
WEST BETUWE

VERGADERT!
Laatste afwegingen 

bij de vergaderstructuur



Afspraken vooraf

• Vanavond definitieve vergaderstructuur 

• Voor gemeente van 50.000 inwoners

• Voor nieuwe raad West Betuwe



Een gemeente van 50.000

•90 à 120 onderwerpen per jaar te 

behandelen

•10 vergadercycli per jaar

•gemiddeld 10 onderwerpen per cyclus

•varierend van 4 (rustigste maand) 

à 16 onderwerpen (drukste maand)



Specifiek West Betuwe

•10 fracties

•Herindeling:

- extra onderwerpen aan harmonisatie

- 1e en 2e kwartaal is prio bouwen aan 

fundament



Uit uw afsprakenlijst 2 juli

• Week 1 : Raadsspreekuur

• Informatie en ontmoeting 

• Week 2: Beraad en advies.

• Week 3: Gebiedsgericht ontmoeten.

• Week 4: Vervolgdebat en besluitvorming.

• Dinsdagen, en aanvang: 20.00 uur



Inzoomen

• Week 2 beraad + advies (voorronden die raad 

voorbereiden)

• Week 4 Raad

Neem in gedachten een drukke 

maand met 12 onderwerpen als 

uitgangspunt.

Voor een onderwerp is gemiddeld 

een half uur nodig. Eén persoon per 

fractie aan tafel.



Bij één, twee of drie parallel op avond
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Voorbeeld agenda

Vergaderruimte

“Hard”

Vergaderruimte 

“Zacht”

Vergaderruimte 

“Algemeen”

20.00 uur Onderwerp H1 20.00 uur Onderwerp Z1 20.00 uur Onderwerp A1 

Onderwerp H2 Onderwerp Z2 Onderwerp A2

21.00-21.15 Pauze 21.00-21.15 Pauze 21.00-21.15 Pauze

Onderwerp H3 Onderwerp Z3 Onderwerp A3

Onderwerp H4 Onderwerp Z4 OnderwerpA4

+/- 22.15/22.30 Einde +/- 22.15/22.30 Einde +/- 22.15/22.30 Einde



Optie van max 3 parallel opnemen?

Bij 2 parallel eindigt zo’n avond logischerwijs veel later

(En bij 1 parallel onwenselijk laat)

Om te late eindtijd te voorkomen en/of teveel druk op te 
snel vergaderen (en kwaliteit vergaderen omlaag), is het 
verstandig om mogelijkheid 3 parallel op te nemen.

Met wél afspraak; altijd streven naar zo min mogelijk 
parallel

Dus als aantal onderwerpen het toelaat dan liever 2 dan 3, 
en liever 1 dan 2 parallel.



Om vergaderstructuur compleet maken:

•Parallel: zo min mogelijk, maar indien     

noodzaak dan max 3

•Burgerleden: max 2 of max 3 

per fractie?



Verfijningen
• Inspreken

- In alle voorronden mogelijk. Bij “ontmoeten” is het zelfs meespreken

- Max 5 min p.p.. Totaaltijd insprekers 15 min (evenredig te verdelen over insprkers bij meer dan 3 
insprekers)

• In Raad

- “vragenuur/vragenkwartier”  (dwz géén rondvraag)

- géén inspreken (inspreken is in voorronden)

- bespreekstukken (zodra fractie motie/amendement in voorronde aankondigt)

- besluitstukken (zodra fractie geen motie/amendement, maar wel stemverklaring aankondigt)

- hamerstukken (als geen van bovenstaande is)

• In jaarvergaderschema rekening houden met bijzondere raden als kadernota, 
begroting en evt GR-Raad

• Voor de zomer focus op kennismaken en ontmoeten met hele gemeente (door 4 
tours en 2 kennismakingsavonden). Na de zomer regulier gebiedsgericht.



Handige docs erbij

•Jaarvergaderschema
(in concept ter vergadering beschikbaar zodat vergaderstructuur meer 

praktisch gaat leven)

• Inwerk-/introductie-/kennismakings-

programma nieuwe raad
(in concept ter vergadering beschikbaar, en deze zal zsm aan de 10 eerste 

mensen op de lijsten van de 10 West Betuwse partijen gemaild worden. Dit 

zodat aanstaande nieuwe West Betuwse politici alvast data kunnen vrijhouden)



Vergaderschema 2019

Vergadering Dag Tijd Vergader-

locatie

Jan Feb Maart April Mei Juni Juli/

Aug

Sept Okt Nov Dec

Agendacommissie/Presidium maandag 20.00 uur Cie kamer 3 Di 8

Ma 21

18 18 Di 23 20 19/08 16 21 18

Raadsspreekuur dinsdag 20.00 uur Op locatie/

Raadzaal

29/01 5 2 7 4 - 3 1 5 Do 

28/11

Informatie en ontmoeting/ 

Beeldvorming

dinsdag 20.30 uur Op locatie/

Raadzaal

29/01 5 2 7 4 - 3 1 5 Do 

28/11

Beraad en advies/

Oordeelsvorming

dinsdag 20.00 uur Raadzaal 5 12 9 14 11 - 10 8 12 3

Gebiedsgericht ontmoeten/

Kennismaken met West Betuwe/

Raad on tour

Dinsdag

Dinsdag 

Zaterdag

20.00 uur

20.00 uur

09.00 uur

Op locatie/

Raadzaal

Za 12

Za 19

Za 2

Za 9

19 16

17 15 19 10

Gemeenteraad/Besluitvorming dinsdag 20.00 uur Raadzaal 2

15

19 26 23 28 25

(Do 13)

- 24 22 26 17

Kadernota/ Begrotingsraad donderdag 20.00 uur Raadzaal - - - - - 2/07 - Do 7 -

[1] VNG-jaarcongres 4 en 5 juni, Barneveld?
[2] P&C cyclus verbonden partijen
[3] Kadernota
[4] Begrotingsraad



Bijeenkomst Voor wie? Opmerkingen
openbaar of 

besloten

Data

20-09 20.00 uur besloten bijeenkomst

ciekmr 3

Politieke leiders (dwz 

lijsttrekkers)

A- uitleg gewoonte en alle mogelijkheden rond 

producten en onderhandelingsprocessen na verkiezing. 

Politieke leiders zijn vrij om "secondanten" mee te 

nemen (zie noot 1) Politieke leiders bepalen dit.

B- Klankbord griffier mbt alle nog noodzakelijke 

werkzaamheden starten West Betuwe

(eindtijd 22.00 uur)

besloten

13-11 19.30-20.00 Korte besloten bijeenkomst Politieke leiders Moment om snel nog bij elkaar te zijn als zich 

onvoorziene problemen voor doen. En/of vervolg op 

vorige bijeenkomst.

. Politieke leiders zijn vrij om hun "secondanten" mee te 

nemen. Politieke leiders bepalen dit. (Eindtijd 20.00)

besloten

21-11 22.00 uur voorlopige uitslagen in gemeentehuis iedereen inloop vanaf 21.30. eindtijd 24.00 uur. Eerste uitslagen 

rond 22.15 verwacht.

openbaar

22-11 16.00 uur besloten bijeenkomst Politieke leiders politiek leider grootste fractie is verantwoordelijk voor 

inhoud (moment voor visie/voorstel evt 

onderhandelingsproces)

Besloten

En evt vertrouwelijk

Noot 1 Data vertrouwelijk Lijsttrekkers, griffier op bezoek CdK Alléén lijsttrekkers en griffier Lijsttrekkers hou rekening dat u 2  keer op een door 

hem aangegeven datum naar CdK moet ivm wrnd 

burgemeester. En dan ook een datum komt voor een 

onderling West Betuws gesprek om dat voor te 

bereiden.

Vertrouwelijk en 

besloten

27-11? 20.00 uur Uitleg RIS en bijbehorende app Raads- en burgerleden Gemeente-oplossing geeft uitleg over het 

raadsinfosysteem en de app

besloten

28-11 19.30 uur uitleg aan startende (dwz nog-niet-

ervaren raadsleden)

startende raadsleden Uitleg hoe werkt de raad, raadsinstrumenten, 

vergaderstructuur, tips etc

(eindtijd 22.30 uur)

besloten

28-11  21.00 uur uitleg aan ervaren raadsleden (in 

combinatie met eerdere aanvang van 

startende raadsleden zijn dan dus alle 

raadsleden er)

ervaren raadsleden Uitleg finessen vergadersysteem

(eindtijd 22.30)

besloten



29-11 19.30 uur “Veegbijeenkomst" voor raadsleden 

die dag ervoor niet kunnen.

raadsleden die op 28-11 

verhinderd zijn

Uitleg hoe werkt de raad, raadsinstrumenten, 

vergaderstructuur, tips etc

(eindtijd 22.30 uur)

besloten

04-12 19.30 uur uitleg raadsmodel, instrumenten etc kandidaat burgerleden en paar 

kandidaat raadsleden

partijen kunnen hun kandidaat-burgerleden naar 

bijeenkomst sturen en een enkel extra lid die wellicht 

doorschuift naar burgerlid (als ze wellicht door dat hun partij 

evt wethouder levert wethouder doorschuiven)

besloten

11-12 20.00 uur

(zie noot 2)

training vergadertechnieken raads- en burgerleden training is met  raads- en burgerleden die narverwachting op 

2 januari benoemd worden. (zie noot 2)

besloten

19-12 20.00 uur

(zie noot 2)

bijeenkomst integriteit raadsleden & burgerleden Bijeenkomst met uitleg, praktijk-casussen etc over integriteit besloten

02-01 20.00 uur 1e raadsvergadering Raads- & collegeleden Oa Installatie wrnd burgemeester

en raadsleden, griffier,plv-griffie en (

wellicht) al benoeming wethouders

En vaststellen verordeningen die noodzaak zijn om raad te 

laten draaien.

En benoemingenraadsfuncties nav die verordeningen (bijv 

leden werkgeverscie, wrnd raadsvz, presidiumleden etc)

openbaar

8-01 20.00 uur eerste presidium presidiumleden onervaren leden krijgen in dagen vooraf individueel uitleg 

van griffier(presidium op maandagen voor hele cyclus PAWs 

daarna)

(noot: zie opm PAW 15/1. En kan zijn dat eerder extra 

presidium nodig is)

openbaar

09-01-04 19.30 uur uitleg raadsmodel, 

raadsinstrumenten,etc aan 

nagekomen raads- en burgerleden

nagekomen nieuwe burger- en 

raadsleden (ivm doorschuif als 

wethouders op 02-01 

benoemd)

uitleg voor raads- en burgerleden die niet op 28/11,29/11 of 

4/12 zijn geweest

besloten

Za 12-01-2019 

09.00-13.00

(PM startlokatie)

Raad on tour (1e deel W-Betuwe) Raadsleden en burgerleden 

(Collegeleden ook welkom)

Als kennismaking met het hele gebied van West Betuwe (en 

elkaar) gaat de raad (ook collegeleden welkom!) touren en 

op bezoek bij een (kwart) deel van West Betuwe. De eerste 

keer inclusief lunch om onderling ook kennis te maken

Openbaar 

(busplaatsen besloten) 

15-01 20.00 2e RAADsvergadering Benoeming burgerleden en voorrondevoorzitters. En indien 

in eerste raad nog niet gereed ook wethouders en 

collegeprogram.

Verordening AC en benoemen leden AC.

openbaar



?-01  wsl datum na 15/01, 

maar vóór 29/01. aanvang 

20.00 uur

(zie noot 2)

training voorzitten voorrondevoorzitters + 

presidiumvoorzitter

+ wrnd raadsvz en raadsvz

Training voor alle (zowel onervaren als ervaren) voorzitters

(zie noot 2)

besloten

Za 19-01-2019

09.00-12.00

(PM startlokatie)

Raad on tour (2e deel W-Betuwe) Raadsleden en burgerleden 

(Collegeleden ook welkom)

Als kennismaking met het hele gebied van West Betuwe (en 

elkaar) gaat de raad (ook collegeleden welkom!) touren en op 

bezoek bij een (kwart) deel van West Betuwe

Openbaar 

(busplaatsen besloten)

Za 02-02-2019

09.00-12.00

(PM startlokatie)

Raad on tour (3e deel W-Betuwe) Raadsleden en burgerleden 

(Collegeleden ook welkom)

Als kennismaking met het hele gebied van West Betuwe (en 

elkaar) gaat de raad (ook collegeleden welkom!) touren en op 

bezoek bij een (kwart) deel van West Betuwe

Openbaar 

(busplaatsen besloten)

29-01 20.00 PAW: : wsl raadspreekuur en 

beeldvorming/informatie (Cyclus februari 

ivm eind feb vakantie) 

NOOT: ALLE POLITIEKE AVONDEN WEST BETUWE (PAW) 

worden pas definitief na vergaderstructuur en 

jaarvergaderschema nav jaarvergaderschema

openbaar

5-02 20.00 PAW: wsl opinieren besluitvormen openbaar

Za 09-02-2019

09.00-12.00

(PM startlokatie)

Raad on tour (4e deel W-Betuwe) Als kennismaking met het hele gebied van West Betuwe (en 

elkaar) gaat de raad (ook collegeleden welkom!) touren en op 

bezoek bij een (kwart) deel van West Betuwe

Openbaar 

(busplaatsen besloten)

19-03 18.00 uur

(PM locatie?)

kennismakingsavond raad + 

wijk/dorpsraden

raads & burgerleden, wijk- en 

dorpsraden

18.00-21.00 inclusief buffet kennismaking tussen alle wijk- en 

dorpsraden (presenteren zich achter marktkraampjes in hal of 

andere lokatie) , en raads- burgerleden

besloten

16-04 20.00 Kennismakingsavond GRs en 

organisaties

raads- en burgerleden Alle GRs en andere organisaties die dat wensen kunnen zich 

presenteren (wellicht zelfde vorm als wijk en 

dorpsraadbijeenkomst)

openbaar

?-04 20.00 uur training P&C-cyclus raads- en burgerleden training is zéér relevant en actueel ivm aanstaande 

kadernotaraad

besloten

?-0518.00 Kennismaken ambt.org raads- en burgerleden 18.00-21.00 inclusief buffet kennismaking tussen ambtenaren 

(afdelingen presenteren zich achter marktkraampjes in hal of 

andere lokatie) , en raads- burgerleden

besloten 

?-04/05/06 Uitleg RO/BP raads- en burgerleden Na de enorme drukte van het eerste kwartaal, zal in 2e kwartaal 

nog een 3tal uitlegavonden gegeven worden

besloten

?-04/05/06 Uitleg SociaalDomein raads- en burgerleden Na de enorme drukte van het eerste kwartaal, zal in 2e kwartaal 

nog een 3tal uitlegavonden gegeven worden

besloten

?-04/05/06 Uitleg GR raads- en burgerleden Na de enorme drukte van het eerste kwartaal, zal in 2e kwartaal 

nog een 3tal uitlegavonden gegeven worden

besloten



Zorgpunten (voor evaluatie in 2019)

• Presidium:

- (te?) hoog aantal presidiumleden?

- wordt het politiek ipv agendatechnisch?
(Daarom bijv voor zomer 2019 evalueren of met 10 fracties het aantal presidiumleden (door 1 per 

fractie) niet te groot blijkt. En evalueren of het er namens fractie (dus eerder politiek) in zitten beter is 

dan bijv vanuit rol als voorrondevoorzitter (dan is presidium eerder agendatechnisch) )

• (te?) intensief West Betuws vergaderen?
- Met iedere week een avond vanwege de vergadercycli, en daardoor ook daarbovenop nog iedere 

week een fractievergadering, is het samen met avonden voor bijzondere raden (profielschets brgrmstr, 

benoeming brgrmstr, GR-raad, kadernotaraad, begrotingsraad), en diverse werkgroepen en presidium, 

auditcie, rekenkamer, etc voor West Betuwse politici een zware opgave qua tijdsbesteding.

Ook dat is in 2019 een evaluatie waard.



Voor West Betuwe cruciaal

• Hoofdlijn zoals u op 2 juli al afsprak

• Parallelle noodzaak erbij

• Aantal burgerleden helder

• Eens met sheet verfijningen

• Griffie laten doorstomen met 
inwerkprogramma en jaarvergaderschema

Uw steun aan deze uitkomst is cruciaal!

Nu snel meteen op naar het maken van een 
RvO.


