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1. Aanleiding. 

Op 12 juni 2014 heeft het presidium verzocht om een evaluatie van het beeldvormend, 

oordeelsvormend en besluitvormend (BOB) vergaderen. Afgesproken is dat deze evaluatie via 

de werkgroep bestuurlijke vernieuwing aan het presidium aangeboden wordt.  

2. Evaluatie BOB model. 

In maart 2014 is de gemeenteraad van Steenbergen na een pilotperiode van ruim twee jaar over 

gegaan op het BOB vergaderen. Een aantal doelen werd met de nieuwe vergadervorm nagestreefd:  

- vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid bij politieke keuzevraagstukken en de discussie 

daarover;  

- besparing op vergadertijd;  

- versterking van de politiek sturende rol van de raad.  

 

Voor deze evaluatie hebben vier fracties, het college (individueel) en het MT een bijdrage geleverd. In 

zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de reacties elkaar op een aantal punten overlappen. Een 

aantal reacties constateert knelpunten en soms worden er ook suggesties gedaan voor aanpassingen. 

De reacties vallen in twee delen uiteen. Een deel van de opmerkingen gaat over de nieuwe 

systematiek (dus het beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend vergaderen) en een groot 

deel gaat over de nieuwe tijdsindeling van de agenda van de raad (alle vergaderingen op donderdag). 

Over het algemeen zijn de genoemde verbeterpunten gericht op de nieuwe tijdsindeling.  

 

De geleverde bijdrage aan de evaluatie door raad, college en MT worden in hoofdstuk 3 in drie 

onderdelen opgesomd; de knelpunten; de suggesties en de positieve punten. Natuurlijk zijn de 

opmerkingen gemaakt in een context, daarnaast moet geconstateerd worden dat er een aantal keer 

gesproken wordt over het vroege moment van evalueren; het nieuwe systeem wordt nu enkele 

dergelijk vijf maanden toegepast.  

3. Evaluaties. 

De ingediende evaluaties zijn als bijlage toegevoegd aan dit document. Daarnaast zijn een 

drietal tabellen toegevoegd die een opsomming geven van de gemaakte relevante opmerk ingen. 

De verbeterpunten gaan vooral over de volgende onderwerpen:  

- Er wordt te veel vergaderd.  

- Er is veel onrust (rommelig) tijdens de vergaderingen. 

- Maximaal twee vergaderingen per avond. 

- Technische vragen worden te laat ingediend.  

- De tijdsindeling wordt niet gehanteerd.  

 

Er worden een aantal andere zaken genoemd, die niet zozeer met het BOB vergaderen te 

maken hebben, deze zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

Naast de knelpunten zijn ook een aantal positieve aspecten genoemd:  

- De zoektocht naar ‘de burger centraal’ is positief.  

- Beeldvormende vergaderingen (met externe gespreksleiders) zijn een goede 

toevoeging.  

- Flexibel door snelle doorlooptijd.  

- Aangepast spreekrecht is waardevol.  

 

Tot slot hebben een aantal respondenten verbeterpunten aangegeven: 

- Voer thematische vergaderingen in.  

- Drie personen per fractie in plaats van twee. 

- Week 1: beeldvormend 

Week 2: oordeelsvormend 

Week 3: Presidium, werkgroep, audit etc.  

Week 4: besluitvormend 
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Week 5: (indien van toepassing) geen vergaderingen 

- Voorstel als bovenstaand met twee oordeelsvormende vergaderingen.  

- Besluitvorming splitsen over twee donderdagen en andere donderdagen 

oordeelsvormend.  

 

Een totaaloverzicht van alle opmerkingen treft u in de bijlagen aan.  

 

4. De beeldvormende vergadering. 

De beeldvormende vergaderingen worden over het algemeen als positief ervaren. Een aantal 

suggesties is vooral intern gericht en zijn zo in de bijlagen verwoord. Duidelijk is inmiddels dat 

de beeldvormende vergadering voor alsnog geen maandelijks terugkerende bijeenkomst is.  

 

Zoals eerder aangegeven worden in de begroting de onderwerpen benoemd die beeldvo rmend 

behandeld worden in het komende jaar. De gemeenteraad kan hierin prioriteiten stellen.  

 

 

Voorstel A.  

De beeldvormende vergaderingen te handhaven, de verbeterpunten genoemd in de bijlagen 

intern ter hand nemen.  

 

   

5. De oordeelsvormende vergadering. 

De nieuwe vorm van het spreekrecht wordt als positief ervaren waarbij insprekers 5 minuten 

spreekrecht en de mogelijkheid om na de eerste termijn nog een keer te reageren wordt gezien 

als een verbetering. 

 

Over de overige elementen van de oordeelsvormende vergadering zoals; de presentaties, de 

inhoudelijke punten en de ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst zijn geen 

opmerkingen gemaakt. Wel over de onrust tijdens de vergaderingen en de opbouw van de 

agenda met agendapunten uit ieder vakgebied op één avond.  

 

Wel zijn er diverse opmerkingen gemaakt over de frequentie; de indeling van de agenda m.b.t. 

vakgebieden en het aantal vergaderleden.  

 

 

Voorstel B.  

1. De oordeelsvormende vergaderingen te handhaven en niets te veranderen aan het 

spreekrecht of de opbouw van de agenda.  

2. De genoemde verbeterpunten over de tijdsbesteding van de raadsleden mee te nemen bij de 

nieuwe frequentie van vergaderen (zie voorstel C.).  

3. De oordeelsvormende vergaderingen op te splitsen en in te delen op basis van vakgebied.  

4. Een nieuw besluit te nemen over twee of drie (burger)leden aan de vergadertafel voor de 

duur van de vergadering. 

5. Te bepalen hoeveel (burger)leden er mogen aanzitten.  
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6. De besluitvormende vergadering. 

Over de besluitvormende vergaderingen zijn geen specifieke punten genoemd. Hier lijkt de 

nieuwe indeling van de agenda ook geen probleem. De gemaakte opmerkingen gaan over het 

splitsen van besluitvorming in hamerstukken en bespreekstukken. Vooralsnog lijkt dit niet 

praktisch.  

 

 

7. Vergadercyclus. 

Momenteel vergadert de raad iedere week op donderdag. Hierover zijn een aantal opmerkingen 

gemaakt. Opmerkingen zijn gemaakt over de flexibiliteit van het systeem en de snelheid van 

besluiten. Met een minder frequent vergaderschema zullen beide kenmerken minder 

nadrukkelijk aanwezig zijn. Momenteel is de minimale doorlooptijd van een stuk drie weken na 

aanlevering bij de griffie. Wanneer er één maal per maand besluitvormend vergaderd wordt kan 

dit oplopen tot 6 à 7 weken (afhankelijk van de gekozen cyclus voorafgaand aan de 

besluitvormende vergadering). Vakantieperiodes verlengen deze termijn.  

 

Naast de inhoudelijke opmerkingen is er een opmerking gemaakt over de SLOS. De SLOS is in 

staat om één maal per maand een raadsvergadering te verslaan. Tevens is daaraan toegevoegd 

dat burgers daar aan gewend zijn en dat dat systeem eigenlijk gehandhaafd zou moeten 

worden.  

 

 

Voorstel C1.  

 

De raad dient een keuze te maken uit diverse mogelijkheden: 

- Huidige cyclus handhaven (wekelijks raad) 

- Twee maal per maand raad:  

Week 1: Oordeelsvormend maatschappelijke ontwikkeling + 1 andere vergadering.  

Week 2: Besluitvormend.  

Week 3: Oordeelsvormend ruimtelijke, financiële en bestuurlijke zaken + presidium.  

Week 4: Besluitvormend. 

Beeldvormend apart in te plannen 

- Eén maal per maand raad: 

Week 1: Oordeelsvormend + 1 andere vergadering. 

Week 2: Oordeelsvormend + presidium. 

Week 3: Geen vergaderingen.  

Week 4: Besluitvormend.   

- Eén maal per maand raad: 

- Oordeelsvormende week inplannen: 

Week 1: geen vergaderingen.  

Week 2: dinsdag + donderdag oordeelsvormend.  

Week 3: overige vergaderingen. 

Week 4: besluitvormend.  

 

Er zijn meerdere varianten denkbaar.  

 

Voorstel C2. 

Op welke dag(en) zijn dan de verschillende vergaderingen, alles op donderdag of verspreid 

door de week?  
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Voorstel C3. 

Worden de onderwerpen voor de oordeelsvormende ronde geclusterd op vakgebied of lopen 

alle onderwerpen door elkaar? 

 

Voorstel C4. 

Besluiten tot een maxiamaal aantal vergaderingen op één avond.  

8.Reflectie op de doelen van het BOB vergaderen.  

Het eerste doel is het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij politieke 

keuzevraagstukken en de discussie daarover. De invoering van de beeldvormende 

vergaderingen wordt gezien als waardevol. De avonden worden over het algemeen voldoende 

gewaardeerd. In de evaluaties zijn een aantal verbeterpunten genoemd met betrekking tot de 

beeldvormende vergaderingen die opgepakt kunnen worden. Het vernieuwde spreekrecht (dat 

nu de mogelijkheid biedt voor een inspreker om te reageren op de eerste termijn  van de raad en 

het college) wordt tevens gezien als een waardevolle toevoeging.  

 

Het tweede doel was besparing op vergadertijd  doordat ieder raadslid nu iedere donderdag aanwezig 

is, wordt er gemiddeld per persoon meer vergaderd. In het verleden waren er echter meer 

vergaderavonden. Naast de commissies en de raad waren er maandelijks: een presidium, drie maal 

per jaar een presidim, vier maal per jaar werkgroep bestuurlijke vernieuwing, technisch beraad twee 

maal per jaar. Extra raadsvergaderingen waren er voor de rekening (verantwoordingsraad) en 

pespecrtiefnota. Al met al zijn dit meer vergaderuren dan in het BOB stelsel, echter niet iedereen is op 

al; die avonden aanwezig.  

 

Het derde doel is de versterking van de politiek sturende rol van de raad. In geen van de evaluaties 

alsmede vanuit de inmiddels opgedane ervaring komt naar voor dat dit versterkt zou zijn. Wellicht 

heeft de nieuwe raad hier meer tijd voor nodig of dienen hiertoe andere isntrumenten ingezet te 

worden. 

9. Samengevat. 

Er kan geconcludeerd worden dat de BOB systematiek goed is, maar dat de tijdsplanning door 

de wekelijkse vergadering te ambitieus is. Door de planning van de gemeenteraad aan te 

passen hoeft de systematiek niet aangepast te worden.  

9. Voorstel.  

De werkgroep bestuurlijk vernieuwing wordt in de vergadering van 25 september verzocht op 

bovenstaande zaken (A tot en met C) een reactie te geven en deze reactie door te geleiden 

naar het presidium dat op 9 oktober hierover van gedachten wisselt.  

 

 


