
AGENDERINGSVERZOEK RAADSFRACTIES

AAN AGENDACOMMISSIE

Datum verzoek: 17 januari 2023

Indienende fractie(s): Partij voor de Dieren, GroenLinks,
ChristenUnie/SGP, DENK, Gewoon Dordt, SP,
PVV, Fractie Van Waardhuizen

Contactpersoon per fractie: Pieter Groenewege (PvdD), Yara van Engelen
(GroenLinks), Leen Struijk
(ChristenUnie/SGP), Mehmet Safranti (DENK),
Irene Koene (Gewoon Dordt), Ronald Portier
(SP), Dan van Leeuwen (PVV), Claudia Simon
van Waardhuizen (Fractie Van Waardhuizen)

Onderwerp agenderingverzoek:

Wilt u een ingekomen stuk vanuit de
Agendacommissie agenderen? Of een
ander onderwerp waar (nog) geen formele
stukken over zijn?

☑ Ingekomen stuk op agenda eerstvolgende
Agendacommissie:

Vaststellen Evaluatie en herijking dierenbeleid
- Startnotitie

◻ Ander onderwerp:
……………………………………………………………………

Gewenste vorm van agendering:

Beeldvormend: fase waarin de raad zich
laat informeren zodat zij zich daarna een
beeld/oordeel bij een onderwerp kan
vormen. Politiek debat vindt in deze fase
nog niet plaats.

Oordeelsvormend: standpunten
uitwisselen om daarna via een politiek
debat tot een definitief standpunt te
komen.

◻ Beeldvormend
☑ Oordeelsvormend

Nadere specificatie bij 'beeldvormend:'
(zie volgende pagina voor de toolbox beeldvorming)

◻ Technische briefing
◻ Hoorzitting
◻ Informatiemarkt
◻ Gesprek
◻ Rondetafelgesprek
◻ Werkbezoek
◻ Kennisbijeenkomst
◻ Anders: ………………………………………………...

Gewenst moment van agendering:

Is het wenselijk of noodzakelijk dat het op
of voor een bepaald moment op de
agenda komt? Zo ja, wanneer en waarom?

Indien mogelijk betrekken bij
oordeelsvormende commissievergadering over
levende kerststal en evenementen met dieren.
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Aanleiding agenderingsverzoek: In de Startnotitie Dierenbeleid wordt
aangegeven: “Bij de rondetafelbespreking van
de raad op 17 januari 2023 over dieren en
evenementen willen wij u de gelegenheid
stellen om hier nog verdieping op aan te
brengen.”

We kunnen echter feitelijk constateren dat de
Startnotitie Dierenbeleid op 17 januari 2023
niet geagendeerd is, noch betrokken is bij een
ander agendapunt. Op de Startnotitie
Dierenbeleid kan daarom op deze datum niet
worden gereflecteerd.

De Partij voor de Dieren vindt het ongepast
dat het college probeert een bespreking van
de eigen Startnotitie te forceren, ten koste van
kostbare spreektijd in een
commissievergadering over beantwoordingen
van artikel 40-vragen. Het is immers niet aan
het college, maar aan de agendacommissie om
namens de raad onderwerpen te agenderen.

Dit staat nog los van de overweging dat een
beeldvormende commissievergadering niet de
juiste plaats is om oordeelsvormend te
reflecteren op een startnotitie.

De griffie geeft op haar beurt in haar
behandeladvies aan dat opmerkingen of
aanvullingen op de Startnotitie Dierenbeleid
kunnen worden meegegeven aan de
Agendacommissie. Ook dit is een
ongemakkelijke werkwijze, die niet past bij de
taken en bevoegdheden van de
Agendacommissie. Daarbij wijkt deze
voorgestelde werkwijze af van wat in de
Startnotitie zelf staat, waardoor
onduidelijkheid ontstaat over wat nu eigenlijk
van de raad verwacht wordt.

Al met al geniet het onze voorkeur om
eventuele opmerkingen over de startnotitie
direct mee te geven aan het college, in een
oordeelsvormende commissievergadering.

Waarschijnlijk wordt de beeldvormende
commissievergadering over de levende
kerststal en evenementen met dieren d.d. 17
januari 2023 opgevolgd door een
oordeelsvormende vergadering. Dat zou een
mooie gelegenheid zijn voor de bovenstaande
reflectie. Daarom willen wij, indien de levende
kerststal en evenementen met dieren
oordeelsvormend geagendeerd worden, de
Startnotitie Dierenbeleid bij die vergadering
betrekken.

Pagina 2 van 4



Indien de levende kerststal en evenementen
met dieren niet oordeelsvormend geagendeerd
worden, verzoeken wij een aparte
oordeelsvormende vergadering om
aandachtspunten m.b.t. de Startnotitie
Dierenbeleid mee te kunnen geven aan het
college. Dit hoeft wat ons betreft geen lange
vergadering te zijn.

Doel van agendering:
(beoogd resultaat)

Wat wilt u bereiken met behandeling van
het stuk of onderwerp? Welke (politieke)
vraag of stelling moet centraal staan?

Opmerkingen en/of aanvullingen op de
Startnotitie Dierenbeleid meegeven aan het
college.

Overige informatie en evt.
bijlagen:
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Wat? Waarom en hoe? Met wie?

Technische briefing Extra technische toelichting krijgen op bijv.
de achtergronden bij of de afgewogen
varianten in een specifiek raadsvoorstel, RIB
of ander stuk van het college d.m.v.
bijvoorbeeld een presentatie en door
verhelderende vragen te stellen.

Betrokken ambtenaren en/of
portefeuillehouder(s)

Hoorzitting Meer te weten komen over hoe
belanghebbenden tegen een specifiek
raadsvoorstel aankijken door in een formele
setting te luisteren en verhelderende vragen
te stellen. Eventueel op locatie.

Belanghebbende inwoners,
organisaties en bedrijven bij een
specifiek raadsvoorstel zoals
indieners van zienswijzen op een
bestemmingsplan (voorheen:
sprekersplein).

Informatiemarkt Meer te weten komen over hoe
belanghebbenden tegen een specifiek
onderwerp of voorstel aankijken door in een
informelere setting (zoals een marktsetting)
te luisteren en verhelderende vragen te
stellen.

Belanghebbende inwoners,
organisaties en bedrijven bij een
specifiek onderwerp of voorstel.

Gesprek Met behulp van externen een completer
beeld over een onderwerp of voorstel
krijgen door vragen te stellen, informatie en
argumenten uit te wisselen en daarover in
gesprek te gaan. Eventueel op locatie.

Met een beperkt aantal
specifieke externe partijen
(inwoners, organisaties,
bedrijven).

Rondetafelgesprek Met behulp van externen vanuit meerdere
invalshoeken een breder en completer beeld
over een onderwerp of voorstel krijgen door
vragen te stellen, informatie en argumenten
uit te wisselen en daarover in gesprek te
gaan. Eventueel op locatie.

Met meerdere specifieke externe
partijen (inwoners, organisaties,
bedrijven) vanuit verschillende
invalshoeken.

Werkbezoek Ter plaatse een concreet beeld krijgen bij de
situatie of ideeën opdoen door te kijken, te
luisteren en vragen te stellen.

Inwoners, organisaties en/of
bedrijven .

Kennisbijeenkomst De (algemene) kennis over een bepaald
onderwerp vergroten d.m.v. bijvoorbeeld
een presentatie en verhelderende vragen te
stellen. Eventueel op locatie.

Externe deskundigen en/of
betrokken ambtenaren.

Deze toolbox is een levend document dat op basis van opgedane ervaringen
en nieuwe ideeën wordt aangepast en aangevuld.
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