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Onderwerp: reactie op stand van zaken Werkgroep Vergadermodel
Voorstel
Kennis te nemen van bijgaande raadsbrief.
lnleiding
In 2018 is de Werkgroep Vergadermodel van de gemeenteraad aan de slag gegaan met het opzetten
van een nieuw vergadermodel voor de raad, verschillende verbeteringen van bestaande processen en
in zijn algemeenheid met het onderzoeken hoe de lokale democratie in Delft versterkt kan worden. Het
college levert hier op een aantal onderdelen een bijdrage aan, waarover periodiek met de werkgroep
wordt gecommuniceerd. In de bijlage is een reactie op de laatste stand van zaken opgenomen.
Waarom nu?
Het college reageert op een brief van de Werkgroep Vergadermodel d.d. 6 december 2019.
Beleidskaders
De raadsbrief is een vervolg op eerdere communicatie tussen college en werkgroep, zie
https://ris_delft_nl/internet/nieuw-vergadermodel-2020 41292/
Betrokkenen
Het betreft een samenwerking tussen raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie.
Financiën
N.v.t.
Vervolg
Het college gaat verder met de uitvoering van de nag openstaande voorstellen en blijft hierover in
contact met de werkgroep. De nieuwe Lange Termijn Agenda zal naar verwachting eind januari of
begin februari naar de raad gestuurd worden. Na afronding van de verschillende voorstellen zal oak
een bijdrage worden geleverd aan de evaluaties, die reeds gepland zijn in het Evaluatieplan van de
werkgroep.
Bijlage
• Raadsbrief inzake stand van zaken Werkgroep Vergadermodel
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Geachte heer Van Vliet,
Op 6 december ji. heeft u namens de Werkgroep Vergadermodel van de
raad een brief gestuurd over de stand van zaken van de acties die
voortgekomen zijn uit het raadsweekend en de daarop volgende
inspanningen van de werkgroep. In deze brief treft u onze reactie.
Nieuwe vergaderstructuur 2020
Wij danken u voor de nadere uitleg omtrent de nieuwe vergaderstructuur.
Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van het college verwacht,
omdat we graag willen bijdragen aan een succesvolle implementatie van het
nieuwe model. Uit uw brief maken we op dat wij onze agenda's vrijhouden
voor de overlegvergaderingen van de commissies en vanzelfsprekend de
raadsvergadering. Daarnaast blijven wij, net als nu het geval is, technische
presentaties en interactieve raadssessies aanbieden aan de raad en zullen
hiervoor het nieuwe formulier gebruiken. Deze sessies kunt u, indien
gewenst, indelen tijdens de momenten voor beeldvorming. Met de griffie is
afgesproken dat het voorstellen van beeldvormende activiteiten door het
college, altijd via de bestuursadviseurs verloopt.
Lange Termijn Agenda (L TA)
Ook het college is blij dat de eerste LTA er is. Zoals ook al eerder
aangegeven, zien wij in deze manier van werken ook grate voordelen voor
de organisatie en voor ons als college. Wij danken u voor het meedenken
over de volgende versies van de LTA en gaan hieronder nader in op de
door u genoemde punten.
- We begrijpen uw wens om aan de LTA te kunnen aflezen of er een
deadline is voor behandeling en besluitvorming. We doen dit voor de P&C
documenten, die vaste deadlines kennen en om die reden een eigen
schema van behandeling en besluitvorming hebben. Wat betreft andere
stukken kunnen we helaas niet aan die wens tegemoetkomen.
De insteek van de LTA was om een indicatie te geven van de planning
zodat de raad op basis daarvan beeldvorming kan bepalen. Zoals ook in het
document zelf is aangegeven, is het in veel gevallen niet mogelijk om exact
te voorspellen wanneer stukken aan de raad worden overgedragen.
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Hierdoor is ook een deadline voor besluitvorming, als daar sprake van is, tot
het laatste moment niet definitief bekend. De opmerking dat
versnellingsverzoeken niet meer nodig zouden zijn, zien wij daarom als een
heel begrijpelijke maar onrealistische wens.
Natuurlijk zullen wij er naar streven om de L TA zo compleet mogelijk bij u
aan te leveren, maar kunnen niet genoeg benadrukken dat het een levend
document is en geen vaste planning.
- In de begeleidende brief bij de L TA hebben we u reeds geïnformeerd over
ons voornemen om te onderzoeken hoe we in de volgende versies
passages over participatie op kunnen nemen. Dit hangt ook nauw samen
met de werkzaamheden van de subwerkgroep die zieh met het onderwerp
participatie bezighoudt en de subwerkgroep ten aanzien van de oplegger en
verbetering van stukken.
- U merkt terecht op dat nog niet alle onderwerpen uit de
planningsoverzichten van de griffie een plek hebben gekregen in de LT A.
Wij nemen deze wens mee en kijken of deze twee documenten bij de
volgende versie (januari/februari) in elkaar op kunnen gaan.
- De maand of het kwartaal waarin een stuk opgenomen is in de L TA, is het
moment waarop wij verwachten het stuk aan de raad over te dragen. Dit
staat uitgelegd in de inleiding van de L TA, die tevens dient als leeswijzer.
Ook in de volgende versie zal deze passage worden opgenomen. Het is
aan u als raad om een afweging te maken wanneer u het stuk wenst te
behandelen.

Overige acties
U vraagt ons tot slot nog om een stand van zaken betreffende de uitwerking
van de overige acties uit het raadsweekend.
- De pilot oplegger (onderdeel 2a,b,c) zal conform afspraak nog twee keer
verschijnen voordat deze geëvalueerd wordt. De eerste treft u bij deze brief
en de tweede zal ook nog in december 2019 aan u worden overgedragen.
- In december wordt een nieuwe bijeenkomst gepland van de subwerkgroep
die zieh bezig houdt met participatie (onderdeel 1a,b). Een eerste concept
stuk vanuit de organisatie is gereed en naar aanleiding van de bijeenkomst
met de subwerkgroep zal blijken hoeveel tijd er nog nodig is voor verdere
uitwerking van deze actie.

Evaluatie
Het college kijkt uit naar de implementatie van het nieuwe vergadermodel in
2020 en zal daar vanzelfsprekend de gevraagde bijdragen aan leveren. Wij
zijn benieuwd hoe dit model zieh de eerste maanden gaat ontwikkelen en
gaan hierover tijdens het raadsweekend graag met u in gesprek. Wij danken
u hartelijk voor de uitnodiging. Mocht er in de tussentijd aanleiding zijn voor
nader overleg, dan is ook het college daartoe graag bereid.
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