Onderzoeksopdracht evaluatie BOB vergaderen
gemeenteraad Steenbergen
Algemene informatie over de opdracht:
Aanleiding

In 2014 is de gemeenteraad van Steenbergen overgestapt op
vergaderen volgens het BOB model en na 6 jaar met dit model
gewerkt te hebben, is het goed om de werkwijze en
vergaderstructuur te evalueren.
Om na te gaan of het BOB vergaderen heeft gebracht wat er van
werd verwacht, of de gemeenteraad met deze opzet voldoet aan
de wettelijke normen en om te inventariseren of er nog
verbeteringen aan het huidige vergaderstelsel mogelijk zijn en of
dat een andere opzet beter past, wordt de huidige
vergaderstructuur in de gemeenteraad van Steenbergen
geëvalueerd.
Bij deze evaluatie zal er onder andere gekeken moeten worden
naar de vergaderstructuur en werkwijze, de positie van de raad
en willen we good practices ophalen van andere
vergadermodellen uit gemeentes om ons heen.

Achtergrond

In 2014 is een start gemaakt met het vergaderen volgens het
BOB model in de gemeenteraad van Steenbergen. Belangrijkste
redenen om over te stappen naar een nieuw vergadermodel
waren:
- Het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij de
voorbereidende fase van het besluitvormingsproces van
de raad, zodat raadsleden deze inbreng mee kunnen
nemen in het proces van besluitvorming.
- Verminderen van de vergaderdruk, zodat de raad naast
het kaderstellen en controleren meer tijd zou hebben om
de volksvertegenwoordigende taak beter vorm te geven.
Daarbij was het wel van belang dat de kaderstellende en
controlerende taken niet ten koste van het model moesten gaan.
Het nieuwe model zou alle drie de kerntaken juist moeten
versterken.
De vraag is nu: lukt het met dit vergadermodel, dat in de
afgelopen jaren wel een aantal aanpassingen heeft ondergaan,
om kaders te stellen, te controleren en het volk te
vertegenwoordigen?

Elementen uit de oorspronkelijke opzet komen nog wel terug in
de huidige werkwijze, maar de belangrijkste vraag blijft hoe de
raad in deze opzet, door middel van kaderstelling, zijn rol kan
pakken aan de voorkant van het beleidsproces, of dat in de
huidige opzet goed lukt en of dat dit überhaupt effectief gedaan
kan worden.
In de huidige werkwijze vinden er op verschillende momenten in
het jaar beeldvormende vergaderingen plaats. Tijdens
beeldvormende vergaderingen worden beleidsonderwerpen
(vaak uit het raadsprogramma) met input uit de maatschappij
verkend. Daarnaast is er een maandelijkse cyclus van twee
oordeelvormende vergaderingen (mens & maatschappij en
economie & ruimte) en een besluitvormende vergadering
(raadsvergadering).
Doel

Het onderzoek heeft de volgende drie hoofddoelen:
- Evalueren van de huidige toepassing van het BOB model,
gekoppeld aan de controlerende, kaderstellende en
volksvertegenwoordigende taken van de gemeenteraad.
- De evaluatie ondersteunt een herijking van de werkwijze
met goede voorbeelden en verkent mogelijkheden om zo
nodig het vergaderstelsel aan te passen of te wijzigen.
- Ophalen van wensen en behoeftes bij de doelgroepen die
te maken hebben met de vergaderingen. (Raad,
organisatie, inwoners, griffie en college, etc.)
Deze hoofddoelen kunnen onder andere vertaald worden naar
de volgende onderzoeksvragen:
- In hoeverre komen de rollen en taken van de raad tot
uitdrukking in de huidige werkwijze?
- Zijn er goede voorbeelden waar wij van kunnen leren?
- Welke wensen en behoeftes spelen er bij de doelgroepen
die te maken hebben met de raadsvergaderingen en hoe
kunnen we deze wensen inrichten in het vergadermodel?
- Wat is voor de gemeenteraad van Steenbergen een
geschikt vergadermodel?

Resultaat

Het onderzoek moet een advies opleveren over het
vergaderstelsel, waarin een balans wordt gevonden in de
kerntaken van de raad, hoe deze optimaal kunnen worden
toegepast, als ook een balans in de agenda van de
gemeenteraad en waarin tegemoetgekomen wordt aan de wens
om burgers meer te betrekken bij het besluitvormingsproces.
De evaluatie is echt bedoeld om de werking van het huidige

model te evalueren en om input op te halen om tot een duidelijk
advies te komen voor het herijking van het huidige
vergadermodel of voor een toekomstig vergadermodel.
Planning

In de voorziene planning wordt 2020 gebruikt om de doelstelling
van het onderzoek helder te krijgen en goed te keuren (oktober),
het offertetraject op te starten (oktober-november) en de
gunning van de opdracht te verlenen (december). Uitvoering van
het onderzoek moet dan in de eerst helft van 2021 plaatsvinden
en afgerond zijn, zodat het advies meegenomen kan worden in
het voorstel voor de vergaderplanning van 2022, die medio 2021
gemaakt wordt.

Middelen

De gemeenteraad heeft een onderzoeksbudget, waaruit dit
onderzoek gefinancierd kan worden. Dit budget kan
aangesproken worden als:
- Een meerderheid van de raad het initiatief ondersteunt.
- De offerte in redelijkheid staat tot wat er feitelijk gevraagd
wordt.
- Door het gunnen van de opdracht de onderzoeksvraag
van de raad beantwoord wordt.
- De opdracht uitgevoerd kan worden binnen de door de
raad gestelde termijn.
- De offerte past binnen (het nog beschikbare) budget.
Deze criteria zullen via de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en
in het presidium worden meegenomen. In de planning is hier
rekening gehouden.

