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Wij hebben nu een klein half ervaring met ons nieuwe vergaderstelsel. Het is nog te 

vroeg om te evalueren op punten als “wat is het effect van het nieuwe 

vergaderstelsel op de externe gerichtheid van de gemeenteraad”, of “is de 

transparantie van de lokale politiek toegenomen door het nieuwe vergaderstelsel”. 

Het is ook nog te vroeg om echte conclusies te trekken over de vraag of het 

vergaderritme en de gekozen structuur een goed evenwicht is tussen de gewenste 

externe gerichtheid, de beoogde efficiency en de benodigde tijd om zaken op een 

verantwoorde manier af te handelen. Daarvoor draaien we te kort in het nieuwe 

stelsel en zijn nog te veel zaken in ontwikkeling.   

De afgesproken evaluatie na de zomervakantie 2007 is een verstandig moment om 

het vergaderstelsel tegen het licht te houden. Het is nu wél  mogelijk knelpunten te 

onderkennen en daarvoor praktische oplossingen te vinden binnen de gekozen 

structuur. 

 

Inmiddels heeft het presidium het probleem van de krappe spreektijden voor kleine 

fracties aangepakt door het experiment met de gewijzigde verdeelsleutel, waarmee 

in de commissie Ontwikkeling  naar tevredenheid is proefgedraaid, uit te breiden 

naar alle vergaderingen. 
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De afgesproken evaluatie na de zomervakantie 2007 is een verstandig moment 

om het vergaderstelsel tegen het licht te houden. Het is nu wél  nodig om 

oplossingen te vinden voor knelpunten. Inmiddels heeft het presidium het 

probleem van de krappe spreektijden voor kleine fracties aangepakt door het 

experiment met de gewijzigde verdeelsleutel (waarmee in de commissie 

Ontwikkeling  naar tevredenheid is proefgedraaid), uit te breiden naar alle 

vergaderingen. De overbelasting van de commissie Ontwikkeling kan worden 

opgelost door flexibel om te gaan met de vergadertijden op de donderdagavond 

en het programma “economie, Cultuur en toerisme” over te hevelen van de 

commissie Ontwikkeling naar de commissie Bestuur. 
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Daarnaast is de commissie Ontwikkeling op dit moment overbelast. Ondanks 

afspraken en op zich effectieve maatregelen om de vergaderefficiency te vergroten, 

blijkt het op dit moment nog al eens moeilijk om binnen de vergadertijd de 

onderwerpen tot hun recht te laten komen. Dit leidt tot frustrerende situaties: voor 

de leden, voor de voorzitter, voor insprekers en belangstellenden.  

In het presidium is inmiddels de afspraak gemaakt dat vooralsnog de voorzitters van 

de commissies Ontwikkeling en Beheer in onderling overleg, op het moment dat de 

te bespreken agendapunten bekend zijn, bezien  of het mogelijk is om de commissie 

Beheer wat eerder te laten eindigen, ten gunste van de commissie Ontwikkeling. 

Van de raadsleden die deelnemen aan zowel de commissie Ontwikkeling als 

Bestuur vraagt dit enige flexibiliteit op momenten van overlap. Als de agenda van 

de commissie Bestuur dit toelaat, zal deze overlap zoveel mogelijk kunnen worden 

beperkt. Het presidium zal dit per vergaderavond goed bekijken. 

Daarnaast zal het presidium bezien of  er nog andere mogelijkheden zijn om de 

vergaderingen van de commissie Ontwikkeling te ontlasten. Bijv. kan worden 

bezien of het inspreken  op bijv. belangrijke bestemmingsplannen, waarvan we 

weten dat er veel insprekers zullen zijn, kan plaatsvinden tijdens de informatiemarkt 

in de week voorafgaande aan de commissiebehandeling.  

De tijd voor de informatiemarkt zal sowieso zonodig kunnen worden verruimd, als 

de agenda van de aansluitende raadsvergadering dat toelaat.  

Het presidium is dus op de eerste plaats van plan om waar mogelijk flexibel om te 

gaan met de vergadertijden voor de verschillende onderdelen van de 

donderdagavond. Het feit dat we alles op de donderdagavond doen, biedt die 

relatief eenvoudige mogelijkheid. 

 

Op de tweede plaats geeft het presidium de commissie bestuur in overweging het 

programma “economie, cultuur en toerisme” over te hevelen naar de commissie 

Bestuur. Dit ontlast de commissie Ontwikkeling.  

In 2004/2005 heeft de raad besloten om van Economie, Cultuur en toerisme één 

programma te maken, omdat een geïntegreerde aanpak van stadspromotie, 

economie, evenementen, cultuur, bevordering creatieve industrie,  politiek sterk 

leeft. Het presidium gaat er vanuit dat deze samenhang in stand moet blijven. Qua 

werkbelasting heeft de commissie Bestuur meer ruimte dan de commissie 

Samenleving; vandaar het voorstel om het programma over te hevelen naar de 

commissie Bestuur. 

  

Het presidium heeft ook andere mogelijkheden de revue laten passeren, bijv. een 

driewekelijkse vergadercyclus.  Deze alternatieven vallen echter af omdat ze op dit 

moment meer nadelen hebben dan voordelen,  in combinatie met de 

beschikbaarheid van  simpele en doeltreffende oplossingen. 

 

Voorstel:  

- zonodig flexibel om te gaan met de vergadertijden op de 

donderdagavond; 

- het programma “economie, Cultuur en toerisme” over te hevelen 

van de commissie Ontwikkeling naar de commissie Bestuur. 
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