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Uitkomsten enquête vergadersysteem 

Zoals bepaald in het Raadsbesluit van 24 maart 2015 moest het nieuwe vergadersys-
teem voor de zomer van 2016 worden geëvalueerd. Hiertoe is een (concept) vragenlijst 
geformuleerd ten behoeve van een onder (burger)raadsleden, griffie, college en ambte-
naren uit te zetten enquête. De vragen zijn gegroepeerd rondom de drie hoofddoelen 
van het nieuwe vergadersysteem: intensievere betrokkenheid van burgers bij het poli-
tieke proces, betere benutting van de informatieavonden en een efficiëntere en effectie-
vere vergaderwijze (zie Raadsvoorstel 3 juli 2014 en raadsvoorstel van 24 maart 2015).  

De vragenlijst is uitgezet onder 35 (burger)raadsleden. 31 van hen hebben de enquête 
ingevuld. Dat is een respons van 88%. Daarnaast is de vragenlijst ingevuld door 7 per-
sonen uit het ambtelijk bedrijf. In bijlage 1 en 2 zijn de uitgebreide scores en de door de 
(burger)raadsleden en ambtenaren gemaakte opmerkingen te vinden. Hieronder is per 
vraag een zo neutraal mogelijke samenvatting van de beantwoording geformuleerd. 

In aanvulling op de enquête heeft de griffie enkele feitelijke zaken in kaart gebracht, zo-
als aantallen technische vragen en overschrijdingen van spreektijden. Deze staan in bij-
lage 3. 

 

Joost Kuggeleijn (D66) 

Olaf McDaniel (PvdA) 
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Thema I. Intensievere betrokkenheid van burgers bij het politieke proces  

Scoringswijze: 

Stelling  

1. Sinds de invoering van het nieuwe vergadersysteem 
is de betrokkenheid van burgers vergroot. 

Kleine meerderheid (55%) vindt hier 
geen verbetering. 

2. Het nieuwe vergadersysteem heeft de inspraakmoge-
lijkheden voor burgers vergroot.  

Gemengd beeld. Uit de opmerkingen 
blijkt dat men veelal de mogelijkheid 
vergroot vindt maar de indruk heeft 
dat hier niet meer gebruik van wordt 
gemaakt dan voorheen. 

3. De ruimte om contact te hebben met burgers is bin-
nen het nieuwe vergadersysteem vergroot. 

Gemengd beeld. Geen conclusie moge-
lijk. 

 
 
Thema II. Betere benutting van de informatieavonden  

Stelling  

4. De informatieavond functioneert als effectief instru-
ment voor de voorbereiding van de discussie in fo-
rum en Raad 

Het overgrote deel van de (bur-
ger)raadsleden is het hier mee eens 
(77%). 

5. De themakeuzes voor de informatieavonden sluiten 
aan bij de agenda van raad en forum. 

60% van de (burger)raadsleden vindt 
dat dit het geval is. 

6. De informatieavond biedt een goede mogelijkheid 
voor (burger)raadsleden om vragen te stellen. 

97% is het met deze stelling eens. 

7. De informatieavond biedt een goede mogelijkheid 
voor burgers om vragen te kunnen stellen. 

Weliswaar is 77% het hier mee eens, 
uit de opmerkingen blijkt dat men 
vindt dat burgers hier nog niet vol-
doende gebruik van maken of toe wor-
den aangezet. 

8. De informatieavond is een goede gelegenheid om in 
gesprek te gaan met burgers. 

60% is het hier meer eens, als er in-
derdaad voldoende burgers naar de 
informatieavond zouden komen. 

9. De huidige opzet van de informatieavonden voor-
komt onnodige technische vragen. 

41% is het hier mee eens; 38% is neu-
traal. 
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Thema III. Efficiëntere en effectievere vergaderwijze. 

Stelling  

10. Het nieuwe vergadersysteem heeft bijgedragen aan 
het verhogen van de kwaliteit van het politiek debat 
in politiek forum en Raad.  

Hierover zijn de meningen verdeeld. Er 
zijn iets meer mensen die vinden dat 
dit het geval is, maar bijna net zoveel 
als die dat niet vinden. In de opmer-
kingen wordt erop gewezen dat naast 
structuur ook gedrag en vaardigheden 
een rol spelen.   

11. Het nieuwe vergadersysteem heeft gezorgd voor 
minder herhalingen in het debat tussen politiek fo-
rum en de Raad.. 

68% vindt dat er nu minder herhaling 
is 

12. De invoering van spreektijden in het nieuwe verga-
dersysteem is een goede zaak.  

71% vindt de spreektijden een goede 
zaak. 

13. 7 minuten spreektijd is voldoende voor de fracties  70% vindt 7 minuten voldoende, 17% 
is neutraal en 13% vindt 7 minuten 
niet voldoend 

14. Indien u de 7 minuten voor de fracties geen goede 
bepaling van de spreektijd vindt, wat zou uw voor-
stel zijn? 

Diverse antwoorden. Minder dan 7 
minuten mag ook (3x). Afschaffen (3x). 
spreektijd per vergadering i.p.v. per 
agendapunt (1x). 

15. 7 minuten spreektijd is voldoende voor het college.  50% vindt 7 minuten te weinig; 13% is 
neutraal. 37% vindt 7 minuten genoeg. 
Uit de opmerkingen spreekt dat veel 
(burger) raadsleden vinden dat met de 
spreektijd van het college flexibel(er) 
mag of moet worden omgegaan, afhan-
kelijk van het onderwerp en de hoe-
veelheid gestelde vragen. 

16. Indien u de 7 minuten voor het college geen goede 
bepaling van de spreektijd vindt, wat zou uw voor-
stel zijn? 

Het meest genoemd wordt een spreek-
tijd rond de 10 minuten (9x). 

17. Voorzitters gaan goed om met de mogelijkheid om 
bij zeer complexe, belangrijke of beladen onderwer-
pen de spreektijd te verlengen.  

68% vindt dat voorzitters dit goed 
doen. 19% is neutraal. 13% vindt dat 
het beter kan. 

18. Het nieuwe vergadersysteem heeft geleid tot het ver-
sterken van de aandacht voor regionale zaken en de 
voorbereiding van regionale overlegvergaderingen.  

Gemengd beeld met bijna exact even 
eens als oneens. 

19. Het nieuwe vergadersysteem heeft bijgedragen aan 52% is het hiermee eens; 23% is neu-
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het voeren van discussies op hoofdlijnen in de Raad?  traal en 24% is het hiermee niet eens 

20. Het nieuwe vergadersysteem heeft geleid tot meer 
debat tussen (burger)raadsleden.  

Gemengd beeld: 32% eens, 29% neu-
traal en 36% oneens. 

21. Er is binnen het nieuwe vergadersysteem voldoende 
ruimte voor het fractiespreekuur. 

61% vindt dat er voldoende ruimte is 
voor het fractiespreekuur; 26% is neu-
traal en 13% is het hiermee oneens. 

22. Er is binnen het nieuwe vergadersysteem voldoende 
ruimte voor de voorbereiding van vergaderingen van 
het politiek forum. 

Ruime meerderheid van 81% vindt dat 
er voldoende ruimte is voor de voorbe-
reiding van het politiek forum. 

23. Er is binnen het nieuwe vergadersysteem voldoende 
ruimte voor de voorbereiding van raadsvergaderin-
gen. 

68% is het hiermee eens; 6% is neu-
traal en 26% is het hiermee oneens;  
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Thema IV. Overige punten 
 

Stelling  

24. Het nieuwe vergadersysteem heeft positieve invloed 
op het functioneren van burgerraadsleden in het po-
litiek forum.  

Gemengd beeld. Er lijken op basis van 
de opmerkingen zowel voor als nade-
len te bestaan: meer ruimte voor bur-
gerraadsleden om debat te voeren 
enerzijds en grotere inzet van raadsle-
den in het forum anderzijds. 

25. Het is een goede zaak dat sinds de invoering van het 
nieuwe vergadersysteem burgerraadsleden aan tafel 
het woord gevoerd moeten hebben om aanspraak te 
kunnen maken op vacatiegeld.  

42% is het hiermee eens, 19% is neu-
traal en 29% is het niet eens; opvallend 
is dat 7 personen de opmerking maken 
dat burgerraadsleden meer doen dan 
het woord voeren. 

26. Overall beoordeling van het vergadersysteem 62% van de (burger)raadsleden vindt 
het vergadersysteem een succes; 19% 
is neutraal en  19% vindt het systeem 
niet succesvol. 

27. Welke verbeteringen zouden nog kunnen worden 
aangebracht 

 

 
 
 
 
 
Thema IV. Feiten en cijfers (verzamelen via griffie) 
 
Hoe vaak gaan (burger)raadsleden en le-
den van het college over de beschikbare 
spreektijd heen? Hoe zijn deze overschrij-
dingen verdeeld over de (bur-
ger)raadsleden en de leden van het colle-
ge? 

dit is sterk afhankelijk van het onderwerp. 
In de praktijk wordt de spreektijd niet 
vaak overschreden, wel overschrijdt het 
college de spreektijd veel vaker dan de 
(burger)raadsleden. 

Hoe ver van tevoren worden de informa-
tieavonden nu ingepland? Wordt het 
voornemen uit het raadsbesluit gereali-
seerd om minimaal een kwartaal vooruit 
te plannen?  

De informatieavonden worden een kwar-
taal van tevoren ingepland. Er kunnen 
echter korter van tevoren wel onderwer-
pen worden toegevoegd of geschrapt.  
 

Hoeveel technische vragen werden er in 
de periode X-Y gesteld? Hoeveel waren dat 
er in dezelfde periode daarvoor? 

2015: 67 
2013: 66 *) 

Hoeveel raadsvragen werden in de perio- 2015: 68 
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de X-Y gesteld? Hoeveel waren dat er in 
dezelfde periode daarvoor? 

2013: 29 

Hoeveel vergaderuren (raad + politiek 
forum) zijn er gemaakt in de periode X-Y? 
En hoeveel in dezelfde periode daarvoor 
(raad + commissie B&M + commissie 
Ruimte)? 

2013: 88 uur  

(Cie Ruimte 22 uur, cie BM 25 uur, raad 41 
uur) 

 

2015: 59 uur 

(Politiek Forum 26 uur, raad 41 uur) 

Wat was de gemiddelde doorlooptijd van 
raadsbesluiten in de periode X-Y? Wat was 
dat in dezelfde periode ervoor? 

De cyclus is een week korter, 4 i.p.v. 5 we-
ken. 
 

Hoeveel insprekers waren er in de periode 
X-Y. Hoeveel waren dat er in dezelfde pe-
riode ervoor? 

2013: 28 insprekers (3 in Raad, 19 in 
Commissie Ruimte en 6 in Commissie 
B&M) 

2015: 18 insprekers (11 in Politiek Forum 
en 7 in de Raad). 

 

 
*) 2013 is als vergelijkingsjaar gekozen, omdat halverwege 2014 het nieuwe vergadersysteem werd 
ingevoerd. 
 

Eerste conclusies evaluatie vergaderpilot. 

1. De algemene conclusie is dat de aanpassingen ten opzichte van het oude ver-
gadersysteem in het algemeen als positief wordt ervaren.  

2. De doelstellingen omtrent het verbeteren/intensiveren van de betrokkenheid 
van de burgers zijn niet voldoende gerealiseerd. Maar het was wellicht ook 
wat al te optimistisch te veronderstellen dat verandering van procesgang al-
leen de betrokkenheid van de burger in het algemeen zou versterken.  

3. De informatieavonden worden positief beoordeeld. Wel zorgen voor goede 
planning en communicatie naar burgers. Parallelle sessies zo mogelijk ver-
mijden.  

4. De snelheid van besluitvorming is omhoog gegaan, er zijn minder herhalingen 
tussen Politiek Forum en Raad in vergelijking met het verleden.  

5. De invoering van spreektijd wordt als positief ervaren. In gevallen waarin 
verlenging voor de Raad nodig zijn (een enkele keer) gaan de voorzitters daar 
volgens de respondenten goed mee om.  

6. De spreektijd van het College is volgens een meerderheid van de responden-
ten te kort. Als alternatief is 10 minuten het meest genoemde alternatief.  

7. De tijd om de vergaderingen voor te bereiden is volgens een duidelijke meer-
derheid van de respondenten voldoende. 
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8. De meningen verschillen over het antwoord op de vraag of de kwaliteit van 
het debat dankzij de nieuwe vergaderwijze is verhoogd. Wel bestaat de in-
druk dat de Raad zich meer tot hoofdlijnen beperkt en worden er minder 
herhalingen ervaren tussen Politiek Forum en Raad.  

9. Ook is er geen overeenstemming of het nieuwe vergadersysteem heeft geleid 
tot meer discussie tussen (burger)raadsleden is en of de nieuwe manier van 
vergaderen positieve invloed heeft op het functioneren van burgerraadsleden. 
Uit een aantal kanttekeningen bij de vragen blijkt dat daar enige zorgen over 
bestaan.  

 

Overall conclusies: 

I. De pilot is grotendeels geslaagd. De kernelementen (splitsing in forum en Raad; 
opzet informatieavonden; 4 wekelijkse cyclus; invoering spreektijden Raad) 
worden positief beoordeeld:. 

II. Mogelijk punt van aanpassingen: spreektijd van het College verhogen (meest ge-
noemd tot 10 minuten).  

III. De doelstellingen rondom versterking van de burgerparticipatie zijn niet vol-
doende gehaald. Maar de enquête maakt niet direct duidelijk hoe dat dan wel 
moet.  

IV. De rol/betrokkenheid van burgerraadsleden verdient nadere aandacht.  
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