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AGENDA

• Inleiding

• Ons vergaderstelsel

• De gereedschapskist van de raad

(Korte pauze)

• Spelregels

• Sluiting



INLEIDING



ONS VERGADERSTELSEL



ONS VERGADERSTELSEL

Soorten en opbouw raadsvergaderingen/bijeenkomsten:

• Informatieve raadsbijeenkomsten, werkbezoeken e.d.

• Beeldvormende raadsvergaderingen

• Mening- en besluitvormende raadsvergaderingen



ONS VERGADERSTELSEL

Naar meer dynamiek in de beeldvormende raadsvergaderingen?

• Van (slechts) vragenstellen naar (vooral) politiek gesprek met 
college en tussen raadsfracties (als opmaat naar het debat 
tijdens de raadsvergadering)

• Rol insprekers?



ONS VERGADERSTELSEL

Het presidium (vergadering van fractievoorzitters):

• Agendacommissie

– Agenda beeldvormende raad

– Overzicht bijzondere raadsactiviteiten

• Seniorenconvent

– Klankbord voor burgemeester



DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE RAAD



DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE RAAD

• Mondelinge en schriftelijke vragen

• Ordevoorstellen

• Moties en amendementen

• Het recht op informatie/inlichtingen

• Interpellatie

• Initiatiefvoorstellen

• Raadsenquête



VRAGEN IN SOORTEN EN MATEN

• Gewone schriftelijke en mondelinge vragen

• Vragen ex art. 38 RvO en ex art. 39 RvO

• Vragen vragenhalfuur (mondelinge vragen)

• Interpellatievragen



ORDEVOORSTELLEN



MOTIES EN AMENDEMENTEN

• Moties

– ‘Gewone’ moties

– Moties vreemd aan de agenda / aan de orde van de dag

– Moties van treurnis, afkeuring, wantrouwen

• Amendementen



RECHT OP INFORMATIE EN INLICHTINGEN

• Actieve informatieplicht

• Passieve informatieplicht



INTERPELLATIES

• Van interpellatievragen naar interpellatiedebat



INITIATIEFVOORSTELLEN



RAADSENQUÊTE



HET RAADSINSTRUMENTENSPEL

Welke raadsinstrument hoort bij welke casus:
• Gewone schriftelijke of mondelinge vragen

• Vragen vragenhalfuur

• Vragen ex artikel 38 RvO

• Ordevoorstel

• Motie (bij een raadsvoorstel)

• Motie vreemd aan de agenda

• Amendement

• Initiatiefvoorstel



PAUZE



SPELREGELS BIJ RAADSVERGADERINGEN



SPELREGELS

Informatieve raadsbijeenkomsten

• Weinig spelregels

• Geen politiek?



SPELREGELS

Beeldvormende raadsvergaderingen

• Elke fractie één vertegenwoordiger

• Insprekers

• Twee ‘termijnen’ met steeds maximaal drie vragen per fractie

• Vraag 1: door naar de raadsvergadering?

• Vraag 2: als hamerstuk of bespreekstuk?



SPELREGELS

Mening- en besluitvormende raadsvergaderingen (1)

• Vaste agendaopbouw

• Vragenhalfuur

• Bespreekstukken: spreektermijnen en spreekminuten

• Stemmen: bij hamerslag, bij handopsteken of hoofdelijk

• Schriftelijk stemmen bij voorstellen over personen

• Niet stemmen



SPELREGELS

Mening- en besluitvormende raadsvergaderingen (2)

• Als de stemmen staken

• Hamerstukken: van hamerstuk naar bespreekstuk

• Ingekomen brieven

• Moties vreemd aan de agenda

• Nadere inlichting op antwoorden vragen ex art. 38 RvO



EINDE


