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Geacht presidium, 
 
In het presidium van 10 januari jl is aan het college gevraagd om een korte reflectie 
te geven op het nut en de noodzaak van klankbordsessies. Het college ziet in de 
besluitvorming grofweg drie fasen: de beeldvormende fase (bijv informatieavonden, 
klankbordgesprekken), de oordeelsvormende fase (politiek forum) en de 
besluitvormende fase (raadsvergaderingen). Met name in de beeldvormende fase 
heeft het college in sommige complexe dossiers behoefte aan nadere informatie en 
richting. Dit geeft de gelegenheid om de gelaagdheid, complexiteit en samenhang 
van onderwerpen te bespreken en richting te verkennen. Ook kan het behulpzaam 
zijn om vroeg in het proces en in een informelere setting het gevoelen van de raad 
te polsen. Zo kan adequaat uitvoering worden gegeven aan de kaderstellende rol 
van de raad en ontstaat er een gelijkwaardig kennisniveau.  
 
Naast het actief betrekken van de raad, ziet het college meerwaarde om de 
gemeenschap te betrekken bij beleid rondom complexe onderwerpen. Raadsleden 
worden actief uitgenodigd bij gesprekken met bijv inwoners, bedrijven en 
instellingen. In het verleden werden informatieavonden georganiseerd waarbij ook 
stakeholders werden uitgenodigd. Welke vorm ook gekozen wordt, een breed 
gesprek waar raadsleden, collegeleden en inwoners elkaar op een passend moment 
in het proces ontmoeten, kan ondersteunend zijn bij het opstellen van gedragen 
beleid.  
 
De vorm is wat ons betreft ondergeschikt en volgt uit de inhoud. Er zijn allerlei 
vormen denkbaar. Naast de klankbordsessies en informatieavonden die in 
Leiderdorp worden gebruikt, zijn er gemeenten die beeldvormende vergaderingen 
organiseren voor complexe onderwerpen. Ook de mate van openbaarheid van 
dergelijke gesprekken verschilt in den lande. We zien overigens dat andere 
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gemeenten soms ook zoekende zijn. Voorop staat dat het passend moet zijn bij de 
wensen en democratische tradities van de lokale gemeenschap.  
 
In Leiderdorp ziet het college dat de huidige vormgeving niet door iedereen als 
optimaal wordt ervaren. Raadsleden lijken soms schroom te voelen om zich uit te 
spreken in de beeldvormende fase. Met name bij politiek gevoelige onderwerpen 
verloopt de uitwisseling van ideeën soms moeizaam. Mogelijk hangt dit samen met 
de mate van openbaarheid. In overweging wordt gegeven om afspraken te maken 
over welke mate gewenst is per onderwerp.  
 
Alles overwegende is het voor het college behulpzaam om in de beeldvormende 
fase gezamenlijk richting te verkennen. Maar bovenal is leidend dat u als raad zelf 
bepaalt wat uw behoefte is en aangeeft hoe, en op welke manier u bij processen 
betrokken wilt worden. Ons advies is om bij de start van een nieuwe raads- en 
collegeperiode hierover heldere afspraken te maken met elkaar.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
 
 
 

 
A.M. Roos                        L.M. Driessen-Jansen 
secretaris                         burgemeester 
 

 


