
1. Inleiding 
 
Op 26 mei 2021 besloot de raad vanaf de volgende bestuursperiode alle 
raads- en commissieleden te vragen iedere dinsdag vanaf 16 uur vrij te 
houden voor de Dordtse Dinsdag.  
De debatraad begint zoals we gewend zijn om 14 uur.  
Op andere dagen dan dinsdag wordt er door de Griffie niets georganiseerd.  
Tevens werd een raadswerkgroep ingesteld om hierover met een advies te 
komen voor het Presidium. 
 
Er ligt nu een raadsvoorstel met uitwerking. 
Hierin vallen een aantal zaken op. 
 
a) We gaan terug naar een vergadersysteem met parallele blokken. Dit 
systeem hadden we al eerder. In het voorstel is niet aangegeven waarom 
we er destijds mee zijn gestopt. Als je niet weet wat er aan mankeerde, kan 
je nu niet vaststellen of het nu wel zal werken. 
 
b) Iets anders dat we al eerder hadden, keert terug: de Agendacommissie. 
Die zou a-politiek moeten zijn. Maar niets is a-politiek en dat was de 
commissie in het verleden zeker niet. 
 
c) We hebben straks vermoedelijk veel fracties, maar slechts 4 zitten er in 
de Agendacommissie. Om onderwerpen te agenderen moet je buiten de 
vergaderingen om gaan lobbyen bij andere fracties. Een extra belasting 
voor de fracties. Een goede uitwisseling van argumenten waar iedereen 
tegelijk aan kan deelnemen om een onderwerp te agenderen is er niet 
meer.  
 
d) Nu wonen de commissieleden één commissievergadering bij. Bij lang niet 
alle onderwerpen voert elke fractie her woord, maar de commissieleden 
lopen dan niet weg. Straks wordt elk geagendeerd onderwerp als een aparte 
commissievergadering gezien. Onderwerpen die je niet interessant vindt, sla 
je over. Zeker bij kleine fracties zal dit het geval zijn. Diverse raadsleden 
zijn op voorhand al niet enthousiast over bijeenkomsten in de middag. 
Gevolg is dat er met enige regelmaat geen quorum is bij een blok. Dan 
schuift het onderwerp minstens één week door en verstoort het de 
planning. 
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e) Het nieuwe vergadersysteem vergt veel loopbewegingen, zeker met 2 
locaties. Daar wordt in het ontvangen voorstel op ingegaan, maar wel heel 
gemakkelijk over gedacht. In de praktijk zullen commissieleden regelmatig 
meerdere keren tussen Stadskantoor en Stadhuis op en neer moeten op 
één vergaderdag en dus mogelijk niet tijdig bij een vergadering zijn. 
 
f) Het nieuwe systeem leidt tot extra kosten voor het RIS, waarbij het RIS 
bij aanvang van de nieuwe werkwijze er nog niet op is ingericht. Chaotisch 
zeker voor nieuwe raadsleden. 
 
g) Mogelijk moet de formatie van de griffie voor het nieuwe 
vergadersysteem worden uitgebreid.  
 
Om zoveel mogelijk aan genoemde bezwaren tegemoet te komen is 
deze aangepaste uitwerking gemaakt. 
 
Deze uitwerking vervangt dan de uitwerking bij het raadsvoorstel. 
 
In de notie bij de stukken wordt nog gesproken over een extern adviseur, 
twee keer per jaar een uitloop voor de raadsvergadering op woensdag (na 
Kadernota en na de Begroting), het afschaffen van woordelijke verslagen 
van de commissievergaderingen, het instellen van een werkgroep voor de 
verbetering van raadsvoorstellen en een hogere vergoeding voor de 
commissieleden. Aangezien deze onderwerpen geen deel uitmaken van de 
uitwerking bij het raadsvoorstel zijn deze onderwerpen niet meegenomen in 
dit document.  

2. Doelen/ambitie 
 
Beperken van de hoge vergaderdruk. 
Kwaliteit van de besluitvorming verbeteren door er meer in te investeren. 
Bij beeldvorming en oordeelsvorming beter naar elkaar en de stad luisteren. 

3. Vergadercyclus 
 
De vergadercyclus van de Dordtse Dinsdag bestaat doorgaans uit vier 
weken.  
De cyclus wordt afgesloten met de vierwekelijkse besluitvormende 
vergadering, de raadsvergadering.  
Op de andere dinsdagen vinden de beeldvormende en oordeelsvormende 
sessies plaats, verder aangeduid als de commissievergaderingen. 
 
In het nieuwe vergadermodel moeten de fasen van het 
besluitvormingsproces duidelijk te onderscheiden zijn.   
 
 
 



Dit zijn drie fasen:  
1) De beeldvorming.  
De fracties krijgen informatie aangereikt om tot een standpunt te komen.  
2) De oordeelsvorming.  
In deze fase debatteren de fractievertegenwoordigers met elkaar. 
3) Als laatste is er de besluitvorming waar door de raad wordt besloten over 
de voorstellen en er dus de uiteindelijke afweging wordt gemaakt.  
 
Er moet sprake zijn van een flexibel systeem, waarbij voorstellen eventueel 
over 2 of meer cycli van 4  weken worden behandeld. Hierdoor hoeven in de 
loop vaan cyclus ontvangen voorstellen niet te blijven liggen tot de volgende 
cyclus. 
 
Per onderwerp wordt vastgesteld of beeldvorming nodig is. Als dit het geval 
is, wordt tevens vastgesteld of beeldvorming wel of niet op dezelfde 
vergaderdag kunnen plaatsvinden. 

4. Commissievergaderingen 
 
Er zijn maximaal 3 parallele vergaderingen, waarbij er sprake is van een 
vaste indeling.  1

Commissie A  behandelt uitsluitend de onderwerpen behorend tot de 2

portefeuille van de burgemeester en wethouder D 
Commissie B behandelt uitsluitend de onderwerpen behorend tot de 
portefeuille van de wethouders E en F 
Commissie C behandelt uitsluitend de onderwerpen behorend tot de 
portefeuille van de wethouders G en H 
 
De vergaderingen beginnen om 16 uur, tenzij gelet op het aantal te 
bespreken onderwerpen op die dag later begonnen kan worden. 
Commissievergaderingen kunnen in de middag dus op een van elkaar 
afwijkend moment beginnen. 
De besprekingen eindigen ’s middag uiterlijk om 17.30 uur. 
In het middagdeel komen onderwerpen uitsluitend beeldvormend aan de 
orde. 
 
In alle commissies is er om 17.30 uur overleg over de nieuwe 
behandelvoorstellen.  3

 
Tussen 18.00 en 19.00 is er een dinerpauze. 

 Voorkeur is dat de bestaande indeling van B&M, Fysiek en Sociaal wordt aangehouden, 1

waarbij de portefeuilleverdeling in het college op deze indeling wordt afgestemd. Maar omdat 
de raad hier niet overgaat, is dit niet vast te leggen. Daarom de erna genoemde indeling 
opgenomen.

 De aanduidingen van de commissies worden nader bepaald; de toewijziging van de 2

collegeleden vindt plaats door de nieuwe raad, zodra de portefeuilleverdeling bekend is.

 Hiermee vervalt de noodzaak van een Agendacommissie.3



 
Om 19.00 uur begint elke commissie met een vragen halfuurtje (of zoveel 
korter als er minder tijd nodig is). 
 
Vanaf uiterlijk 19.30 vinden er beeldvormende en/of oordeelsvormende 
besprekingen plaats. 
 
Tenzij de commissie er om heeft gevraagd geen presentaties van of namens 
het college. Informatie kan gewoon vooraf op papier worden verstrekt. 
 
Geen thema-avonden. Betreffende onderwerpen worden als beeldvormende 
vergaderingen op initiatief van de commissie geagendeerd. 

5. Nieuwe behandelvoorstellen 
 
De raad mag verwachten dat raadsvoorstellen, raadsinformatiebrieven en 
antwoordbrieven gewoon duidelijk en compleet zijn en dat alle afwegingen 
en alternatieven daarin zijn beschreven.  
Als dit niet het geval is wordt het stuk naar het college teruggestuurd (de 
meerderheid van de aanwezige fracties beslist dit).  4

Daarnaast kunnen commissieleden altijd vooraf technische vragen stellen. 
 
Per nieuw behandelvoorstel  wordt besloten of: 5

- het rechtstreeks naar de raad kan als hamerstuk / ter kennisname; 
- er eerst een beeldvormend overleg ingepland moet worden en als dat het 
geval is of het bezwaarlijk is om dit in de middag te organiseren (de 
meerderheid van de aanwezige fracties beslist dit); 
- bij een beeldvormend overleg wordt afgesproken of het oordeelsvormend 
overleg dezelfde vergaderdag of op een volgende vergaderdag zal 
plaatsvinden (de meerderheid van de aanwezige fracties beslist dit). 
 
Als bij een agendapunt de beeldvormende en oordeelsvormende bespreking 
op één dag plaatsvinden, wordt de bespreking apart op de agenda voor die 
dag vermeld.  
 
Bij elk agendapunt wordt standaard aangegeven of het om een 
beeldvormende of een oordeelsvormende bespreking gaat. 
 
 
 
 
 

 Nog handiger is als besloten wordt de griffie hiertoe te machtigen. Dan is een stuk sneller 4

voor aanpassing terug bij het college.  

 Als nieuw behandelvoorstel wordt aangemerkt een van het college ontvangen raadsvoorstel, 5

een van het college ontvangen raadsinformatiebrief (hiertoe worden ook aangemerkt alle 
andere van individuele collegeleden ontvangen stukken) en agendaverzoeken van fracties.



Als een onderwerp meteen oordeelsvormend wordt geagendeerd dan wordt 
bij de behandeling van het nieuwe behandelvoorstel de politieke vraag 
geformuleerd. Anders gebeurt dit aan het eind van de beeldvormende 
bespreking. 

6. Vragen halfuurtje 
 
Vragen worden uiterlijk 10 uur op de dag van de vergadering bij de griffie 
ingeleverd. De griffie zorgt ervoor dat de vragen vervolgens naar het college 
gaan. Ook alle raads- en commissieleden krijgen een overzicht van vragen 
die er in de commissies aan de orde komen. 
 
Een vraag wordt kort gesteld (iedereen kent de vraag immers al), waarop 
een bondig antwoord volgt. Als het antwoord niet duidelijk is, mag er een 
aanvullende vraag worden gesteld, die wederom bondig wordt beantwoord. 
 
Daarna mogen commissieleden van fracties die zelf geen vraag stellen een 
aanvullende vraag stellen, die wederom wordt beantwoord. Het recht op 
een dergelijke vraag van een fractie kan maar 1 x per vergadering worden 
gebruikt. 
 
Volgorde van de vragen in tijdsvolgorde zoals ze bij de griffie zijn 
binnengekomen. Als er na een halfuur nog vragen over zijn dan vervallen 
die. 

7. Beeldvorming 
 
Het doel van de beeldvormende fase is dat aan het eind van de 
beeldvorming je vooral als fractie voldoende informatie moet hebben 
opgehaald. Door middel van bijvoorbeeld inspraak van inwoners en 
organisaties, gesprekken met deskundigen en/of technische of politieke 
vragen aan het college moeten fracties voldoende informatie hebben 
verzameld om te beoordelen of en hoe het beleidsvoornemen bij hun 
overtuigingen of het verkiezingsprogramma past.  
Debat tussen fractievertegenwoordigers onderling vindt hier dus 
nadrukkelijk nog niet plaats. 
 
Tijdens de beeldvormende fase kunnen bijvoorbeeld werkbezoeken, 
rondetafelgesprekken en technische sessies worden georganiseerd en 
kunnen inwoners en organisaties inspreken. Bij het agenderen wordt 
aangegeven of de aanwezigheid van het college nodig is.  6

 
Wanneer de vergadering constateert dat er voldoende informatie is 
verstrekt, kan het agendapunt door naar de volgende vergaderfase.  
Het kan zijn dat men vindt dat er meer informatie door de indiener moet 
worden verstrekt of dat andere experts moeten worden gehoord.  

 Ook zonder uitnodiging zijn collegeleden altijd welkom.6



 
Het onderwerp kan dan eventueel voor een tweede keer in een 
beeldvormende vergadering worden geagendeerd. Het blijft wenselijk dat 
puur technische vragen nog steeds voorafgaand aan de beeldvormende 
sessie schriftelijk worden gesteld, tenzij over een voorstel een technische 
sessie wordt georganiseerd. 
 
Zoals bij 5 vermeld, is deze fase niet bij elk onderwerp nodig. 

8. Oordeelsvorming 
 
Het doel van de oordeelsvormende fase is dat fracties elkaars 
standpunten leren kennen en tot een definitief standpunt kunnen komen.  
 
Fracties gaan de oordeelsvormende fase meestal met een voorlopig 
standpunt in. Maar fracties moeten hun voorlopige standpunt bij kunnen 
stellen naar aanleiding van de inhoud van de oordeelsvormende fase.  
Na deze fase moeten fracties in principe een definitief standpunt kunnen 
innemen.  
 
Er wordt niet gewerkt met spreektijden en een vastgesteld aantal 
interrupties.  7

 
Het college is bij de oordeelsvormende vergadering aanwezig. 
 
De vergadering kan beginnen met een eerste termijn waarin fracties 
kort hun voorlopige standpunt en hun overwegingen daarbij 
kenbaar maken. Zo mogelijk worden hierbij concepten van 
amendementen en moties reeds gedeeld. 
 
Vervolgens krijgt het college de gelegenheid om te reageren. 
 
In de tweede termijn worden de fracties in de gelegenheid gesteld 
op elkaars overwegingen te reageren. Dit is feitelijk het debat.  
 
Als het onderwerp voldoende is besproken kan de uitkomst tweeledig zijn. 
Het agendapunt is voldoende besproken en er is geen debat in de raad 
meer nodig. Er is in de raad nog wel de mogelijkheid een stemverklaring te 
geven.  
Het agendapunt is voldoende besproken maar wordt met spreektijd nog 
geagendeerd voor de raadsvergadering.  
 

 Dit is overgenomen uit de versie van de raadswerkgroep.  7

Gelet op het vermoeden van veel fracties in de nieuwe raad is de SP ervoor om bij 
oordeelsvormende besprekingen in de commissie wel spreektijden te hanteren. Gewoon kort 
en bondig je standpunt in 2 minuten weergeven en daarnaast een beperkt aantal interrupties. 
Nu zijn interrupties veelal geen vragen maar een extra spreektermijn van vaak dezelfde 
commissieleden.



Als de conclusie is dat een onderwerp nog niet voldoende is besproken om 
het naar de besluitvormende fase door te kunnen zetten wordt het opnieuw 
voor een oordeelsvormende bespreking geagendeerd. 

9. Besluitvorming 
 
Dit gebeurt in de raadsvergadering aan het eind van de vierwekelijkse 
cyclus (aanvang 14 uur). 
 
Het doel van de besluitvormende fase is het nemen van besluiten. 
Wettelijk is het de enige plek waar een gemeenteraad besluiten kan nemen. 
Het is wenselijk dat het debat en de afweging grotendeels ervoor tijdens de 
oordeelsvorming al heeft plaatsgevonden. 
 
Het is belangrijk dat er in het nieuwe vergadermodel ook in de 
raadsvergadering nog ruimte is voor debat. Fracties mogen hun 
standpunten en overwegingen uit de oordeelsvormende fase zeker 
samenvatten en in de raadsvergadering nog een keer naar voren brengen. 
De spreektijden in de raad helpen om dit kort en bondig te houden. Er is 
geen ruimte meer voor allerlei vragen aan het college.  
Dus in de raad geen herhaling van vragen aan het college en aan elkaar die 
in eerdere fases al zijn gesteld en beantwoord. 

10.Overige commissies  
 
De raad heeft als eis vastgelegd dat op andere dagen dan de dinsdag door 
de Griffie niks wordt georganiseerd. Dat betekent dat Presidium,, 
Auditcommissie, CTOO, raadswerkgroepen enz. ook op de dinsdag plaats 
moeten gaan vinden en onderdeel van de Dordtse Dinsdag zijn.  
 
Deze overige commissie en werkgroepen vinden een uitzondering 
daargelaten, in het middagdeel plaats, waarbij  de vergaderingen van 
Presidium, Audticommissie en CTOO zoveel mogelijk gelijktijdig 
plaatsvinden. Dat is handig voor de fracties om bij de taakverdeling 
rekening mee te houden.  
 
De Rekenkamercommissie wordt gevraagd hun bijeenkomsten ook in het 
middagdeel van de Dordtse Dinsdag te organiseren.  

11.Ingekomen stukken 
 
Brieven van burgers, instellingen, etc gericht aan de raad (en ook voor de 
raad bestemd) worden maandelijks verzameld en als hamerstuk in één 
verzamelvoorstel aan de raad voorgelegd met als standaard advies “voor 
kennisgeving aannemen” of “ter afwikkeling in handen stellen van het 
college”. Dit afhankelijk van waar het stuk over gaat. De griffie bepaalt dit. 
 
 



Als een stuk in handen van het college wordt gesteld, dan zorgt het college 
voor beantwoording en krijgt de raad daarvan een afschrift. Dit afschrift 
staat dan in een volgende raadsvergadering op de lijst van inkomen 
stukken. 
 
Als een stuk tot vragen leidt bij een fractie dan worden die bij het vragen 
halfuurtje in de betreffende commissievergadering gesteld en op de 
daarvoor onder 6 genoemde werkwijze aangemeld. 


