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Geachte raadsleden,
Sinds de verkiezingen heeft de werkgroep Vergadermodel onderzoek gedaan naar verbeteringen in
de wijze waarop de raad werkt en zich 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.
In de afgelopen periode heeft de werkgroep Vergadermodel samen met het college en de ambtelijke
ondersteuning de conclusies uitgewerkt. Een aantal hiervan is/wordt na het zomerreces
geïmplementeerd (fase 1). Met een aantal wordt momenteel geëxperimenteerd, waarna definitieve
besluitvorming volgt na de evaluatie. Het fractievoorzittersoverleg heeft voor het zomerreces
ingestemd met deze eerste voorstellen die uitgevoerd kunnen gaan worden. Met de voorstellen in de
tweede fase heeft het fractievoorzittersoverleg onlangs ingestemd. Ook met deze voorstellen wordt
binnenkort geëxperimenteerd. Definitieve besluitvorming volgt na de evaluatie. Zie ook onze brief van
11 juli jongstleden.
Dit najaar blijft de werkgroep regelmatig bij elkaar komen en zal periodieke afstemming plaatsvinden
met het presidium en het fractievoorzittersoverleg. Het streven is om eind 2019 fase 2 van
experimenteren af te sluiten. Dan ontvangt u ook een rapportage over deze fase.
Een aantal acties zijn 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 B en W routekaart voor vragen van burgers aan raadsleden). Fase 2 bestaat uit de volgende voorstellen:
Implementatie dit najaar

3c

Voorstel voor beeldvorming bij ingekomen stukken, incl. de lange termijnagenda, en
een menukaart voor beeldvorminq
Dialoog-gerichte werkvorm inspreken

Experiment najaar 2019

3d

Wijkschouw

Eerste wijkschouw najaar 2019

3e

Communicatie over interactie met raad

Implementatie vanaf dit najaar

4a

Meer onderling debat tijdens oordeelsvorming

Experiment in oktober en
november 2019, evaluatie in
december 2019.

3ab

Ad. 3ab. Voorstel voor beeldvorming bij ingekomen stukken, incl. de lange termijnagenda, en
een menukaart voor beeldvorming
Gewerkt gaat worden met een vooraf in te vullen formulier. Hierin wordt de aanbieder (bv een
wethouder of een burger) gevraagd in een half A4'tje de context rondom de aangeboden bijeenkomst
helder te maken (bv. met aanleiding/ doel/ vorm/ tijdlijn). Tevens worden de verschillende mogelijke
vormen nader toegelicht op het RIS. Gedacht kan worden aan technische presentatie/ gesprek met
belanghebbenden / inspraakavond/stadsgesprek/ aanbieden petitie/ pitchen voor raadsleden/
interactieve raadsessie/ benen-op-tafelsessie/ werkbezoek/ wijkbezoek/ meeloopstage/ etc.
De ingevulde formulieren worden op vrijdag meegestuurd met de lijst van ingekomen stukken aan de
raad. Op dinsdag geven de fracties actief aan of en hoe ze het voorstel voor beeldvorming willen
aanpassen en of de fractie gebruik wil maken van een beeldvormende activiteit. Ook geven ze aan
wie er namens de fractie betrokken wil worden bij de organisatie van de beeldvormende activiteit. Bij
actieve interesse van 3 of meer fracties zal de griffie samen met een aantal raads- of commissieleden
een concreet voorstel nader uitwerken voor de organisatie van de beeldvormende activiteit. De
concrete voorstellen voor de beeldvormende activiteiten worden op vrijdag meegestuurd met de lijst
van ingekomen stukken en bij actieve interesse van minimaal 5 fracties door de griffie georganiseerd.
Ad. 3c. Dialoog-gerichte werkvorm inspreken
Delftenaren die wensen in te spreken op een geagendeerd onderwerp krijgen de mogelijkheid om een
open overleg aan te vragen. Wanneer dit overleg is aangevraagd, wordt dit verzoek aan de fracties
voorgelegd door middel van de ingekomen stukken-procedure, zoals uitgewerkt bij voorstel 3ab. Als
tenminste drie partijen het verzoek willen honoreren wordt er een open overleg georganiseerd. De
griffie plant dan een datum in voor het overleg, bij voorkeur voorafgaand aan de desbetreffende
vergadering of de maandag voorafgaand aan de desbetreffende vergadering.
Het open overleg is een open inspraakavond, onder het voorzitterschap van een raadslid, waarbij
insprekers informeel met de raads- en commissieleden het onderwerp kunnen bespreken. Gedacht
wordt aan een rondetafelgesprek in de Commissiekamer zonder spreektijd en agenda (buiten de
reguliere vergadering). Een presentatie geven is mogelijk. Eventueel kunnen ambtenaren aanwezig
zijn, ter beoordeling aan de raad.
Ad. 3d. Wijkschouw
De wijkschouwen door de raad leggen het accent bij bewoners (ipv bij organisaties of de gemeente.
Gestart kan worden bij een lokaal buurthuis, met daarna een wandeling door wijk. De raadsleden
observeren, luisteren en stellen vragen. In de avond kan een soort 'debriefing' plaatsvinden. De
experimenteerfase wordt gebruikt om te kijken wat het beste werkt.
Het doel is om via een wijkschouw bij te dragen aan een laagdrempelige manier voor Delftenaren om
de raad in de eigen omgeving beeldvormende input mee te geven (ideeën, wensen, frustraties etc.).
verder is het een mogelijkheid voor de raad om vroegtijdig signalen van (on)gewenste ontwikkelingen
in een wijk tot zich te nemen en deze inbreng te benutten voor verdere oordeelsvorming.
De frequentie en vorm wordt nader uitgewerkt. Beoogd wordt dat in het najaar van 2019 de eerste
wijkschouw plaatsvindt.
Ad. 3e. Communicatie over interactie met raad
De werkgroep Vergadermodel heeft op 6 mei jongstleden ingestemd met een communicatiestrategie
die stap voor stap moet leiden tot raadscommunicatie die aansluit bij de doelen die de werkgroep
Vergadermodel heeft gesteld.

Overwogen is om een manifestatie met de stad te organiseren/G1000. Hier is vooralsnog vanaf
gezien.
Ad. 4a. Meer onderling debat tijdens oordeelsvorming
Er worden twee experimenten georganiseerd om het onderlinge debat te stimuleren:
Experiment 1 'Gratis' interrumperen
In de politieke commissievergadering kan de het debat worden gestimuleerd door interrupties gratis te
maken. Het doen van een interruptie en het beantwoorden van een interruptie kosten dan geen
spreektijd. Ter compensatie wordt de spreektijd van fracties bijvoorbeeld met een derde
teruggebracht. Het interrumperen van een collegelid is gratis, maar de beantwoording door een
collegelid niet. De spreektijd van het college blijft daarom ongewijzigd. De voorzitter moet erop toezien
dat interrupties en de beantwoording bondig zijn en duidelijk op elkaars bijdrage gericht. De praktische
uitvoering wordt nader uitgewerkt.
Experiment 11 Staand vergaderen
Tijdens de overlegvergaderingen van de politieke commissies zullen de raads- en commissieleden de
inbreng in de eerste termijn vanachter een daarvoor ingericht katheder voordragen. Interrupties
worden gedaan vanaf de eigen plek. De praktische uitvoering wordt nader uitgewerkt.

bijlagen:
Planning besluitvorming voorstelen Vergadermodel

Bijlage 1: Planning besluitvorming voorstelen Vergadermodel
Nr.

Onderwerp

1ab

Gemeentelijke nota inspraak en participatie + uitleg voor
bewoners

1c

Wegwijzer vragen van inwoners

2ab

Format raadsvoorstellen en nota's, incl. paragraaf
beginspraak

2c

Feedback op kwaliteit raadsstukken

2d

Maatwerk bij technische presentaties

2e

Lange termijnagenda (L TA)

3ab
3c

Voorstel voor beeldvorming bij ingekomen stuk (en LTA)
+ menukaart beeldvorminq
Dialoog-gerichte werkvorm inspreken

3d

Wijkschouw

3e

Communicatie over interactie met raad

3f

Ombudsman

3g

Toelichting op achterban

3h

Follow up voor insprekers

4a

Meer onderling debat tijdens oordeelsvorming

5a

Te bespreken aspecten in raadsvergadering

5b

Toelichting motie namens alle indieners, geen herhaling

5c

Deadline moties vervroegen

6

Nieuw vergadermodel

Fase 1,
Besluitvorming
FVO
d.d. 17 juni

Fase 2,
Besluitvorming
FVO
d.d. 23
september

Fase3
In handen van het
college
Besluitvorming
diverse data
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