Memo

Aan: presidium
Van: griffier
d.d. 6 januari 2022

Betreft: Evaluatie klankborden met de raad.

Inleiding
In januari 2021 is gestart met de mogelijkheid van ‘Klankbordgesprekken’ in het Politiek Forum. Dit
kwam voort uit de behoefte van het college (en de organisatie) om aan het begin van of tijdens een
complex beleidstraject ideeën en gevoelens ‘op te halen’ in de raad. In het verleden stonden
dergelijke sessies bekend onder verschillende termen: “Klankbordsessie”, “werksessie” of
“woordvoerdersoverleg”. Voorbeelden van dergelijke sessies hebben we gezien rond het
mobiliteitsplan, de hoogbouwvisie, de omgevingswet of de RES. Soms werden dergelijke
bijeenkomsten op aparte avonden georganiseerd, soms als onderdeel van een informatieavond.
Het raadspresidium stelde eind 2020 vast dat een meerderheid van de raad veel waardering heeft
voor dergelijke sessies en de mogelijkheid voor raadsleden om aan het begin van een traject ideeën
mee te geven. Niet in alle gevallen was echter vooraf duidelijk wat precies de bedoeling is van zo’n
sessie.
Daarom werd in het presidium m.i.v. januari 2021 het volgende afgesproken:




De informatieavonden worden in principe weer beperkt tot de oorspronkelijke bedoeling:
informatiesessies waarbij besluitvorming in een raadsvergadering binnen afzienbare tijd erna
volgt.
Als er behoefte is aan ‘Klankbordsessies’, ‘werksessies’ of ‘ophalen van ideeën’ ontvangt het
presidium graag vooraf een onderbouwd schriftelijk verzoek. Op basis daarvan kan het
presidium beoordelen hoe de raad hiermee omgaat. Dat kan een aparte avond zijn of er is de
mogelijkheid van agendering in het Politiek Forum. Dit zou ook betekenen dat behandelend
ambtenaren aanschuiven bij het Forum voor het geven van korte presentaties of deskundig
advies.

Deze afspraken werden door griffier en secretaris uitgewerkt in de volgende werkafspraken voor
college en organisatie:
Hoe moet zo’n verzoek aan het presidium eruit zien?
-

Zo’n verzoek heeft de vorm van een collegebrief, zodat het voor het presidium en de
buitenwereld duidelijk is dat een initiatief of verzoek ook de instemming van het voltallige
college heeft. Een dergelijk verzoek verschijnt als openbaar stuk op de agenda van het
presidium en dient als basis voor behandeling in een Forum of een aparte sessie.

-

In de brief staat in elk geval beschreven om welk beleidsterrein het gaat, waarom er behoefte
is aan klankborden met raadsleden en op welke wijze voor het college de voorkeur heeft.
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-

Openbaar of besloten? Uitgangspunt is dat alles dat met raadsleden besproken wordt
openbaar is. Als beslotenheid toch nodig is moet dat goed gemotiveerd worden in zo’n
verzoek. Hierbij zullen ook formele stappen nodig kunnen zijn, zoals het opleggen en
bekrachtigen van geheimhouding.

-

Relevante bijlagen moeten zijn bijgevoegd: bijvoorbeeld rapporten of onderzoeksresultaten
die als basis dienen voor het gesprek, een PDF-versie van een presentatie die gegeven gaat
worden etc.

Politiek Forum of aparte informele klankbordsessie?
In principe bepaalt het presidium op welke manier met een verzoek wordt omgegaan.
De informele sessies ‘met de benen op tafel’ zijn vaak leuke bijeenkomsten. Alleen kleeft er ook een
risico aan het informele karakter, zeker als het college de uitkomsten van zo’n bijeenkomst ook wil
gebruiken als input voor beleid. Hebben alles fracties zich wel laten horen? Waren standpunten van
individuele raadsleden wel afgestemd in de fracties?
Bespreking in het Forum vergt meer voorbereiding, maar daarna weet het college ook beter wat de
richting is. De setting is iets formeler maar je weet wel zeker dat elke fractie om een mening gevraagd
wordt en dat deze meningen vooraf zijn afgestemd binnen fracties.

Evaluatie
Inmiddels hebben we diverse klankbordgesprekken in het Forum gevoerd:
PF 22 maart 2021
PF 28 juni 2021
PF 13 september 2021
PF 15 november 2021
PF 13 december 2021

-

Grondstoffenbeleid
Economisch Beleidsplan
Hoogbouwvisie
Taskforce Sociaal Domein
Nota Parkeren
Paraplubestemmingsplan Woongebruik en Kamerverhuur

Vraag aan het presidium is nu:
-

Hoe bevalt de aanpak en agendering van de ‘klankbordgesprekken’ tot nu toe.
Als we verder gaan met deze vorm, wat zijn aandachtspunten of suggesties voor verbetering
van de werkwijze?

GRIFFIER 6-1-2022

2

