
 

Opbrengst evaluatiegesprekken vergadermodel collegeleden en directie 
gesprekken gehouden op 27 november en 4 en 5 december 

 

Collegeleden 

• Allen positief over de vaste vergaderdonderdag en het onderscheid tussen de Politieke 

avond (besluitvoorbereidend) en de Bijzondere avond (informatief). 

• Er is een grote behoefte aan het behoud van bijeenkomsten die niet direct gekoppeld zijn 

aan besluitvorming. Er zijn regelmatig onderwerpen waarover het college met de raad wil 

spreken, zonder een raadsvoorstel of raadsinformatiebrief te hoeven sturen. 

• Soms is er behoefte aan enkele minuten toelichting door het collegelid voorafgaand aan 

de bespreking. 

• In beeldsessies worden nog altijd veel technische vragen gesteld. 

• Soms wordt op een Politieke avond verkrampt omgegaan met de afbakening Beeld en 

Debat. Misschien is het beter om Beeld en Debat in dezelfde sessie te houden, waarbij 

het wel duidelijk moet zijn wanneer de beeldvorming (vragen stellen) stopt en het 

onderlinge gesprek over de debatpunten start. 

• Belangrijk om duidelijk te maken wat er op een themabijeenkomst verwacht wordt, zoals 

het onderscheid tussen consultatie (actieve rol raad) en bijpraten (passieve rol raad).  

• Geen tegenstanders van wijziging naar maandcyclus met een ‘afsluitende’ 

raadsvergadering. Het zou goed zijn als in de raadsvergadering nog 1 of 2 majeure 

debatten plaatsvinden. 

• Positief om te experimenteren met vergaderen op locatie. Eventueel een 

hoorzittingmodel voor ruimtelijke onderwerpen. 

• Er is een behoefte aan spreektijden, maar tegelijkertijd is er ook belangrijk voor de 

collegeleden om de gestelde vragen te beantwoorden. 

 

Directie 

• De vaste vergaderdonderdag en het BOB-model geven duidelijkheid. 

• De doorlooptijd van voorstellen is kort. 

• Het is vaak onduidelijk wat er in een beeldsessie plaatsvindt. 

• Wenselijk om vaker de raad te kunnen bijpraten/informeren.  

• Genoeg ruimte voor thema- en informatiebijeenkomsten houden. 

• Wat vaker gesprek tussen organisatie en raadsleden faciliteren. Afstand verkleinen.  

• In raadsvergaderingen wordt relatief veel tijd besteed aan moties vreemd aan de orde 

van de dag en raadsvragen. Dat heeft naast de structuur ook te maken met de cultuur.  

• De suggestie wordt gedaan om het vergadermodel van Leiden te onderzoeken (met een 

‘pitch’ per fractie voorafgaand aan de beeldvorming om de standpunten en debatpunten 

te inventariseren). 

• Voorstander van beeld en debat in één sessie. 

• Voorstander van spreektijden en aan de geplande tijden houden. 

• Graag een mogelijkheid creëren voor wethouders om een vormvrije brief aan raadsleden 

te sturen (een ‘wethoudersbrief’). 

• Mogelijkheden onderzoeken van het actief communiceren van collegebesluiten, waarmee 

impliciet ook de raad geïnformeerd wordt (i.p.v. daarnaast nog een raadsinformatiebrief 

op te stellen en te sturen). 

• Belang wordt gehecht aan heldere beslispunten in raadsvoorstellen, waardoor de raad 

beter wordt gefaciliteerd in de mogelijkheid om te amenderen. 


