
WERKAFSPRAKEN TIJDELIJKE 
AGENDACOMMISSIE       
1. De agendacommissie wordt onafhankelijk voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van 

de raad. Als deze is verhinderd zit de 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad voor.
2. De voorzitter heeft een beslissende stem als de stemmen staken.
3. De vergaderingen zijn openbaar en worden ook uitgezonden via de live stream.
4. Er wordt een besluitenlijst opgemaakt die de Agendacommissie in haar volgende vergadering 

vaststelt.
5. De agenda en de stukken (incl. behandeladviezen en opleggers van de griffie) worden 5 dagen 

voor de vergadering (dus op donderdagmiddag) gepubliceerd.
6. Fracties kunnen agenderingsverzoeken indienen tot 12.00 uur op de vergaderdag van de 

Agendacommissie. Deze agenderingsverzoeken worden aan de stukken toegevoegd en de 
Agendacommissie wordt z.s.m. na 12.00 uur geïnformeerd als er agenderingsverzoeken zijn 
ingediend. 

7. Agenderingsverzoeken van fracties die voldoende steun in de raad hebben worden altijd door 
de agendacommissie gehonoreerd. Dat is het geval bij: 

- 3 fracties voor agendering van een raadsvoorstel 
- De helft plus één (de absolute meerderheid) van het aantal in de raad zitting hebbende 

fracties voor raadsinformatiebrieven en overige stukken en onderwerpen.
8. De Agendacommissie handelt, namens de raad, antwoordbrieven op artikel 39- en 40-vragen en 

brieven van inwoners, bedrijven en organisaties af. Deze komen dus niet op de agenda van de 
raadsvergadering. Via de stukken van de Agendacommissie kunnen alle raads- en 
commissieleden wel kennis van deze stukken nemen en desgewenst ook agenderingverzoeken 
indienen. 

9. Vaste onderwerpen op de agenda van de Agendacommissie zijn tevens:
- Dagschema komende Dordtse Dinsdagen: Daarmee stelt de Agendacommissie de agenda 

van de eerstvolgende Dordtse Dinsdag vast. Zo mogelijk ook die van de Dordtse Dinsdag 
daarna.

- Termijnagenda college: Eens per maand levert het college een termijnagenda met de 
raadsvoorstellen die de komende maanden worden verwacht. De Agendacommissie kan 
op basis hiervan vooruit kijken en alvast nadenken over de beeldvormende fase bij 
komende raadsvoorstellen.

- Uitwisselen ervaringen: Het is goed om ook steeds even terug te kijken naar zaken als of 
tijdsblokken goed zijn ingeschat en hoe de verschillende vormen van beeldvorming 
werken.  

10. Van de nieuw ingekomen stukken worden tijdens de vergadering alleen die stukken behandeld 
waarbij een of meerdere leden van de Agendacommissie aanpassingen of aanvullingen op het 
behandeladvies van de griffie hebben of waarbij agenderingsverzoeken zijn ingediend.  

11. De Agendacommissie past maatwerk toe. Voor de oordeelsvormende commissie over 
onderwerp A kan bijvoorbeeld 1,5 uur worden gereserveerd, terwijl voor onderwerp B 2 uur of 
meer wordt gereserveerd.
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