
Werkconferentie werk- en vergaderwijzen raad, 4 september a.s., 13.00 – 17.00 uur

Op 2 januari jl. heeft de raad een tijdelijke commissie werk- en vergaderwijzen ingesteld, met als 

opdracht om voorstellen ter besluitvorming voor te leggen over tenminste de structuur van de 

voorbereiding op de besluitvorming in de raad, de wijze van interactie met bewoners en andere 

betrokkenen, de aansluiting op de werkwijze van college en organisatie, de bevordering van 

efficiency, vergaderen op locatie, en de inzet van fractie-assistenten als commissielid. De commissie 

zou voor de zomer aan de raad een discussiestuk ter bespreking moeten voorleggen, en vervolgens 

op basis van de bespreking hiervan een raadsvoorstel ter vaststelling. 

Aan genoemd discussiestuk wordt nu de laatste hand gelegd. Het zal u naar verwachting over enkele 

weken worden toegezonden, dus in de eerste weken van het reces. Aan het presidium is reeds 

meegedeeld wat de richting is waarin de commissie denkt, namelijk het loslaten van de 

commissiestructuur, en een zodanig flexibele werkwijze dat het dossier doel en vorm van de 

bespreking bepaalt, waarbij nadrukkelijk meer aandacht komt voor en sturing komt op de 

beeldvormende (informatie)fase; de agendacommissie zou hierin een centrale, cruciale rol moeten 

gaan spelen.

Over deze discussienotitie wordt aan het begin van het nieuwe vergaderseizoen een werkconferentie

belegd, namelijk op woensdagmiddag 4 september a.s. van 13.00 – 17.00 uur; voor deze (interne) 

bijeenkomst zijn alle raads- en collegeleden van harte uitgenodigd (geen lijstvolgers en 

fractiemedewerkers). Tijdens de conferentie zullen de voorstellen nader worden toegelicht, met 

uitleg bij de overwegingen en de gekozen uitwerking, met vervolgens alle ruimte voor input van raad 

en college om in gesprek de voorstellen te verrijken; tot slot zal worden gesondeerd of de commissie 

op de ingeslagen weg door kan en met een voorstel voor een RvO kan komen. Na afloop zorgen we 

voor een hapje en een drankje.


