
Raadsstuk
Onderwerp: Instellen commissie Werkwijzen raad 
Reg.nummer:

1. Inleiding
Als in iedere bestuursperiode wordt ook in de periode 2014-2018 nagedacht 
over de werkwijzen van de raad. De dagelijkse praktijk van het 
besluitvormingsproces en het eigen functioneren confronteren de raad en zijn 
ondersteuning met zaken die goed lopen, die beter kunnen en die beter 
moeten. Onderhevig aan (externe) ontwikkelingen als verdergaande 
digitalisering en ontwikkelingen m.b.t. de lokale democratie worden - 
onderdelen van- de huidige werkwijzen niet altijd als efficiënt en toereikend 
ervaren. Binnen het presidium komen regelmatig deelonderwerpen van de 
manier van werken van de raad (terug) op de agenda.

2. Voorstel aan de raad
Voorstel van is om onder auspiciën van het presidium een commissie 
‘Werkwijzen raad” in te richten, bestaande uit 8 raadsleden. Deze commissie 
door de raad te laten benoemen. De commissie de opdracht mee te geven 
zich in samenhang met relevante interne en externe recente (en voor zover 
mogelijk toekomstige) ontwikkelingen te bezinnen op een efficiënte 
werkwijze van de raad. Daartoe concrete voorstellen te doen. Uiterlijk juni 
2017 de balans op te maken op basis van een (voorlopige) eindrapportage 
van de commissie en dan te bezien of het mandaat van de commissie 
verlengd moet worden.

3. Beoogd resultaat
Een efficiënte werkwijze van de raad die aansluit bij (externe) 
ontwikkelingen als digitalisering en ontwikkeling met betrekking tot de 
lokale democratie.

4. Argumenten
Het huidige vergadersysteem, de reglementen van orde en de opzet van de 
raadsondersteuning dateren alle van niet later dan 2006. Indertijd is een 
nieuwe raad begonnen met nieuwe werkwijzen, voorbereid door de raad uit 
de voorafgaande periode. Bij de bestuurswisselingen van 2010 en 2014 is het 
vergadersysteem en de orde van de raad op details aangepast. De enige, zij 
het veelomvattende, verandering van de werkwijze van de raad in de 
afgelopen 10 jaar is de overgang naar papierloos werken geweest in 2014.

In goede traditie kan halverwege de lopende bestuursperiode de vraag 
gesteld worden of de set van randvoorwaarden voor het goed functioneren 
van de raad (nog) voldoet en toekomst bestendig is. In ieder geval voor weer 
een volgende bestuursperiode. Het momentum van een bestuurswisseling
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kan gebruikt worden voor de introductie van veranderingen gericht op 
verbetering en mogelijk vernieuwing van het raadswerk.

6. Uitvoering en financiën
De commissie wordt in de uitvoering van haar opdracht ondersteund door de 
griffie. Wordt externe begeleiding (op onderdelen) wenselijk geacht, dan is 
er voor de commissie ruimte om te putten uit het budget van de raad.

Het presidium.

7. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem, 

Gelezen het voorstel van het presidium,

• Een tijdelijke commissie 'Werkwijze raad’ in te stellen, bestaande uit de 
raadsleden: Robbert Berkhout; Marden Brander; Bas van Leeuwen; 
Sander van den Raadt; Hendrikje van der Smagt; Frans Smit, Louise van 
Zetten; met als beoogd voorzitter: Jur Visser;

• De burgemeester als voorzitter van de raad, uit te nodigen om als adviseur 
de vergaderingen van de commissie bij te wonen;

• Deze commissie de opdracht mee te geven zich te bezinnen op een 
efficiënte werkwijze van de raad; daarbij relevante in- en externe 
recente en voor zover mogelijk toekomstige ontwikkelingen te 
betrekken; daartoe concrete voorstellen te doen.

• Deze commissie op te dragen om uiterlijk juni 2017 de balans op te 
maken op basis van een (voorlopige) eindrapportage aan de raad en 
dan te bezien of het mandaat van de commissie verlengd moet

Besluit,

worden. 1 3 OKI 2016
Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)


