
Aan:  De leden van de commissie Bestuur 

Betreft:  Nogmaals mogelijke quick wins vergaderwijze 

Van:  Voorzitter en griffier 

Datum:  15 september 2020 

 

Op 12 maart heeft de commissie Bestuur naar aanleiding van het evaluatierapport vergaderwijze 

raad onder meer gesproken over zogeheten “quick wins” die het presidium voorstelde om op korte 

termijn tot verbetering te komen. Voor vier van deze quick wins was breed draagvlak: a) invoering 

van een vragenuurtje voorafgaand aan de commissie in plaats van de rondvraag; b) versterking en 

betere positionering van Bestuurs- Management Ondersteuning teneinde de kwaliteit en tijdige 

beschikbaarheid van de stukken te verbeteren net als de informatievoorziening aan de raad; c) 

commitment college aan de planning van stukken; d) het houden van raadsconferenties over de 

vergaderwijze. De bespreking leidde echter bij twee punten niet tot een heldere uitkomst: 

herverdeling van portefeuilles over de commissies teneinde tot een meer evenwichtige verdeling te 

komen en een verandering in de combinatie van commissie die parallel vergaderen. 

Helderheid op deze twee punten is gewenst om te weten of er draagvlak is om de vergaderwijze op 

korte termijn (bijvoorbeeld per 1 januari a.s.) hierop aan te passen.  

Concreet wordt de commissie daarom gevraagd om zich over de volgende twee punten uit te 

spreken: 

1. Voor een evenwichtiger verdeling van de portefeuilles over de commissies wordt, - de 

portefeuille Vastgoed is Ontwikkeling toegevoegd aan de commissie Bestuur - de portefeuille 

Cultuur is Ontwikkeling toegevoegd aan de commissie Samenleving 

 

2. Ten behoeve van organisatorische speelruimte en efficiency en met de donderdag als vaste 

vergaderdag, wordt in combinatie met de bovengenoemde aanpassingen van de 

portefeuilletoedeling, de combinatie van commissies per vergaderavond gewijzigd, - de 

commissie Ontwikkeling vergadert gelijktijdig met de commissie Bestuur: - de commissie Beheer 

vergadert gelijktijdig met de commissie Samenleving; 

Graag uw mening bij elk punt: 

Doen, niet doen of meenemen in de verdere uitwerking van de opbrengsten van de raadsconferentie 

van 29 augustus. 

 


