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Instellen raadscommissies 

De raad besluit: 

 

I. Voor de raadsperiode 2014-2018 vooralsnog dezelfde raadscommissies in te stellen als die 

fungeerden in de raadsperiode 2010-2014, te weten: 

a. Beheer en Verkeer 

b. Financiën en Veiligheid 

c. Onderwijs en Welzijn 

d. Ruimte en Wonen 

e. Werk en Inkomen 

met dezelfde portefeuilles als in de raadsperiode 2010-2014 

 

 

 

 

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 heeft de raad van de gemeente 

Groningen steeds met raadscommissies gewerkt, en er zijn geen signalen dat dat niet goed bevalt. 

Wel wordt de verdeling van de verschillende portefeuilles over de vijf commissies die er de laatste 

jaren waren niet altijd meer als evenwichtig ervaren; daarnaast zijn er steeds meer onderwerpen die 

meer dan één commissie raken. De griffie heeft daarom van de oude raad ruimte gekregen om 

onderzoek te doen naar manieren van vergaderen en/of andere commissie-indelingen. In zijn 

testament adviseert de oude raad aan de nieuwe om tot het zomerreces de oude commissiestructuur 

te handhaven. Voorgesteld wordt nu om dat advies over te nemen. 



  

 

  

  

 

 

 

Zie publiekssamenvatting 

 

Met de instelling van raadscommissies wordt een ervoor gezorgd dat de raadsvergaderingen goed 

worden voorbereid en wordt een platform geboden voor overleg tussen raad en college cq. 

burgemeester. Ondertussen werkt de griffie aan een voorstel om op termijn tot een meer adequate 

werkwijze en een evenwichtiger portefeuilleverdeling te komen.  

 

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. 

 

In zijn testament geeft de oude raad aan: “Steeds vaker bleek dat er een groot verschil in soortelijk 

gewicht was tussen de verschillende commissies. De commissies B&V, R&W en F&V hadden vaak 

overvolle agenda's of zelfs extra vergaderingen, terwijl W&l en O&W geregeld maar heel weinig 

agendapunten hadden of zelfs vergaderingen konden annuleren. In de (vrijwel altijd) overvolle 

commissies kwamen m.n. grote onderwerpen vaak niet tot hun recht. (…) Aan de andere kant is er 

steeds meer sprake van thema's die meer dan een commissie raken. Opnieuw kan gewezen worden 

op de decentralisaties in het sociale domein (O&W en W&l), maar ook op de Zuidelijke Ringweg en 

het Stationsgebied (B&V en R&W).(…) Besloten werd de griffie ruimte te geven om onderzoek te 

doen naar hoe andere grote gemeenten het doen, welke modellen er fungeren, en wat de voor- en 

nadelen daarvan zijn / welke positieve en negatieve ervaringen ermee zijn opgedaan, om op basis 

hiervan aan de nieuwe raad ideeën voor te leggen. Enkele voorzitters kijken hierbij mee. Vooralsnog 

wordt geadviseerd om tot de zomervakantie de commissiestructuur van de oude raad over te 

nemen.” 

 

n.v.t. 

n.v.t. 

 

Verzoek aan het presidium om een klankbordgroep samen te stellen van twee fractie- en twee 

commissievoorzitters om het onderzoek van de griffie te begeleiden.  


