


AANLEIDING 

• Uitspraken van de werkgroep Raad 2018 in eerdere bijeenkomsten 

• Uitkomsten raadstevredenheidsonderzoek 

 

 Ruimte voor de samenleving / Woerden zegt: Ja, tenzij 

 Efficiënter vergaderen 

 Beperken van de vergaderdruk  



HUIDIGE VERGADERMODEL 

THEORIE 

Maandcyclus 

• 1 informatiebijeenkomst 

• Aparte vergaderingen Presidium, 

Auditcommissie, Agendacommissie 

en overige vergaderingen 

 

• 3 raadscommissievergaderingen 

• 1 raadsvergadering 

 Kenmerken / kanttekeningen 

• Vergaderavonden worden ‘beperkt’ 

door afgesproken scope 

• Relatief lang besluitvormingsproces 

• Bijeenkomsten zijn opvolgend, 

waardoor herhaling kan voorkomen 

 



• Maandcyclus 

• 1 informatiebijeenkomst 

• Presidium, Auditcommissie, 

Agendacommissie 

• 3 raadscommissievergaderingen 

• 1 raadsvergadering 

• Bijpraatsessies 

• Fractievergaderingen 

• Regionale bijeenkomsten 

• Reserve-avonden 

• Werkconferenties 

• Overige bijeenkomsten vanuit raad 

• Overige bijeenkomsten vanuit derden 
21 vergaderingen voor de raad in september 

HUIDIGE VERGADERMODEL –

PRAKTIJKVOORBEELD 



UITGANGSPUNTEN 

Minder in het Stadhuis, meer in de Samenleving 

Faciliterend in de Woerden, zegt: “Ja, tenzij…”-benadering 

Faciliterend in de BOB-benadering 

Korte(re) formele besluitvormingscyclus 

Flexibiliteit  

Voorspelbaar m.b.t. planning en faciliterend in woordvoerderschappen 



VERTALING 

UITGANGSPUNTEN NAAR 

VERGADERMODEL 

•minder vergadermomenten 

•efficiënter vergaderen (minder herhaling) 
Minder in het Stadhuis, meer in de Samenleving 

• ruimte voor gesprek met de samenleving 

• ruimte voor initiatieven uit samenleving en raad 
Faciliterend in de Woerden, zegt: “Ja, tenzij…”-

benadering 

•een onderwerp moet alle fasen uit het BOB-model kunnen doorlopen 
op door de raad gekozen momenten Faciliterend in de BOB-benadering 

•meer beslismomenten voorkomen druk op deadlines aanlevering 
stukken, ‘beslisdruk’ en vertraging in de besluitvorming Korte(re) formele besluitvormingscyclus 

•vergaderingen moeten ‘dienend’ zijn aan het aanbod van 
onderwerpen en gewenste behandelwijze, niet andersom Flexibiliteit  

•duidelijke portefeuilleverdeling i.v.m. woordvoerders parallelsessies 

•duidelijkheid samenleving en gemeente over vergadermomenten 

Voorspelbaar m.b.t. planning en faciliterend in 
woordvoerderschappen 



NIEUW 

VERGADERMODEL 

Voorstel nieuw vergadermodel 

• 1 vaste vergaderavond per week van 19.30 tot 23.30 uur 

• Tweewekelijks een ‘politieke’ avond (bijvoorbeeld de donderdag) 

• Mix van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming op basis van 

aanbod aan onderwerpen (vanuit college, raad en samenleving) 

• Beeld-/oordeelsvorming in parallelsessies met verdeling hard/zacht 

• Alle betrokkenen (raadsleden, fractieassistenten, B&W, organisatie en 

inwoners) zijn aanwezig 

• Tweewekelijks een ‘bijzondere’ avond 

• Flexibel ingevuld: vergaderingen ‘bijzondere’ commissies (Audit, Agenda en 

Presidium), Denktank, werkconferenties en thema-informatiebijeenkomsten 

 

 



RAAD OP DONDERDAG 

week 1 week 2 week 3 week 4 

politieke avond bijzondere avond politieke avond bijzondere avond 

sessie ZACHT sessie HARD sessie ZACHT sessie HARD 

19.30 

beeldvorming 

onderwerp A 

(vragenronde) 

oordeelsvorming 

onderwerp E 

themabijeenkomst onderwerp G 

oordeelsvorming 

onderwerp A 

beeldvorming 

onderwerp H 

(vragenronde) 

bijpraatsessie 

20.00 

oordeelsvorming 

onderwerp B 

Presidium 

oordeelsvorming 

onderwerp I 

Auditcommissie 

Denktank 

20.30 

werkbezoek op 

locatie 

21.00 

beeldvorming 

onderwerp C 

(presentatie) 

oordeelsvorming 

onderwerp C 

(vragenronde) 

oordeelsvorming 

onderwerp J 

21.30 

oordeelsvorming 

onderwerp D 

beeldvorming 

onderwerp F 

(consultatie) 

oordeelsvorming 

onderwerp K 

22.00 

vragenhalfuur vragenhalfuur 

22.30 

besluitvorming besluitvorming 

23.00 

23.30 



AANDACHTSPUNTEN 

• Complexe agendavoorbereiding 

• Consequenties inzet/bezetting griffie 

• Verdeling hard/zacht door raad én college 

• Sturende voorzitters 

 

 

 


