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Zaaknummer: 553809

Aan: De Gemeenteraad
Vries, 8 oktober 2019
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Bijlage(n):

M.J.F.J. Thijsen
P. Koekoek
606
p.koekoek@tynaarlo.nl
1 Conclusies en voorstel overleg vergaderstructuur

Onderwerp
Verder ontwikkelen vergadermodel gemeenteraad Tynaarlo
Gevraagd besluit
1. Instemmen met de conclusies en voorstellen in bijgevoegd document ‘Conclusies en
voorstel overleg vergaderstructuur’
2. Per 1 januari 2020 de volgende punten uit hiervoor genoemd document uitvoeren:
a. In het vergaderrooster voor het eerste half jaar van 2020 één raadsvergadering per
maand inplannen;
b. Naast deze maandelijkse vergaderingen in juni een extra raadsvergadering
inplannen voor de behandeling van de Perspectievennota en Voorjaarsbrief;
c. De overige dinsdagavonden, met uitzondering van feest- en schoolvakantiedagen,
beschikbaar houden voor vormvrije raadstafels zoals omschreven in het document;
3. Daarnaast de volgende punten zo snel mogelijk uitvoeren:
a. Een goed werkende langetermijnagenda (LTA) opstellen;
b. Een bij de raadstafelgedachte passende tijdelijke aanpassing van de inrichting van
de raadzaal realiseren;
c. In het presidium meer aandacht besteden aan hoe toekomstige raadsbesluiten
moeten worden voorbereid door raad en college;
4. Na 1 juli 2020 bovenstaande veranderingen evalueren.
Aanleiding
Op 11 juni 2019 stemde de raad in met het Ontwikkelplan Goede Basis. In dit besluit stond onder
andere:
b. Verder ontwikkelen van het vergadermodel, zoals omschreven in het hoofdstuk over
Vergaderstructuur, oftewel:
i.
Voor een goede voorbereiding van raadsvergaderingen een vergadervorm creëren
waarbij open met elkaar gesproken kan worden en waarbij inwoners, deskundigen
en ambtenaren gemakkelijk en volwaardig kunnen meepraten
ii.
Betere uitvoering geven aan de voorstellen uit het raadsvoorstel van 12 juli 2016
c. Deze verdere ontwikkeling van het vergadermodel uitwerken in een overleg tussen
vertegenwoordigers van alle fracties, de voorzitter van de raad en de griffier.
Op 24 juni en 24 september zijn vertegenwoordigers van alle fracties bij elkaar geweest om dit besluit verder uit te werken, op basis hiervan zijn bijgevoegde conclusies en voorstellen geformuleerd.
Presidium gemeente Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,
burgemeester

Raadsbesluit nr. 9
Betreft:
Raadsvoorstel Verder ontwikkelen vergadermodel gemeenteraad Tynaarlo
De raad van de gemeente Tynaarlo;
B E S L U I T:
1. Instemmen met de conclusies en voorstellen in bijgevoegd document ‘Conclusies en voorstel
overleg vergaderstructuur’
2. Per 1 januari 2020 de volgende punten uit hiervoor genoemd document uitvoeren:
a. In het vergaderrooster voor het eerste half jaar van 2020 één raadsvergadering per
maand inplannen;
b. Naast deze maandelijkse vergaderingen in juni een extra raadsvergadering
inplannen voor de behandeling van de Perspectievennota en Voorjaarsbrief;
c. De overige dinsdagavonden, met uitzondering van feest- en schoolvakantiedagen,
beschikbaar houden voor vormvrije raadstafels zoals omschreven in het document;
3. Daarnaast de volgende punten zo snel mogelijk uitvoeren:
a. Een goed werkende langetermijnagenda (LTA) opstellen;
b. Een bij de raadstafelgedachte passende tijdelijke aanpassing van de inrichting van
de raadzaal realiseren;
c. In het presidium meer aandacht besteden aan hoe toekomstige raadsbesluiten
moeten worden voorbereid door raad en college;
4. Na 1 juli 2020 bovenstaande veranderingen evalueren.
Vries, 29 oktober 2019

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

