Gemeenteraad

...

Raadsgriffie

il .

LJ..

bezoekadres:
Stationsplein 1

Gemeente Delft

2611 BV Delft
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87
t.n.v. gemeente Delft
Behandeld door
R.J.R. Jeene
Telefoon (015) 260 2416

Retouradres . Postbus 78, 2600 ME Delft

Fax-

Aan de raadsleden

rjeene@delft.ni

cc. College van burgermeester en wethouders

Telefoon 14015

Internet www.delft.nl

Datum

Onderwerp

11-07-2019

Fase 1 werkgroep Vergadermodel

Netwerksamenleving

Ons kenmerk
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage

B&W

Ambtelijke

or anisatie

Geachte raadsleden,
Sinds de verkiezingen heeft de werkgroep Vergadermodel onderzoek gedaan naar
verbeteringen in de wijze waarop de raad werkt en zieh verhoudt tot de stad. In het
raadsweekend zijn conclusies getrokken over veranderingen in de werkwijze van
de raad. Het streven is om de samenhang tussen de stad en het bestuur te
versterken en de kennis en ervaring vanuit de stad beter te benutten. Met deze
brief stellen wij u op de hoogte van de veranderingen die er nu aankomen.
In de afgelopen periode heeft de werkgroep Vergadermodel samen met het college
en de ambtelijke ondersteuning de conclusies uitgewerkt. Het
fractievoorzittersoverleg heeft onlangs ingestemd met de eerste voorstellen die in
fase 1 uitgevoerd kunnen gaan worden. De acties uit fase 1 worden verderop in
deze brief toegelicht.
Fase 2 bestaat uit acties waarmee eerst geëxperimenteerd zal worden. Definitieve
besluitvorming volgt na een evaluatie. Ook nahet zomerreces blijft de werkgroep
regelmatig bij elkaar kernen en zal periodieke afstemming plaatsvinden met het
presidium en het fractievoorzittersoverleg. Het streven is om eind 2019 fase 2 van
experimenteren afte sluiten. Dan ontvangt u ook een rapportage over deze fase.
Een aantal acties is in handen gesteld van het college (fase 3). Zij hebben hierover
nader met u gecommuniceerd (1916268 College van B&W - nieuw vergadermodel
gemeenteraad, 1926510 Voorstel van het college aan de raad inzake Fonds Delft
2040, en 1926519 College van Ben W - routekaart voor vragen van burgers aan
raadsleden).
In onderstaande tabe! leest u de nu op handen zijnde veranderingen:
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Bij technische presentaties en toelichtingen wordt meer
maatwerk geleverd. Als de voorzitter in de commissie
de interesse peilt voor een toelichting, kan bijvoorbeeld
oak worden gekozen voor een kleine bijeenkomst voor
enkele woordvoerders.
De Werkgroep Vergadermodel doet een voorstel aan
de raad over de wenselijkheid van een eigen
ombudsman. Nu is Delft aangesloten bij de Nationale
Ombudsman.
Als mensen inspreken en aangeven namens meer
mensen te spreken, wordt aan hen gevraagd om een
toelichtinq te oeven op hun achterban.
De griffie kamt met een voorstel op welke manier
insprekers op de hoogte worden gehouden van de
uitkomst en opvolging van de behandeling in
commissie/raad.
Bij de commissievergadering concludeert de voorzitter
af over welke aspecten van het voorstel nag wordt
qesproken tijdens de raadsverqaderinq.
Alleen de eerste indiener van de matie licht de matie
toe, expliciet namens alle indieners. Essentie is dat
anderen dat niet gaan herhalen, maar anderen kunnen
wel hun eigen focus toelichten. Presidium en werkgroep
werken dit uit.
Onderzocht wordt of voor maties een deadline kan
worden afgesproken eerder dan 1 ?u op de dag van de
raad, zoals bii de begrotingsbehandeling.
De werkgroep werkt een experiment uit voor het
vergaderen op een vaste avond in de week, met
eenmaal per maand een raadsvergadering. Op deze
raadsavonden vindt beeldvorming en oordeelsvorming
plaats.

lmplementatie per direct.

Geen consequenties.

lmplementatie per direct.

lmplementatie vanaf
september.

Experiment is gestart,
evaluatie najaar 2019.
lmplementatie per direct.

Experiment van september tim
december 2019, evaluatie in
januari 2020.
Experiment gedurende heel
2020, evaluatie zomer 2020.

Ad. 2d. Maatwerk bij technische presentaties
Bij het peilen van belangstelling voor een technische presentatie werd tot voor kort
gekeken of de commissie bezwaar had. Recent is overgegaan op meer maatwerk.
Er wordt in eerste instantie gevraagd of er interesse is. En als de voorzitter in de
commissie de interesse peilt, kan bijvoorbeeld nu oak worden gekozen voor een
kleine bijeenkomst voor enkele woordvoerders. Hierbij kan de volgende grens
gehanteerd worden:
Bij interesse door vijf fracties of meer wordt de technische presentatie of
toelichting commissie-breed georganiseerd door de ambtelijke organisatie in
afstemming met de griffie;
Bij interesse door vier fracties of minder wordt maatwerk toegepast en een
kleine bijeenkomst voor enkele woordvoerders georganiseerd. De griffie geeft
de ambtelijke organisatie door welke fracties interesse hadden, maar is niet
betrokken bij de verdere organisatie.
Als aanvulling op het reeds ingevoerde beleid moeten commissieleden van tevoren
aangeven of zij echt aanwezig zijn bij de technische presentatie of toelichting. Dit
kan per fractie bij het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken, als daar oak
een advies voor beeldvorming bij is gegeven. (zie voorstel 3ab).

Ad. 3f. Ombudsman
Medio 2016 is in EFB gesproken over het aansluiten bij de Haagse ombudsman
(kost€ 55.000 per jaar) in plaats van de huidige aansluiting bij de Nationale
ombudsman (kost€ 20.000 per jaar). Zie:
Notitie gemeentelijke ombudsfunctie
Besluitenlijst commissie EFB 19 mei 2016 (pag. 4 bovenaan).
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Toen is in de commissie geconcludeerd dat (onder andere vanwege de kosten) een
ruime meerderheid voor voortzetting van aansluiting bij de Nationale Ombudsman
was. Er is besloten om geen nader onderzoek te doen naar de kosten en voor- en
nadelen van een eigen Ombudsman.

Ad. 3g. Toelichting op achterban
Wanneer insprekers zieh vooraf aanmelden vraagt de griffie aan de inspreker of
deze op persoonlijke titel inspreekt of namens een achterban, en om een toelichting
op deze achterban. Dit wordt verwerkt in de spiekbrief van de commissievoorzitter.
Wanneer een inspreker zieh vlak voor of tijdens de commissievergadering
aanmeldt, vraagt de griffie of de inspreker op persoonlijke titel inspreekt of namens
een achterban. In de commissievergadering kondigt de commissievoorzitter de
inspreker aan op persoonlijke titel of namens een achterban en vraagt hem of haar
duidelijk om een toelichting te geven op deze achterban.

Ad. 3h. Follow up voor insprekers
Na het inspreken ontvangt elke inspreker een e-mail van de griffie waarin staat:
Of en wanneer het betreffende onderwerp naar de raadsvergadering gaat.
De mogelijk dat men zieh kan aanmelden voor de abonneerservice
Dat men bij resterende vragen / opmerkingen met de griffie kan bellen.

Ad. 5a. Te bespreken aspecten in raadsvergadering
Na afloop van het oordeelsvormende debat in de commissievergadering
inventariseren een aantal commissievoorzitters over welke aspecten van het
voorstel in ieder geval nag wordt gesproken tijdens de raadsvergadering. In de
agenda van de raadsvergadering wordt dit per agendapunt in de begeleidende
tekst aangegeven.

Ad. 5b. Toelichting motie namens alle indieners, geen herhaling
Het doel is om bij indiening van maties meer ruimte te hebben voor politiek
inhoudelijk debat. Dit kan door de technische toelichting van ingediende maties weg
te halen bij de indieners. Bij indiening (of voorafgaande aan de termijn indien de
matie al op het RIS staat) zal de voorzitter van de raad het dictum van de matie
voorlezen. lndieners houden zo meer spreektijd over voor politieke toelichting en
uitgangspunten. Oak zal alleen de initiatiefnemer van de matie deze in eerste
instantie politiek toelichten, namens alle indieners. Indien nodig kunnen andere
indieners hierna wel hun eigen focus toelichten maar de essentie is dat men elkaar
niet gaat herhalen. De voorzitter zal hierop toezien. Verder worden indieners
uitgenodigd om hun maties bondig te formuleren.

Ad. 5c. Deadline moties vervroegen (te starten nahet zomer reces)
Wanneer raadsleden zieh eerder op de dag een compleet beeld kunnen vormen
van de maties waarover die avond wordt besloten, kunnen zij beter voorbereid aan
de raadsvergadering beginnen. Hiertoe verschuift de deadline voor het indienen
van maties bij de griffie ( en plaatsing op het RIS) naar 12:00 uur op de dag van de
raad. lndiening tijdens de raadsvergadering blijft vanzelfsprekend mogelijk.

Ad. 6. Nieuw vergadermodel
Er wordt in 2020 geëxperimenteerd met het BOB-model (beeldvorming /
oordeelsvorming / besluitvorming). Er wordt dan wekelijks vergaderd op één vaste
avond, donderdagavond, de politieke avond van de Delftse gemeenteraad. Elke
donderdagavond zijn er politieke bijeenkomsten op het stadhuis vanaf 19:00 tot
maximaal 24:00. Het doel is om meer dan nu te doen aan beeldvorming en minder
te vergaderen in commissieverband. Vaak zijn er meerdere bijeenkomsten
tegelijkertijd. Deze kunnen starten vanaf 19:00 op locatie of op het stadhuis.
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Tevens is er maandelijks een raadsvergadering (besluitvorming) vanaf 20:00
waarin de raad zieh uitspreekt en besluiten neemt. Beoogd wordt dat dit
duidelijkheid biedt voor ge"interesseerde burgers, ruimte in de agenda van
raadsleden om activiteiten buiten het stadhuis te ondernemen en een bruisend
stadhuis op donderdagavond. De plannen voor de herinrichting van het stadhuis
dienen hiermee te worden afgestemd. Het model wordt medio 2020 geëvalueerd.

Met vriendelii
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-~werkgroep Vergadermodel

bijlagen:
Planning besluitvorming voorstellen Vergadermodel

e.e.: college van burgemeester en wethouders
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Bijlage 1: Planning besluitvorming voorstellen Vergadermodel

Datum

11-07-2019
Nr.

1ab

1c

2ab

2c

2d

Onderwerp

Fase 1,
Besluitvorming
FVO
d.d. 17 juni

Fase 2,
Besluitvorming
FVO
d.d. 23
september

Gemeentelijke nota inspraak
en participatie + uitleg voor
bewoners

X

Format raadsvoorstellen en
nota's, incl. paragraaf
beginspraak

X

Feedback op kwaliteit
raadsstukken

2e

Lange termijnagenda (L TA)

3ab

Voorstel voor beeldvorming bij
ingekomen stuk (en L TA)+
menukaart beeldvorming

Besluitvorming
diverse data

X

Wegwijzer vragen van
inwoners

Maatwerk bij technische
presentaties

Fase3
In handen van
het college

X

X

X

3c

X

Dialoog-gerichte werkvorm
inspreken

3d

Wijkschouw

3e

Communicatie over interactie
met raad

X

X

3f

Ombudsman

3g

Toelichting op achterban

3h

Follow up voor insprekers

4a

Meer onderling debat tijdens
oordeelsvorming

X

X
X
X

5a

5b

X

Te bespreken aspecten in
raadsvergaderi ng

X

Toelichting motie namens alle
indieners, geen herhaling

X

5c

Deadline maties vervroegen

6

Nieuw vergadermodel

X

X
X
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