Opdrachtomschrijving werkgroep:
Kom met verbetervoorstellen voor de raadsvergaderingen, zodat deze efficiënt, overzichtelijk en transparant
zijn voor zowel raad als betrokken inwoners.
Constateringen:
- Eens in de zes weken één raadsvergadering (20.00-23.00) vraagt om efficiënt vergaderen. Tegelijkertijd is het
doel van een raadsdebat niet efficiëntie. Doel kan wel zijn: “hoe komen we in de raad en in de informatieronde
sneller tot de politieke vragen”. Oftewel wat kunnen we doen om het debat in de informatieronde en raad te
verbeteren?
- Actualiteiten aan het einde van de vergadering zorgt voor minder lange actualiteiten, maar is toch
onwenselijk. Inwoners zijn vaak het meest geïnteresseerd naar de actualiteiten.
- Te vaak komt een onderwerp op de uitwisseling, informatieronde en raad in één vergadercyclus. Dit is
onwenselijk. Ten aanzien van de onderwerpkeuze wordt ook geconstateerd dat het soms ook onderwerpen zijn
die middels RIB afgedaan kunnen worden.
- Er ontbreken afspraken (/spelregels) over de praktisch toepassing van het vragenrecht van raadsleden (stap je
af op een ambtenaar, moet vragen altijd via de griffie, is er voorkeur voor schriftelijk of juist niet).
- Maar we doen ook zaken goed. Zoals de informatiemarkt.
Aandachtspunten die Werkgroep Werkwijze heeft meegegeven bij “Vragenrecht van de raad”:
 Iedere fractie draagt één onderwerp voor de actualiteiten in de raad aan.
 Onderwerpen tijdens actualiteiten moeten door ten minste twee fracties worden ingediend. Streven
+/- 2 onderwerpen tijdens de actualiteiten. Voorselectie door fractievoorzitters. Voordeel hiervan is
dat er een schifting is in wat écht actueel en écht van belang is. Ander voordeel is dat over deze
onderwerpen dan vooraf over worden getwitterd etc.
 Fractievoorzitters inventariseren vooraf welke vragen aan de orde komen. Tijdig zodat college de
antwoorden kan voorbereiden.

Uitwerking sub-werkgroep Vragenrecht van de raad
Constateringen:
- Vragenrecht is essentieel voor rol van volksvertegenwoordiger. Dit werkt twee kanten op.
- Informatievoorziening laat te wensen over voor inwoners en raadsleden. Het is vaak
onduidelijk hoe raad met vragen, brieven aan de raad omspringt. Zelfs raadsleden kunnen
soms informatie niet goed terugvinden, dit leidt op zich weer tot veel vragen.
- Raadsleden moet álle vragen in de actualiteit kunnen stellen. Niet op voorhand uitsluiten van
onderwerpen/thema’s. Niet te bang zijn voor politiek, want daar is raad juist voor. Ook
vragen over grote dossiers, zoals RES en woningbouw zouden aan de orde moeten kunnen
komen.
Voorstel voor het inrichten van Actualiteiten-nieuwe-stijl:
- Behandeling van actualiteitsvragen samen met alle onderwerpen RIB/A-stukken tegelijk
onder de naam Actualiteiten. Aan het begin van de Uitwisseling. Of dit gevolgen heeft voor
de aanvangstijd moet nog besproken worden met werkgroep werkwijze en presidium.
- Vragen 24 uur voorafgaand aan de Uitwisseling indienen. Daarnaast blijft de mogelijkheid
om een super-actueel onderwerp via presidium in te lassen.
- Presidium bepaalt volgorde. Als er tegen het einde van de behandeling nog vragen zijn die
niet aan de orde zijn gekomen legt de voorzitter voor wat ermee moet gebeuren:
intrekken/aanhouden/schriftelijke beantwoording/etc.
- Binnen de behandeling zijn vraag en antwoord te vinden/terug te luisteren. Zo min
mogelijk opknippen in stellen vraag en vervolgens wachten op schriftelijke afdoening.
- Nog bespreken wat gewenst is: streaming/uitzending/audio-opname.
Klaas en Annet, Ina

Praktische verbeelding van het voorstel uit de sub-werkgroep:

Inwoners stellen vragen via:
Ingekomen stukken, contact met
raadsleden

Raadsleden stellen vragen naar
aanleiding van :
Ingekomen stukken, RIB, contact
met inwoners, nieuws en soc.media
Presidium
beoordeelt
vragen en
prioriteert

Ingekomen stukken
A+B+C

Raadsinformatiebrief

Uiterlijk
24 uur.

Actualiteiten
aan het
begin van
Uitwisseling

Vragen actualiteit

Volgend overleg is op 16 maart, 18.30 uur MET PIZZA.
Voorbereiding voorafgaand aan volgend overleg:
- vragenrecht raad: hoe gaan we om met actualiteiten, RIB-ABC-stukken (Klaas, Annet) [Ina]
- verbeteren van het debat (Ank, Marcel [Gerolf]
- betrokkenheid inwoners (raadslid CDA, Pouwels) [Max, Jorrit]

