Besluit:
Aan artikel 47 van het Reglement van Orde het volgende toe te voegen:
4.
5.

Tijdens de raadsperiode zal niet van het in lid 1, 2 en 3 bepaalde worden afgeweken.
De vergaderfrequentie- en tijden worden in ieder geval eens per vier jaar -in aanloop naar de
raadsverkiezingen- met alle raads- en commissieleden geëvalueerd.

6.

Na de uitkomst van de evaluatie kan worden besloten in een nieuwe raadsperiode van het
eerder bepaalde af te wijken.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ineke Jager,
Fractie Jager

Toelichting
Het is niet wenselijk dat in artikel 47 van het RvO per definitie wordt uitgesloten dat er wijzigingen in
de vergadertijden/-frequentie kunnen worden vastgesteld. Het is wél te begrijpen dat dat niet
gedurende een lopende periode kan, maar alleen aan het begin van een nieuwe periode.
De commissies moeten steeds m eer en vaker geïnformeerd worden over allerlei onderwerpen, zeker
als de wens bestaat om scherper te agenderen. Zo zullen de commissies toch heel goed op de hoogte
moeten zijn om het onderscheid te kunnen maken tussen wel en niet hoeven debatteren in de raad,
en korter en scherper debatteren in de commissie.
Clustering van informatieve en overige vergaderingen kan voorkómen dat de avonden overbeladen
worden, dan wel zaken onbesproken blijven waar dan m et de vinger in de lucht beslissingen over
genomen worden. Dat laatste zou zeker afbreuk doen aan het functioneren van de raad. Niet
iedereen zal er op zitten wachten om straks bijna elke avond raadsactiviteiten uit te moeten voeren,
terwijl de druk van te behandelen stukken en te nemen beslissingen in deze periode van grote
ontwikkelingen wel steeds groter wordt.
Daarom het voorstel om tegen het einde van elke periode (ééns in de vier jaar, na het zomerreces
voorafgaand aan het ja a r waarin gemeenteraadsverkiezingen zijn) te evalueren o f het lopende
v erg a d erfreq u en tie stelsel van de commissies nog voldoet en in te schatten valt o f het dat nog vier
ja a r zal blijven doen. Hangt a f van wat er voor stad en regio op stapel staat. Daarbij dan niet alleen
het presidium (zoals bekend een technische commissie), maar alle commissies te betrekken, omdat
ervaringen op de werkvloeren van alle commissies hierbij van belang zijn.
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