
VERGADERSYSTEMATIEK RAAD GEMEENTE WEERT 2022-2026

Vergadercyclus in BOB-model van 4 weken

Week 1 Raadsvergadering vorige cyclus en Agendacommissie en Presidium
Week 2  Informatiebijeenkomst of thema-avond

 Sprekersplein
Week 3 Raadscommissies
Week 4 Fatale B&W

Agendacommissie

 De agendacommissie bestaat uit de voorzitters van de raadscommissies, de voorzitters van 
de informatiebijeenkomsten en het sprekersplein, de raadsvoorzitter en diens 
plaatsvervanger en de fractievoorzitters. De griffier en de gemeentesecretaris zijn bij de 
vergaderingen aanwezig. De burgemeester is de voorzitter van de agendacommissie.

 De agendacommissie stelt de voorlopige agenda’s vast voor de informatiebijeenkomsten, 
de thema-avonden, het sprekersplein, de vergaderingen van de raadscommissies en de 
raadsvergadering. 

Presidium 

 Het presidium bestaat uit de raadsvoorzitter en de fractievoorzitters. De griffier en de 
gemeentesecretaris zijn bij de vergaderingen aanwezig. De burgemeester is de voorzitter 
van het presidium. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en 
het functioneren van de raadsgremia. Het presidium stelt de vergadercyclus en het 
vergaderschema van de raadsgremia vast.

 Het presidium kan vertrouwelijke mededelingen of politiek gevoelige zaken bespreken.
 Voor de rekenkamer is het presidium gesprekspartner. Het presidium beveelt de raad 

kandidaten aan voor benoeming in de rekenkamer, onderhoudt de contacten met de 
rekenkamer en voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de voorzitter van de rekenkamer.

Informatiebijeenkomsten

 Doel: informatie-uitwisseling.
 Vorm: presentaties (15 minuten presenteren en 15 minuten vragen en discussie).
 Het college kan onderwerpen of beleidsvoornemens met het oog op de kaderstellende rol 

van de raad tijdens informatiebijeenkomsten sonderend aan de raad voorleggen. Bij 
voorkeur wordt er voorafgaand aan de bijeenkomst een memo met het onderwerp en de 
vraagstelling aan de raad beschikbaar gesteld. De sondering kan ook tijdens de 
informatiebijeenkomst mondeling worden toegelicht. Bij sondering maakt de raad alleen 
opmerkingen met een niet-bindend karakter; formele standpunten horen in de 
raadscommissies.

 Als er sprake is van sondering van de raad is de portefeuillehouder aanwezig; is er alleen
sprake van informatieoverdracht, kan de portefeuillehouder aanwezig zijn.

 In informatiebijeenkomsten kunnen ook externe organisaties waarmee de gemeente een 
relatie heeft de raad middels een presentatie informeren (bijvoorbeeld De Risse, het SJG, 
BAL); deze worden vooraan geagendeerd (inwoners en overige instanties: sprekersplein).

 In het RvO wordt alleen opgenomen dat er informatiebijeenkomsten zijn en een raadslid 
voorzitter is; geen regels.

 De selectie van onderwerpen gebeurt op voorstel van het college of vanuit de raad 
(bijvoorbeeld op basis van de beleidskalender).

 Informatiebijeenkomsten zijn openbaar, tenzij het onderwerp zich daar niet voor leent.
 De raad bepaalt in de agendacommissie of een onderwerp wordt gepresenteerd en zo ja, de

tijdsduur, de openbaarheid en de vooraf beschikbaar te stellen informatie.
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Thema-avonden

 Doel: kennisoverdracht aan raad, informeren over actuele beleidsthema’s (bv. begroting, 
omgevingswet, onderwijs, jeugdzorg, energietransitie).

 Vorm: presentatie of werksessie.
 Frequentie: 3 à 4x per jaar, in plaats van de informatiebijeenkomst in die cyclus.
 1 thema per avond.
 De griffie ondersteunt de thema-avonden niet; dat gebeurt door de betreffende afdeling.
 Thema-avonden worden niet voorgezeten door een raadslid.
 Het college kan onderwerpen of beleidsvoornemens met het oog op de kaderstellende rol 

van de raad tijdens thema-avonden sonderend aan de raad voorleggen. Bij voorkeur wordt 
er voorafgaand aan de bijeenkomst een memo met het onderwerp en de vraagstelling aan 
de raad beschikbaar gesteld. De sondering kan ook tijdens de thema-avonden mondeling 
worden toegelicht. Bij sondering maakt de raad alleen opmerkingen met een niet-bindend 
karakter; formele standpunten horen in de raadscommissies.

 Als er sprake is van sondering van de raad is de portefeuillehouder aanwezig; is er alleen
sprake van informatieoverdracht, kan de portefeuillehouder aanwezig zijn.

 De selectie van onderwerpen gebeurt op voorstel van het college of vanuit de raad 
(bijvoorbeeld op basis van de beleidskalender).

 Themabijeenkomsten zijn openbaar, tenzij het een workshop voor de raad is of het 
onderwerp zich niet leent voor openbaarheid.

 De raad bepaalt in de agendacommissie of een onderwerp wordt behandeld in een 
themabijeenkomst en zo ja, de werkvorm, de tijdsduur, de openbaarheid en de vooraf 
beschikbaar te stellen informatie.

Sprekersplein

 Doel: interactie raad-inwoners; laagdrempelig contact met inwoners.
 Frequentie: 1x per kwartaal. Er wordt een jaarplanning gemaakt aan de hand van thema’s 

of onderwerpen die in wijken/dorpen actueel worden (griffie in overleg met ambtelijke 
organisatie of thema’s die raad aan inwoners wil voorleggen): dit zijn de basisthema’s die 
gecommuniceerd worden.

 Op locatie als er onderwerpen in wijken/dorpen spelen; in het stadhuis bij wijk-overstijgende
onderwerpen.

 Inwoners en organisaties kunnen zich aan de hand van het basisthema voor die avond 
aanmelden, maar kunnen ook andere onderwerpen aandragen (presentaties of 
spreekrecht).

 Er kan spreekrecht op het sprekersplein worden aangevraagd over onderwerpen die niet
voor de vergaderingen van de raadscommissies of de raad zijn geagendeerd.

 In het RvO wordt alleen opgenomen dat er een sprekersplein is en een raadslid voorzitter is;
geen regels.

 Uitgebreide communicatie vanuit gemeente; fracties communiceren over het sprekersplein 
via hun eigen kanalen.

 De portefeuillehouders zijn alleen op uitnodiging aanwezig.
 De voorzitter geeft indien mogelijk per onderwerp aan wat er gedaan wordt met de inbreng 

van inwoners/organisaties. 

Combinatie thema-avond en sprekersplein

 Doel: gerichte overheidsparticipatie.
 De raad zet deze werkvorm in bij omvangrijke, complexe onderwerpen of nieuwe 

ontwikkelingen, waarover de raad zelf geïnformeerd wordt en waarbij de raad tevens 
inwoners en organisaties actief en vroegtijdig wil betrekken. 

 Pilot bij Kadernota 2024:
Deel 1 (niet-openbare) themabijeenkomst over Kadernota: toelichting door financiën.
Deel 2 sprekersplein in de vorm van een ideeënmarkt: inwoners en instellingen kunnen zich
presenteren aan de raadsleden (kraampjes/tafels) en ideeën naar voren brengen; de 
raadsfracties lopen rond, praten met aanwezigen en kunnen de ideeën omzetten in moties 
bij de Kadernota.
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Raadscommissies

 Er zijn twee raadscommissies: Samenleving & Bestuur en Ruimte & Economie.
 Doel: advies aan raad uitbrengen over raadsvoorstellen, advies aan raad over andere 

onderwerpen en overleg met college of burgemeester.
 De raadscommissies worden geregeld in de nieuwe Verordening op de raadscommissies.
 Het taakveld van de raadscommissie Samenleving & Bestuur betreft de volgende onderwerpen:

Onderwijs, Cultuur, Arbeid en Inkomen, Participatiewet, De Risse, Sport, Leefbaarheid, WMO, 
Jeugdhulp en Zorg, Volksgezondheid en Welzijn;
Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Regionale Samenwerking, ICT, Facilitaire Zaken, 
Communicatie, Financiën, Organisatieontwikkeling.

 Het taakveld van de raadscommissie Ruimte en Economie betreft volgende onderwerpen:
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Verkeer en 
Vervoer, Economische Zaken, Promotie, Openbaar Gebied, Landschap en Buitengebied, 
Duurzaamheid, Klimaat en Biodiversiteit.

 De raadscommissie S&B vergadert op dinsdag; de raadscommissie R&E op woensdag. De 
donderdag in de commissieweek wordt gereserveerd voor eventuele uitloop van de 
vergadering(en) van één of beide raadscommissies.

 Per fractie benoemt de raad maximaal twee commissieleden-niet-raadsleden; zij worden lid 
van één van de raadscommissies.

 De commissieleden moeten op de kandidatenlijst van de partij hebben gestaan bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen en in Weert wonen.

 Er kan spreekrecht in een raadscommissie worden aangevraagd over geagendeerde 
onderwerpen en, in een cyclus waarin er geen sprekersplein wordt gehouden, ook over niet-
geagendeerde onderwerpen.

Raadsvergadering

 Doel: besluitvorming.
 Regeling in nieuwe Reglement van Orde van de raad.
 Er kan spreekrecht in de raad worden aangevraagd over geagendeerde onderwerpen.
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