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Onderwerp

Vergadersystematiek raad gemeente Weert 2Ot8-2A22.

Voorstel

De nieuwe vergadersystematiek, als beschreven in bijgaande memo, vast te stellen.

Inleiding

De nieuwe gemeenteraad bepaalt zijn eigen werkwijze.

Beoogd effect/doel

De nieuwe gemeenteraad wil een vergadersystematiek hanteren die aan twee criteria
voldoet:

L Een lagere vergaderdruk voor de raads- en commissieleden.
2. Een grotere benaderbaarheid voor burgers en instellingen. Met het programma

'Weert koerst op Verbindíng' wordt beoogd verbinding tot stand te brengen tussen
gemeente en inwoners op alle beleidsthema's, evenals meer ruimte voor
initiatieven van burgers. De gemeente moet meer inspelen op de wensen en
behoeften van de inwoners.

Argumenten

De werkwijze van de commissies en de raad blijft vrijwel ongewijzigd.

Nieuw is het informatieplein in de week van de beeldvorming. Hiervoor is gekozen
vanwege de hierboven onder 2 weergegeven doelstelling. Het informatieplein is een
nieuwe, laagdrempelige werkvorm, waardoor de raadsleden (los van hun eigen
volksvertegenwoordigende activiteiten) te weten komen wat er leeft. De burger kr¡jgt een
grotere rol en de kloof tussen maatschappij en politiek wordt kleiner.

Uit de evaluat¡e van de vergadersystematiek, welke evaluat¡e in 20L7 is uitgevoerd, zijn
vier knelpunten gebleken, die met de voorgestelde vergadersystematiek opgelost worden:

a. Loslaten en experimenteren met nieuwe werkvormen: minder vergaderen en meer
naar buiten, meer werkbezoeken.

b. In verbinding zijn met de samenleving en nieuwe ontwikkelingen en initíatieven
ophalen en faciliteren.

c. De vergadercyclus minder hectisch maken. Informatie moet kunnen bezinken en
er moet tijd zijn voor tussentijds overleg.

d. De afspraak dat de rondvraag in de raadsvergadering moet voldoen aan de criteria
"actueel en urgent" herzien; deze werkt in de praktijk niet naar tevredenheid.
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Kanttekeningen en risico's

Geen

Financiële gevolgen

Het hanteren van maximaal 14 commiss¡eleden-nret-raadsleden brengt kosten met zich
mee. Het presentiegeld per commissielid per bijgewoonde commissievergadering bedraagt
€ 79,9L.
Daarnaast krijgen de commissieleden-niet-raadsleden een iPad van de gemeente in

bruikleen. Hiermee is bij 14 commissieleden een bedrag van in totaal circa € 14.000,-
gemoeid. Deze kosten zullen worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage.
Als het sprekersplein op een externe locatie plaatsvindt, zijn er kosten voor zaalhuur en

voorzieningen.

Uitvoering/evaluatie

De vergadersystematiek vindt zijn beslag in een nieuw Reglement van Orde en nieuwe
Verordening op de raadscommissies. Deze worden aan uw raad ter besluiWorming
voorgelegd voor de raadsvergadering van september. Dan worden ook de
commissieleden-niet-raadsleden benoemd en beëdigd.

Elke vergadercyclus wordt geëvalueerd in het fractievoorzittersoverleg. Indfen dit
wenselijk wordt geacht, worden wijzigingsvoorstellen aan de raad ter besluiWorming
voorgelegd.

Com municatie/ participatie

Het nieuwe Reglement van Orde en de nieuwe Verordening op de Raadscommissies
worden gepubliceerd via de CVDR.

Advies raadscommissie

P.M.

Bijlagen

Memo'Vergadersystematiek raad gemeente Weert 2OL8-2OZZ'.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

H et f ractievoorzitte rsoverleg,
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GEMEENTE vtlEERT

Nu m mer raadsvoorstel; DJ-4960 16

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 6 juni 2018,

besluít

vast te stellen de vergadersystematiek raad gemeente weert 2ot9-2022, zoals
beschreven in bijgaande memo.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2018.

De qriffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heíimans


