
      
 

 

29 januari 2020. 

Nr. 6e 

Naar nieuwe werk- en vergaderwijzen van de gemeenteraad 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van  

10 januari 2020 (griffie zaaknummer 17223-2020); 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I. Per 1 mei 2020 de op 2 januari 2019 ingestelde raadscommissies op te heffen, en de op 30 

januari 2019 benoemde voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van deze 

raadscommissies onder dankzegging eervol te ontslaan. 

II. Per 1 mei 2020 de besluitvorming van de raad voor te bereiden door middel van 

beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten, die belegd worden door de 

agendacommissie. 

III. Tot leden van de agendacommissie voor de rest van de raadsperiode 2019-2022, naast de 

plaatsvervangend voorzitter van de raad, te benoemen mevrouw Van Doesen (D66) en de 

heren Sietsma (GroenLinks), Van Niejenhuis (PvdA), Koks (SP) en Bolle (CDA). 

IV. De werkwijze van genoemde bijeenkomsten vooralsnog te regelen via bijgevoegde 

Spelregels werk- en vergaderwijzen gemeenteraad Groningen, en te bepalen dat deze gelden 

als voorlopige vervanging van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente 

Groningen 2019, met dien verstande dat genoemde Verordening van overeenkomstige 

toepassing blijft op punten waarin genoemde Spelregels niet voorzien, en dat het Reglement 

van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente 

Groningen 2019 voorlopig van toepassing blijft voor zover de bovengenoemde Spelregels 

niet anders bepalen. 

V. De op 2 januari 2019 ingestelde commissie werk- en vergaderwijzen de volgende  

vervolgopdracht te geven: 

a. De implementatie van de nieuwe werk- en vergaderwijzen voorbereiden en 

begeleiden. 

b. Een jaar na invoering de nieuwe werkwijze evalueren, en de uitkomsten van deze 

evaluatie inclusief eventuele verbeter- of verandervoorstellen aan de raad 

aanbieden op een zodanig tijdstip dat bespreking en eventuele besluitvorming 

uiterlijk eind 2021 kan plaatsvinden. 

c. Met het college en de organisatie in gesprek gaan over de informatievoorziening 

aan de raad (onder meer over de  hoeveelheid, vormgeving, verwoording), en 

uiterlijk eind 2020 met verbetervoorstellen komen die de effectiviteit en 

efficiëntie van de  informatievoorziening ten goede komen. 

d. Met de  raadsfracties en het college in gesprek gaan over de vergadercultuur, en 

uiterlijk eind 2020 van  deze gesprekken verslag  uitbrengen aan de raad, zo 

nodig gepaard met verbetervoorstellen 

VI. Besluit onder IV. bekend te maken via Overheid.nl 

  

 



 

 

  

   

 
 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 29 januari 2020. 

 

voorzitter,                   griffier,  

Koen Schuiling      Toon Dashorst  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend  

 


