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Onderwerp

Vaststelling werkwijze vergaderingen van de raad

Voorgesteld Besluit

Over te gaan tot een Raadsplein met een cyclus van 3 weken, te
weten: fractieoverleg, raadsvergadering en sessies als beschreven
in de bij dit besluit horende notitie.

Samenvatting
Van april 2006 tot en met februari 2010 vonden de vergaderingen van de raad plaats in het
zogenoemde Raadsplein. Om de 2 weken waren er op donderdagavond van 19.00 – 21.00
uur gelijktijdig (maximaal 3) sessies en na een pauze begon in de regel om 21.30 uur de
raadsvergadering. Een werkgroep uit de raad heeft tegen het einde van de raadsperiode
teruggekeken naar de ervaringen en enkele mogelijkheden voor verbetering voorgesteld. In
een overleg van de werkgroep met het presidium is besloten met ingang van de nieuwe
periode het uitgangspunt van het Raadsplein te handhaven maar met name de splitsing
tussen de sessies en de raadsvergadering te benadrukken door deze op afzonderlijke
avonden te plannen. Hierdoor gaat het Raadsplein van een 2-wekelijkse naar een 3wekelijkse cyclus, zij het dat door vakantieperiodes, feestdagen e.d. er hier en daar
geïmproviseerd moet worden in het vergaderschema.
Waarom naar de Raad?
De raad moet uiteraard zijn eigen werkwijze vaststellen. Weliswaar is bij de introductie van
het Raadsplein in 2006 afgesproken dat het een dynamische werkwijze zou zijn en dat de
Agendacommissie kleine en het Presidium meer ingrijpende wijzigingen zou kunnen
aanbrengen, maar bij de start van een nieuwe raadsperiode is het passend dat de nieuwe
gemeenteraad voluit instemt met de gekozen aanpak.
Doelstelling en beoogd effect
Er moet een duidelijker onderscheid komen tussen de (informatieve, beeldvormende,
oordeelsvormende, brainstormende) sessies en de besluitvormende raadsvergadering.
Belangrijk is dat de fracties in het Raadsplein expliciet de keuzemogelijkheden van alle
onderwerpen willen benoemen en dat ze bereid zijn daarover het politieke debat aan te
gaan.
Als dat het uitgangspunt is moeten vergaderingen zo ingericht zijn dat de afweging van de
verschillende mogelijkheden goed naar voren kan worden gebracht, dat de fracties kunnen
verantwoorden waarom ze een bepaalde keuze maken en dat ook duidelijk kan worden dat
niet aan alle belangen tegemoet kan worden gekomen. Daardoor zou in de samenleving
duidelijk moeten worden wat de taken en bevoegdheden van de raad als geheel zijn en wat
binnen die context de (politieke) standpunten van de verschillende fracties zijn.
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Argumenten en alternatieven
Door de raadsvergadering op een aparte avond te plannen komt deze besluitvormende
bijeenkomst meer tot zijn recht. Er is ruimte om discussies en debatten te agenderen, het
vragen(half)uurtje kan terugkomen en ook voor inbreng vanuit de samenleving kan tijd
gereserveerd worden.
De avond die helemaal aan de parallelle sessies gewijd wordt kan op een creatieve manier
ingevuld worden met informatieve gesprekken met inwoners, instellingen, bedrijven,
ambtenaren of het college.
Hoe gaan we de doelstelling bereiken en is evaluatie nodig?
Een van de punten waarover grote eenstemmigheid bestaat is de noodzaak van een goede
termijnplanning. De planning- & controlcyclus, de onderwerpen uit de financiële verordening
ex art. 212 Gemeentewet, de lopende grote projecten en de belangrijke onderwerpen uit de
verkiezingsprogramma’s moeten in een goede planning samengebracht kunnen worden
zodat raad en college zich daaraan vast kunnen houden.
Door de splitsing tussen Carrousel (de sessies) en raadsvergadering zijn er meer
mogelijkheden voor enerzijds gezamenlijke acties van de hele raad (informatieve sessies,
hoorzittingen e.d.) en politieke profilering in de debatten in de raadsvergadering.
Evaluatie van de gekozen werkwijze en van de nieuwe termijnplanniing zal half 2011
plaatsvinden.
Communicatie
De vergaderingen en alle bijbehorende stukken worden als voorheen gepubliceerd via
Jutter/Hofgeest, website, Seaport en de agenda’s liggen ter inzage bij het gemeentehuis en
bij de bibliotheek. Zoveel als mogelijk zullen belanghebbenden rechtstreeks door de griffie
uitgenodigd worden om bij de Carrousel of de raadsvergadering aanwezig te zijn.
Kosten, baten, dekking
Aan deze aanpassing van de werkwijze zijn geen directe kosten verbonden; voor de griffie
betekent het een wijziging in de werktijden die waarschijnlijk binnen de formatie opgevangen
kan worden.
Indien zowel de carrousel als de raadsvergadering door Seaport worden uitgezonden, zal dit
tot hogere kosten leiden. Een afweging hierover kan gecombineerd worden met de evaluatie
van de proef om samenvattingen te maken van de Raadspleinuitzendingen.
IJmuiden, februari 2010
Het Presidium,

Mr. J.P.E.M. Huijs
Secretaris,
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F.M. Weerwind
Voorzitter.

