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Kernboodschap Het huidige vergadersysteem van de raad,  de reglementen van orde en 

uitvoeringsorganisatie dateren van niet later dan 2006. De raad heeft zich de vraag 

gesteld of de set van randvoorwaarden voor het eigen functioneren (nog) voldoet en 

toekomst bestendig is. In ieder geval voor weer een volgende bestuursperiode. Het 

momentum van een bestuurswisseling of zoveel eerder als gewenst, kan gebruikt 

worden voor de introductie van veranderingen gericht op verbetering en mogelijk 

vernieuwing van het raadswerk. Oktober 2016 heeft de raad een Commissie 

Werkwijzen Raad ingesteld en deze de opdracht meegegeven zich te bezinnen op 

een efficiënte werkwijze van de raad en daartoe concrete voorstellen te doen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel 

van de Commissie Werkwijzen Raad in paragraaf 2 en over de wijze van 

agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Besluit tot instelling van de Commissie Werkwijzen Raad, 13 oktober 2016 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/13-oktober/19:30 

Besluit Raad 

d.d. ………. 
(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het presidium /de Commissie Werkwijzen Raad als 

neergelegd in de Advisering van de Commissie Werkwijzen Raad aan de raad,  juni 

2017,  

 

Te besluiten:  

 

 De adviezen als gedaan in haar Advisering  (zie bijlage) van juni 2017 aan 

de gemeenteraad over te nemen;   

 

 Het presidium opdracht te geven zorg te dragen voor uitvoering van de 

acties waarnaar in de Advisering (zie bijlage) verwezen wordt; 

 

 Tot het aangaan van een nader experiment vanaf januari 2018 tot aan de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 waarbij binnen de 4-wekelijkse cyclus 

één langere commissie per vergaderdag per cyclus plaatsvindt.  

 

 Tot een vervolg opdracht aan de CWR gericht op onderzoek naar de 

mogelijkheden van effectieve en efficiënte  vergaderfaciliteiten voor de 

raad en zijn commissies op de middellange en lange termijn.  Dit in 

vergelijking met de huidige faciliteiten en fysieke omstandigheden waarin 

de raad zijn werkzaamheden verricht.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/13-oktober/19:30
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de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding  

Eind 2016 heeft de door de raad ingestelde Commissie Werkwijzen Raad (CWR) haar 

werkzaamheden opgenomen. Gaande de activiteiten van de commissie kreeg de opdracht die 

de raad de commissie had meegegeven concrete vorm. De CWR is begonnen met het  kijken 

naar vergadersystemen elders waarbij de conclusie was,  grosso modo willen alle raden 

hetzelfde en hebben de systemen  dezelfde uitgangspunten, namelijk :  een effectieve, 

efficiënte besluitvorming, goede informatievoorziening en een rol voor de burger in de 

processen. De commissie constateerde dat, in vergelijking, het Haarlemse systeem, zo gek 

nog niet is en heeft zich  derhalve toegelegd  op een advies en aanbevelingen op onderdelen 

van het bestaande systeem van werkwijzen van de raad, zonder het systeem als geheel ter 

discussie te willen stellen. De CWR adviseert de raad op aspecten in de volgende 

categorieën: procedures, raadsorganen, vergaderwijze, instrumenten van de raad, 

commissieaangelegenheden, behandeling  P& C producten en overig. Het momentum van 

een bestuurswisseling -of zoveel eerder als gewenst-  kan gebruikt worden voor de 

introductie van veranderingen gericht op verbetering en mogelijk vernieuwing van het 

raadswerk. 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Gelezen het voorstel van het presidium /de Commissie Werkwijzen Raad als neergelegd in 

de Advisering van de Commissie Werkwijzen Raad aan de raad, juni 2017,  

 

Te besluiten:  

 

 De adviezen als gedaan in haar Advisering  (zie bijlage) van juni 2017 aan de 

gemeenteraad over te nemen;   

 

 Het presidium opdracht te geven zorg te dragen voor de uitvoering van  de acties 

waarnaar in de Advisering (zie bijlage) verwezen wordt; 

 

 Tot het aangaan van een nader experiment vanaf januari 2018 tot aan de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 waarbij binnen de 4-wekelijkse cyclus één langere 

commissie per vergaderdag per cyclus plaatsvindt.  
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 Tot een vervolg opdracht aan de CWR gericht op onderzoek naar de mogelijkheden 

van effectieve en efficiënte  vergaderfaciliteiten voor de raad en zijn commissies op 

de middellange en lange termijn.  Dit in vergelijking met de huidige faciliteiten en 

fysieke omstandigheden waarin de raad zijn werkzaamheden verricht.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

Een effectieve, efficiënte werkwijze van de gemeenteraad. 

 

4. Argumenten 

Het huidige vergadersysteem, de reglementen van orde en uitvoeringsorganisatie 

van de raad gaan sinds lang mee. Tussentijds is ervaring opgedaan met deze 

werkwijzen en hebben zich in de omstandigheden waaronder de raad functioneert, 

ontwikkelingen voorgedaan. Het op gezette momenten beoordelen, herijken en 

opnieuw bestendigen van de randvoorwaarden voor het functioneren van de raad 

draagt bij aan continuïteit en effectiviteit van de eigen werkwijzen. 
 

Financiën 

Aan het overnemen van de adviezen als gedaan in de Advisering  (zie bijlage) van juni 2017 

aan de gemeenteraad door de Commissie Werkwijzen Raad zijn geen financiële 

consequenties verbonden.  

 

Communicatie& Participatie 
Over (de uitvoering van) de adviezen als gedaan in de Advisering  (zie bijlage) van juni 2017 

aan de gemeenteraad door de Commissie Werkwijzen Raad moet gecommuniceerd worden 

met betrokkenen als de raad zelf, het college en de ambtelijke organisatie.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het welslagen van de geadviseerde werkwijzen is afhankelijk van de samenwerking van 

betrokkenen als de raad zelf en zijn ondersteuning, de griffie. Verder het college en de 

ambtelijke organisatie. Het functioneren van de ondersteunende (digitale) systemen.  

Uit de “Advisering”: “De CWR realiseert zich dat het vastleggen van afspraken in 

(spel)regels slechts gedeeltelijk garant staat voor een effectief en efficiënt verloop van de 

besluitvormingsprocessen en het functioneren van de raad. De wijze waarop en de mate 

waarin deze afspraken worden gebruikt, gehandhaafd en geborgd,  zijn van even groot belang 

voor het welslagen er van. Alle bij de uitvoering van het bestuurlijk- en 

besluitvormingsproces betrokkenen hebben daar een rol en een verantwoordelijkheid in. Het 

systeem, welk systeem dan ook,  staat of valt bij de manier waarop het wordt ingezet.” 

 

6. Uitvoering 

Het presidium krijgt de opdracht  zorg te dragen voor de uitvoering van de over te nemen 

adviezen van de CWR.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage I    : Advisering van de Commissie Werkwijzen Raad aan de raad, juni 2017 

Bijlage I A: Uitgangspunten huidig vergadersysteem 

Bijlage I B: Vergadertijd per commissie huidige raadsperiode 


