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aan De leden en adviseurs van de Agendacommissie 
opsteller Griffie 
datum 20 februari 2018 
bijlage - 
onderwerp Evaluatie agendacommissie juni 2017 – februari 2018 
 

 
Aanleiding 

In 2016 is een raadsbrede Werkgroep Raad 2018 in het leven geroepen om het Presidium te 
adviseren over veranderingen in de rol van de raad en kansrijke aanpassingen van de vergaderwijze 
van de raad en de commissies. Als wezenlijk knelpunt in de bestaande structuur werd ervaren het 
gebrek aan (gevoelde) invloed en regie door de raad op de politieke agenda. In april 2017 heeft de 
raad n.a.v. adviezen van de werkgroep het besluit genomen om een agendacommissie in te stellen en 
de informatiebijeenkomst te formaliseren als raadscommissie. De werking van de agendacommissie 
wordt nu na 7 vergadermaanden geëvalueerd op basis van de eerder vastgestelde doelstellingen.  
 

Aanpassing Reglement van Orde 
De ‘komst’ van de agendacommissie is op 20 april 2017 met een wijziging van het Reglement van 
orde voor de raadscommissies geformaliseerd. Een nieuw artikel 10 is hierbij geïntroduceerd: 
 

 
 

Het waarom, wat en hoe van de agendacommissie 
In augustus 2017 zijn de doelstellingen van de agendacommissie vastgesteld en is er moment voor 
evaluatie bepaald. Onderstaande doelstellingen zijn voor de Agendacommissie vastgesteld: 
 

Artikel 10 Agendacommissie  

1. Er is een agendacommissie.  

2. De agendacommissie stelt de voorlopige agenda’s van de raadscommissies vast.  

3. De agendacommissie kan voorstellen doen tot aanpassing van de Lange Termijnagenda.  

4. De agendacommissie bestaat uit drie raadsleden, die door de raad worden benoemd.  

5. De agendacommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.  

6. De voorzitter van de raad en de griffier zijn adviseur van de agendacommissie.  

7. De leden hebben elk één stem in de agendacommissie.  

8. Een besluit van de agendacommissie wordt bij voorkeur in eenstemmigheid genomen. 

 instellen agendacommissie 

 vaststelling conceptagenda’s 
informatiebijeenkomsten en 
commissievergaderingen 
aankomende en volgende cyclus 

 beoordeling agenderingsverzoeken 
vanuit raad, inwoners/derden en 
college t.b.v. wijze van agendering 

 bepalen van geschikte fase en 
setting voor behandeling onderwerp 

 monitoring LangeTermijnAgenda 

 technische kwaliteitstoets stukken 

 vaststellen behandeltrajecten van 
(majeure) toekomstige 
acties/onderwerpen 

 invloed op 
besluitvormingstraject 

 agenderingsmogelijkheden 
vanuit raad/fracties/raadsleden 

 voldoende gelegenheid/tijd 
voor voorbereiding 
besluitvorming 

 aansluiting setting en locatie 
van bespreking op 
onderwerp/voorstel 

 actuele en betrouwbare 
LangeTermijnAgenda 

 kwalitatief goede raadsstukken 

zorgvuldige en 
gedragen 
besluitvorming 
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Evaluatie werking agendacommissie 
Evaluatie op basis van de vastgestelde doelen 
 

Invloed op 
besluitvormingstraject 
 

De commissie heeft (meer dan voorheen) invloed gekregen op het 
besluitvormingstraject door de ‘eigen’ invulling van de 
raadsinformatiebijeenkomsten waarin onderwerpen beeldvormend 
worden besproken of nader worden toegelicht. Voorbeeld hierbij is 
de interventie van de commissie om de informatiebijeenkomst over 
buitensporttarieven, ondanks het verzoek van het college om dit niet 
te doen, toch door te laten gaan vanwege de actualiteit en het 
belang van het onderwerp. Daarnaast is een aantal keer een keuze 
gemaakt om een voorstel in een andere maand te behandelen 
vanwege beschikbare vergadertijd of samenhang met andere 
voorstellen.  
 

Agenderingsmogelijkheden 
vanuit 
raad/fracties/raadsleden 
 

De commissie heeft een aantal verzoeken vanuit de raad en 
initiatieven van derden (kritisch) beoordeeld, een plaats gegeven op 
de commissieagenda’s en geëvalueerd.  

Voldoende gelegenheid/tijd 
voor voorbereiding 
besluitvorming 
 

De korte voorbereidingstijd en leestijd van de agendacommissie leidt 
tot beperkte mogelijkheden tot het zorgvuldig bepalen van 
behandeltrajecten van stukken. Dat betekent in de praktijk dat 
stukken die worden aangeleverd worden doorgezet naar de 
eerstvolgende commissiecyclus, zoals in de oude situatie ook het 
geval was.  
 

Aansluiting setting en locatie 
van bespreking op 
onderwerp/voorstel 
 

Met name bij de informatiebijeenkomsten wordt per onderwerp een 
uitspraak gedaan over de setting, locatie en beschikbare tijd. Het 
politiek gevoel van de commissie is accuraat: tijdsinschattingen 
blijken reëel. 
  

Actuele en betrouwbare 
LangeTermijnAgenda 

De commissie buigt zich maandelijks over de Langetermijnagenda 
en koppelt regelmatig terug aan het college wat de bevindingen en 
aandachtspunten zijn. De betrouwbaarheid van de termijnagenda is 
een continu aandachtspunt. Mede vanwege de betrouwbaarheid kijkt 
de commissie nog niet over de cyclus heen/door naar de LTA 
waardoor iedere cyclus ‘geïsoleerd’ wordt bekeken.  
 

Kwalitatief goede 
raadsstukken 
 

De agendacommissie heeft verschillende malen een bestuurlijk stuk 
‘teruggestuurd’ in het geval dat een stuk nog niet behandelrijp was of 
dat er een verkeerde vorm was gekozen (bijvoorbeeld 
raadsinformatie in plaats van raadsvoorstel). Echter, ook hier geldt 
dat beperkte tijd van agendacommissieleden om de stukken te lezen 
gevolgen heeft voor de ‘kwaliteitstoets’ van de stukken. 

  
Specifieke aandachtspunten 
Voorbereidings-/leestijd vergaderingen agendacommissie 
De voorbereiding van vergaderingen door de agendacommissie schiet tekort door de late aanlevering 
van raadsstukken. Vrijwel alle bestuurlijke stukken komen pas binnen op de dag van de maandelijkse 
deadline, waardoor de commissie nog maar een dag heeft om de stukken te lezen en de agenda’s 
voor te bereiden. Dit is niet alleen een probleem voor de agendacommissie, maar ook van de griffie in 
haar adviserende/voorbereidende rol. 
 
Terugkoppeling en verslaglegging 
Na de vergaderingen van de agendacommissie wordt er door de griffie een terugkoppelingsbrief 
opgesteld die na ondertekening door de voorzitter aan college en raad wordt gestuurd. De vraag staat 
open of deze brief ook actief gepubliceerd dient te worden op het raadsinformatiesysteem. Dat heeft 
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het voordeel dat de brief makkelijk (terug) te vinden is, maar aan de andere kant betreft het 
voornamelijk interne/procedurele zaken, niet politiek van aard.  
 
Dezelfde vraag geldt ook voor publicatie van besluitenlijsten van de agendacommissie.  

 
Agenderingsverzoeken na vaststelling van de agenda’s 
De ad-hoc oplossing om bij tussendoor komende of spoedstukken met de voorzitter van de 
agendacommissie te bellen is kwetsbaar, mede vanwege de beschikbaarheid op dat moment van de 
voorzitter. Anderzijds is deze oplossing beter dan géén ruggespraak. In de praktijk werkt deze manier 
van werken wel snel en goed. Bij meer complexe agendaverzoeken wordt na consultatie van de 
voorzitter de gehele commissie via e-mail benaderd. In verband met de afhankelijkheid van reacties 
van alle leden via mail dient dit soort situaties sterk te worden beperkt. 
 
Kwaliteitstoets stukken 

De agendacommissie stuurt goed op de kwaliteit van de stukken, maar er komt te weinig feedback 
vanuit de organisatie wanneer een stuk wordt teruggestuurd. Daardoor is de opvolging of status van 
de besluiten van de agendacommissie regelmatig onbekend. 
 
Conclusie  
De algemene indruk is dat de agendacommissie goed functioneert als overlegorgaan voor 
procedures. De commissie laat zich niet verleiden om vooraf politiek te bedrijven. De commissie durft 
initiatief te pakken waar zij meent dat het college niet optimaal in de behoefte van de raad voorziet. De 
agendacommissie blijkt daarnaast ook buiten de vergaderingen een goed klankbord voor de griffie 
voor agenderingsvraagstukken.  
 
De agendacommissie kan zichzelf verliezen in bredere beschouwingen, waardoor minder tijd overblijft 
voor de actuele/meest prangende onderwerpen en het bepalen van behandeltrajecten. Dit kan 
verbeterd worden door een andere opbouw van de agenda. 


