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Onderwerp Evaluatie vergaderstructuur

Publiekssamenvatting
Met ingang van de huidige raadsperiode werkt de gemeenteraad met de Schager variant van het 
BOB-model. Afgesproken was, dat dit in 2020 geëvalueerd zou worden.

Voorgesteld besluit
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de notitie Evaluatie vergaderstructuur en in te stemmen 
met de daarin verwoorde voorstellen met betrekking tot het onderscheid tussen de diverse informatie
avonden (beeldvorming), de oordeelsvormende vergaderingen, de zes-weken-cyclus en de eindtijd.

Aanleiding
Met ingang van de huidige raadsperiode werkt de gemeenteraad van Schagen met een eigen 
variant van het BOB-model. In september 2019 is daarnaast gestart met de nieuwe vergaderopstelling 
in de raadzaal. Afgesproken was, dat we in het voorjaar van 2020 het vergadersysteem zouden 
evalueren. Door Corona is dit uitgesteld naar het najaar en inmiddels heeft de evaluatie plaats 
gevonden.

Belang
Een goed democratisch proces binnen de gemeente Schagen.

Centrale vraag
Zijn we tevreden met de huidige vergader structuur en welke aanpassingen zijn wenselijk en leiden tot 
een verbetering?

Beoogd effect voor samenleving
Duidelijkheid naar raads-, steunfractieleden, organisatie en inwoners over de diverse informatie
avonden (beeldvorming) en meer ruimte voor een portefeuillehouder om de oordeelsvormende 
vergadering mee te nemen in actualiteiten en belanghebbenden bij het betreffende agendapunt in 
de oordeelsvormende vergadering de mogelijkheid geven om mee te doen met de inhoudelijke 
discussie.
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Kader
Het raadsbesluit van 29 maart 2018 waarin het Reglement van orde is aangepast aan het 
vergadermodel van beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming (BOB).
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Argumentatie
Uit de evaluatie is gebleken dat op een aantal punten aanscherping wenselijk is. Dit is verwoord in de 
notitie die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.

Communicatie van het besluit
» Na vaststelling van dit besluit wordt dit gedeeld met het college en de organisatie.

Realisatie van het besluit
» Het besluit wordt met ingang van 2021 uitgevoerd.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het presidium van de gemeente Schagen 

De griffier, De voorzitter,

De heer G.E.P. Meijer Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen: Notitie evaluatie vergaderstructuur
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