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Nr. 5c 

Instellen commissie werk- en vergaderwijzen; 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het Presidium (i.o.) van de gemeente Groningen van  

5 december 2018 (61860-2018); 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 

I. een 'commissie werk- en vergaderwijzen' in te stellen; 

II. tot leden van deze commissie te benoemen: de voorzitter van de raad, de voorzitter 

van de agendacommissie, en vier door het presidium uit de raad aan te wijzen leden, 

van wie er twee tot de oppositie en twee tot de coalitie behoren; 

III. de commissie op te dragen zo spoedig mogelijk na installatie bij het presidium een 

voorstel in te dienen om de benodigde middelen ter beschikking te stellen voor de 

externe begeleiding van haar werkzaamheden; 

IV. de commissie opdracht te geven voorstellen ter besluitvorming aan de raad voor te 

leggen over in elk geval de volgende punten: 

a. de structuur van de voorbereiding op de besluitvorming in de raad; 

b. de wijze waarop een betekenisvolle interactie (met inwoners, stakeholders en 

betrokkenen) tot stand kan worden gebracht in de (voorbereiding op de) 

besluitvorming, in het uitoefenen van toezicht op de uitvoering als ook bij de 

controle op de geboekte resultaten en de effecten van het gevoerde bestuur en 

beleid; 

c. de wijze waarop de inrichting van de werk- en vergaderwijzen en de 

besluitvormingsprocessen van de raad optimaal afgestemd worden op de door 

bestuur en organisatie gevolgde gebiedsgerichte aanpak (in wijken, kernen en 

dorpen) en de daaraan verbonden ambitie om burgernabijheid te bevorderen; 

d. de wijze waarop de efficiency wordt bevorderd, met in elk geval voorstellen 

om de agendadruk en  vergadertijd van de raad te reduceren en voorstellen 

over de rol die de agendacommissie (of vergelijkbaar gremium) daarin vervult; 

e. de wijze waarop desgewenst (een deel van) de (voorbereiding van de) 

besluitvorming op locatie (dus buiten het stadhuis) kan plaatsvinden; 

f. de vraag of fractie-assistenten ingezet kunnen blijven worden als commissielid, 

inclusief bijbehorende (extra) vergoeding. 

V. de commissie opdracht te geven voor de zomer een discussiestuk ter bespreking aan de 

raad aan te bieden, waarin zij bij in elk geval de hierboven genoemde punten aangeeft 

welke keuzes voorliggen, waar de voorkeur van de commissie naar uitgaat en wat daar 

de motivatie voor is; 
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VI. de commissie opdracht te geven na bespreking van het discussiestuk een raadsvoorstel 

voor te bereiden met daarin opgenomen die wijzigingsvoorstellen die op een 

meerderheid in de raad kunnen rekenen, en dit voorstel nog in 2019 ter besluitvorming 

te agenderen, zodat aanpassingen in het Reglement van Orde en de Verordening op de 

raadscommissies met ingang van 1 januari 2020 van kracht kunnen zijn. 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2019. 

 

 

De Voorzitter, De griffier, 

 

Peter den Oudsten Toon Dashorst  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 


