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Geachte raadsleden, leden van de commissie Bestuur,

De Commissie Werkwijzen Raad (CWR) kreeg eind vorig jaar de eervolle opdracht 
zich te buigen over de huidige werkwijzen van de raad en te komen met adviezen 
gericht verbetering ten behoeve van het eigen functioneren.

Gaande haar werkzaamheden kwam de commissie enkele zaken tegen die, zeker bij 
nadere beschouwing, geen van alle verrassend bleken. Overheersend daarin was de 
constatering dat de meeste gemeenteraden hetzelfde beogen met de systemen 
waarin en waarmee zij werken. Nml. een effectieve, efficiënte besluitvorming, 
goede informatievoorziening en een rol voor de burger in de processen. Bovendien 
waren alle raden min of meer tevreden en, ondanks geloof in de eigen werkwijzen, 
had niemand de waarheid in pacht. Verbetering bleef mogelijk, zelfs noodzakelijk. 
Alles overziende: (ook) de Haarlemse aanpak bleek zo slecht nog niet.

Nadenken over en sleutelen aan de eigen werkwijzen en -functioneren is echter 
nooit klaar, zo luidt een andere conclusie. De breed opgetuigde aanpak van de 
CWR, november 2016, bleek ambitieus, er was veel te doen in relatief weinig 
(beschikbare) tijd. In combinatie met de dagelijkse (vergader)praktijk werd het 
lijstje van onderzoek -veelal benchmark-, gesprek en discussie al doende 
teruggebracht tot die onderwerpen waar de raad het meest tegenop liep en loopt. 
Het -voorlopig- eindproduct van de commissie is een directe weerslag van die 
besprekingen. Met als uitkomst, praktische adviezen waar de raad voor een groot 
deel meteen mee aan de slag kan.

Als opgemerkt werken aan (het ontwikkelen van) de werkwijzen en kritisch zijn op 
de randvoorwaarden van het eigen functioneren als raad is nooit klaar. Zo ziet de
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CWR dat ook. De adviezen die zij nu voorlegt zijn op te vatten als een vliegwiel 
voor blijvende activiteiten tot verbetering van het eigen functioneren. Ter afsluiting 
geeft de CWR de raad dan ook in overweging de commissie voorlopig voort te laten 
bestaan en een volgende opdracht te verlenen.

Namens de CWR wens ik u genoegen en wijsheid toe bij de beoordeling van de 
adviezen,

Jur Visser
Voorzitter Commissie Werkwijzen Raad


