
 

 

 

Motie vergaderen op locatie 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 januari 2017, gehoord de 

beraadslaging, 

Constaterende dat: 

De gemeenteraad de ambitie heeft om meer proactief de verbinding te zoeken met en 

zichtbaar te zijn voor de inwoners; 

Overwegende dat: 

1. De gemeenteraad kan experimenteren met vergaderen op locatie; 

2. Op die manier de verbinding met en zichtbaarheid voor de inwoners vanuit de 

gemeenteraad op een eenvoudige manier wat kan worden versterkt, omdat de raad 

dichterbij komt; 

3. De kosten hiervoor relatief beperkt zijn, te weten de inzet van ambtelijke uren voor de 

voorbereiding en de onkosten van de organisatie op locaties zelf. 

Besluit: 

1. In 2017 te experimenteren met drie commissievergaderingen en verschillende 

informatiebijeenkomsten op diverse locaties in Woerden en de dorpskernen, zo veel als 

mogelijk gerelateerd aan het onderwerp; 

2. Een evaluatie over de ervaringen hiermee voor te leggen aan het presidium; 

3. De kosten hiervoor, ten hoogte van maximaal € 7.000 op te nemen als onvoorziene 

kosten in de bestuursrapportage en ten laste te brengen van programma 1 (bestuur, 

dienstverlening en veiligheid), 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

CDA, Job van Meijeren 

LijstvanderDoes, Jaap van der Does 

VVD, Ingrid Berkhof 

D66, Saskia van Megen 

  



Toelichting 

Waarom 

De gemeenteraad heeft de ambitie om meer proactief de verbinding te zoeken met inwoners 

en ook zichtbaar te zijn. Dat kan door inwoners uit te nodigen in vergaderingen, het kan ook 

door te experimenteren met nieuwe manieren van vergaderen, bijvoorbeeld op locatie. Het 

komende jaar is het laatste jaar voor de verkiezingen van 2018, daarin kan worden 

geëxperimenteerd zodat een ervaring kan worden nagelaten aan de volgende raad.  

Hoe 

Het voorstel is om drie commissievergaderingen op locatie vorm te geven. In overleg met de 

griffie is besproken of dit mogelijk is, dat is het geval. Gedacht wordt om elke commissie 

éénmaal op een locatie te laten vergaderen. Gedacht kan worden aan een locatie die past bij 

een onderwerp. Zo kan in het kader van het sociaal domein een keer in een school of in een 

verzorgingstehuis worden vergadert. De commissie Ruimte zou een dorp- of wijkcentrum op 

kunnen zoeken en ook voor de commissie Middelen is het in voorkomende gevallen mogelijk 

een geschikte locatie te vinden. Doel is om hierbij inwoners extra te betrekken door hen via 

communicatie attent te maken op de vergadering. Aan de hand van de langetermijnagenda 

kan de griffie in overleg met de commissievoorzitters een moment en locatie bepalen.  

Voor de informatiebijeenkomsten van de Raad geldt dat meerdere keren met locaties en 

vormen geëxperimenteerd kan worden. Dit kan in de vorm van werkbezoeken, 

themabijeenkomsten en presentaties. De griffie kan in overleg met de voorzitters en met de 

betrokken ambtenaren een locatie bepalen. Doel hierbij is om ook inwoners hierbij te 

betrekken. Het voorbeeld van De Hallen kan een uitgangspunt zijn hierbij.  

Kanttekeningen 

Er wordt niet voorgesteld om met de raad op locatie te vergaderen. De kosten hiervoor zijn 

hoog, in verband met de noodzakelijke livestreaming en digitale verslaglegging. Bij een 

commissievergadering is dit beperkter aan de orde. Van de vergadering wordt een audio-

opname gemaakt die later ter verslaglegging beschikbaar komt op de website. Er zal 

waarschijnlijk geen liveverslag vanaf de locatie beschikbaar komen, in verband met de dan 

benodigde ICT-infrastructuur en de daaraan verbonden kosten. Dat een vergadering 

daardoor eenmalig niet live via audio is te volgen is een nadeel, dit wordt echter naar 

verwachting gecompenseerd door de wijze waarop de raad dichter bij inwoners zijn 

vergadering laat plaatsvinden.  

Kosten 

Aan dit voorstel zin kosten verbonden. Deze kosten zijn voor de organisatie van een 

dergelijke alternatieve locatie, eventuele vergoedingen en een post onvoorzien. Getracht 

wordt de kosten zo laag mogelijk te houden. Een budget van € 7.000 moet daarom volstaat. 



Aangezien de raad op dit moment geen beschikbare budgetten heeft wordt dit ten laste 

gebracht van programma 1 (bestuur, dienstverlening en veiligheid) in de eerstvolgende 

bestuursrapportage. De kosten zijn beperkt. 


