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Agenda 

• Terugblik en ontwikkelingen 

• Voorstel nieuwe vergaderstructuur 

• Voorstel rol/positie (taken) regiegroep 

• Richting geven overige onderwerpen 
(voorstel) 

• Besluitvorming en tijdpad 
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BOT-overleg 11 februari 

• Uitgangspunten en voorstellen besproken voor: 

– Nieuwe vergaderstructuur 

– Rol en positie regiegroep 

• Geen overeenstemming in de vergadering 

• Afgesproken: 

– <19/2 reacties uit de fracties 

– Volgende overleg regiegroep o.b.v. uitkomsten tot 
voorstel voor raad komen 

– Volgende BOT overige punten richting geven 
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Partij A1 A2 B1 B2 C D E 

SP 2 1 

PAG 2 1 

D66 2 1 

LRG 1 2 

AP 2 1 

VVD 2 1 

CDA 1 2 

PvdA 1 2 

1e voorkeur 3 4 1 

2e voorkeur 4 2 2 

Totaal genoemd 7 2 4 3 

Voorkeuren partijen (1)  
naar fracties 
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Partij A1 A2 B1 B2 C D E 

SP 2 

PAG 3 

D66 2 

LRG 4 

AP 1 

VVD 3 

CDA 3 

PvdA 1 

Totaal 8 8 3 

Voorkeuren partijen (2)  
naar zetelaantal 
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Partij A1 A2 B1 B2 C D E 

SP 10 20 

PAG 15 30 

D66 10 20 

LRG 40 20 

AP 5 10 

VVD 15 30 

CDA 30 15 

PvdA 10 5 

Gewogen voorkeur 120 30 80 55 

Voorkeuren partijen (3)  
gewogen voorkeuren 

25 maart 2019 



Model B1 

25 maart 2019 

Model B1   
Aantal vergadercycli per jaar 7 
Minimale OB-doorlooptijd 7 
Gelegenheid voor (fractie)overleg ++ 
Frequentie (hamer)raadsvergadering 3 weken 
Contactmomenten agendacommissie 2 of 4 weken 
In te passen in huidige vergaderschema Nee 
Administratieve druk griffie  - 



Voorstel vervolgtraject structuur 

25 maart 2019 

• Keuze regiegroep te bepalen op B1 

• Voorleggen aan gemeenteraad 

• Uitwerken nieuwe vergaderstructuur 

– Nieuwe jaarplanning en data 

– Nieuw aanleverschema’s e.d.  

– RIS opnieuw inrichten 

• Ingangsdatum structuur: na zomerreces (19/8) 



Regiegroep 
Agenda- en andere functies 

25 maart 2019 

• Gedane voorstel waarop reactie gevraagd werd*: 

– Splitsen van de taken van de regiegroep in: 

• Regiegroep 2.0 met alleen agendatechnische taken, 
bestaande uit bijvoorbeeld 3 raadsleden, griffier en plv. 
voorzitter. College is vertegenwoordigd*. 

• Werkgroep bestuurlijke vernieuwing zoals huidige BOT-
regiegroep. Raadsleden van alle fracties, griffier, 
vertegenwoordiging college en gemeentesecretaris. 
Burgemeester als voorzitter*. 

• Periodiek fractievoorzittersoverleg 

 
* = nieuwe toevoeging 



Regiegroep 
Agenda- en andere functies 

25 maart 2019 

Partij oordeel 

SP Akkoord 

PAG Akkoord* 

D66 Akkoord 

LRG Akkoord* 

AP Akkoord* 

VVD ? 

CDA Akkoord 

PvdA Akkoord* 



Voorstel vervolgtraject taakverdeling 

25 maart 2019 

• Regiegroep stemt in met voorstel 

• Voorleggen aan gemeenteraad 

• Uitwerken nieuwe taakverdeling 

– Nieuwe jaarplanning en data 

– Voorzien in bezetting 

• Ingangsdatum taakverdeling: z.s.m. na 
raadsbesluit 



Overige ontwikkelpunten 
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• Gebaseerd op uitkomsten gesprekken Jasper 
Loots en bijeenkomst 26 januari: 

– Ruimte voor inwoners en belanghebbenden 

– Samenspel in het gemeentehuis  
(Raad-college-organisatie) 

– Efficiënt werken en vergaderen 

– En ook dit nog…. 



o Toegang tot agenda => hoe gaan we 

dat organiseren 

o Meer ruimte voor inspraak + 

verwachtingenmanagement 

o Laagdrempelig+vindbaarheid (bijv. 

website directe toegang tot raad => 

vragen/agendapunten) 

o Goede communicatie 

o Input voorjaarsnota 

o Structuur punt 1 geeft meer 

mogelijkheden om inwoners te 

betrekken / diepgang 

o Relatie met uitvoeringsagenda 

o Werkbezoeken parallel aan BOB 

o Instrumenten uitwerken (meer 

inspraak) vanuit gezamenlijk belang 

Inbreng vanuit de  

samenleving 

Manier van vergaderen 

Naar samenleving toe… 

o Meer buiten spelen 

o Belanghebbenden actief benaderen 

o Goede communicatie 

o Meer actief benaderen 

o Partijen moeten zelf aan de slag om 

info op te halen wat leeft/speelt 

o Daarna afspraken mbt onderwerp 

inbrengen via regiegroep / 

beeldvormende bijeenkomst 

o Beeldvormend => meer op locatie 

(wel met structuur), zaken ophalen 

o Toegang tot agenda => hoe gaan we dat 

organiseren 

o Meer ruimte voor inspraak 

o Input voorjaarsnota 

o Werkbezoeken parallel aan BOB 

o Instrumenten uitwerken (meer inspraak) 

vanuit gezamenlijk belang 
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Ruimte voor inwoners 

en belanghebbenden 

Ruimte voor inwoners en belanghebbenden 
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Opstellen lange termijn 

agenda 
o Meer tijd voor regiegroep 

o Regiegroep scharnier tussen 

raad + college 

o Rol regiegroep vastleggen 

Focus op lange termijn 

o Input organiseren uit ambtelijke 

organisatie 

o Afspraken maken over contact 
en afstemming 

o Ondersteuning MT-leden 
mogelijk maken om meer 
duidelijkheid te krijgen 

Rolduidelijkheid 

o Uitvoerend beleid, wie doet wat? 

o Going concern werkzaamheden 

Begeleiding BOB evalueren 

en monitoren 

o Technische vragen zoveel 

mogelijk aan de voorkant 

o Regiegroepleden beter 

voorbereid naar vergadering 

o Regiegroep: Op tijd aanleveren 

stukken & dossierkennis 

Ambtelijke organisatie 
College 

Regiegroep 

Gemeenteraad 

Samenspel in het gemeentehuis 

Ambtelijke betrokkenheid 

Manier van vergaderen 

Samenspel in het gemeentehuis 
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Efficiënt werken en vergaderen 

o Differentiatie gebruikte methodieken 

o Input ophalen vanuit eigen rol 

raadsleden 

o Sturen op tijd / beperken herhalingen 

o Technische vragen schriftelijk 

o Tijd bewaken /iedereen voldoende aan bod 

o Samenvatten door de voorzitter 
o Verwoorden van de toezeggingen 

o Voorzitters sturen op inhoud 

o Spelregels afstemmen met de raad 

o Geen extra tijd nemen voor niets-
toevoegende-rondjes 

o Geen college aan tafel bij oordeelsvorming 

 Wel als escape 

 AdL: College wél aan tafel 

Betrekken samenleving 

o O.b.v. behoefte / toegevoegde 

waarde 

o Technisch 

o Geen besluitvorming 

o Voor majeure thema's 

o Terugkoppeling aan de raad 

o Snelheid 

o HG: liever niet. Alleen in heel 

speciale gevallen en snel weer 

opheffen 

Manier van vergaderen 

Werkgroepen 

Efficiënt werken en vergaderen 
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o Doel vergaderingen kan 

duidelijker 

o Snelheid besluitvorming: ,moet 

je er nog een mening over 

geven of stem je gewoon in (of 

niet)? 

o Training efficiënter vergaderen 

o Gedragscodes 

Sociaal Manier van vergaderen 

o Regiegroep stuurt! 

o Meer mandaat College 

o "opleiding" nieuwe raadsleden 

o Informeel samenzijn 

Rolduidelijkheid 

En ook dit nog…. 



Ambities Gôolse democratie 

o Verankeren dialoog met de 

samenleving 

o Komen tot 

samenlevingsagenda met 

inwoners 

o Meer ruimte voor meepraten 

en meebeslissen 

o Meer draagvlak voor en 

hogere kwaliteit van besluiten 

o Meer praten over zaken die er 

écht toe doen 

o Raad meer richting laten 

aangeven en college meer 

ruimte om te besturen. 

Maar ook…  
de ambities van de Gôolse democratie 



Onderlinge omgang in de raad 

o Respect 

o Verlies kunnen incasseren / niet altijd je 

gelijk willen halen 

o Successen samen kunnen vieren 

o Vergaderhygiene 

o Ruimte geven aan elkaar 

o Inclusie: Ieders mening telt 

o Eerlijkheid / oprechtheid 

o Deiliberatie 

o Resultaatgerichtheid 

o Inhoud en relatie scheiden 

o Kunnen geven en nemen 

Omgang met het college  

o Respect 

o Transparantie 

o Zeggenschap 

o Checks & Balances 

o Deskundigheid delen 

o Vertrouwen 

o Samen besturen: werken aan 

gezamenlijk belang vanuit de eigen rol 

o Samen succes boeken 

o Luisteren naar elkaar 

o Openheid 

Waarden van de gemeenteraad  

Omgang met inwoners  

o Respect 

o Transparantie 

o Deliberatie 

o Tempo 

o Voorspelbaarheid 

o Vertrouwen 

o Deskundigheid op inhoud en proces 

o Realisme 

o Zeggenschap 

o Verbinding 

o Open staan voor de mening van de 

burger 

o Inclusie 

o Juist informeren 

o Goede communicatie 

o Consistentie 

o visie 

25 maart 2019 

En…  
De waarden uit het collectief leren proces 



25 maart 2019 

 

Efficiënt werken en vergaderen 

o Differentiatie gebruikte 

methodieken 

o Sturen op tijd / beperken 
herhalingen 

o Technische vragen schriftelijk 
o Tijd bewaken /iedereen voldoende 

aan bod 
o Samenvatten door de voorzitter 
o Verwoorden van de toezeggingen 
o Voorzitters sturen op inhoud 
o Spelregels afstemmen met de raad 
o Geen extra tijd nemen voor niets-

toevoegende-rondjes 
o Geen college aan tafel bij 

oordeelsvorming 
o O.b.v. behoefte / toegevoegde 

waarde 

o Technisch 

o Geen besluitvorming 

o Voor majeure thema's 

o Terugkoppeling aan de raad 

o Snelheid 

o HG: liever niet. Alleen in heel 

speciale gevallen en snel weer 

opheffen 

Vergaderwijze 

Werkgroepen 

Gemeenteraad 

College 

Regiegroep 

Ambtelijke 

organisatie 

o Technische vragen zoveel mogelijk 

aan de voorkant 

o Regiegroepleden beter voorbereid 

naar vergadering 

o Regiegroep: Op tijd aanleveren 

stukken & dossierkennis 

o Begeleiding BOB evalueren en 

monitoren 

o Input organiseren uit ambtelijke 

organisatie 

o Afspraken maken over contact en 
afstemming 

o Ondersteuning MT-leden mogelijk 
maken om meer duidelijkheid te 
krijgen 

Ambtelijke betrokkenheid 

o Meer tijd voor regiegroep 

o Regiegroep scharnier tussen raad + 

college 

o Rol regiegroep vastleggen 

Focus op lange termijn 

Rolduidelijkheid 

o Uitvoerend beleid, wie doet wat? 

o Going concern werkzaamheden 

Opstellen lange termijn agenda 

Ruimte voor inwoners 

en belanghebbenden 

o Toegang tot agenda => hoe gaan 

we dat organiseren 

o Meer ruimte voor inspraak + 

verwachtingenmanagement 

o Laagdrempelig+vindbaarheid (bijv. 

website directe toegang tot raad => 

vragen/agendapunten) 

o Goede communicatie 

o Input voorjaarsnota 

o Structuur punt 1 geeft meer 

mogelijkheden om inwoners te 

betrekken / diepgang 

o Relatie met uitvoeringsagenda 

o Werkbezoeken parallel aan BOB 

o Instrumenten uitwerken (meer 

inspraak) vanuit gezamenlijk belang 

Inbreng vanuit de samenleving 

o Toegang tot agenda => hoe gaan we 

dat organiseren 

o Meer ruimte voor inspraak 

o Input voorjaarsnota 

o Werkbezoeken parallel aan BOB 

o Instrumenten uitwerken (meer 

inspraak) vanuit gezamenlijk belang 

Naar samenleving toe… 

o Meer buiten spelen 

o Belanghebbenden actief benaderen 

o Goede communicatie 

o Meer actief benaderen 

o Partijen moeten zelf aan de slag om 

info op te halen wat leeft/speelt 

o Daarna afspraken mbt onderwerp 

inbrengen via regiegroep / 

beeldvormende bijeenkomst 

o Beeldvormend => meer op locatie 

(wel met structuur), zaken ophalen 

o Doel vergaderingen kan duidelijker 

o Snelheid besluitvorming: Snelheid 

besluitvorming: moet je er nog een 

mening over geven of stem je 

gewoon in (of niet)? 

o Training efficiënter vergaderen 

o Gedragscodes 

Sociaal 

o Regiegroep stuurt! 

o Meer mandaat College 

o   

o "opleiding" nieuwe raadsleden 

  

o Informeel samenzijn 

  

o Verankeren dialoog met de 

samenleving 
o Komen tot samenlevingsagenda 

met inwoners 
o Meer ruimte voor meepraten en 

meebeslissen 
o Meer draagvlak voor en hogere 

kwaliteit van besluiten 
o Meer praten over zaken die er écht 

toe doen 
o Raad meer richting laten aangeven 

o Respect 

o Transparantie 

o Zeggenschap 

o Checks & Balances 

o Deskundigheid delen 

o Vertrouwen 

o Samen besturen: werken aan 

gezamenlijk belang vanuit de eigen rol 

o Samen succes boeken 

o Luisteren naar elkaar 

o Openheid 

o Respect 

o Transparantie 

o Deliberatie 

o Tempo 

o Voorspelbaarheid 

o Vertrouwen 

o Deskundigheid op inhoud en proces 

o Realisme 

o Zeggenschap 

o Verbinding 

o Open staan voor de mening van de 

burger 

o Inclusie 

o Juist informeren 

o Goede communicatie 

o Consistentie 

o visie 

o Respect 

o Verlies kunnen incasseren / niet altijd je 

gelijk willen halen 

o Successen samen kunnen vieren 

o Vergaderhygiene 

o Ruimte geven aan elkaar 

o Inclusie: Ieders mening telt 

o Eerlijkheid / oprechtheid 

o Deiliberatie 

o Resultaatgerichtheid 

o Inhoud en relatie scheiden 

o Kunnen geven en nemen 

Ambities Gôolse democratie 

  Waarden: 

Omgang met het college Waarden: 

Onderlinge omgang in de raad 

Waarden: 

Omgang met inwoners 

o Input ophalen vanuit eigen rol 

raadsleden 



Terug naar voorstel taakverdeling 

25 maart 2019 

• Splitsen van de taken van de regiegroep in: 
– Regiegroep 2.0 met alleen agendatechnische 

taken, bestaande uit bijvoorbeeld 3 raadsleden, 
griffier en plv. voorzitter. College is 
vertegenwoordigd*. 

– Werkgroep bestuurlijke vernieuwing zoals huidige 
BOT-regiegroep. Raadsleden van alle fracties, 
griffier, vertegenwoordiging college en 
gemeentesecretaris. Burgemeester als voorzitter*. 

– Periodiek fractievoorzittersoverleg 



Kortom 
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• Er is al veel  
– Bedacht 

– Opgeschreven 

– Richting gegeven 

– Gedaan ! 

– … 

• Vraag is welke prioriteiten wil de raad stellen? 
Waar willen jullie werk van maken? 

• En wat gaan we daarvoor doen? 



Voorstel 2 
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• Stoppen met genereren van (nieuwe) input 
• Ombouw structuur naar optie B1 
• Taken regiegroep herverdelen 
• Thema ‘ruimte voor inwoners en belanghebbenden’ 

uitwerken in het collectief leren traject (Wagenaar Hoes) 
• Thema’s ‘Efficiënt werken en vergaderen’ en ‘Samenspel 

in het gemeentehuis’ uitwerken in werkgroep bestuurlijke 
vernieuwing 

• Aansluiting zoeken bij organisatie-ontwikkelingsproces 
• Bovenstaande voorleggen aan de gemeenteraad 
• Aandacht besteden in de media 

 


