
Notitie voor het FVO 

Van werkgroep vergaderstructuur en heisessie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 22 maart 2021
Onderwerp: afronden werkzaamheden en voorstellen aan FVO

De werkgroep vergaderstructuur en heisessie heeft op 11 februari haar laatste 
bijeenkomst gehad. 

Enkele bevindingen en voorstellen van de werkgroep zijn reeds aan teruggekoppeld:
-de indeling van de commissies: dit heeft inmiddels ertoe geleid dat de commissies M&B 
en S&I zijn samengevoegd tot één commissie zodat er een mogelijkheid tot uitloop is 
gecreëerd voor met name de commissie R&E.
-de rol van burgemeester en gemeentesecretaris in FVO en agendacommissie: hierover 
is al gesproken in het FVO. De rol van de gemeentesecretaris is duidelijk, de rol van de 
burgemeester zal nader worden besproken met de nieuwe burgemeester.
-agendering van de concept-agenda van de informatiebijeenkomsten zodat deze 
besproken kunnen worden in de bijeenkomst van de agendacommissie en niet via een 
digitale ronde vooraf. Hier wordt reeds toepassing aan gegeven.

De werkgroep heeft verder gesproken over:

1. De toekomst van het (fysieke) sprekersplein
Het doel van een sprekersplein is om (als raad als geheel en niet als afzonderlijke fractie) 
op een laagdrempelige manier met de mensen in gesprek komen en minder een podium 
om de raad toe te spreken. Een sprekersplein moet niet al te statisch zijn. Een 
presentatie zouden burgers bijvoorbeeld ook in een informatiebijeenkomst kunnen 
houden. Een sprekersplein moet aantrekkelijk worden gemaakt en heeft de meeste kans 
van slagen door een aansprekend, actueel onderwerp al dan niet in de wijk 
georganiseerd.
Het gevoel bestaat verder dat voor de bezoekers van het sprekersplein niet altijd 
duidelijk is wie de initiatiefnemer is. Door de burgemeester als voorzitter te laten 
fungeren, kan worden gedacht dat dat het college is. De werkgroep heeft dan ook een 
voorkeur voor het voorzitterschap door een raadslid. Verder wordt het sprekersplein vaak 
gebruikt om geschillen met de gemeente kenbaar te maken. De vraag is of dit wenselijk 
is tijdens een sprekersplein. Misschien zouden bepaalde onderwerpen uitgesloten 
moeten worden.
Tenslotte moet aandacht besteed worden aan communicatie. De aanmeldtermijn moet 
zo kort mogelijk zijn. Wijkraden, verenigingen, stichtingen etc. zouden voor een 
sprekersplein kunnen worden uitgenodigd.

Voorstel aan FVO: 
-bovenstaande aandachtspunten betrekken bij toekomstige fysieke sprekerspleinen;
-voorzitterschap sprekersplein door raadslid laten vervullen;
-uitsluiten bepaalde onderwerpen overwegen en aanmeldtermijnen zo mogelijk 
verkorten.

2. Spreekrecht
De werkgroep is van mening dat spreekrecht in raad en commissies mogelijk moet 
blijven. Als er veel insprekers zijn kan overwogen worden de vergadering vroeger te 
laten beginnen. Ook de raad moet vragen kunnen blijven stellen aan insprekers. Deze 
moeten echter kort en ter verheldering zijn. Aandachtspunt is het geven van voorlichting 
vooraf aan insprekers. Wellicht dat hier nog verbetering in kan worden aangebracht.



Voorstel aan FVO:
-spreekrecht op de huidige manier handhaven;
-bovenstaande aandachtspunten betrekken bij het spreekrecht.

3. Vragenuur met college
De werkgroep geeft aan dat er behoefte is aan een informeel besloten overleg/vragenuur 
niet politiek/briefing van en met het college. Misschien kan dit gecombineerd worden met 
de informatiebijeenkomsten. De werkgroep denkt dat het college ook behoefte heeft aan 
een dergelijk overleg.

Voorstel aan FVO:
-integreren van vragenuur in informatiebijeenkomsten.

4. Raadsvoorstel
De werkgroep is geen voorstander van een oplegvel bij een raadsvoorstel omdat het 
raadsvoorstel zo duidelijk moet zijn dat een oplegvel niet noodzakelijk is. In een 
raadsvoorstel moet snel inzicht worden gegeven in de kern, doel en effect van het 
onderwerp.
De werkgroep is van mening dat de inhoud van raadsvoorstellen als onderwerp 
besproken kan worden bij de heisessie. Iedere fractie kan bij de raadsvoorstellen die in 
deze periode tot de zomer behandeld worden opmerkingen bijhouden (bijvoorbeeld wat 
wordt er gemist?) en hiervan een lijstje maken. Verder kunnen ter voorbereiding van de 
heisessie een tiental oudere voorstellen bekeken worden.

Voorstel aan FVO:
-inhoud raadsvoorstel als onderwerp bespreken bij de heisessie.

5. Sturen op effecten.
De vraag is hoe de raad (op het kaderstellende niveau van de raad) ervaring kan opdoen 
en nu al profijt kan hebben van dit middel. De vraag is ook hoe Sturen op effecten in het 
nieuwe college-raadsprogramma gebruikt kan worden en hoe de nieuwe raad er meteen 
in meegenomen wordt (inwerkprogramma). Afgesproken wordt Sturen op effecten mee 
te nemen in de op 24 maart geplande informatiebijeenkomst “Werken in de wijk”. In het 
vervolg zou dat ook bij ander thema’s kunnen gebeuren. Verder dient als de raad er in de 
praktijk ervaring mee heeft opgedaan geëvalueerd te worden.

Voorstel aan FVO:
-ervaring opdoen met Sturen op effecten door integratie door het college in lopende 
thema’s die aan de raad worden voorgelegd en evalueren van de ervaringen.
-sturen op effecten onderdeel maken van het inwerkprogramma van de nieuwe raad.

6. Heisessie.
De werkgroep heeft een notitie opgesteld waarvan de fracties hebben kunnen 
kennisnemen. De fracties hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de richting van 
de opgestelde notitie. De uitwerking van de heisessie kan aan de hand hiervan 
plaatsvinden (de vraag is of de griffie hierbij nog ondersteund moet worden door enkele 
raadsleden).

De notitie komt neer op de volgende aanpak.

Tijdstip en wijze 
Gezien de corona maatregelen is het onzeker of een heisessie op een normale manier 
georganiseerd kan worden. De werkgroep stelt voor (onder voorbehoud van corona 
maatregelen) na de installatie van de nieuwe burgemeester en vóór de zomervakantie 
met raad, burgemeester en college bij elkaar te komen. Voorwaarde voor het kunnen 
doorgaan van de heisessie is dat deze fysiek moet kunnen plaatsvinden.



Doel
Het doel van de bijeenkomst is het bespreken van de ideeën van de nieuwe 
burgemeester en raad en hoe raad en burgemeester samen kunnen functioneren. Ook de 
inhoud van een raadsvoorstel zal aan de orde komen. Verder is het ook een samen zijn 
van de raad en een nadere kennismaking met de nieuwe burgemeester. De bijeenkomst 
kan in plaats van de raadsexcursie komen. We beginnen zakelijk en sluiten plezierig af. 

Begeleiding en financiering
De werkgroep is van mening dat een neutraal extern persoon de bijeenkomst moet 
begeleiden. De financiering van deze dag kan bekostigd worden uit het budget voor de 
raadsexcursie. De externe begeleider kan tevens gevraagd worden een lezing over een 
onderwerp te houden.

Globale planning 
-Datum bijeenkomst plannen (16 juli?) maart
-Externe begeleider zoeken n.a.v. input fracties maart-april
-Locatie zoeken, programma opstellen etc. april-mei
-Bijeenkomst (na laatste raadsvergadering) medio juli 

Volgende heisessies
De werkgroep is verder van mening dat met de nieuwe raad (indien de nieuwe raad dat 
wenselijk vindt) jaarlijks een heisessie georganiseerd kan worden. Punten die in een 
(volgende) heisessie aan de orde kunnen komen: 
-Hoe gaat de raad met elkaar om? 
-Hoe kunnen we de positie van de raad verbeteren?
-Het individuele belang van raadsleden en fracties (volksvertegenwoordigen) versus het 
gezamenlijke belang en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad als geheel 
(controleren en kaderstellen).
-Hoe kan de raad optimaal van de hem ter beschikking staande instrumenten gebruik 
maken? (gemeentewet, Reglement van orde, ambtelijke ondersteuning).
-Hoe gaat de raad om met burgerparticipatie? 
-Inwoners betrekken bij het reilen en zeilen van de raad.
-Lerend vermogen van de raad. Eerlijk zijn naar elkaar over het functioneren (nog nader 
te duiden).

Voorstel aan FVO:
-de heisessie verder uit te werken aan de hand van bovenstaande aanpak.


