
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 15 december 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Reglement van orde gemeenteraad (raadsvoorstel 10 december 2021)

Reglement-van-orde-gemeenteraad 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Wolbert Meijer (raadsadviseur), wolbert.meijer@groningen.nl, 050 367 7726

Korte samenvatting:
Op 27 januari 2020 heeft de raad besloten om per 1 mei 2020 over te gaan op een nieuwe 

vergaderwijze, waarbij de besluitvorming wordt voorbereid door beeldvormende en 

meningsvormende bijeenkomsten, te beleggen door de agendacommissie. Vanwege de coronacrisis 

is de overgang naar de nieuwe werkwijze uitgesteld tot 1 augustus 2020. Gedurende de 

overgangsfase naar een definitieve werkwijze werd deze geregeld door middel van zgn. Spelregels, 

waarbij het Reglement van Orde en de Verordening op de Raadscommissies van kracht bleven voor 

gevallen waarin de Spelregels niet voorzagen. Dit gaf ruimte om de nieuwe werkwijze uit te 

proberen, na evaluatie de 'kinderziektes' eruit te halen en richting de nieuwe raadsperiode te werken 

aan een nieuw Reglement van Orde. Inmiddels is de nieuwe werkwijze uitgebreid geëvalueerd, en 

ligt er op basis van die evaluatie nu een door de commissie werk- en vergaderwijzen voorbereid 

nieuw Reglement van Orde voor ten behoeve van de volgende raadsperiode

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O Ja, voor ingang van nieuwe raadsperiode.

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (gaat over eigen werkwijze raad, belangrijk om goed door te spreken, hier 

en daar ligt nieuwe werkwijze ook nog gevoelig)

Voorgeschiedenis
gemeenteraad/2019/2-januari/16:30/Instellen-commissie-werk-en-vergaderwijzen 

gemeenteraad/2020/29-januari/16:30/Naar-nieuwe-werk-en-vergaderwijzen-van-de-gemeenteraad

gemeenteraad/2020/1-april/16:30/Uitstel-nieuwe-werkwijze-raad 

gemeenteraad/2020/7-oktober/17:00/Wijzigingen-werkwijze-raad 

mailto:wolbert.meijer@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/7-oktober/17:00/Wijzigingen-werkwijze-raad-raadsvoorstel-23-september-2020-434113-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/1-april/16:30/Uitstel-nieuwe-werkwijze-raad
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/29-januari/16:30/Naar-nieuwe-werk-en-vergaderwijzen-van-de-gemeenteraad-17223-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/2-januari/16:30/Instellen-commissie-werk-en-vergaderwijzen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Reglement-van-orde-gemeenteraad


Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 

college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 

lijn. De voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Er zijn 60 minuten beschikbaar, dat betekent ongeveer 3 minuten per fractie
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