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Programma vanavond

• Even opfrissen

– Wat hebben we gedaan

– waar zijn we gebleven….

• Bespreken of er ruimte voor verbetering is

• Hoe pakken we dat aan

• Vervolgafspraken



 

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 



Tot nu toe

• Raadsconferentie 2019: verbeterpunten
➢Vergadersystematiek aangepast

➢Mindmap v.d. raad
• WBV heeft Prioriteiten gesteld

• Conclusie: eerst weten wat je agenda is
– Opstellen lange termijn agenda

• Raadsconferentie 2020: lange termijn planning
➢Tot einde raadsperiode

➢Daarna operationalisatie in WBV

➢Corona…. = vertraging



Wat is er bereikt ?

• Wijziging vergaderstructuur
• Traject begroting (2 jaar achter elkaar vormen 

geprobeerd) 
• Burgerpanel
• traject omgevingswet (met inwoners)
• Werkgroep zicht en grip op sociaal domein
• werkbezoeken in vergaderschema
• Communicatieplan vanuit raadsperspectief
• verbeteren website gemeenteraad
• Initiatieven uit de WBV (informatiemarkt…)
• …



Laatste ontwikkelingen
Bestuurlijke vernieuwing

• September 2020: Samenspel in de organisatie
– WBV: Samenspel loopt eigenlijk wel goed, geen 

verbeterpunt (meer)

• O.b.v. verkregen voorinformatie Alinda van 
Bruggen, nabespreking en ‘voorvalletjes’
– Overleg petit comité: 

• Vraagtekens bij die conclusie
– Het loopt toch niet allemaal op rolletjes

– Zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden wel duidelijk?

– Te veel wrijving, verwarring en incidenten

– Te lief voor elkaar geweest?



Waar ontstond wrijving?
(Zonder (politiek) oordeel daarover)

• Bakertand

• Leyvennen

• Cultuurnota

• Werkgroep OS

• Werkgroep zicht en grip 
sociaal domein

• Organisatieontwikkeling

• Zicht op planning

• Voorjaarsnota 

• Opzet/inhoud 
raadsvoorstellen

• Visie sociaal domein

• ……



Waar ligt de rol van de raad?

Plan
Plannen

Do
Doen

Check
Controleren

Act
Actualiseren

Gemeenteraad

College

Raadsambitie:
Rolduidelijkheid



Ter overdenking

• Stelt de raad steeds heldere kaders
– Vraagt college daar altijd om bij de raad?

• Neemt raad/college/organisatie die kaders steeds als 
uitgangspunt?

• Meer betrekken samenleving
– Wie doet wat, wanneer? Is dat helder?

• Waarom voelt raad zich regelmatig verrast?
• Zit iedereen altijd op de goede stoel?

– Jagen jullie elkaar er ook vanaf?

• Samenspel = Heldere afspraken met elkaar
– Zo doen we dè in Gool



Intussen gezette stappen

• N.a.v. overleg petit comité

– Draagvlak gesondeerd bij college en organisatie

– Inzet quickscan lokale democratie?

• Contact met College en organisatie over 
samenspel

– College heeft behoefte aan gesprek

– Organisatie heeft behoefte aan duidelijkheid

• Kan nu goed meegenomen worden organisatieontwikkeling

– Quickscan lokale democratie is te omvangrijk



En nu….

• Goirle is bestuurlijk niet ziek (!)
– Maar kan het samenspel beter?

• Wat is daar voor nodig?

• Hoe pakken we dat aan?

• Welk gemeenschappelijk resultaat kunnen we 
behalen in de raadsconferentie 2021?
– Proceshandboek?

– Bestuursopdracht?

– Startnotitie?



Voorstel

• Uitvoeren digitale enquête over tevredenheid over het 
samenspel

• Enquête uitzetten onder:
– Raads- en burgerleden
– Collegeleden
– Gemeentesecretaris / MT-leden
– Beleidsmedewerkers

• Uitkomsten geven beeld + verbeterpunten
• Rapportage is gemeenschappelijk vertrekpunt
• Aanpak = onderwerp voor raadsconferentie 2021
• Overdracht aanpak naar nieuwe raad en college



Inhoud

• Over welke aspecten van het samenspel moet 
de enquête gaan?

– Informatieverstrekking

– Opzet beleidsprocessen

– Taken, rollen en verantwoordelijkheden

– ….
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