
Aanleiding nieuw vergadermodel  
Samen met de raad zijn knelpunten en  kwetsbaarheden in de huidige werkwijze geconstateerd: 

• Het huidige representatieve systeem rust landelijk op een kwetsbare basis  (weinig actieve 
partijleden , beperkte representativiteit achterbannen, mondigere burgers): we willen de 
samenleving beter betrekken; 

• De gemeente heeft geen zogenoemde ‘samenlevingsagenda’, de stukkenstroom vanuit het 
college is leidend, de raad is hierop vooral reactief; 

• het commissiestelsel is verkokerd en doet daarmee geen recht aan behoefte van integrale 
behandeling; 

• de raad komt te weinig tot dialoog en debat; 
• beschikbaarheid van raadsleden voor de rol van commissievoorzitters en daarmee het 

kunnen waarborgen van een constante hoge kwaliteit van voorzitterschap;  
• raadsleden ervaren een hoge werkdruk; 
• ontbreken van impulsen tot efficiëntie in de huidige vergaderwijze (bijvoorbeeld weinig 

selectief m.b.t. agenderen, lang vergaderen over een onderwerp);  
• doorlooptijd van 8 weken voor besluitvorming. 

Op basis hiervan zijn de volgende ambities geformuleerd: 

• het  verankeren van de dialoog met de samenleving; 
• komen tot een samenlevingsagenda met en door (i.p.v. voor) inwoners en belanghebbenden; 
• meer ruimte scheppen in de (voorbereiding op de) besluitvorming voor meepraten en 

meebeslissen (meer democratie dus en wat minder politiek); 
• meer draagvlak voor besluiten organiseren en daarmee een hogere kwaliteit van de 

besluitvorming bereiken; 
• meer praten over de zaken die er echt toe doen: dat zorgt er ook voor dat raadsleden 

energie krijgen van hun werk; 
• de raad duidelijker richting laten aangeven, zodat het college meer ruimte krijgt om te 

besturen. 

Dit leidt tot deze uitgangspunten voor een andere werkwijze: 

• herkenbaarheid: inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn 
• flexibiliteit: de aard en inhoud van het dossier moeten bepalend kunnen zijn voor de keuze 

van de daarbij passende overleg- en vergadervormen; 
• efficiëntie: impuls geven aan prioriteren (zowel in te agenderen onderwerpen en de 

behandelsnelheid van dossiers); 
• dienstbaar aan de Gôolse ‘doeners-mentaliteit’: aan de slag gaan en al doende te denken in 

plaats van eindeloos te blijven wikken, wegen en overwegen. 

  



Gôols model: Besluitvormingsproces volgt  dossier

 
• Model volgt op niet dogmatische wijze de zogenaamde BOB-structuur. Drie fases: 

Beeldvorming (informatie verzamelen), Oordeelsvorming (uitwisselen van argumenten ten 
dienste van meningsvorming) en Besluitvorming (de raadsvergadering); 

• aard van het dossier bepaalt de inrichting van het besluitvormingsproces. Dat betekent dat 
per dossier (per agendapunt) zal worden bepaald of het eerst in de beeldvorming komt of 
bijvoorbeeld direct naar besluitvorming kan; 

• per dossier wordt bepaald hoe het in de besluitvorming wordt gebracht: bijvoorbeeld 
beeldvorming aan ronde tafels met inwoners en stakeholders of informatieverstrekking van 
het college aan de raad. Met name in Beeldvorming en oordeelsvorming kunnen passende  
werkvormen worden gehanteerd; 

• in principe één  (vergader)avond elke twee weken;   
• volop ruimte voor het waarmaken van de ambities (samenleving betrekken in (de  

voorbereiding op) de besluitvorming, dialoog met stakeholders, etc.): de oranje blokken 
hebben nadrukkelijk tot doel kennis en relevante feiten op te halen in de samenleving, in de 
blauwe blokken is er ook veel ruimte voor gesprek; 

• De rode blokken (besluitvorming) zijn afgebakend. Geen hele avond raadsvergadering. De 
raadsvergadering wordt meer gericht op verantwoording (stemverklaring) en formele 
besluitvorming. In verband met de transparantie beginnen raadsvergaderingen in principe op 
vaste tijdstippen. De vergaderingen in week 1 en 3 zijn korter en beginnen daarom later; 

• Er kan elke twee weken besluitvorming plaatsvinden omdat  elke vergaderavond kan worden 
afgesloten met een besluitvormende ronde (een raadsvergadering dus).  In principe wordt 
niet op één avond zowel oordeelsvormend als besluitvormend over een onderwerp  
gesproken, om zo nog ruimte te hebben voor reacties van inwoners en achterbanoverleg;  

• Vanuit de raad wordt een regiegroep (voorheen agendacommissie) gevormd die in nauwe 
afstemming met de achterban van de politieke partijen en de samenleving stuurt op de 
werkwijze én zorgt voor goede agenda's.  De regiecommissie praat over het wat (wat 
agenderen), het hoe (hoe voeren we het gesprek), afstemming van taken en rollen (zorgen 
dat "de gemeente" een consistente lijn voert), de democratische bril (bewaken dat  
besluitvorming democratisch verloopt) en zorgt voor evaluatie, bewaking  en borging van de 
werkwijze. 


