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Aan: Gemeenteraad en college Woerden 

Van: Griffie en gemeentesecretaris 

Onderwerp: Bijeenkomst wisselwerking raad-college-organisatie 

Datum: 28 september 2022 

Status: Ter bespreking 

 

 

Aanleiding 

Nu college en raad vol in bedrijf zijn, is het goed om aan het begin van deze bestuursperiode onderling af te 

stemmen over invulling van ieders rol en de wederzijdse verwachtingen te bespreken. Tijdens deze 

bijeenkomst zal worden gesproken over de informatievoorziening voor de raad, de samenwerking en 

rolverdeling tussen raad en college en de ambtelijke ondersteuning. 

Op 29 september vindt in de raad ook een bijeenkomst plaats over de vergadermores, met als doel een 

gezamenlijke ‘vergadercode’ op te stellen. Hiervoor wordt ook het college uitgenodigd. We willen ervoor 

waken dat deze bijeenkomsten elkaar overlappen. Onderstaande opzet voorziet daar (hopelijk) in.  

 

Ter voorbereiding op de bijeenkomst hebben alle raads- en collegeleden het boekje ‘Besturen doe je samen’ 

(BMC) ontvangen. Mocht u uw exemplaar kwijt zijn, kunt u dat uiteraard aangeven.  

 

Moment 

N.t.b.  

 

Opzet 

Rapport van de informateur: ‘Het is ook een opdracht om een herkenbaar, daadkrachtig bestuur te zijn, dat 

naast de inwoners staat, met inbegrip van een goede dienstverlening, participatie en communicatie. Een 

herkenbaar, daadkrachtig bestuur weet ook wat het is om een collegiaal bestuur te zijn: hoe werken we in het 

college met elkaar samen en hoe geven we vorm aan de samenwerking met de raad? De raad is zich bewust 

van zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.’ 

 

Dit advies van de informateur heeft geleid tot de volgende bespreekpunten: 

- Samenwerking en rolverdeling tussen raad en college 

o Samenwerking 

Denk aan: de manier waarop de raad en het college samenwerken aan het opstellen van beleid, 

participatie en communicatie met inwoners. Daarbij komen ook de volgende onderwerpen aan 

bod: vertrouwelijkheid, (sociale) media en opvolging/afdoening moties en toezeggingen via 

langetermijnagenda en/of bestuursrapportages. 

o Scheiding rollen raad en college 

Dit gaat over waardering voor elkaars rollen en hoe daar ruimte aan gegeven kan worden. 

o N.B. de rol van het college tijdens vergaderingen komt hoogstwaarschijnlijk ook aan bod tijdens 

de bijeenkomst over de Woerdense vergadercode in september. 

- Informatievoorziening van de raad 

o Actieve informatieplicht: Op welke manier wil het college invulling geven aan de actieve 

informatieplicht en welke wensen heeft de gemeenteraad daarbij?  

Denk aan: middel (raadsinformatiebrief, memo, informatiebijeenkomst), moment, detailniveau 

en informatie over gemeenschappelijke regelingen. 

o Schriftelijke en mondelinge vragen van raadsleden en beantwoording daarvan (passieve 

informatieplicht).  

Denk aan: middel (schriftelijke vragen, raadsvragen, informatiebijeenkomst), rolzuiverheid, 

deadlines voor stellen/aankondigen en beantwoorden vragen en detailniveau van de vragen en 

beantwoording. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/12-april/20:00/2022-04-12-Informateur-Rapport-van-bevindingen-en-advies.pdf
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- Ambtelijke ondersteuning; 

o De griffie werkt aan een overzicht (stroomdiagram) voor diverse vormen van ambtelijke 

ondersteuning. Kunnen raad en college zich vinden in de werkwijze? 

o Verdere vragen/onderwerpen: 

▪ Direct contact tussen raad en ambtenaren: (wanneer) wel of niet? 

▪ Beantwoording technische vragen: openbaar of alleen voor de steller? 

▪ Detailniveau technische vragen 

▪ Betrokkenheid college bij beantwoording technische vragen en ambtelijke 

ondersteuning 

 

Onder leiding van een gespreksleider kunnen deze onderwerpen besproken worden. Daarvoor zal ook een 

geschikte werkvorm worden gezocht.  


