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MEMO 

 

 

Aan : Presidium 

cc. :  

Van : Griffie/Jan Hoek 

Onderwerp : Evaluatie Werkwijze(n) Gemeenteraad 2014 – 2018  

Ons kenmerk :  

Bijlage(n) :  

Datum :  

Verzenddatum :  

 

 

De afgelopen raadsperiode was turbulent. Burgemeesters en wethouders kwamen en gingen en 

iedereen vond er wat van. Tegelijk werd er ook gewoon gewerkt door raadsleden, 

CVO/Agendacommissie, presidium, burgemeesters, wethouders, griffie en ambtelijke organisatie. Er 

werd ook vernieuwd: na de zomer van 2017 ging de raad werken met Beeldvormende Avonden. 

Raadsleden hebben daar individueel beelden bij en oordelen over. De optelsom van die beelden en 

oordelen vormt het beeld en het oordeel van de gemeenteraad van Bloemendaal over de 

bestuursperiode 2014 – 2018.  

 

Het is zinvol om dat beeld ook daadwerkelijk te schetsen en het oordeel uit te spreken. Een volgende 

raad kan daar zijn voordeel mee doen. Daarmee is ook gelijk de inzet van deze notitie gegeven: een 

voorstel voor het uitvoeren van een evaluatie van de raadsperiode 2014 – 2018. Doel van de 

evaluatie is om vijf tot tien belangrijke lessen te trekken. 

 

Vraag aan het presidium: hebben jullie hier behoefte aan? Of houden jullie het liever klein en 

beperken jullie de evaluatie tot de Beeldvormende Avonden (waartoe al besloten is)? 

 

Hieronder een voorstel voor de invulling van de evaluatie 

 

Opzet 

Evalueren kost tijd. Maar zoveel tijd hebben raadsleden en griffie niet. Voorstel is derhalve om de 

evaluatie quick n dirty uit te voeren. Geen individuele interviews of meerdere groepssessies. 

Voorstel is om een enquête te maken en die uit te zetten onder de raadsleden en de 

duocommissieleden. Op basis van de oogst formuleert de griffie een samenvatting van de resultaten 

en vijf tot tien lessen uit deze raadsperiode. Die oogst wordt besproken op een bijeenkomst, waar 

ieder raadslid of duocommissielid aan kan deelnemen. Met het commentaar van die bijeenkomst 

worden de lessen aangescherpt. 

 

Vraag aan het presidium: wie stelt de lessen uiteindelijk vast? Doet de griffier verslag van de 

uitkomst? Geeft het presidium er een klap op? Of is het toch de raad die zijn eigen lessen trekt?  

 

Vragen 

De evaluatie gaat over de manier waarop de raad zijn werk doet. Niet over inhoudelijke resultaten, 

maar over proces. Niet over de manier waarop de organisatie of het college naar de raad kijkt, maar 

hoe de raad naar zichzelf in de afgelopen periode kijkt.  
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Vragen die aan de orde komen vloeien voort uit de BOB-systematiek die de raad in zijn basale vorm 

hanteert: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. Maar ook andere vragen komen aan de 

orde. 

 

Beeldvorming 

Voelt de raad zich voldoende geïnformeerd? Zijn voorstellen overzichtelijk en inzichtelijk? Is 

informatie snel beschikbaar en van voldoende kwaliteit? Zijn raadsleden tevreden over de manier 

waarop ze informatie bij organisatie/college kunnen halen? Kennen ze de weg? Wat zijn de eerste 

indrukken van de Beeldvormende Avonden? Voldoet de lijst van ingekomen stukken of ziet men door 

de bomen het bos niet meer? Werkt het systeem van art 40 vragen naar tevredenheid? Is de nieuwe 

vorm van inspreken (inclusief meespreken en mogelijkheid van presentatie) een vooruitgang, of het 

tegendeel? 

 

Oordeelsvorming 

Voldoet het systeem van commissies voor de oordeelsvorming? Komen raadsleden in de commissie 

tot de kern? Is de commissievergadering een voortzetting van de beeldvorming? Hoe functioneert de 

rondvraag? Hoort die bij oordeelsvorming? Zou je in de commissie moeten werken met spreektijden? 

 

Besluitvorming 

Hoe ervaren raadsleden de raadsvergadering? Is het hoogtepunt van de lokale democratie of een 

verplicht nummer? Is de definitieve vorm bereikt, of zou het ook anders kunnen? Wat is de waarde 

van het vragenhalfuur? Is er voldoende politiek debat? Zou een andere tafelopstelling (bijv katheder) 

wenselijk zijn? 

 

Andere vragen 

Hebben raadsleden hetzelfde beeld over rollen en verantwoordelijkheden van de raad en 

raadsleden? Mogen die beelden verschillen? Is de raad een team of zou die dat moeten zijn? Wat is 

de meerwaarde van presidium en agendacommissie?  

 

Planning 

20 december 2017 Voorstel in Presidium (inclusief enquête) 

22 december 2017 t/m 5 januari 2018 Enquête 

15 januari 2018 Bijeenkomst met broodje, voorafgaand aan 

fractievergaderingen 

31 januari 2018 Presidium 

? 2018 Verder? 

 

NB 1 De planning is krap, wat vooral als nadeel heeft dat de enquête moet worden ingevuld tijdens 

het reces. Het is niet anders.  

 

 


