
Evaluatie nieuwe werkwijze raad – perspectief 
Agendacommissie
Een opmerking vooraf: de mening over de werkwijze wordt vertroebeld door Corona. Het is lastig om 

het één van het ander los te koppelen. 

- Als voorzitter was de oude setting leuker. Als raadslid is dit een goed systeem. Het systeem 

kan nog beter worden ingezet als bewoners weer worden toegelaten en dat er voor- en na 

de sessie gelegenheid is om na te praten. 

- Er worden geen moeilijkheden ervaren als het gaat om onderwerpen die parallel aan elkaar 

worden geagendeerd. 

- Als agendacommissie is het soms lastig om de tijd te bepalen die nodig is om het onderwerp 

te bespreken, dit gaat echter steeds beter.

- Met dit systeem is er meer tijd om de onderwerpen beter te bespreken. Tijdens het oude 

systeem leefde wel eens het gevoel dat fracties ‘de tijd vol moesten praten’.

- De agendacommissie heeft een sterkere positie gekregen. Dit wordt ook door het college zo 

ervaren. Het is goed dat de raad het stuur in handen kreeg.

- De LTA wordt ook door het college als belangrijk ervaren, hier zit namelijk de sturing.

- Voor een aantal leden is de LTA lastig ‘past te pakken’. In het oude systeem werden de 

vergaderingen op onderwerp (domein) besproken, nu wat lastiger om het geheel te overzien.

- De agendacommissie ervaart het als prettig dat er ook leden van de agendacommissie zitting 

hebben in het presidium.

- Er worden veel moties vreemd ingediend, de agendacommissie vindt dat hier eens naar 

gekeken moet worden. 

- De ondersteuning van de griffie wordt als compleet en tijdig ervaren. De vergaderingen 

worden goed voorbereid.

- Op basis van de inhoud lukt het steeds beter om de agendering te maken.

- Het werken met agenderingsverzoeken werkt goed. Het is ook fijn dat de griffie tussen de 

aanvragers en de agendacommissie zit en de verzoeken zo nodig kan terugleggen.

- Het lukt nog niet helemaal om de beeldvormende sessie de juiste inhoud te geven. Vaak 

wordt een raadsvoorstel via een presentatie nogmaals toegelicht. Er is instructie richting de 

organisatie nodig. De agendacommissie constateert dat er tijdens de beeldvormende sessie 

weinig vragen worden gesteld (vragen worden vaak door dezelfde raadsleden gesteld). De 

verwachting is wel dat het beter wordt als er weer burgers fysiek aanwezig kunnen zijn. 

- Het proactief inplannen van de zogenoemde ‘treintjes’ op basis van de LTA lukt nog niet 

goed, maar gaat wel steeds beter. 

- De burgerbetrokkenheid is door corona lastiger. De agendacommissie is echter van mening 

dat zij hier voldoende rekening mee heeft gehouden, door op een andere manier (digitaal) 

mensen te laten inspreken.

- Eén lid minder in de commissie levert voor de andere leden niet meer werk op. Als potentiële 

voorzitters is het fijn om betrokken te zijn bij de agendering van de onderwerpen. De 

agendacommissie geeft aan dat 2 leden uit de coalitie en 2 leden uit de oppositie en de 

plaatsvervangend voorzitter de goede samenstelling is.

- Het lukt de leden in gezamenlijkheid goed om los van politieke partijkleur naar de zaken te 

kijken. Het is wel belangrijk dat er in de agendacommissie raadsleden met senioriteit zitten, 

die ook als ze tot de coalitie behoren onafhankelijk van het college durven te denken en te 

handelen.



- Qua tijdsbelasting is het goed te combineren met het overige raadswerk, al levert het wel 

extra werk op, zeker voor de voorzitter. Ook het aanleveren van de stukken op de 

dinsdagmiddag leidt niet tot problemen. De leden vinden het qua efficiency wel fijn om ook 

digitaal te blijven vergaderen. 

- Er wordt door de agendacommissie altijd teruggekeken naar de vergaderingen van een week 

eerder. Er is een groot lerend vermogen binnen de commissie. De leden geven aan dat het 

goed is om 2x per jaar ook wat breder terug te kijken.

- De agendacommissie vindt het geen probleem dat er ook fractievoorzitters zitting hebben in 

deze commissie. De overloop met het presidium wordt als fijn ervaren. Wel moet er 

voorkomen worden dat de agendacommissie alleen uit fractievoorzitters bestaat.

- De agendacommissie is geen voorstander van het jaarlijks een lid vervangen van de 

commissie. Als er een nieuwe commissie wordt ingesteld (na de verkiezingen) is het 

belangrijk dat nieuwe leden de tijd krijgen om te leren ‘hoe de hazen lopen’. Elke vier jaar is 

er een nieuwe start.
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