


Bestuurlijke Vernieuwing 
 

Tubbergs Akkoord 

• Zichtbaarheid van de gemeenteraad vergroten; 

• Laagdrempelig bereikbaar zijn en daadkracht tonen;  

• De directe dialoog met inwoner, ondernemer en organisaties verbeteren; 

• De gemeenteraad sluit regelmatig aan bij de kernen om in een open 

houding te luisteren naar onze inwoners en de ontwikkelingen in de 

kernen. In het verlengde daarvan zouden we de commissievergaderingen 

met enige regelmaat op locatie willen houden.  

 
Maatschappelijk Akkoord 

• Samen met inwoners, ondernemers en organisaties de agenda opgesteld 

voor de komende raadsperiode 

• Energie bij inwoners, organisaties en ondernemers vasthouden, MAT 

levend houden  

 
 



Bestuurlijke Vernieuwing 
 

 

Vraag: 

Hoe kan de manier van werken van de gemeenteraad Tubbergen 

dusdanig verbeterd/aangepast worden, zodat we de ingezette lijn van 

het Tubbergs en Maatschappelijk Akkoord Tubbergen versterken en in 

gezamenlijkheid verder bouwen aan een leefbaar Tubbergen.  
 



Scenario 1 
 
 



Scenario 1 
 
  Voordelen  Nadelen 

- Vergaderfrequentie gaat omlaag; door 
samenvoeging van commissie en raadsvergadering 
in één moment. 

- Sluit aan bij oorspronkelijke commissiestructuur 
met deelname en ondersteuning van 
commissieleden, ontlasting van raadsleden. 

- Voldoende ruimte voor politieke profilering 
  
  

- Geen (vaste) ruimte voor informeel overleg met 
inwoners, ondernemers en organisaties 

- Betrokkenheid en draagvlak van inwoners beperkt. 
- Minder zichtbaarheid van de raad in de 

samenleving 
- Geen aansluiting bij het (proces van het) MAT 
- Samenstelling van de commissie; minder 

commissieleden door samenvoeging van 2 
commissies? 

- Accent meer op overheid ipv nevenheid 
  



Scenario 2 
 
 



Scenario 2 
 
  Voordelen  Nadelen 

- Duidelijk onderscheid tussen vorm van overleg 
- Aansluiting bij het MAT  
- Blijvende ondersteuning van commissieleden, 

ontlasting van raadsleden. 
- Betrokkenheid en deelname van inwoners vergroten  
- Zichtbaarheid van de raad wordt vergroot 
- Voldoende ruimte voor politieke profilering 
- Mogelijkheid om “realtime” verslag te doen van de 

voortgang van MAT 
- Programmajournaals in hun huidige vorm kunnen 

komen te vervallen (wel  formele stollingsmomenten) 

- Vergaderfrequentie stijgt (4x per maand) 
- Samenstelling van de commissie; minder 

commissieleden? 
- Kosten door handhaven commissie / 

commissievergoeding, vergaderen op locatie 
- Het duidelijke onderscheid tussen formeel en 

informeel overleg heeft risico van te grote scheiding 
overheid – nevenheid 

- Geen vergoeding voor informele avonden voor niet-
raadsleden, tenzij… 

- De planning van de informele kernavonden en 
thema-avonden kan mogelijk niet passen bij het 
formele besluitvormingsproces en integrale 
afwegingen in begroting/kadernota. 



Scenario 3 
 

 



Scenario 3 
 
 

 Voordelen  Nadelen 
- Duidelijk onderscheid tussen vorm van overleg;  
- Efficiëntie in vergaderen, door samenvoeging van 

commissie en raadsvergadering in één moment. 
- Mogelijkheid voor besluitvorming in één vergadering 

(tijdswinst) 
- Aansluiting bij het MAT  
- Accentverschuiving naar meer informeel overleg 

versterkt de dialoog met inwoners, ondernemers en 
organisaties 

- Betrokkenheid en deelname van inwoners wordt 
vergroot 

- Zichtbaarheid van de raad wordt vergroot 
- Voldoende ruimte voor politieke profilering  
- Mogelijkheid om “realtime” verslag te doen van de 

voortgang van MAT 
- Programmajournaals in hun huidige vorm kunnen 

komen te vervallen (wel  formele stollingsmomenten) 
 

- Verdwijnen commissievergadering met 
ondersteuning door commissieleden 

- Door samenvoeging van commissie en raad in één 
vergadering kan druk op de agenda ontstaan.  

- Agendapunten waarover nog geen direct besluit 
genomen kan worden, worden een maand 
doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.  

- Het duidelijke onderscheid tussen formeel en 
informeel overleg heeft risico van te grote scheiding 
overheid – nevenheid 

- Geen vergoeding voor informele avonden voor niet-
raadsleden, tenzij 

- Kosten door meer informele overlegmomenten; 
vergaderen op locatie 

- De planning van de informele kernavonden en 
thema-avonden kan mogelijk niet passen bij het 
formele besluitvormingsproces en integrale 
afwegingen in begroting/kadernota. 



Scenario 4 
 
 



Scenario 4 
 
  Voordelen  Nadelen 

- Duidelijk onderscheid tussen vorm van overleg; 
- Vergaderfrequentie gaat omlaag;  
- Mogelijkheid voor besluitvorming in één 

vergadering (tijdswinst) 
- Aansluiting bij het MAT  
- Betrokkenheid en deelname van inwoners wordt 

vergroot  
- Zichtbaarheid van de raad wordt vergroot 
- Voldoende ruimte voor politieke profilering 
- Kernavond en thema-avond bieden mogelijkheid 

“realtime” verslag te doen van de voortgang 
- Programmajournaals in hun huidige vorm kunnen 

komen te vervallen (wel  formele 
stollingsmomenten) 

- Verdwijnen commissievergadering met 
ondersteuning door commissieleden  

- Door samenvoeging druk op de agenda ontstaan.  
- Agendapunten waarover nog geen direct besluit 

genomen kan worden, worden drie weken 
doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.  

- Minder ruimte voor informeel gesprek over (actuele) 
thema’s. 

- Geen vergoeding voor informele avonden voor niet-
raadsleden, tenzij 

- Kosten door meer informele overlegmomenten; 
vergaderen op locatie 

- De planning van de informele kernavonden kan 
mogelijk niet passen bij het formele 
besluitvormingsproces en integrale afwegingen in 
begroting/kadernota. 



Afweging scenario’s 
 
   

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Betrokkenheid en deelname van inwoners, 

ondernemers en organisaties 

Laagdrempelig zijn 

  

Zichtbaarheid van de raad vergroten 

  

Aansluiting bij het MAT 

  

Besparen van vergadertijd, efficiënt verloop 

van vergaderen 

Ondersteuning door commissieleden; 

belasting raadsleden, 

(Minder) Druk op de agenda 

  

Snelle afhandeling van agendapunten 

  

Afstemming en efficiëntie in P&C Cyclus en 

formele vergaderstukken 

Aansluiting Overheid – Nevenheid 

  



Planning 
 
 

 

 

12 mrt  Toelichting aan commissie nieuwe manier van werken en 

  uitspreken voorkeurscenario 
 

Maart   Uitwerken voorkeurscenario 

  -vormgeving/invulling avonden 

  - juridische aspecten, aanpassen  regelingen/verordeningen etc. 
 

Maart  Uitwerken initiatiefvoorstel 
 

April  Initiatiefvoorstel in B&W voor wensen en bedenkingen 
 

Mei  Behandeling Initiatiefvoorstel in gemeenteraad 
 
 

Introductie nieuwe manier van werken:  september 2019 

      


