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Programma

1. Status

2. Structuur of cultuur?

3. Break-out I – met de tijd mee  

4. Aanpassen

5. Misbruik

6. Break-out II – mag ik even jullie advies

7. Moraal



Hoe zit het precies met… 

Mandaten in relatie tot WNRA, nieuwe wet- en regelgeving, 
wethoudersbenoeming, integriteitstoest, geheimhouding, 
werkgeverscommissie, secretaris vs griffier, 
reglement/verordening samensmelten





Status van RvO

• Niet (makkelijk) te vinden op de gemeentesite

• Grote variatie in RvO’s: spelregels lopen uiteen

• Continue aangepast versus al 10 jaar onder ‘t stof

• Afwijken mag en is wel/niet problematisch

Wat telt: is het RvO echt van de raad? 

→ Bewust zijn van waarde van spelregels

→ Het worden hun spelregels

→ Voorkomt hoop gedoe









Structuur of cultuur

• Tijdig aankondigen van moties en amendementen

• Begrenzing vergadertijd (eindtijd, spreektijden)

• Moties vreemd inperken



Tweede Kamer

Probleem:  
Motiegeweld, nachtelijke vergaderingen etc

Oplossing:

Niet: Extra regels 

Wel:  Meer gewicht aan commissie 
(‘commissiedebatten’) 



Break-out I: met de tijd mee

1. Digitalisering

2. Fragmentering (incl. burgerleden)

3. Polarisering

4. Andere ontwikkeling



Aanpassen RvO

• De griffier attendeert

• De raadswerkgroep doet een voorzet

• De raad reflecteert

• De raad besluit



A la Zoetermeer

1. Raad levert commentaar en voorstellen op alle (19) regelingen raad  
(RvO, verordeningen, instructies griffier, etc.)

2. Griffie voorziet alle input van commentaar (‘al geregeld’, ‘structuur 
of cultuur’)

3. In twee bijeenkomsten bespreekt raad uitkomsten sub 1 met 
advies: al dan niet gewijzigd overnemen → het goede gesprek.

4. Burgemeester en griffie verwerken opbrengst in raadsvoorstel. 

5. Raad behandelt het pakket in commissie en raad (hamerstuk?).



Misbruik

• Perfectionisten

• Proceduretijgers

• Politiek wapen

• RvO geldt niet voor mij





Tony Blair tegen
Wouter Bos:

‘Politiek heeft van mij geen
beter mens gemaakt.’



Slagvaardig voorzitten…



Break-out II – mag ik even jullie advies?

Spreekrecht

Rondvraag

Presidium / agendacommissie

Ambtelijke ondersteuning

Werkgeverscommissie

….



Voorbeeld van bron van potentieel gedoe:

“Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de 
organisatie en het functioneren van de raad en de 
raadscommissies voor zover het niet betreft de taken van 
de agendacommissie.”



De regels zijn dienaar, geen meester

• Informele orde (omgangsvormen, gebruiken) versus formele orde 
(regels)

• Regels zijn geen garantie voor vergaderdiscipline

→Met raadsleden begin je niet meteen over regels, 

maar over …  doelen, invloed, kwaliteit van besluitvorming



Verbeter eerst de praktijk, 
dan pas je RvO.


