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Openbaar 

 

Onderwerp 

Vergadersystematiek raad gemeente Weert 2022-2026. 

 

Voorstel  

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om vast te stellen de 

vergadersystematiek voor de raad van de gemeente Weert voor de periode 2022-2026, 

zoals beschreven in de bijlage "Vergadersystematiek raad gemeente Weert 2022-2026". 

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen aangaande dit initiatiefvoorstel aan de raad 

kenbaar te maken. 

 

Inleiding 

De nieuwe gemeenteraad bepaalt zijn eigen werkwijze. 

 

Beoogd(e) doel(en) 

Een efficiënte vergadersystematiek die een goed besluitvormingsproces faciliteert en 

vergaderingen aantrekkelijk maakt voor inwoners. 

 

Te behalen resultaten 

• een snellere doorlooptijd voor de raadsvoorstellen; 

• efficiënter vergaderen waarbij de besluitvorming verloopt met inachtneming van de 

rolverdeling tussen college en raad; 

• minder lange vergaderingen van de raadscommissies; 

• vergaderingen die aantrekkelijk zijn voor de inwoners waardoor de kloof tussen lokale 

politiek en inwoners kleiner wordt; 

• een week in de besluitvormingscyclus waarin er geen vergaderingen worden gepland, 

zodat er tijd is om inwoners buiten het stadhuis op te zoeken of bijeenkomsten, 

georganiseerd door inwoners of organisaties in Weert, bij te wonen.  

 

Uit te voeren activiteiten 

Toepassen van de nieuwe vergadersystematiek.  

 

Argumenten  
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Om de beoogde resultaten te bereiken wordt de vergadercyclus teruggebracht van vijf 

naar vier weken. De werkwijze van de raadscommissies en de raad blijft ongewijzigd. Ook 

blijven de huidige twee raadscommissies bestaan. De huidige naam van de eerder 

samengevoegde raadscommissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur wordt 

gewijzigd in Samenleving & Bestuur. 

 

Nieuw zijn de thema-avonden die drie à vier keer per jaar in plaats van de 

informatiebijeenkomsten in die cycli worden gehouden. Het sprekersplein wordt 

laagdrempeliger georganiseerd en voor wat betreft de locatie waar het wordt gehouden 

wordt indien mogelijk aangesloten bij actualiteiten die in een wijk of dorp spelen. 

 

Kanttekeningen en risico’s  

In de praktijk zal moeten blijken of de beoogde effecten worden bereikt door de nieuwe 

Vergadersystematiek. 

 

Financiële, personele en juridische gevolgen 

Als het sprekersplein op een externe locatie plaatsvindt zijn er kosten voor de zaalhuur en 

voorzieningen ter plaatse. 

 

Overleg gevoerd met  

Uw college kan ingevolge artikel 147a van de Gemeentewet en op grond van artikel 36 lid 

3 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

raad wensen en bedenkingen over een initiatiefvoorstel ter kennis van de raad brengen.  

 

Participatie 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie  

Onderhavig voorstel heeft slechts interne werking en behoeft derhalve niet officieel te 

worden gepubliceerd. Het wordt wel opgenomen in het bestuurlijk informatiesysteem op 

de website van de gemeente, in het themadossier "raadwijzer". Ook wordt de ambtelijke 

organisatie geïnformeerd via het intranet "OCTO".  

 

Planning en uitvoering  

De vergadersystematiek vindt zijn beslag in een nieuw Reglement van Orde voor de raad 

en een nieuwe Verordening voor de raadscommissies. Deze worden in de eerste helft van 

2023 aan uw raad voorgelegd. Het vergaderschema voor 2023 en volgende jaren wordt 

ingericht op basis van de gekozen werkwijze. 

 

Evaluatie 

Elke vergadercyclus wordt procedureel-technisch geëvalueerd in de agendacommissie en 

in bredere samenhang in het FVO. Indien blijkt dat de vergadersystematiek niet naar 

tevredenheid verloopt of in de praktijk tot knelpunten leidt zal de raad een voorstel tot 

aanpassing worden voorgelegd.  

 

Bijlage(n) 

• Initiatiefvoorstel FVO 08-11-2022. 

• Bijlage "Vergadersystematiek raad gemeente Weert 2022-2026". 


