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Geachte leden van het college van Ben W,
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. Vervolgens zijn de aanbevelingen verder
uitgewerkt. Wij hebben een aantal malen met u een bestuurlijk overleg hierover gevoerd en u hebt oak
schriftelijk gereageerd op de voornemens. Uw opmerkingen nemen wij zeer ter harte.
Een aantal aanbevelingen hebben wij inmiddels geïmplementeerd. Met een aantal zijn we momenteel
aan het experimenteren , waarna we een definitief besluit nemen na de evaluatie. Daarnaast gaat de
gemeenteraad vanaf januari 2020 vergaderen volgens de vergadersystematiek van het zogenaamde
BOB-model.
Nieuwe vergaderstructuur 2020
De nieuwe vergaderstructuur is gebaseerd op het BOB-model, waarbij de fasen beeldvorming,
oordeelsvorming en besluitvorming elk een eigen plek krijgen. In het nieuwe vergadermodel staat de
donderdagavond voortaan centraal als de politieke avond van Delft. AIie reguliere commissie- en
raadsvergaderingen zijn vanaf 2020 op de donderdagavonden, daarnaast vindt op de
donderdagavond beeldvorming plaats (deels parallel aan sessies van andere commissies). In principe
zijn wethouders niet aanwezig bij de beeldvorming, tenzij zij daarvoor uitgenodigd worden.
In de praktijk kamt het erop neer dat in de eerste week van de vergadercyclus de commissie Ruimte
en Verkeer vergadert, in de tweede week de commissie Economie, Financiën en Bestuur en in de
derde week de commissie Sociaal Domein en Wanen. Zo kunnen elke week twee niet-vergaderende
commissies de donderdagavond gebruiken voor hun beeldvorming. De vierde week van de
vergadercyclus is er raadsvergadering. Op die avond is er geen beeldvorming. Zoals in de oude
vergaderstructuur gebruikelijk was, zijn oak in de nieuwe vergaderstructuur aparte avonden
gereserveerd voor de behandeling van de cyclusdocumenten.
In de nieuwe vergadercyclus is meer ruimte gemaakt voor beeldvorming met inwoners/betrokkenen en
oak desgewenst op locatie. Beeldvorming kan worden aangevraagd via een formulier (zie bijlage).
Fracties, bewoners en het college kunnen met dit formulier een aanvraag doen tot een
beeldvormende avond. Wanneer de commissie aangeeft over dit onderwerp beeldvorming te willen
doen, wordt deze beeldvormende avond georganiseerd in afstemming met de initiatiefnemers, twee of
meer commissieleden, en de griffie. Waar dat wenselijk is doen wij graag een beroep op ambtelijke
bijstand.
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Samenwerking

De werkgroep vergadermodel spreekt haar waardering uit voor de intensieve samenwerking met het
college en de ambtelijke organisatie bij het uitwerken van de aanbevelingen uit het raadsweekend
waarmee het college aan de slag is gegaan. Daarnaast dankt de werkgroep het college voor de
ontvangen eerste versie van de Lange Termijn Agenda van het college. Deze kan door de commissie
gebruikt worden om desgewenst in een vroegtijdig stadium de beeldvorming over een aantal
onderwerpen te plannen. De werkgroep wil het college een aantal zaken meegeven om het gebruik
van een volgende versi e verder te verbeteren:
Kunt u aangeven of er sprake is vaneen deadline voor de behandeling en besluitvorming en
dit kort toelichten? Dan kan de commissie/raad daar rekening mee houden en zijn
versnellingsverzoeken niet meer nodig.
Kunt u aangeven op welke onderwerpen het college nadere participatie organiseert?
Een aantal onderwerpen staan op de oude planningsoverzichten van de commissies, welke
niet terugkomen op de lange termijnagenda van het college. Kan het college hier een
toelichting op geven en deze onderwerpen een plek geven in de volgende versie? Of
toelichten waarom ze niet zijn opgenomen. Zie de bijlage.
De status van de genoemde maanden blijkt bij een aantal mensen nog niet duidelijk te zijn. Dit
betreft de aanlevermaand door het college en niet de bespreekmaand van de raad. Wilt u dit
nog duidelijker aangeven?
Kunt u tot slot nog een stand van zaken geven betreffende de uitwerking van de overige aan het
college toebedeelde aanbevelingen uit het raadsweekend?
Evaluatie
De overgang naar een nieuw vergadermodel is een grate stap. Wij vragen uw begrip als niet alles
direct perfect verloopt. Samen moeten we toegroeien naar de nieuwe gewenste situatie. Wij zien een
aantal randvoorwaarden om een succes te maken van het nieuwe model:
Eigenaarschap raadsleden / houding raadsleden tijdens de beeldvorming (zonder standpunt)
Voorkomen vermenging van de BOB-fases ( georganiseerde participatie vanuit het college
niet vermengen met beeldvorming door de raad , beeldvorming door de raad niet benutten
voor oordeelsvorming college)
Rolvastheid actoren
Verwachtingenmanagement naar onze inwoners
Een goede balans tussen voldoende procestijd voor het college en doorlooptijd voor de raad
De tussenevaluatie komt aan de orde op de zaterdag van het raadsweekend (28 maart te Haarlem).
De werkgroep nodigt u, samen met de gemeentesecretaris en de loco-gemeentesecretaris van harte
uit om 0p 28 maart aanwezig te zijn. Uiteraard bent u ook van harte welkom op de barrel en het diner
op de avond daarvoor. R.s.v.p. via de griffie.
Indien u nu of begin 2020 behoefte heeft aan nader overleg met de werkgroep dan zijn wij daar
vanzelfsprekend voor beschikbaar.
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werkgroep Vergadermodel

ijlagen:Formulier Beeldvormende activiteit / Ontbrekende zaken in de L TA

Formulier Beeldvormende activiteiten Gemeenteraad Delft

lnvulformulier voor beeldvormende activiteiten

Commissiebijeenkomsten worden in verschillende vormen, met verschillende doelen en va nuit
verschillende initiators georganiseerd. Om een goede afweging te kunnen ma ken binnen het aanbod
werkt de raad met een vooraf in te vullen form u lier. Hierin wordt de context random de aangeboden
bijeenkomst helder gemaakt. Graag ontvangt de griffie het form u lier ingevuld retour via
griffie@delft.nl.
Aanvrager(s) bijeenkomst

(incl. beschikbaarheid
ondersteuning in de
organisatie)
De aanleiding voor de
aanvraag van de
beeldvormende activiteit
Betrokken commissie(s)

Het doel van de
bijeenkomst

(de toegevoegde waarde
voor de commissie)
De vorm van de
bijeenkomst

(o.a. locatie en
aanwezigen)
De voorgestelde datum
van de bijeenkomst

Relevante raads- en
collegestukken met
aanlevertermijn
Besluitvorming met
tijdlijn

Menukaart beeldvormende activiteiten Gemeenteraad Delft (dynamische lijst)
■

Technische presentatie als toelichting op collegestuk. Optioneel in aanwezigheid van
belanghebbenden (bewoners / ondernemers / instellingen) met de mogelijkheid tot een
dialoog (zie oak voorstel 3c van de werkgroep vergadermodel)

■

Georganiseerd gesprek met belanghebbenden (bewoners / ondernemers / instellingen) op
basis vaneen onderwerp of thema (zie oak voorstel 3c van de werkgroep vergadermodel)

■

lnspraakavond (i.p.v. inspraak in de commissie) (zie oak voorstel 3c van de werkgroep
vergadermodel)

■

Stadsgesprek: Een avond met verschillende sprekers over dit onderwerp en ru ime
gelegenheid voor dialoog

■

Aanbieden vaneen petitie

■

Pitchen voor raadsleden (kort en krachtig)

■

lnteractieve raadsessie: toelichting op collegestuk waarbij de raad feedback gevraagd wordt

■

Bijeenkomst: kennisdeling met professionals, leden van andere raden, bestuurders van
diverse organisaties om samen te sparren

■

Kennismakingsgesprek

■

Be nen op Tafelsessie (informeel overleg)

■

Externe oriëntatie: werkbezoek op locatie / presentatie op het stad huis door
belanghebbenden (bewoners / ondernemers / instellingen)

■

Wijkbezoek: wijkwandeling / wijkschouw (2 keer per jaar, zie oak voorstel 3d van de
werkgroep vergadermodel)

■

Meeloopstage

■

Andere nieuwe vormen van beeldvorming in raadsbijeenkomsten. Te denken valt aan
raadsbijeenkomsten met interviews, raadsmarkten, debatten door stakeholders,
twistgesprek / lagerhuisdebat / vragen stellen/ interview/ ideeënuitwisseling /
zeepkistmarkt / technische bijeenkomst.

Bijlage: Ontbrekende zaken op de Lange Termijn Agenda van het college

Commissie RV

Beheerplan Water, Q4 2019
Omgevingsvisie, september 2020
Commissie EFB
Uitgangspunten herijking Verordening Openbaar Gemeentewater Delft, 01 2020
Vervolg verbetering Dienstverlening, Q2 2019
Evaluatie themajaar Gouden Eeuw, medio 2020
Herhaald onderzoek naar gemeentelijke bekendmakingen: papier en digitaal, 2020
Commissie SDW
NVT

