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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte raads- en burgerraadsleden,
In het coalitie-akkoord staat verwoord dat de kaderstellende rol van de raad dient te worden versterkt.
Hierbij kan worden gedacht aan het wijzigen van de werkwijze van de raad. De basis wordt gevonden
in de raadsplanning (zie bijgevoegde bijlage). Ter bespreking in het presidium hieronder een (eerste)
aanzet tot voorstel.
Voorgesteld wordt om voor een beperkt aantal onderwerpen een andere wijze van werken te
introduceren. Waarbij de gedachte centraal staat dat vóór het maken van een notitie de raad in
gesprek gaat met alle steakholders bij dit onderwerp. Zich een beeld vormt over wat er leeft binnen de
Wormerlandse gemeenschap en met deze kennis een lijn uitzet voor het maken van een voorstel. Het
vervolg van de behandeling kan bestaan uit het uitwerken van een voorstel door de raad zelf of de
raad kan het college op basis van vastgestelde uitgangspunten een opdracht verstrekken tot verder
uitwerking.
Van de organisatie wordt gevraagd om bij de onderwerpen van de lange termijn agenda aan te geven
wat de beslisruimte ( en de termijn waarbinnen de beslissing dient te worden genomen) is voor de
raad bij de betreffende onderwerpen.
Het is van belang dat de raad op korte termijn een keuze maakt uit de onderwerpen (lange
termijnagenda) waarmee een start kan worden gemaakt met een gewijzigde werkwijze.
Voorgesteld wordt om voor de komende maanden steeds één vergaderruimte te reserveren voor
behandeling van een van deze onderwerpen. Het vergroten van de kaderstellende rol van de raad
vereist vrijheid van vorm. Het idee hierbij is dat de fase van behandeling van een onderwerp bepalend
is voor de vorm van bespreking en de rolverdeling tussen participanten. Te denken valt aan een
onderverdeling van behandeling door de raad in drie fasen:
1. informatiefase, onderzoekend gesprek (met ambtenaren, betrokkenen, waarbij vraagstelling
voorop staat)
2. verkennen van scenario’s en kaders, de fase voorafgaand aan de keuzes waarbij diverse
oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht met elkaar (dialoog is hierbij een passende
vorm) Mogelijkheid is hierbij om beleidsambtenaar te vragen deze scenario’s uit te werken op
basis waarvan kaderstelling kan plaatsvinden
3. fase van standpuntbepaling, gedacht hierbij is dat inhoudelijke bespreking op reguliere wijze
(behandeling in twee termijnen, zie RvO) verdergaat richting besluitvorming
Voorgesteld wordt hiervoor een aantal uitgangspunten vast te stellen:
- het presidium bepaalt welke werkwijze wordt gebruikt bij welk onderwerp in welke fase
- de voorzitter kan in voorkomende gevallen meer worden gezien als gespreksleider dan
voorzitter zoals omschreven in het Reglement van Orde
- de gebruikelijke bespreking in twee termijnen wordt niet gehanteerd
- er wordt meer ruimte geboden aan insprekers, steakholders
- beleidsambtenaren zullen als adviseur/informatieverstrekkers worden uitgenodigd om aan de
bespreking deel te nemen
Voorgesteld wordt ook om deze wijze van werken te bespreken tijdens een voorronde op 27 mei
aanstaande. Doel van deze voorronde is het bespreken van de werkwijze en de lange termijn agenda
én het maken van keuzes voor wat betreft de onderwerpen die volgens de nieuwe wijze worden
behandeld.
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