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Vergaderstructuur van de raad
Het Presidium in oprichting stelt de Raad voor het volgende te besluiten:
1. Als vergaderstructuur vast te stellen een combinatie van oriënterende bijeenkomsten,
meningsvormende raadsvergaderingen en besluitvormende raadsvergaderingen.
2. In de tweede helft van 2007 te beoordelen of de werkwijze bevalt en aan te geven
wat er aan verbeterd kan worden.
Samenvatting voorstel/doel:
1. Het moment dat drie 'raadsculturen' samenkomen wordt benut om een nieuwe
werkwijze te introduceren.
2. De nieuwe werkwijze sluit goed aan bij een doelstelling van het 'dualisme' om lokale
politiek goed onder de aandacht te krijgen van inwoners
Keuzes en bijbehorende argumenten:
1.1 De kerngroep herindeling realiseerde zich de veranderingen die met een herindeling
gepaard gaan. Daarom heeft zij De Beuk uitgenodigd mee te denken over een
passende nieuwe vergaderstructuur. De kerngroep heeft daarbij gekozen voor een
structuur zonder commissies, om duidelijk een voor iedereen nieuwe start te
markeren. In de raadsconferentie van 7 december 2006 hebben raadsleden deze
keuze besproken en het presidium in oprichting legt de keuze aan de nieuwe raad
voor.
1.2 Speciale aandacht is gevraagd voor de inzet van fractieondersteuning, goede
planning en ondersteuning.
1.3 Van B&W, ambtelijke organisatie, griffie en zeker ook de raad zelf wordt bereidheid
tot verandering gevraagd.
2.1 In de bijlage wordt gesproken over een evaluatie voor de zomer. Om iets meer te
ervaring op te doen met de nieuwe structuur wordt nu voorgelegd om pas in de
tweede helft van 2007 te evalueren

Versie 21 december 2006

Toelichting (rollen raad: kaderstellen, controleren en inwoners betrekken)
Zie bijlage "Samen verder in Nieuwkoop".

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
"Samen verder in Nieuwkoop", het document dat in de raadsconferentie van
7 december 2006 is besproken, versie 02.01.2007

