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Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 

1. Instemmen met het starten met de nieuwe werkwijze met ingang van 29 maart (nieuwe 
raadsperiode); 

2. ten behoeve van de nieuwe werkwijze af te wijken van  het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad en de verordening op de raadscommissies; 

3. een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de AWR voor 
ondersteuning van griffie en organisatie voor de invoering van deze verandering en 
hiervoor de begroting te wijzigen; 

4. het college opdracht te geven vanuit de eigen rol de invoering van deze nieuwe 
werkwijze te ondersteunen. 
 

Inleiding 
Aanleiding 
Op 11 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het traject “Gôolse democratie”. Daarbij heeft 
de raad uitgesproken te willen komen tot concrete verandervoorstellen. Op naar een gemeenteraad 
3.0!  In het afgelopen jaar is kennisgemaakt met de “democratische bril” en heeft de raad 
geëxperimenteerd met andere werk- en gespreksvormen. Tijdens de themabijeenkomst op 9 oktober 
2017 hebben de aanwezige raadsleden unaniem de wens uitgesproken om nog voor de installatie 
van de nieuwe raad in 2018 veranderingen door te voeren. Het vrijblijvende karakter van de 
experimenten in het project “Gôolse democratie” van het afgelopen jaar heeft plaats gemaakt voor 
concrete ambities. De raad gaat zijn rolinvulling en werkvormen herzien. 
 
Knelpunten en kwetsbaarheden 
In de analyse die is gemaakt, onder andere op basis van de evaluaties van vergaderingen en 
uitspraken van raadsleden,  blijkt dat de volgende knelpunten en kwetsbaarheden bij de huidige 
manier van werken worden ervaren: 

• ontbreken ‘samenlevingsagenda’, stukkenstroom leidend; 
• (partij)politiek kwetsbare basis: weinig actieve leden, beperkte representativiteit achterban; 
• commissiestelsel verkokerd, dus geen integrale behandeling; 
• te weinig dialoog en debat; 
• beschikbaarheid van raadsleden voor voorzittersrol; 
• hoge werkdruk; 
• huidige vergaderwijze niet efficiënt - men wil het commissiestelsel afschaffen; 
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• altijd dezelfde lange doorlooptijd besluitvorming. 
Ambities 
De raadsleden geven aan, onder andere in de bijeenkomst op 11 oktober 2017, dat er een groot 
aantal ambities is, onder meer: 

• verankeren dialoog met samenleving; 
• komen tot samenlevingsagenda met inwoners; 
• meer ruimte voor meepraten en meebeslissen; 
• meer draagvlak voor en hogere kwaliteit van besluiten; 
• ‘allen’ die dat willen kunnen inbreng leveren; 
• meer praten over zaken die er echt toe doen (en minder over  zaken die betrekking hebben 

op uitvoering); 
• de raad meer richting laten aangeven en college meer ruimte geven om te besturen. 

 
Uitgangspunten 
Op basis van de geconstateerde knelpunten en kwetsbaarheden en de ambities van de raad zijn de 
volgende uitgangspunten voor het nieuwe vergaderstelsel geformuleerd:   

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

vergadervorm 
• efficiëntie: meer prioriteren (in agenderen en behandelsnelheid van dossiers) 
• dienstbaar aan de Gôolse ‘doeners-mentaliteit’: aan de slag gaan in plaats van eindeloos te 

blijven wikken, wegen en overwegen. 
 
Nieuw ontwerp 
 

 



Agendapunt: 04 
 
 
 
 
 
 
 

Zaaknummer  3 

Voor het nieuwe ontwerp is de zogenaamde BOB-structuur leidend: Beeldvorming, Oordeelsvorming 
en Besluitvorming. Daarbij gaat niet meer elk dossier door dezelfde "frietsnijder". Aan de hand van 
de aard van het dossier wordt bepaald wat nodig is bij de inrichting van besluitvormingsproces.  
Het streven is om de vergaderlast zeker niet groter te maken. In principe één  (vergader)avond elke 
twee weken, is vergelijkbaar met het huidige aantal vergaderingen. Omdat de gemeenteraad nu al  
op dinsdag vergadert (en er op deze avond ook al commissies zijn), wordt voorgesteld om deze 
avond aan te houden als vergaderavond. Het model moet volop ruimte geven voor het waarmaken 
van de ambities zoals het betrekken van de samenleving. Aan de hand van allerlei werkvormen 
binnen en buiten het gemeentehuis moet het contact met burgers onderhouden worden.  
De tijd voor besluitvorming is in het model  afgebakend. Er zijn geen hele avonden raadsvergadering. 
Dit moet er mede voor zorgen dat in de raadsvergadering niet de commissievergadering (of in het 
nieuwe model: de oordeelsvormende bijeenkomst) nog eens wordt overgedaan.  
In principe kan elke twee weken besluitvorming plaatsvinden. Daardoor is het mogelijk sneller 
besluiten te nemen en zo ook de doorlooptijd van besluitvorming af te stemmen op het dossier. 
 
Vanuit de raad moet via een "regiecommissie" goede sturing op de agenda's plaatsvinden. Het is 
voor deze werkwijze van belang dat de gemeenteraad in een zo vroeg mogelijk stadium weet welke 
zaken spelen. Ook moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Veel contact en gesprek met de 
samenleving kost ook veel tijd van de gemeenteraad. Tijd die niet aan andere dossiers kan worden 
besteed. De nieuwe werkwijze vraagt een goede afstemming van taken en rollen tussen raad, 
college, ambtelijke organisatie en bevolking. Wie doet wat? Wie is waar verantwoordelijk voor?  
 
De agenda's worden per cyclus van 6 weken bekeken. Daardoor weet iedereen waar hij aan toe is en 
kan men zich tijdig voorbereiden. Aan het slot van de vergaderavonden moet de regiecommissie wel 
de balans opmaken om de consequenties van de behandelingen van die avond voor de agenda van 
de vergadering 2 weken later te bespreken. 
 
 
Argumenten 
1.1  De nieuwe werkwijze lost knelpunten op en helpt ons onze ambities te bereiken 
De werkwijze dwingt tot het opstellen van een goede agenda met de samenleving. De gemeenteraad 
neemt weer de regie. Doordat onderwerpen niet meer in commissies worden besproken, maar in 
bijeenkomsten gericht op het specifieke onderwerp, kan het onderwerp integraal bekeken worden.  
Het raadswerk moet hierdoor ook "leuk" worden. De raad moet zich bezighouden met onderwerpen 
die ertoe doen. Doordat de raad vanaf het begin is betrokken bij onderwerpen, kan ook veel beter de 
richting worden bepaald, omdat de belangrijkste keuzes dan nog te maken zijn. Dit moet energie 
geven aan de raadsleden (en burgerleden). Naast dat de werkwijze niet meer vergaderavonden telt 
dan het huidige model, moet de werkwijze er ook toe leiden dat de raadsleden hierdoor minder 
werkdruk ervaren.  
In de verschillende werkvormen moeten dialoog met de samenleving en debat tussen de raadsleden 
centraal staan. Daarnaast biedt het model de mogelijkheid om de doorlooptijd van de besluitvorming 
aan te passen aan het dossier.  
De verandering van structuur betekent niet dat ook de cultuur (manier van werken) daarmee 
automatisch verandert. Het markeert wél de verandering en de structuur dwingt op een aantal 
punten om anders te gaan werken. 
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1.2 We maken het samen  
Bij de nieuwe werkwijze kiezen we er bewust voor om aan te sluiten bij "de Goirlese-doeners 
mentaliteit" . Dat betekent dat we geen gedetailleerde plannen vooraf uitwerken, maar dat we op 
basis van dit concept "gewoon" aan de slag gaan.  
In de projectaanpak wordt hier uitgebreid rekening mee gehouden. Er wordt veel geïnvesteerd in 
evaluatie en zo nodig bijstelling van de werkwijze. Er zal steeds overleg zijn met alle betrokkenen. Dat 
zijn allereerst de raadsleden, maar ook college, ambtenaren, medewerkers van de griffie en niet in 
de laatste plaats de inwoners en belanghebbenden waarmee de gemeenteraad in contact wil komen.  
Via de regiecommissie maar ook in ondersteunende projectstructuren (bijvoorbeeld de driehoek van 
burgemeester - griffier en secretaris waar de werkzaamheden van raad, college en organisatie 
worden afgestemd) zal de werkwijze worden gefinetuned. Deze  werkwijze vraagt lef en vertrouwen 
van alle betrokken partijen. Veel is nog onbekend en bij het experimenteren zal niet alles lukken. 
Maar gelet op het enthousiasme om samen ook echt te veranderen en de wijze waarop wij in Goirle 
samen dingen doen heeft dit grote kans van slagen. 
Doordat niet meer met commissies wordt gewerkt voldoet met name de verordening 
raadscommissies  2014 niet meer wanneer wij de nieuwe werkwijze invoeren. De nieuwe werkwijze 
wijkt ook op een aantal details af van het huidige Reglement van Orde (in ieder geval rond de 
werkwijze met de agendacommissie die regiecommissie gaat heten en het aanvangstijdstip van 
raadsvergaderingen). Voorgesteld wordt om de aanpassing ook niet op voorhand in beton te gieten - 
maar te bepalen dat we voor de nieuwe werkwijze voorlopig afwijken van het Reglement van Orde 
en de commissieverordening. Zo snel meer zicht is op de definitieve werkwijze wordt de raad nieuwe 
regelingen ter vaststelling aangeboden. 
 
1.3 Dit is het moment 
Zowel in de raad, als bij het college en de ambtelijke organisatie wordt gevoeld dat een beweging 
moet worden gemaakt om aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en 
wetgeving (o.a. decentralisaties en Omgevingswet). Ook vanuit de samenleving klinkt de roep om 
meer communicatie, beter luisteren, meer samenwerken. Dit was de belangrijkste uitkomst van de 
gesprekken van Het Gevoel van Riel en Goirle.  
De start van een nieuwe raad en college geeft de mogelijkheid om na de verkiezingen als bestuur van 
de gemeente Goirle een grote stap te maken. 
 
Kanttekeningen 
2.1 De nieuwe raad gaat over de eigen werkwijze 
Na de verkiezingen zal de nieuwe raad zeker iets willen vinden over de nieuwe werkwijze.  Het model 
geeft ruimte aan de nieuwe raad om het aan te passen naar de eigen praktijk. 
 
2.2 De verandering van de vergaderdag is voor sommige mensen lastig 
De verandering van vergaderdag is voor sommige mensen lastig. Niet iedereen is  om de week op 
dinsdag beschikbaar.  
 
2.3 Druk van de klok 
De aanpak betekent dat door de regiecommissie bij het opstellen van de agenda wordt bepaald 
hoeveel tijd er is voor een agendapunt. Omdat er op een avond meerdere bijeenkomsten gepland 
kunnen worden, kan dit in de praktijk betekenen dat een gesprek niet is afgerond.  
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Financiën 
De invoering van deze plannen hebben grote gevolgen voor de gevraagde capaciteit van de griffie en 
mogelijk ook voor de ambtelijke organisatie van de gemeente Goirle. De exacte gevolgen zijn nog 
niet in te schatten, onder andere vanwege de keuze om al doende zaken te gaan veranderen.  
Duidelijk is dat de invoering en uitvoering van de nieuwe vergaderwijze op veel punten inzet vraagt, 
bijvoorbeeld voor: 

• invoering en invulling van de nieuwe werkwijze (onder andere in Reglementen en 
handboeken); 

• communicatie; 
• vastleggen van de nieuwe werkwijze; 
• evaluatie en bijstelling, continu en een goede eindevaluatie; 
• training en ontwikkeling van voorzitters, deelnemers aan de vergaderingen; 
• ontwikkeling van een lange termijn agenda. 

 
Een overzicht van een inventarisatie van verschillende noodzakelijke activiteiten is bijgesloten. Op 
basis van gesprekken met deskundigen in de markt wordt de inschatting gemaakt dat de invoering 
van deze nieuwe werkwijze voor circa € 100.000,00 aan extra inzet zal vragen, waarvoor geen ruimte 
is binnen de ambtelijke capaciteit. De wijze waarop hierin wordt voorzien wordt nog onderzocht. 
Voorgesteld wordt om dit bedrag als projectkosten beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene 
Weerstandsreserve. In de in overleg met de nieuwe raad in te stellen projectorganisatie vindt 
regelmatig gesprek plaats over de noodzakelijke werkzaamheden. Ook wordt regelmatig 
verantwoording afgelegd over de uitgaven ten laste van dit budget.  
Naast capaciteit gaat de invoering van een nieuwe werkwijze ook andere investeringen vragen. Te 
denken valt aan bijvoorbeeld communicatiemateriaal, huur van vergaderruimtes buiten het 
gemeentehuis, technische voorzieningen (bijvoorbeeld voor vastleggen van vergaderingen 
buitenshuis) etc. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 25.000,00 waaruit deze kosten 
gedekt kunnen worden. 
Het gaat in dit voorstel nadrukkelijk om de kosten die gepaard gaan met de invoering van de nieuwe 
wijze van werken. Het beantwoorden van de vraag wat de gewijzigde werkwijze structureel vraagt 
aan capaciteit en budget voor activiteiten maakt onderdeel uit van de opdracht.  
 
Samenwerking 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Communicatie vormt een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project. Na goedkeuring 
door de raad wordt verder gewerkt aan het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan.  
 
Vervolg 
Na bespreking in de commissie Algemene Zaken wordt het voorstel doorgeleid naar de 
gemeenteraad van 13 maart. Ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden verder, om zo 
te zorgen dat we na 29 maart een zo goed mogelijke start kunnen maken met de nieuwe 
vergaderwijze. 
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Bijlagen 
- Samenvatting advies Gôolse democratie 
- Advies Gôolse democratie januari 2018 
- Overzicht activiteiten 

 
 
De agendacommissie, 
 
 
Mark van Stappershoef, voorzitter 
Berry van 't Westeinde, griffier   
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van de agendacommissie d.d. 5 februari 2018; 
 
gelet op het advies van de commissie Algemene Zaken van 20 februari 2018;  
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
 
1. Instemmen met het starten met de nieuwe werkwijze met ingang van 29 maart (nieuwe 

raadsperiode); 
2. ten behoeve van het experiment met de nieuwe werkwijze vooralsnog af te wijken van  het 

Reglement van Orde van de gemeenteraad en de verordening op de raadscommissies;  
3. een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de AWR voor 

ondersteuning van griffie en organisatie voor de invoering van deze verandering en hiervoor 
de begroting te wijzigen; 

4. het college opdracht te geven vanuit de eigen rol de invoering van deze nieuwe werkwijze te 
ondersteunen. 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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