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Verslag Raadswerkgroep Vergaderstructuur  

Gemeenteraad Westerveld 

 

1. Inleiding 

1.1 Het presidium heeft in de vergadering van 11 juli 2018 besloten de instelling van een 

raadswerkgroep vergaderstructuur voor te bereiden en heeft vervolgens in de vergadering van 

15 oktober 2018 deze werkgroep daadwerkelijk ingesteld. Leden zijn: mevrouw R. Masselink – 

Den Hollander, VVD; mevrouw M. Mulder-van Eerden, GB; mevrouw C. Dollekamp - Molleman, 

PvdA; de heer W. Kreike, DSSW/SW; de heer J.A.G. van der Weyde, CDA; en de heer M. van de 

Kasteelen, PW. De heer Kreike werd na het kerstreces opgevolgd door mevrouw G. Kiers, 

DSSW/SW. De opdracht van het presidium aan de werkgroep vergaderstructuur is bijgevoegd als 

bijlage A. 

1.2 Deze werkgroep bouwt voort op het eindverslag van de werkgroep, die in de vorige raadsperiode 

over ditzelfde onderwerp heeft gesproken (zie het document ‘Vergaderstructuur gemeenteraad 

Westerveld; onderzoek en aanbevelingen’, maart 2018, bijlage B), waarbij ze zich concentreert 

op de structuur en werkwijze van de raad zelf.   

1.3 In haar eerste vergadering koos de werkgroep de heer M. van de Kasteelen als voorzitter.  

 

 

2. Werkzaamheden en werkwijze 

2.1 De werkgroep kwam vijf maal bijeen, en wel op 27 november en 18 december 2018 en op 29 

januari, 26 februari en 26 maart 2019.  

2.2 Op 29 januari ontving de werkgroep de raadsgriffier van de Gemeente Hoogeveen, mevrouw C. 

Elken – Van Mierlo, die de werkgroep uitvoerig informeerde over de vergaderstructuur van de 

gemeenteraad van Hoogeveen. Op haar uitnodiging bracht de werkgroep op donderdag 7 

februari 2019 een bezoek aan een raadsavond in Hoogeveen, waar zij het besluitvormende blok 

en een debatblok bijwoonden, voorafgegaan door een kort voorgesprek met burgemeester 

Karel Loohuis. 

2.3 De voorzitter van de werkgroep heeft op 12 december 2018 afzonderlijk afgestemd met 

burgemeester H. Jager en met gemeentesecretaris N.L.J.J. Dusink en dat herhaald op  

 25 maart 2019. 

 

3. Doelstellingen van de herziening van de vergaderstructuur 

3.1 Het meer betrekken van inwoners waardoor de mogelijkheid ontstaat dat de raad meer 

expertise haalt uit de samenleving. 

3.2 Grotere snelheid van besluitvorming, waar nodig.  

3.3 Een betere spreiding van alle vier de soorten blokken, maar met name van de debat- en 

besluitvormende blokken in de tijd. Geen raadsavonden meer waarop je na een kwartier weer 

buiten staat, maar ook geen raadsavonden meer, die tot ’s avonds laat duren. 

3.4 Een grotere grip van de raad als geheel en van de raadsfracties op de agendering. 

3.5 Een grotere efficiency: minder vergaderavonden, minder verspilling van tijd door aanwezigheid 

bij zaken die niet in de eigen portefeuille vallen. 

3.6 Een betere benutting van alle afzonderlijke expertises (en daarop gebaseerde 

portefeuilleverdeling) binnen fracties. 

3.7 Flexibiliteit, kunnen inspelen op de actualiteit. 
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4. Kern van het voorstel: nieuwe vergadercyclus 

4.1 Er komt een vaste vergaderfrequentie van ‘raadsavonden’ op de dinsdagavond om de twee   

  weken (uiteraard met inpassing van vakantieperiodes). De tussenliggende dinsdagavonden   

  zijn beschikbaar voor fractieoverleg.  

4.2 De voorbereiding op de besluitvorming wordt anders ingericht, waarbij de huidige 

commissiestructuur wordt gewijzigd.  Er zal niet meer gewerkt worden met twee commissies 

(Fysiek Domein en Middelen en Sociaal Domein) en ook de themaraden worden in hun huidige 

vorm  niet voortgezet. 

4.3 Het blijft voor fracties mogelijk om twee commissieleden te benoemen. 

4.4 De raad kent vier soorten vergaderblokken:  

a. Informatie en achtergrond (geel) 

b. Dialoog (groen) 

c. Debat (blauw) 

d. Besluitvorming (rood) 

De doorlooptijd van een onderwerp is in principe vier weken. In week 1 wordt het  onderwerp 

nader toegelicht tijdens de informatievoorziening, waarbij er de mogelijkheid is voor het stellen 

van (politieke) vragen. In week 3 vindt er over het onderwerp een debat plaats. Wanneer wordt 

geconcludeerd dat het voldoende is besproken, kan het onderwerp naar besluitvorming. Deze 

vindt in week 5 plaats. Figuur 1 is een weergave van de geschetste doorlooptijd van vier weken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1 

 

Het is mogelijk dat vooraf wordt geconstateerd dat alvorens het onderwerp in besluitvorming 

wordt gebracht, de behandeling volstaat met alleen een Debat. Informatievoorziening of 

Dialoog is niet nodig. Of, dat een Debat niet nodig is en de behandeling van het onderwerp 

volstaat met het agenderen van Informatievoorziening of Dialoog voordat het ter besluitvorming 

aan de raad wordt voorgelegd.  

 

Ook kan de raad te allen tijde besluiten om een tweede informatie- en/ of dialoogronde in te 

lassen, dan wel een tweede debatronde. Daar waar te nemen besluiten geen informatie of 

dialoog nodig hebben, kan de doorlooptijd zich beperken tot twee weken: het onderwerp wordt 

rechtstreeks ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Figuur 2 is een weergave van de 

geschetste mogelijkheden. 
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Figuur 2 

 

 Dialoogblokken kunnen op elk gewenst moment aan een cyclus worden toegevoegd, 

voorafgaand aan, in de loop van of tegen het einde van de cyclus (zie ook 4.7) 

4.5   De gemeenteraad bereidt tijdens de verschillende vergaderblokken (informerend-, dialoog-  

 en debatblok) de uiteindelijke besluitvorming voor. De verschillende blokken vormen als geheel 

een raadscommissie zoals bedoelt in de artikelen 821 , 832  en 843  van de Gemeentewet. De 

agendacommissie stelt de agenda voor deze verschillende onderdelen vast. 

 

 Het besluitvormende vergaderblok is bedoeld als raadsvergadering zoals beschreven in de 

artikelen 19 tot en met 33 van de Gemeentewet4, waarin  alleen de gekozen raadsleden bijeen 

komen. 

4.6   In de Informerende blokken is elke fractie vertegenwoordigd door tenminste één en ten hoogste 

twee vertegenwoordigers. Dit kunnen twee gekozen raadsleden zijn, dan wel één gekozen 

raadslid en één commissielid. Beide hebben de mogelijkheid om  verduidelijkende vragen te 

stellen. In een informerend blok laat de raad zich informeren over de achtergrond en inhoud van 

een onderwerp door de wethouder, c.q. portefeuillehouder, bijgestaan door één of enkele 

ambtenaren, en/of door één of enkele externe deskundigen. In principe worden puur technische 

vragen vooraf schriftelijk gesteld. De beantwoording van deze vragen worden met de gehele 

raad gedeeld, zodat dit blok zich kan concentreren op de (diepere) inhoudelijke en politieke 

vragen. Hier geldt dat al naar gelang de zwaarte van een onderwerp voor een informerend blok 

meer of minder tijd ingeruimd en het stellen van vragen in één of in meerdere termijnen kan 

plaats vinden. Een informerend blok wordt voorgezeten door een lid van de voorzitterspool (zie 

6.3). Een informerend blok kan ook (deels) de vorm aannemen van een ‘excursie’ naar een 

specifieke locatie.  

4.7   De dialoogblokken kunnen drie vormen aannemen:  

• een individuele dialoog met een inwoner, c.q. een bedrijf of instelling (‘spreekuur’);  

• een dialoog met een beperkte groep inwoners, bedrijven of instellingen 

(bijvoorbeeld direct omwonenden, dan wel direct betrokkenen); en  

• een brede dialoog met alle belangstellenden uit de samenleving. Deze 
dialoogblokken kunnen op elk gewenst moment in een afwikkelingscyclus worden 
ingebouwd (zie hiervoor 4.4).  

De raad kan ervoor kiezen om voorafgaand aan elke raadsavond ruimte in te bouwen voor 

individuele dialoog (spreekuur/ rondvraag voor inwoners). Om hieraan te kunnen deelnemen 

moeten inwoners en/ of belanghebbenden zich ‘voor een nader te bepalen tijd’ aanmelden. De 

                                                           
1 Artikel 82 van de Gemeentewet 
2 Artikel 83 van de Gemeentewet 
3 Artikel 84 van de Gemeentewet 
4 Artikelen 19 tot en met 33 van de Gemeentewet 
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dialoogblokken met een beperkte groep inwoners worden in principe parallel aan de centrale 

raadsavond ingepland in een andere ruimte dan de raadzaal, zijn niet openbaar, maar ook kan er 

in overleg met de betrokkenen worden gekozen voor een andere avond en tijdstip en een 

locatie buiten het gemeentehuis. De brede dialoogavonden met alle belangstellenden uit de 

samenleving zijn altijd op een andere avond dan de raadsavond, op een nader te bepalen 

locatie. 

Dialoogavonden vinden veelal op de raadsavond plaats, maar het is ook goed mogelijk om dit op 
een andere avond te organiseren. Om een dialoogavond te organiseren dienen minimaal twee 
fracties hiertoe het initiatief te nemen. Het zogenaamde spreekuur vindt plaats zonder 
camera’s. In overleg met de aanwezigen wordt besloten om een dialoog met een beperkte 
groep inwoners of met belangstellenden uit de samenleving wel of niet live uit te zenden. Dit 
dient ruimschoots van te voren te worden voorbereid. De dialoogavond is openbaar. 
Deelnemers aan een dialoogavond dienen zich voor ‘een bepaalde tijd’ aan te melden. 

4.8 In de debatblokken is elke fractie vertegenwoordigd door tenminste één en ten hoogste twee 

vertegenwoordigers, waarvan één het woord voert en de ander als secondant optreedt. Dit 

kunnen twee gekozen raadsleden zijn, dan wel één gekozen raadslid en één commissielid. Beide 

kunnen optreden als woordvoerder, maar per onderwerp heeft iedere fractie slechts een 

woordvoerder. Debatrondes zijn niet bedoeld voor het stellen van feitelijke (technische) vragen. 

In een debatblok wisselen fracties standpunten uit en gaan zij daarover met elkaar het debat 

aan. Een debatblok wordt voorgezeten door een lid van de voorzitterspool (zie 6.3). Al naar 

gelang de zwaarte van een onderwerp wordt voor een debatblok meer of minder tijd ingeruimd 

en kan het debat in één of in meerdere termijnen plaats vinden. Fracties kunnen in een 

debatronde aangeven welk standpunt zij in gaan nemen in het besluitvormende blok. Zij kunnen 

ook aangeven dat zij zich nog beraden over hun standpunt. Tenslotte kunnen zij aangeven dat zij 

het onderwerp rijp vinden voor besluitvorming (twee weken later), dan wel dat zij graag een 

nieuw in te plannen tweede debatronde zouden willen. De wethouder / portefeuillehouder 

geeft inbreng in het debat, in ieder geval na elke debattermijn, maar indien gewenst ook tijdens 

het debat bij interruptie. De inbreng is er op gericht om tijdens een discussie feitelijke 

onwaarheden te corrigeren. Ook buiten de cyclus om kunnen fracties – op basis van de 

actualiteit – een onderwerp aandragen voor een informerend blok dan wel een debat (voorheen 

‘Rondvraag’). Zie ook onder hoofdstuk 6. 

4.9 De burgemeester zit als voorzitter van de raad het besluitvormende vergaderblok voor. Bij zijn 

afwezigheid neemt de vicevoorzitter van de raad het voorzitterschap waar. In principe wordt dit 

blok alleen gebruikt voor het nemen van besluiten, ofwel als hamerstuk, dan wel bij stemming. 

Indien een raadslid de behoefte heeft om voorafgaande aan de besluitvorming van een 

onderwerp een debat te voeren, dan kondigt hij/ zij dit uiterlijk aan op de vrijdag voorafgaande 

aan de raadsavond vóór 16:00 uur.  Het is voor raadsleden ook mogelijk  om een 

stemverklaringen af te geven; deze leiden niet tot verder debat. Een stemverklaring is kort, 

waarbij andere fracties niet worden uitgenodigd om te reageren (geen adressering).  

 

In aanloop naar de raadsavond kunnen amendementen en/ of moties worden ingediend. Deze 

worden aangeleverd bij de griffie, met het verzoek om ze in het juiste format te zetten en van 

logo’s te voorzien. Daarnaast is de griffie bereid om amendementen en moties van advies te 

voorzien (technisch haalbaar, juiste instrument enz.), mits ze vroegtijdig worden aangeleverd. 

Zodra de indiener akkoord geeft, worden de amendementen en/ of moties door de griffie 

verspreid onder de raadsleden door ze op iBabs te zetten. De amendementen en/ of moties 

worden uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de raadsavond om 16:00 uur ingediend. Indien 

fracties een amendement of motie mede willen ondertekenen, dan geven ze dit aan bij de 
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indiener. Tijdens het besluitvormende deel worden amendementen en moties behorende bij het 

betreffende agendapunt op het scherm getoond en besproken.  
 

In spoedeisende gevallen kan de raad besluiten om ter vergadering tijdens het besluitvormend 

blok een (actuele) motie of amendement toe te laten. Voor de behandeling van een actuele 

motie geldt dat er vanzelfsprekend een (beperkt) debat wordt gevoerd voorafgaand aan de 

stemming. Stemming over een motie vreemd kan ofwel meteen plaatsvinden, dan wel op 

verzoek van de raad worden verdaagd naar het daaropvolgende besluitvormende blok (2 weken 

later). Of – indien nodig – wordt het besproken tijdens een informerend blok. Wat betreft de 

wijze van de behandeling ligt het initiatief bij de indiener van de motie. 

4.10 Elke raadsavond vangt aan met een vergaderblok Besluitvorming, waarvan de raad de 

agenda vaststelt. In de daaropvolgende tijd worden vergaderblokken  Informatievoorziening,  

Dialoog en Debat ingepland. Als aangegeven (onder 4.7) kan de raad besluiten om elke    

raadsavond te laten voorafgaan door een ‘spreekuur’ (individuele dialoog). In dat geval vangt de 

raadsavond bijvoorbeeld aan om 19.30 uur met een spreekuur, en dan om 20.00 uur met het 

Besluitvormende blok. Het spreekuur maakt deel uit van het voorbereidende deel van de 

raadsavond en maakt daarmee deel uit van de raadscommissie zoals in de artikelen 82, 83 en 84 

van de Gemeentewet wordt bedoeld. 
 

Aannemende dat dat beperkt kan blijven tot 15 a 30  minuten, is het resterende deel van de 

raadsavond 2 ½  (of 2 ¼  uur) lang, in te delen in debat- en informerende blokken van een ½ uur 

tot een uur, al naar gelang zwaarte en reikwijdte van het onderwerp, waardoor er in principe 

drie (soms twee, soms wellicht vier) blokken zijn in te plannen. Tussen de blokken is een korte 

pauze van 5 minuten voor het wisselen van voorzitter en deelnemers. Tijdens de raadsavond 

wordt een pauze van 15 minuten ingepland. De raadsavond wordt integraal uitgezonden. De 

raadsopstelling blijft ongewijzigd. Figuur 3 is een voorbeeld van hoe drie opvolgende 

raadsavonden er uit kunnen zien. 
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5 Ingekomen stukken, informatie van college en van verbonden partijen. 

5.1 Ingekomen stukken, informatiestukken van het college van B&W en informatiestukken van 

verbonden partijen worden door de griffie geplaatst op iBabs. Het geeft raads- en 

commissieleden de mogelijkheid om de stukken op ieder gewenst moment tijdstip in te zien. 

Daarnaast stuurt de griffie (in een nader te bepalen frequentie) overzichten van de stukken in de 

vorm van ‘dagpost’ aan de raads- en commissieleden.  

5.2 In het overzicht van de ingekomen stukken voegt de griffie per ingekomen stuk een advies toe 

over de verdere afhandeling. Het overzicht wordt vervolgens geagendeerd in het 

besluitvormende vergaderblok, zodat raadsleden de mogelijkheid hebben om hier het woord 

over te voeren. Mocht hiervoor behoefte zijn, dan kan een raadslid dit ‘voor een nader te 

bepalen tijdstip’ (de vrijdag voorafgaande aan de raadsavond vóór 16:00 uur) aangeven bij de 

griffie. 

5.3 De informatiestukken van het college van B&W en informatiestukken van verbonden partijen 

worden niet meer standaard geagendeerd. Naar aanleiding van deze stukken kunnen 

schriftelijke vragen gesteld worden of op verzoek van een raadslid geagendeerd voor een 

Informerend- of Debatblok.  

 

 

6 Presidium; Agendacommissie en voorzitterspool; planning en agendering 

6.1 Het overleg  van het Presidium blijft in zijn huidige rol en functie gehandhaafd. Het presidium 
heeft de volgende taken: 

- De zorg voor het goed functioneren van de raad en zijn organen in algemene zin. 

- De zorg voor huishoudelijke aangelegenheden de raad betreffend. 

- Het voeren van overleg met de burgemeester over bestuurlijke aangelegenheden. 

6.2 Op dit moment zijn er vier leden van de raad, die benoemd zijn als voorzitter, cq 

plaatsvervangend voorzitter van de beide raadscommissies. In de nieuwe, hierboven 

beschreven, vergaderstructuur vormen deze vier de ‘voorzitterspool’. Zij zitten bij toerbeurt de 

debat- en informerende blokken voor, en wel per blok. De griffie zorgt in overleg met de vier 

leden van de voorzitterspool voor een gelijke verdeling over de verschillende blokken en 

raadsavonden. Daarmee is geen sprake meer van plaatsvervangend voorzitters; zij zijn volledig 

lid van de voorzitterspool. Onderwerpen van grote politieke omvang worden voorgezeten door 

de burgemeester. Dit geldt ook voor vergaderingen in het kader van de P&C cyclus. Denk daarbij 

onder andere aan de behandeling van de voorjaarsrapportage en de begroting. Indien bij 

afwezigheid van de burgemeester, wordt hij vervangen door de vicevoorzitter van de raad. 

6.3 De voorzitterspool vormt tevens de kern van de agendacommissie . De agendacommissie wordt  

bijgewoond door de griffier, de plaatsvervangend griffier en de burgemeester. Het overleg van 

de agendacommissie wordt voorbereid door de griffie samen met de twee beleidscoördinatoren 

uit de ambtelijke staf. De agendacommissie komt zo vaak als noodzakelijk wordt geacht bijeen 

om de agenda voor te bereiden en bepaalt haar eigen vergaderorde en –frequentie. Daarbij is 

het mogelijk dat de leden van de agendacommissie worden vervangen. Fracties die niet 

vertegenwoordigd zijn in de agendacommissie, kunnen te allen tijde aan de vergadering 

deelnemen. De agendacommissie kent geen politiek karakter.  

6.4 De agendacommissie beslist over de planning en agendering van de raadsavonden, waarbij zij 

vooruit kijkt naar de eerstvolgende raadsavond, de beide daaropvolgende en zij houdt rekening 

met de lange termijn planning van  de ambtelijke  organisatie (zie onder 6.5). Daarnaast stelt ze 

vast welke voorzitter, welk onderdeel van de vergadering voorzit. 
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6.5 De ambtelijke  organisatie stelt een lange termijn planning op, In deze planning wordt tenminste 

een jaar vooruit gekeken naar onderwerpen, die op de agenda komen. Deels betreft dat de 

jaarlijks terugkerende cycli, deels beleidsonderwerpen, die eenmalig geagendeerd worden. Elk 

half jaar wordt de lange termijn planning met een nieuw half jaar uitgebreid. Deze lange termijn 

planning geldt als globale leidraad voor de agendacommissie. Via de beide beleidscoördinatoren 

kan worden voorgesteld nieuwe onderwerpen gaande het jaar  toe te voegen, af te voeren of in 

planning te verschuiven.  

6.6 Fracties kunnen ten alle tijde voorstellen doen voor onderwerpen, die zij geagendeerd willen 

zien, direct als debatblok, of als debatblok voorafgegaan door een informerend blok en/of een 

dialoogblok. Voor een agenderingsvoorstel voor informatievoorziening of een debat heeft een 

fractie de steun nodig van tenminste één andere fractie. 

 

7 Nadere beschouwing van de debatblokken 

7.1 In een debatblok vindt een daadwerkelijk debat plaats over een onderwerp. Bij het debatblok 

hebben zitting de woordvoerders van alle fracties (raadslid of commissielid) en per fractie één 

secondant (raadslid of commissielid), in totaal dus twee personen per fractie, waarvan 

tenminste één raadslid.  

7.2 De lengte van een debatblok wordt ingeschat door de agendacommissie en geldt als leidraad 

voor de voorzitter bij het bewaken van de spreektijd, en het aantal interrupties. 

7.3 Een debatblok bestaat in principe uit twee delen. In het eerste deel wordt door de basis 

gevormd door de (min of meer voorbereide) inbreng van de woordvoerders. Uiteraard zijn 

interrupties in beperkte mate toegestaan, maar de nadruk ligt op de samenhang in het betoog. 

Uit die eerste rond distilleert de voorzitter een aantal deelthema’s, waarop in het tweede deel 

van de debatronde nader wordt ingegaan. De interventies zijn dan korter en er kan sneller en 

meer op elkaar worden gereageerd.  

 

 

8 De cyclus gezien vanuit het de ambtelijke organisatie 

8.1 Vanuit  de ambtelijke  organisatie biedt de werkwijze een aantal voordelen met name in de 

snelheid van behandeling van onderwerpen. Bij spoedeisende onderwerpen, die geen 

informatie-input nodig hebben, en die weinig debat vergen, is het mogelijk om de beide rondes 

met twee weken af te ronden en is er dus drie weken na de indiening van een voorstel een 

besluit. Een voorbeeld hiervan is een wijziging van een bestemmingsplan waarop geen 

zienswijzen zijn ingediend. 

8.2 Een ander voordeel is dat informatie gerichter en op kortere termijn met de raad kan worden 

gedeeld. Nu zijn themaraden vaak al voor lange tijd “volgeboekt”, en is het lastig om daarin in te 

breken. 

 

 

9 De cyclus, gezien vanuit de fracties 

9.1 Voor de raadsleden, cq de fracties, biedt de voorgestelde werkwijze eveneens meer flexibiliteit 

en meer snelheid, terwijl tegelijkertijd de vergaderfrequentie wordt verminderd. De fracties 

kunnen bij een onderwerp in week x in een informerend blok een onderwerp volledig in beeld 

brengen door middel van de te stellen vragen; in week x + 1 kunnen de fracties hun (a dan niet 

voorlopige) inzet bij het debat bepalen en met andere fracties bespreken; in de debatronde in 

week x + 2 kunnen fracties die inbreng leveren en toetsen aan de standpunten van de andere 

fracties; in week x + 3 bespreken zij hun standpunt opnieuw en leggen dat vast; en in week x +4 

vindt de besluitvorming plaats, waarbij alsnog de mogelijkheid bestaat voor een stemverklaring. 
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9.2 Daarnaast is het voor fracties mogelijk een debat aan te vragen, ofwel op basis van de lijsten van 

ingekomen stukken, informatieve stukken van college of verbonden partijen, dan wel op basis 

van de actualiteit. In principe doen zij dat met een aanvraag voor een debatblok in week x, 

waarbij zij ook de opvattingen van de andere partijen horen; dan kunnen zij in week x + 1 in hun 

fractie bepalen of zij besluitvorming aan dat debatblok willen verbinden in de vorm van een 

motie; daarover wordt dan besloten in het besluitvormend blok in week x + 2. In incidentele 

gevallen kan direct middels een motie vreemd aan de orde van de dag worden ingezet op 

directe besluitvorming in week x. 

9.3 Ook is het voor fracties eenvoudiger om al hun raadsleden en commissieleden in te zetten op 

die onderwerpen, die in hun portefeuille vallen. Waar het nu zo is, dat in een commissie- 

vergadering niet kan worden gewisseld van woordvoerders per onderwerp, worden in de 

nieuwe situatie raadsleden en commissieleden per blok gewisseld en ingezet. De raadsleden en 

commissieleden, die niet in een blok optreden, kunnen diezelfde raadsavond gebruiken om 

onderling te overleggen of deel te nemen aan met name de dialoogblokken (of kleinere 

informerende blokken) die parallel aan de centrale raadsavond worden belegd.  In overleg met 

de griffie zou met enige regelmaat een wandelgangenprogramma opgezet kunnen worden. 

 

 

Op basis van het verslag Raadswerkgroep Vergaderstructuur wordt met juridische ondersteuning op 

hoofdlijnen een nieuw reglement van orde opgesteld, welke uiteindelijk door de raad wordt 

vastgesteld. De nieuwe werkwijze wordt voortdurend geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 


