternatief, dat bovendien past in de 
Weerter cultuur. Een systeem als bv. de carrousel uit Almere of het Voorster ronde-tafelmodel 
wordt in Weert niet omarmd. 
 
Wij stellen voor om met raadscommissies te blijven werken, maar daarbij wel het B-O-B-model in 
te voeren. De beeldvorming vindt plaats in informatiebijeenkomsten (informatievergaring), de 
oordeelsvorming in raadscommissies (inhoudelijk debat ter voorbereiding op het nemen van 
besluiten) en politiek debat en besluitvorming in de raad. Doel is een strikte scheiding van B-O-B 
en regie hierop door het FVO.  
 
De voorgestelde vergadersystematiek is schematisch weergegeven in bijlage 1 en luidt als volgt: 
 
WEEK 1 VOORBEREIDING 
 
Doel Opstellen concept-agenda’s door bepaling behandelprocedure A, B of C.  

De raadsvoorstellen worden ingedeeld in C-stukken (kunnen rechtstreeks als 
hamerstuk door naar de raad), B-stukken (worden in de raadscommissies 
behandeld voordat ze in de raad komen) en A-stukken (worden eerst in een 
informatiebijeenkomst behandeld, vervolgens in een raadscommissie en 
daarna in de raad; dit hoeft overigens niet in dezelfde cyclus te gebeuren, er 
kan ook enige tijd tussen het informeren van de raadsleden in een 
informatiebijeenkomst en het behandelen van het raadsvoorstel in commissie 
en raad zitten). 

Wie FVO in rol als agendacommissie. 
Wat  geven status A, B of C-stuk op basis van fractiestandpunten; 

 opstellen concept-agenda’s voor informatiebijeenkomsten, 
raadscommissies en raad; 

 desgewenst uitnodigen derden voor informatiebijeenkomst. 
Randvoorwaarden   Alle raadsleden krijgen t.b.v. bespreking in fractieoverleg uiterlijk 

anderhalve week vóór de bijeenkomst van het FVO de stukken 
toegezonden (concept-agenda’s en raadsvoorstellen).  

 Op de raadsvoorstellen staat de prioritering in A-, B- en C-stukken, die 
ambtelijk wordt geadviseerd en door het college wordt voorgesteld 
(format).  

 In het FVO wordt niet gewerkt met een meerderheid van stemmen. De 
door een fractie gewenste zwaarste behandelvorm is bepalend voor het 
toekennen van een A-, B- of C-status.   

 Het FVO bepaalt de behandeltijd per agendapunt; deze is 
richtinggevend. 

 
WEEK 2 BEELDVORMING 
 
Doel  Beeldvorming, informatieronde. 
Wie  Raadsleden. 
Wat   Feitelijke, technische informatie opvragen in ambtelijke organisatie. 

 Twee parallelle informatiebijeenkomsten, waarin aan de orde komen: 
presentaties, notities, informatiebrieven, spreekrecht over niet-
geagendeerde onderwerpen, mondelinge mededelingen 
portefeuillehouders, rondvraag, vragen over TILS-stukken (deze 
worden niet meer integraal geagendeerd), vragen n.a.v. antwoorden 
op artikel 40 RvO-brieven, niet-politieke vragen over stukken. 

Randvoorwaarden   De fracties zijn vrij in het afvaardigen van deelnemers naar 
informatiebijeenkomsten.  

 Informatiebijeenkomsten worden voorgezeten door raadsleden. 
 Het FVO kan externen uitnodigen om tijdens informatiebijeenkomsten 
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bij een onderwerp informatie te verstrekken, bv. vanwege specifieke 
deskundigheid en een bepaalde betrokkenheid. De externe kan dan 
bv. gedurende 10 minuten zijn standpunt aan de raad voorleggen. 
Presentaties op eigen initiatief van derden worden (net als nu) niet 
toegestaan. Zij kunnen zelf een bijeenkomst organiseren en 
raadsleden hiervoor uitnodigen. 

 Het college wordt terughoudend met TILS-stukken, per collegebesluit 
wordt de noodzaak tot informeren raad expliciet bezien. 

 
WEEK 3 OORDEELSVORMING  
 
Doel  Oordeelsvorming over raadsvoorstellen, inclusief raadsconsultaties.  
Wie  Raadsleden in twee raadscommissies. 
Wat  De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen (inclusief 

raadsconsultaties).  
Randvoorwaarden   In raadscommissies wordt niet gewerkt met vaste agendapunten. 

 Alle raadsleden worden lid van beide commissies. De leden van de 
raadscommissies worden benoemd. 

 Elke fractie kan in één raadscommissie een commissielid-niet-raadslid 
laten benoemen. Dit lid moet bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
op de kandidatenlijst van de betreffende partij hebben gestaan en in 
Weert woonachtig zijn. 

 De raadscommissies worden voorgezeten door raadsleden. Dezelfde 
persoon zit zowel de informatiebijeenkomst als de raadscommissie met 
hetzelfde taakveld voor. Bezien wordt of en hoe de 
commissievoorzitters bij de agendavorming worden betrokken. 

 Verslaglegging van commissievergaderingen geschiedt d.m.v. 
audionotulen, toezeggingen en beknopte advieslijsten (op de manier 
van de besluitenlijsten van de raad). 

 Spreekrecht over raadsvoorstellen (geagendeerde onderwerpen) blijft 
gehandhaafd in raadscommissies EN raad. 

 In raadscommissies wordt geconcludeerd welke aspecten van een 
raadsvoorstel vooral nog aan de orde moeten komen in de 
raadsvergadering. Dit wordt verwoord in het commissie-advies.  

 
WEEK 4 BESLUITVORMING 
 
Doel  Besluitvorming. 
Wie  Raadsleden.  
Wat  Raadsvergadering. 
Randvoorwaarden   Artikel 40 RvO-brieven worden niet meer geagendeerd voor de raad 

(want geen relatie met besluitvorming), maar als er vragen over zijn 
worden deze gesteld in de informatiebijeenkomst.  

 Raadsleden kunnen bij het vaststellen van de agenda aangeven 
behoefte te hebben om te spreken over actualiteiten die niet kunnen 
wachten tot de volgende informatiebijeenkomst. De raad beslist 
hierover bij meerderheid. 

 
Er wordt gewerkt met een maandcyclus, waardoor er 10 cycli mogelijk zijn in plaats van de huidige 
9 cycli; soms beslaat de cyclus 4 weken en soms 5, afhankelijk van het aantal werkdagen in een 
maand (zie bijlage 2). 
 
In de maanden juli en augustus vinden geen vergaderingen plaats. Met de overige schoolvakanties 
wordt geen rekening gehouden. 
 
Via mail aan de ambtelijke organisatie gestelde vragen worden in principe binnen 3 werkdagen 
beantwoord; voor beantwoording van artikel 40 RvO-brieven en ‘gewone’ brieven blijft de 
afhandeltermijn 30 dagen. 
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De raadscommissies hebben de volgende taakvelden: 

Bedrijfsvoering 
en inwoners 

Algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, integriteit, 
communicatie, wijk- en dorpsraden, financiën, duurzaamheid (natuur- 
en milieu-educatie), regionale samenwerking (algemeen); 
Welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties participatie, jeugdhulp en 
WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, 
accommodatiebeleid, cultuur en sport. 

Ruimte  Economische zaken, regionale samenwerking, openbaar gebied, 
verkeer, toerisme en recreatie, stadspromotie, evenementen; 
Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, 
agrarische zaken, milieu, demografische ontwikkeling. 

Op de website wordt bij de raadsleden tevens de oude benaming van de raadscommissies vermeld, 
zodat burgers weten wie ze kunnen benaderen over een onderwerp. 

 
De kaderstellende rol van de raad wordt versterkt door de raad meer aan de voorkant van het 
traject te betrekken met behulp van bestuursopdrachten, kaderstellende notities, alvorens een 
raadsvoorstel wordt voorgelegd. 
 
Benoemingen 
De raadsleden worden bij onderhavig raadsbesluit in beide raadscommissies benoemd. De 
voorzitters van de informatiebijeenkomsten en de raadscommissies, alsmede de commissieleden-
niet-raadsleden worden benoemd tijdens de extra raadsvergadering op 11 september 2014. 
 
Ingangsdatum 
Wij stellen voor de vergadersystematiek te laten ingaan per 1 september 2014. Omdat de 
vergaderstukken voor de septembercyclus reeds in voorbereiding zijn wordt de indeling in A-, B- en 
C-stukken per oktober ingevoerd. Het nieuwe vergaderschema is bijlage 2. 

 
COMMUNICATIE 

 
Het vergaderschema zoals dat vanaf 1 september 2014 luidt wordt op de website geplaatst.  
 

EVALUATIE 
 
Na 6 maanden. Bespreking in elke bijeenkomst van het FVO. Tussentijdse bijstellingen zijn 
mogelijk. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
Dit voorstel is niet in een raadscommissie behandeld. 
 

 
VOORSTEL FVO 

 
Instemmen met:  
1.  De vergaderstructuur, zoals hierboven beschreven en schematisch weergegeven in bijlage 

1.  
 
2.  Het vergaderschema september-december 2014 (bijlage 2). 
 
3.  De volgende taakvelden van de informatiebijeenkomsten en de raadscommissies: 
 

Informatiebijeenkomsten: één avond voor onderwerpen betreffende bedrijfsvoering en 
inwoners; één avond voor onderwerpen inzake ruimte. 

 
Raadscommissies: 

 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 

Algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, integriteit, 
communicatie, wijk- en dorpsraden, financiën, duurzaamheid (natuur- en 
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milieu-educatie), regionale samenwerking (algemeen); 
Welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties participatie, jeugdhulp en 
WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, 
accommodatiebeleid, cultuur en sport. 

Ruimte Economische zaken, regionale samenwerking, openbaar gebied, verkeer, 
toerisme en recreatie, stadspromotie, evenementen; 
Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, 
agrarische zaken inclusief milieu, demografische ontwikkeling. 

 
 
4. Het benoemen van alle raadsleden tot lid van beide raadscommissies. 
 
5. Het laten benoemen door elke fractie van één commissielid-niet-raadslid in één 

raadscommissie. Dit lid moet bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de 
kandidatenlijst van de betreffende partij hebben gestaan en in Weert woonachtig zijn. 

 
 
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Het FVO, 
 



 

 FVO 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001005 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van het FVO van 9 juli 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1.  De vergaderstructuur, zoals hierboven beschreven en schematisch weergegeven in bijlage 

1, vast te stellen.  
 
2.  Vast te stellen het vergaderschema september-december 2014 (bijlage 2). 
 
3.  De volgende taakvelden van de informatiebijeenkomsten en de raadscommissies te 

bepalen: 
 

Informatiebijeenkomsten: één avond voor onderwerpen betreffende bedrijfsvoering en 
inwoners; één avond voor onderwerpen inzake ruimte. 

 
Raadscommissies: 

 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 

Algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, integriteit, 
communicatie, wijk- en dorpsraden, financiën, duurzaamheid (natuur- en 
milieu-educatie), regionale samenwerking (algemeen); 
Welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties participatie, jeugdhulp en 
WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, 
accommodatiebeleid, cultuur en sport. 

Ruimte Economische zaken, regionale samenwerking, openbaar gebied, verkeer, 
toerisme en recreatie, stadspromotie, evenementen; 
Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, 
agrarische zaken inclusief milieu, demografische ontwikkeling. 

 
 
4. Alle raadsleden te benoemen tot lid van beide raadscommissies. 
 
5. Het laten benoemen door elke fractie van één commissielid-niet-raadslid in één 

raadscommissie. Dit lid moet bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de 
kandidatenlijst van de betreffende partij hebben gestaan en in Weert woonachtig zijn. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  9 juli 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 


