Aan
Van
Betreft
Datum

: raadsklankbordgroep BMWE
: werkgroep synchronisatie
: notitie omtrent synchronisatie
: 25 april 2017

Inleiding
Op 20 maart en 18 april 2017 is de (ad hoc) werkgroep synchronisatie bijeen geweest. De werkgroep
heeft aan de hand van de vastgestelde memo over synchroniseren van de vergaderschema’s
gemeenteraden (d.d. 1 februari 2017) overleg gevoerd.
De centrale vragen waren:
Wat willen we bereiken en met welk(e) doel(en)?
Zijn we bereid als raad op een andere dag te vergaderen dan we gewend zijn?
Zijn wij -als de nodig is- bereid onze vergaderstructuur (commissie/raad/ opiniërende
raad/besluitvormende raad) aan te passen?
Wanneer zou synchronisatie een feit moeten zijn?
Probleemstelling
De probleemstelling kan als volgt worden omschreven.
Momenteel behandelen de vier raden voorstellen aangaande de herindeling op verschillende
momenten, waarbij de vier raden hun eigen vergadersystematiek hanteren ( zoals een opiniërende
raadsbehandeling dan wel een behandeling in een raadscommissie). In de tijd gezien is er sprake van
een zekere volgorde. Dit kan van invloed zijn op (de inhoud van) de beraadslagingen.
Daarnaast blijkt in de praktijk dat er (soms) ook verschillen bestaan in de (achterliggende)
documentatie die aan de raad verstrekt wordt. Dit kan leiden tot een ongelijkwaardige
informatievoorziening en dat kan van invloed zijn op de besluitvorming.
Opgemerkt wordt dat het hierbij expliciet gaat om raadsvoorstellen die samenhangen met de
herindeling. De werkgroep heeft de werkwijze rondom gezamenlijke raadsvoorstellen op andere
beleidsterreinen zoals het sociaal domein buiten beschouwing gelaten.
Doelen
Wat betreft de informatievoorziening is het streefdoel om de raden gelijktijdig en gelijkwaardig te
informeren. Oftewel: dezelfde informatie op hetzelfde moment.

Aanpassen vergaderstructuur / vergaderen op een andere dag
Zoals reeds vermeld hanteren de vier raden op dit moment een eigen vergaderstructuur. De komende
tijd zal een raadseigen projectgroep voorbereidingen treffen om tot een vergadersystematiek voor de
nieuwe raad te komen (per 1 januari 2019). Deze projectgroep zal eerdaags door de
raadsklankbordgroep worden ingesteld.
Het is daarom niet aan de werkgroep ‘synchronisatie’ om nu met voorstellen te komen tot aanpassing
van de vergaderstructuur. Binnen de kaders van de huidige vergadersystematiek van de 4 raden vindt
al zoveel als mogelijk afstemming plaats over de planning (wanneer wordt wat behandeld). Er is ook
een gezamenlijke planning ten aanzien van informatieve bijeenkomsten voor de raden (zie bijlage).
In het geval dat een gelijktijdige raadsbehandeling op grond van bijvoorbeeld wet- en regelgeving
noodzakelijk is dan is maatwerk mogelijk. Dat is nu ook de dagelijkse praktijk. Hierbij kan gedacht
worden aan de gelijktijdige behandeling van het herindelingsadvies op 18 mei aanstaande.

Datum van synchronisatie
Gelet op het voorgaande lijkt de problematiek niet zo dwingend om de vergaderstructuur voor de korte
termijn te synchroniseren. Bovendien is de verwachting dat na de vaststelling van het
herindelingsadvies op 18 mei aanstaande het aantal raadsvoorstellen over de herindeling die aan de

raden zullen worden voorgelegd afneemt. Wellicht met uitzondering van de vaststelling van het
functieboek (sociaal statuut) en de financiën.

Voorstel
De werkgroep stelt de raadsklankbordgroep graag het volgende voor.
Voorgesteld wordt om de systematiek voor de (formele) raadsvergaderingen van de BMWE raden
voor de komende periode (tot 1 januari 2019) ongewijzigd te laten, waarbij de griffies wel worden
verzocht om in onderlinge afstemming de raadsvergaderingen in 2018 -zoveel als mogelijk- in
dezelfde week te plannen.
Als het gaat om informatieve bijeenkomsten voor de BMWE-raden wordt voorgesteld om deze
bijeenkomsten op een vaste dag in de week te organiseren. De woensdagavond lijkt hiervoor het
meest geschikt. Op deze manier wordt geprobeerd om de agendadruk van raadsleden en alle andere
betrokkenen te beperken.
Verder worden de griffies verzocht om het BMWE- vergaderschema 2018 tijdig aan de
raadsklankbordgroep voor te leggen (liefst vóór 1 november 2017). Het opgestelde overzicht van de
vergaderingen in 2017 kan hiervoor als basis dienen volgens de werkgroep.
De werkgroep wenst de projectgroep ‘vergaderwijze van de nieuwe raad’ veel succes bij het
ontwikkelen van een vergadersystematiek voor de nieuwe gemeenteraad van Het Hoogeland.
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