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Voorgesteld raadsbesluit   

De raad besluit

Voor de raadsperiode 2019-2022 vooralsnog dezelfde raadscommissies in te stellen als die fungeerden in 
de raadsperiode 2014-2018 in de voormalige gemeente Groningen, met dezelfde portefeuilleverdeling:

- Raadscommissie Beheer en Verkeer (B&V)
- Raadscommissie Financiën en Veiligheid (F&V)
- Raadscommissie Onderwijs en Welzijn (O&W)
- Raadscommissie Ruimte en Wonen (R&W)
- Raadscommissie Werk en Inkomen (W&I)

en te bepalen dat B&V en R&W in principe op dezelfde dag vergaderen, alsook O&W en W&I.

Samenvatting    

De Gemeentewet geeft de raad de mogelijkheid om raadscommissies in te stellen die de besluitvorming 
van de raad kunnen voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen. De 
Verordening op de raadscommissies schrijft voor dat de raad daar aan het begin van een nieuwe 
raadsperiode een besluit over neemt. Tot nu toe hebben de raden van de gemeenten Groningen, Haren 
en Ten Boer steeds met één of meer raadscommissies gewerkt. De klankbordgroep herindeling stelt de 
nieuwe raad voor een commissie werk- en vergaderwijzen in te stellen die nadenkt over een bij deze tijd 
en de huidige constellatie passende manier van werken en vergaderen, en met evt. wijzigingsvoorstellen 
komt voor de periode vanaf 2020. Hangende dat proces stelt de klankbordgroep voor om vooralsnog 
verder te werken op de wijze die in de voormalige gemeente Groningen gebruikelijk was, namelijk met 
vijf raadscommissies. In de vorige raadsperiode is wel gebleken dat de portefeuilleverdeling tussen de 
commissies niet geheel in balans was: met name de commissies O&W en B&V bleken overbelast, de 
commissie W&I daarentegen had vaak tijd over. Er is door de klankbordgroep gekeken naar mogelijke 
kleine wijzigingen die de verdeling wat evenwichtiger zouden maken, maar elke wijziging bleek bezwaren
op te roepen. Daarom wordt voorgesteld het voorlopig even te laten zoals het is en te wachten op de 
voorstellen van de in te stellen commissie werk- en vergaderwijzen. Het is dan wel van belang om de 
agendacommissie breed mandaat te geven om naar bevind van zaken te handelen en ad hoc 
onderwerpen van de ene naar de andere commissie door te schuiven. Daarvoor is het handig als de 
ruimtelijke commissies B&V en R&W op dezelfde dag zouden vergaderen, evenals de maatschappelijke 
commissies O&W en W&I.

B&W-besluit d.d.: 
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Aanleiding en doel

Zie samenvatting. 

Kader    

Gemeentewet art. 82 bepaalt dat de raad raadscommissies kan instellen. Artikel 2 van de 
Verordening op de raadscommissies bepaalt dat de raad aan het begin van een nieuwe raadsperiode
besluit tot het al dan niet instellen van commissies.

Argumenten en afwegingen    

Omdat het de bedoeling is om het jaar 2019 te gebruiken voor een algehele bezinning op de werk- 
en vergaderwijzen van de raad, stelt de klankbordgroep herindeling voor om nu geen grote 
wijzigingen t.o.v. de werkwijze van de voormalige gemeente Groningen door te voeren, maar door te
gaan met de bekende vijf raadscommissies. 
Op basis van een inventarisatie van het aantal vergaderingen en besproken onderwerpen per 
commissie in het seizoen 2017-2018 zijn een aantal mogelijke wijzigingen bestudeerd, maar ze 
bleken allemaal de nodige haken en ogen te hebben. 
Zo zou er tussen O&W en W&I een herverkaveling kunnen plaatsvinden, zodanig dat alle zaken 
m.b.t. het Sociaal Domein bij elkaar komen, en alle overige zaken in de andere commissie. Dat zou 
echter betekenen dat er een scheiding komt tussen economische en sociale zaken, terwijl die in het 
verleden juist heel bewust bij elkaar zijn geplaatst.
Er is voorgesteld om de onderwerpen m.b.t. de Binnenstadsvisie uit B&V te halen en het onderwerp 
Cultuur uit O&W en deze beide naar W&I te verhuizen, maar de klankbordgroep vond toch dat deze 
onderwerpen het beste pasten in de commissie waar ze tot nu toe een plek hadden. 
Daarom wordt nu voorgesteld om het voorlopig maar te houden zoals het was en te wachten op de 
voorstellen van de commissie werk- en vergaderwijzen. 
Het is dan wel van belang om de agendacommissie breed mandaat te geven om bij een 
onevenwichtige verdeling in vergaderdruk ad hoc stukken van de ene commissie door te schuiven 
naar de andere. Daarvoor is het handig als de ruimtelijke commissies B&V en R&W op dezelfde dag 
zouden vergaderen, evenals de maatschappelijke commissies O&W en W&I.

Maatschappelijk draagvlak en participatie    

n.v.t.

Financiële consequenties    

n.v.t.

Overige consequenties    

n.v.t.

Vervolg    

Op basis van de evt. voorstellen van de in te stellen commissie werk- en vergaderwijzen kunnen per 
1/1/20 mogelijk wijzigingen worden doorgevoerd t.a.v. het commissiemodel, de commissiestructuur 
en/of de portefeuilleverdeling. 

Lange Termijn Agenda    

2e kwartaal 2019 – discussienotitie commissie werk- en vergaderwijzen
4e kwartaal 2019 – wijzigingsvoorstel Reglement van orde en Verordening op de 
raadscommissies en mogelijk een nieuw voorstel Instellen raadscommissies.
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