
Memo 

Aan: gemeenteraad 

Cc:  

Van: Steven de Vreeze (presidiumvoorzitter) 

Datum: 19 april 2016 

Kenmerk:  

Onderwerp: advies invoering nieuwe werkwijze met raadscommissies 

 
 
U heeft gevraagd om een uitwerking van een besluitvormingsstructuur waarin uw raad en het college 

de politiek-bestuurlijke besluitvorming voorbereiden in raadscommissies (Raadsvoorstel 0.3, 28 

januari 2016). Het presidium heeft aan Maarten Pieters gevraagd hiervoor een voorstel te maken. (Zie 

‘Samenwerkingsdualisme, hoe verder’, themadossier samenwerkingsdualisme in het 

raadsinformatiesysteem). Het presidium heeft hierover op 21 maart positief besloten en aan zes 

raadsleden/kwartiermakers gevraagd om met Maarten Pieters en Marco Looman een concreet 

voorstel voor een werkwijze met raadscommissies uit te werken. Afgelopen maandag heeft het 

presidium dit voorstel besproken. Met deze memo informeert het presidium u over dit voorstel. Het 

presidium adviseert u om in te stemmen met het voorstel en er mee aan het werk te gaan. 

 

De hoofdlijnen van de nieuwe werkwijze 

Uitgangspunt voor de nieuwe werkwijze is bijlage 3 van het coalitieakkoord en het Reglement van 

orde van de gemeente Oude IJsselstreek. 

 De raad bereidt de besluitvorming in de vergadering van de gemeenteraad voor in drie 

thematische raadscommissies op drie verschillende vaste dagen in dezelfde week: 

o Commissie Algemene zaken, Financiën en economische zaken (Commissie AFE) 

Met thema’s uit het programma ‘de dienstverlenende gemeente’ en het programma 

‘de werkende gemeente’; 

o Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (Commissie MO) 

Met thema’s uit het programma ‘leefbare gemeente’; 

o Commissie Fysieke Leefomgeving (Commissie FLO) 

Met thema’s uit het programma ‘de gemeente waar het goed wonen is’ en het thema 

‘Natuur en Groen’. 

 De thema’s van de commissies volgen de programmabegroting. 

Er zijn enkele thema’s zoals bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek en regionale 

aangelegenheden die nader overleg tussen het college en de agendacommissie vragen om te 

bepalen in welke commissie deze thema’s het beste geagendeerd kunnen worden.  

 Het aantal leden per commissie: maximaal drie leden per fractie, waarvan tenminste één 

raadslid. Daarnaast kan een fractie per commissie één vervanger voordragen. 

 Een vijf wekelijkse cyclus met een raadsvergadering op de laatste donderdag van de maand 

en de commissievergaderingen in de week twee weken daarvoor.  



 

 

 In de week voor de commissievergadering kan op verzoek van de raad of het college een 

raadsinformatiebijeenkomst worden georganiseerd. 

 De voorbereiding van de agenda’s van de raadsvergadering en de commissievergaderingen is 

de verantwoordelijkheid van een agendacommissie die bestaat uit de voorzitters van de 

commissies aangevuld met één lid van de fracties die geen voorzitter leveren. De 

burgemeester is voorzitter van de agendacommissie en de griffier is adviseur. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor om: 

1. Te starten met de nieuwe werkwijze bij aanvang van de vergadercyclus van Mei 2016. De 

commissievergaderingen komen in de plaats van de raadsrotondes. Het aangepaste 

vergaderrooster is bijgevoegd. 

2. Te starten met een agendacommissie voor de voorbereiding van de raads- en commissie 

agenda’s bij aanvang van de vergadercyclus van Mei 2016. 

3. De nieuwe werkwijze in november 2016 te evalueren en te bespreken in uw raad. Dit betekent 

dat uw raad gedurende circa vijf cycli kan wennen aan de nieuwe werkwijze. 

4. Voor deze periode van gewenning tijdelijke voorzitters aan te wijzen. 

a. ..……… als voorzitter van de commissie Algemene Zaken, Financiën en 

Economische Zaken; 

b. ……… als voorzitter van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling; 

c. ………. als voorzitter van de commissie Fysieke Leefomgeving. 

5. De nieuwe werkwijze aan de hand van de evaluatie vast te leggen in een nieuw Reglement 

van orde en een commissiestatuut en gelijktijdig voor elke commissie een voorzitter en een 

vervanger te benoemen. Hierover in de raadsvergadering van december te besluiten. 

6. Bij de evaluatie in ieder geval de volgende onderwerpen te betrekken: 

De mate waarin inwoners kunnen participeren; het aantal commissieleden per fractie; de 

voorbereiding door de agendacommissie; wel/geen maximale spreektijd; wel/geen 

beperkingen aan het stellen van vragen (rondvraag commissie); de procedure dat de 

commissies zelf besluiten over het houden van een expertmeeting. 

 

Advies 

Het presidium adviseert de raad om op 26 mei 2016 in te stemmen met het hierboven geschetste 

voorstel. 

Steven de Vreeze, presidiumvoorzitter 

 
Bijlage: aangepast vergaderrooster 


