Gewijzigd bij fractievoorzittersoverleg op 4 september 2018
MEMO
Aan:
Van:
Datum:
Betreft:

fractievoorzitters
Guus Kocken, griffier
22 juni 2018
Spelregels Waalwijks podium, Input, Forum en Ontmoeting

In het Reglement van orde voor de werkzaamheden van de raad 2018 gemeente
Waalwijk staat in artikel 7:
Artikel 7 Vergadermodel
1. De raad vergadert in een vierweekse cyclus volgens de aan deze verordening
gehecht model.
2. Het fractievoorzittersoverleg kan dit model aanpassen.
3. De werkwijze en spelregels van de in dit model te houden raadsvergaderingen
worden in deze verordening geregeld.
4. Het fractievoorzittersoverleg stelt de werkwijze en spelregels van de overige
vergaderingen vast.
Het vergadermodel is als volgt.
De raad vergadert op donderdag in een 4-weekse cyclus::

Elke week vanaf 19:30 uur:
Waalwijks podium*

Week 1 vanaf 19:30 uur:
Input

Week 2 vanaf 19:30 uur:
Forum met aansluitend Besluit (A)

Week 3 vanaf 19:30 uur:
Ontmoeting

Week 4 vanaf 19:30 uur:
Debat & Besluit (B)
De bijeenkomsten zijn openbaar.
* Bij geen Waalwijks podium begint de aansluitende bijeenkomst om 19.30 uur.

De spelregels van Besluit (A) en Debat & Besluit (B) zijn uitgewerkt in het Reglement van
Orde. In deze notie worden de overige vergaderingen uitgewerkt: Waalwijks podium,
Input, Forum en Ontmoeting.
Spelregels Waalwijks podium
1. Inwoners of organisaties melden zich uiterlijk vóór 12.00 uur op dezelfde dag aan bij
de griffie.
2. De aanmeldingen worden openbaar op het RIS geplaatst.
3. De spreektijd wordt verdeeld over het aantal aanmeldingen. Het podium duurt max.
een half uur.
4. De locatie is die waar de rest van de avond wordt vergaderd.
5. Voorzitter of vice-voorzitter van de raad zit het podium voor.
6. Er wordt geen verslag gemaakt.
7. Indiener kan brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de
(vice) voorzitter.
8. Raadsleden en fractievolgers kunnen aan indiener vragen ter verduidelijking stellen
in één termijn. Geen discussie onderling of met de indiener.
9. Raadsleden en fractievolgers kunnen portefeuillehouder vragen ter verduidelijking
stellen in één termijn. Zijn er geen vragen, dan kan portefeuillehouder een korte
reactie geven. Geen discussie onderling of met portefeuillehouder.
10. Eventuele slotreactie indiener.
11. Brieven en petities komen op lijst ingekomen stukken Besluit (A), waarbij de
agendacommissie een voorstel voor behandelwijze doet.
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12. Net als alle overige stukken op de lijst van ingekomen stukken, kan een fractie de
brief of petitie agenderen voor bespreking in het Forum.
13. Een burgerinitiatief wordt ingepland voor een Forum en Besluit (A).
Spelregels Input
1. Input bestaat uit twee gedeelten:
- Informatieronde
- Vragenronde.
2. Voorzitter of vice-voorzitter van de raad zit de Input voor.
3. Er wordt geen verslag gemaakt.
4. De agendacommissie kan bepalen dat de Input achter gesloten deuren plaatsvindt.
Er kan geen geheimhouding worden opgelegd.
Informatieronde
4. Portefeuillehouder dient bij griffier verzoek in een onderwerp in te plannen in de
termijnagenda in BVS, in principe geen onderwerp dat op Besluit (A) van betreffende
cyclus staat.
5. Er kunnen meer onderwerpen per informatieronde ingepland worden. Bij meer
onderwerpen verdelen de portefeuillehouders onderling de spreektijd in afstemming
met de griffier.
6. De agendacommissie stelt de onderwerpen en tijdsverdeling van de informatieronde
vast.
7. Na presentatie portefeuillehouder kunnen raadsleden en fractievolgers vragen ter
verduidelijking stellen. Geen discussie onderling of met portefeuillehouder.
8. De informatieronde kan niet worden gebruikt voor politieke afstemming of sondering.
Vragenronde
9. De vragenronde start 1,5 uur na aanvang van de informatieronde.
10. Raadsleden en fractievolgers kunnen vragen aan het college stellen over
raadsvoorstellen én ingekomen stukken die op het eerstvolgend Besluit (A) staan.
11. Uitgangspunt is dat vragen zoveel mogelijk schriftelijk worden gesteld. Vragen en
antwoorden worden openbaar op het RIS gezet bij betreffend raadsvoorstel.
12. Aanmelding vragenronde o.v.v. betreffend(e) raadsvoorstel(len) gebeurt bij de griffie
uiterlijk op de dag van de Input vóór 12.00 uur. Aanmeldingen worden openbaar op
het RIS gezet.
13. Vragen over een raadsvoorstel geschiedt in twee termijnen.
14. De eerste termijn start met het stellen van vragen door de aangemelde fracties,
waarna het college de vragen beantwoordt.
15. De tweede termijn start eveneens met het stellen van vragen door de aangemelde
fracties. Geïnventariseerd wordt of andere fracties ook nog vragen hebben, waarna
het college de vragen beantwoordt.
Spelregels Forum
1. Forum bestaat uit twee gedeelten:
- Discussieronde.
- Vragenhalfuurtje.
2. Er wordt een samenvattend verslag gemaakt.
Discussieronde
3. Zowel fracties als inwoners kunnen voorstellen, die op het aansluitend Besluit (A)
staan agenderen.
4. Alleen fracties kunnen ook ingekomen stukken van de lijst van ingekomen stukken
van dit Besluit (A) agenderen.
5. De uiterste datum van agenderen is 10 dagen (=dinsdag vóór 10.00 uur) voor het
Forum.
6. Uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van het Forum kunnen inwoners en organisaties
zich aanmelden mee te praten over een onderwerp.
7. Mochten zich geen inwoners melden om mee te praten, dan wordt het onderwerp
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van de agenda afgevoerd.
De aangemelde inwoners, raadsleden en fractievolgers zitten in het middenvak van
de raadzaal door elkaar.
9. Het college zit op zijn vaste plaats in de raadzaal.
10. Inwoners die zich niet hebben aangemeld en ambtenaren (toehoorder) zitten op de
publieke tribune
8.

Discussie over voorstellen op agenda Besluit (A)
11. Een of meer raadsleden (afhankelijk van het aantal en zwaarte van de onderwerpen)
leidt/leiden de discussieronde.
12. De tijdsindeling is flexibel en afhankelijk van het aantal en zwaarte van de
onderwerpen.
13. De gespreksleider start de discussie met te vragen wie als eerste het woord wil.
14. Overige gasten, raadsleden en fractievolgers kunnen reageren.
15. Aan het eind van de discussie kan de portefeuillehouder kort reageren.
16. Gespreksleider sluit discussie af met opmerking dat raadsleden Input kunnen
gebruiken voor besluitvorming bij aansluitend Besluit (A).
Discussie over ingekomen stuk
17. Behandeling zelfde als discussie over voorstellen: zie punten 14 en 15.
18. Gespreksleider sluit discussie af met voorstel voor afdoening ingekomen stuk en
opmerking dat raadsleden hun raadsinstrumenten kunnen inzetten.
Vragenhalfuurtje
19. Aansluitend aan de discussieronde is het vragenhalfuurtje.
20. Voorzitter of vice voorzitter van de raad zit het vragenhalfuurtje voor.
21. Raadsleden en fractievolgers kunnen vragen stellen aan het college n.a.v. uitsluitend
onderwerpen die in de voorgaande discussieronde zijn besproken.
22. Voorzitter stelt onderwerpen, besproken in discussieronde een voor een aan bod.
23. Voorzitter inventariseert welke raadsleden en fractievolgers vragen hebben.
24. Beantwoording door portefeuillehouder.
25. Voorzitter polst bij raadsleden/fractievolgers of vragen afdoende beantwoord zijn.
26. Indien dit niet het geval is, krijgt de portefeuillehouder weer het woord.
Ontmoeting
Dit is een avond van de raad en kan op diverse wijze worden ingevuld: interactieve
avond met inwoners, werkbezoek, cursus enz. Bij een interactieve avond nodigt de raad
inwoners en organisaties uit om mee te luisteren en hun mening te geven over
onderwerpen die op de raadsagenda komen.
Spelregels interactieve avond
1. Op een verzoek vanuit de raad of het college bepaalt de agendacommissie of de raad
over een onderwerp een interactieve avond organiseert.
2. Deze avond wordt voorbereid door een raadswerkgroep met ondersteuning van de
griffie, een vakinhoudelijke ambtenaar en/of externe deskundige. De
portefeuillehouder wordt op de hoogte gehouden van de voorbereiding.
3. De avond kan op een andere locatie dan de raadzaal worden gehouden.
4. Behandelwijze is afhankelijk van de aard van het onderwerp.
5. Een raadslid of meer raadsleden is/zijn gesprekleider(s).
6. Raadsleden en fractievolgers gaan met de gast in gesprek.
7. College en ambtenaren zijn toehoorder.

Vastgesteld in het fractievoorzittersoverleg op 26 juni 2018 en gewijzigd op
4 september 2018.
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