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Evaluatie van de nieuwe 

werk- en vergaderwijze 
 

Gemeente Goirle 



Vandaag 



 Methodiek en structuur  

BOB-METHODIEK BEHOUDEN, STRUCTUUR AANPASSEN  

 

• Een minderheid binnen de raad is verklaard tegenstander van 

de nieuwe werkwijze.  

 

• De meerderheid binnen de raad staat achter de 

uitgangspunten van de B-O-B-methodiek en wil daaraan 

vasthouden, maar wel met (meer of minder ingrijpende) 

aanpassingen in de gekozen structuur.  



Doelen & ambities 

 
 Raad in positie: agenderend, sturend op 

besluitvormingsprocessen, richting & kaders 
 Vertegenwoordigen & verbinden voorop  
 Betrekken gemeenschap (Goolse democratie) 
 Meer flexibiliteit en vormvrijheid: dossier 

bepaalt de route   
 Efficienter: focus op de echt belangrijke zaken 
 Meer integraliteit  
 Meer dialoog en debat en minder vragen 

 



De bedoeling  

helemaal mee eens        helemaal mee oneens  



De bedoeling: enquête onder inwoners-bezoekers  



Optimaal benutten stelsel en de 
beeldvorming  

helemaal mee eens        helemaal mee oneens  



Optimaal benutten stelsel en de  
beeldvorming 

helemaal mee eens        helemaal mee oneens  



Oordeelsvorming: divers beeld in 2 opzichten  



Voldoende ruimte en 
mogelijkheden … 

helemaal mee eens        helemaal mee oneens  



Tijd, tijd, tijd …… 

helemaal mee eens        helemaal mee oneens  



Tijd, tijd, tijd …… 



Successleutels: samenspel  

helemaal mee eens        helemaal mee oneens  



Successleutels: samenspel  

helemaal mee eens        helemaal mee oneens  



Successleutels: agenderen, LTA en 
termijnplanning 



Raad als ‘procesarchitect’ 



En verder … raadswerkgroepen  

helemaal mee eens        helemaal mee oneens  



En verder … rolneming (richting 
geven en ruimte laten) 



En verder … veel werk voor de 
organisatie  



En verder … communicatie 

helemaal mee eens        helemaal mee oneens  



Enquête onder inwoners-bezoekers 



Enquête onder inwoners-bezoekers 



En daarnaast … 

 
 

 Voorzitters cruciaal 
 Toegang tot de agenda 
 Bereiken en ‘verleiden’ inwoners   
 Inspiratie over vormen en mogelijkheden 
 De stukken (alternatieven, scenario’s, 

startnotities) 
 Regiegroep (-de verbinding met het college -

fractievoorzittersoverleg)  
 Lange Termijn Agenda    

 
 



Inspiratie … Etten-Leur 



Inspiratie … Breda 



Inspiratie … Nijmegen 



week 1                week 2        week 3  week 4            week 5  



week 1                week 2        week 3  week 4            week 5  



week 1                week 2        week 3  week 4            week 5  



week 1        week 2        week 3        week 4        week 5        week 6

   

regiegroep 



 beeldvorming          oordeelsvorming                             besluitvorming 

week 1                         week 2           week 3            week 4   

BOB (volgtijdelijk) 
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BOB (volgtijdelijk plus hamerraden) 
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Oplegger of memo  



Oplegger of memo  


