
                                                                                       

 

KLANKBORDGROEP HERINDELING 
 

         

Voorstel vergadermodel voor de nieuwe gemeenteraad Krimpenerwaard  

 

 

Aanleiding en probleemstelling/ centrale vraag  

De ‘werkgroep vergadermodel’ kreeg van de Klankbordgroep herindeling de opdracht: ontwikkel 

een vergaderconcept dat zorgt voor het zo goed mogelijk kunnen uitvoeren van het raadswerk, 

passend bij de duale taakopvatting van de raad.  

De werkgroep vergadermodel heeft in een eerste vergadering van begin maart uitgangspunten en 

aandachtspunten geïnventariseerd. Vervolgens hebben ondersteunend griffiers een overzicht 

gemaakt van de huidige modellen én succesvolle modellen van gemeenten van dezelfde grootte als 

de nieuwe gemeente (ongeveer 50.000 inwoners). In haar tweede vergadering is de werkgroep tot 

een opzet gekomen, die in de Kbg-vergadering van 26 maart is gepresenteerd en besproken. Deze 

presentatie en de discussie in de Kbg-vergadering zijn uitgewerkt in voorliggend voorstel.  

 

Voorstel aan de klankbordgroep    

De werkgroep vergadermodel vraagt 26 mei 2014 aan de Klankbordgroep om haar instemming te 

geven aan het voorgesteld vergadermodel.  

 

De elementen van het voorgestelde vergadermodel zijn:  

1. Eén integrale raadscommissie. De integrale commissie heeft twee vergaderdoelen: het ophalen 

van informatie en het uitwisselen van meningen ten behoeve van de kaderstellende en 

controlerende rol van de raad. De commissie bereidt besluitvorming in de raad voor.             

De commissie adviseert het presidium of een voorstel of onderwerp bespreekstuk danwel 

hamerstuk zou moeten worden op de raadsagenda.  

De vaste vergaderavond wordt de tweede dinsdag van de maand. De woensdag na de 

commissievergadering  is een uitloopavond.  

2. Eén raadsvergadering op de vierde dinsdag van de maand. Op de agenda staan 

bespreekstukken en hamerstukken. In de raadsvergadering is er ruimte voor debat (over 

bespreekstukken), en neemt de raad besluiten (over de bespreekstukken mits deze niet 

worden aangehouden en over hamerstukken).   

3. Bespreekstuk of hamerstuk. De commissie bepaalt of voorstellen bespreek- of hamerstuk 

worden op de voorlopige raadsagenda. Wil 1 commissielid bespreken, dan wordt een voorstel 

bespreekstuk. Zijn er ontwikkelingen na de commissievergadering, dan wordt een voorstel 

bespreekstuk. Uiteindelijk bepaalt de raad altijd de eigen agenda ter vergadering.   

4. Op de vergaderkalender is elke 3e dinsdag van de maand ‘thema-avond’.  

Elke derde dinsdag van de maand wordt in de vergaderkalender een datum gereserveerd voor 

een informatieve avond, thema-avond met presentaties en informatie, een werkbezoek dan wel 

overige activiteiten. Deze bijeenkomsten zijn opiniërend, informerend, laagdrempelig en 

levendig. Ze zijn vooral gericht op het actief van gedachten wisselen, vaak ook met burgers, 

vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven. Deze avond hoeft niet altijd gebruikt te 

worden.  



5. Er is een maandelijkse cyclus van de vergaderingen:  

Info verzamelen + meningsvorming Integrale commissie   2e dinsdag van de maand 

 Uitloopavond commissie  woensdag na de 

commissievergadering 

Meningsvorming + besluitvorming Raadsvergadering 4e dinsdag van de maand  

Oriënterend / beeldvorming Thema-avond 3e dinsdag van de maand 

     

6. Burgers mogen inspreken in de commissie- en de raadsvergadering. De voorzitter bepaalt het 

moment van inspreken. Dit kan zijn aan het begin van de vergadering of bij het betreffende 

agendapunt. 

Direct na het inspreken mogen (technische) vragen worden gesteld. De burger discussieert niet 

mee. De burger mag een tweede termijn spreken.  

7. Per fractie bemensen maximaal twee leden de commissie. Per agendapunt bepaalt de fractie 

wie aanschuift; de fractie bepaalt of dit burger- of raadsleden zijn. Er is één spreker per fractie 

per termijn. In totaal worden twee termijnen in commissie en raad voorgesteld. De werkgroep 

ziet vooralsnog geen aanleiding om spreektijden in te voeren (m.u.v. de begrotingsraad). 

8. De raadzaal van de gemeente Nederlek wordt vooralsnog als vaste locatie aangewezen. Dit is 

meest logisch, omdat deze zaal binnen de K5 de grootste raadzaal is.  

9. Het presidium is agendacommissie voor de agenda van commissie én raad, huishoudelijke 

zaken van de gemeenteraad en vertrouwelijke zaken betreffende de portefeuille van de 

burgemeester. Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad, die voorzitter is, de 

fractievoorzitters (leden) en de griffier (secretaris van het presidium). De fractievoorzitters 

kunnen zich laten vervangen door een raadslid. Het presidium bepaalt het aantal voorzitters 

van de Integrale Raadscommissie en stelt de invulling ter besluitvorming voor aan de raad. 

De werkgroep vergadermodel noemt een aantal aanvullende voorstellen inzake de werkwijze van 

de raad:  

• Werken met startnotities en discussienotities opdat de raad tijdig bij grote onderwerpen 

betrokken wordt en kaders kan stellen.  

• Werken met een jaarplanning voor en aan de raad.  

• Goede informatievoorziening via een raadsinformatiebrief, dit ontlast de commissie. 

• Een goed raadsinformatiesysteem.  

• Nagedacht wordt hoe de burger meer bij  het functioneren van de raad betrokken kan 

worden (bv. digitale ideeënbus) 

 

Argumenten  

In de praktijk zijn er veel verschillende manieren om het vergaderproces vorm te geven. De 

werkgroep heeft de volgende uitgangspunten en argumenten voor dit voorstel van een nieuw 

vergadermodel gehanteerd:  

- De werkgroep wil graag  zo dicht mogelijk bij de huidige modellen blijven: praktisch en niet te 

ingewikkeld. De nieuwe gemeenteraad zal straks een model kiezen dat bij hem past.  

- Bijeenkomsten moeten duidelijke vergaderdoelen dienen: waar gaat de raad informatie 

verzamelen, meningen uitwisselen/debatteren, besluiten.   

- In de raads- en commissievergadering debat tussen fracties onderling en minder tussen de 

fracties en het college.  



- Inspraak burgers: actief uitnodigen, belangstelling en betrokkenheid van burgers vergroten.    

- Efficiënt en effectief vergaderen: wellicht veel fracties, en geen discussies overdoen. 

Werkbelasting beperken ten gunste van tijd en aandacht voor burgers en instellingen.   

 

Kosten, baten, dekking: 

Geen.  
 

Realisatie 

Het voorstel met bijlagen wordt geagendeerd ter besluitvorming voor de eerste vergadering van de 

nieuwe gemeenteraad. Het nieuwe vergadermodel met bijlagen reglementen van orde en 

vergaderkalender treedt in werking op 2 januari 2015.  

 

 

Kbg-werkgroep vergadermodel,  

voorzitter,                             

 

 

J.A. van der Hee – de Vos  

 

 

 

 

Bij raadsvoorstel meegezonden stukken: 

- Concept reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

gemeenteraad Krimpenerwaard. Tevens concept verordening op de raadscommissies 

Krimpenerwaard 2015 

- Concept vergaderkalender 2015, met vergaderdata op grond van onderhavig voorstel 

- Presentatie van de werkgroep vergadermodel in de Kbg van 26 maart jl.  

Stukken die ter inzage liggen: 

- Verslagen van de werkgroep vergadermodel d.d. 10 en 24 maart 2014, 12 mei 2014 

- Notitie met uitgangspunten voor een vergadermodel voor de nieuwe gemeenteraad van 15 

maart 2014, van de ondersteunend griffiers WG vergadermodel.  


