NIEUWE GEMEENTERAAD - NIEUW VERGADERSTELSEL
Met aanpassingen n.a.v. tussenevaluatie dec 2018

DE GEMEENTERAAD IN DE HOOFDROL
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en heeft drie belangrijke
hoofdtaken. Als volksvertegenwoordigers leggen de raadsleden hun oor te luister in de
samenleving. Ze beoordelen en controleren of het college van burgemeester & wethouders
(het dagelijks bestuur) zijn werk goed doet. En natuurlijk nemen ze besluiten over
belangrijke zaken die vaak de hele stad aangaan.
Volksvertegenwoordigers
Raadsleden geven op allerlei manieren hun ogen en oren goed de kost in de samenleving. Ze
houden contact met hun achterban, geven daar uitleg en polsen meningen. Ze organiseren
gesprekken met belanghebbenden over bepaalde onderwerpen. Ze willen weten wat er
speelt in de stad. Dus gaan ze op bezoek in wijken en buurten of bij bedrijven en wonen
uiteenlopende bijeenkomsten bij.
Vinger aan de pols
Veel van wat het college doet, houdt de raad in de gaten. Of afspraken worden nagekomen
en bepaalde processen volgens planning verlopen. Of het college niet meer geld uitgeeft dan
is afgesproken. Of er voldoende wordt geluisterd naar meningen in de stad. Rond grote
projecten of belangrijke onderwerpen bepaalt de raad vaak zelf de marsroute en kaders.
Loopt het niet zoals gewenst, dan kan de raad het college ter verantwoording roepen.
Besluiten op hoofdlijnen
De besluiten van de raad gaan nagenoeg altijd over hoofdlijnen. Niet over losliggende
stoeptegels, wel over het geld dat beschikbaar is voor wegenonderhoud. Niet over de
gymtoestellen in een sportzaal, wel over de sportmogelijkheden in de stad en de
sporttarieven. De raad bemoeit zich dus niet, uitzonderingen daargelaten, met details. Het
college bereidt in de meeste gevallen de plannen voor. Maar de raad kan ook zelf het
initiatief nemen tot een bepaald besluit.

De raad bepaalt zijn eigen agenda
Veel besluiten die de raad neemt, zijn voorstellen die afkomstig zijn van het college. Maar de
raad bepaalt zelf of, hoe en wanneer die voorstellen besproken worden. De raad bepaalt zijn
eigen agenda. Daarop kunnen ook voorstellen staan die afkomstig zijn van een of meer
partijen die in de raad zitten. Daarnaast kan de raad initiatieven en voorstellen uit de stad
(bijvoorbeeld van bewoners of groeperingen) op de agenda plaatsen.
De Agendacommissie
De Agendacommissie gaat over het wie, wat, waar, wanneer en hoe van de raad. Ze stelt de
agenda’s vast voor de verschillende bijeenkomsten van de raad: informatiesessies, debatten
en de raadsvergaderingen. De commissie bewaakt ook de afspraken en wanneer en hoe
bijeenkomsten en debatten worden georganiseerd. Ze ziet erop toe dat de verschillende
standpunten goed tot hun recht kunnen komen en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor
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inbreng vanuit de stad (inwoners, instellingen, organisaties). De commissie bewaakt ook de
afspraken die worden gemaakt.
De Agendacommissie bestaat uit zes raadsleden, waaronder de plv. voorzitter van de raad
die tevens voorzitter is van de Agendacommissie. De raad benoemt de leden van de
Agendacommissie. Die komen zowel uit de coalitie als uit de oppositie. De burgemeester is
adviseur van de agendacommissie en de Raadsgriffie ondersteunt en adviseert de
Agendacommissie.
De Agendacommissie vergadert één keer per drie weken. Met uitzondering van vakanties en
feestdagen. De vergaderingen zijn openbaar. Van de vergaderingen wordt een besluitenlijst
gemaakt.

Maandag: dag van de raad
De maandag is de vaste dag in de week waarop de raad bijeenkomsten heeft, debatteert en
besluiten neemt. Behalve op feestdagen en tijdens vakanties is het elke maandag ‘dag van
de raad’. Zo’n vaste dag is handig voor iedereen. Raadsleden weten wanneer ze tijd vrij
moeten maken. De leden van het college weten wanneer ze tijdens bijeenkomsten, debatten
en vergaderingen van de raad erbij moeten zijn. Ook voor de inwoners van Tilburg is zo’n
vaste dag van de raad handig. Vooral wanneer men van plan is om een bijeenkomst, debat
of vergadering bij te wonen.
Speciale raadsvergaderingen zoals de bespreking van de Jaarstukken, Perspectiefnota,
Begroting en het coalitieakkoord kunnen ook op de donderdag plaatsvinden.

De 4 maandagen cyclus
De raad werkt volgens een vast patroon, dat steeds een cyclus van 4 opeenvolgende
maandagen beslaat. De raad werkt op die manier in 4 weken toe naar een besluit. In de
eerste drie weken laat de raad zich informeren en gaan de fracties met elkaar in debat. Op
de 4e maandag komt de voltallige raad bijeen om besluiten te nemen.
Weten wat er speelt
DE RAAD LAAT ZICH INFORMEREN
Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat
zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Het college geeft toelichting op
voorstellen die de raad bespreekt en raadsleden kunnen vragen stellen. Het kan ook zijn dat
de raad wil weten wat de stad van een voorstel of bepaalde ontwikkeling vindt. Hoe denken
inwoners, ondernemers, experts, instellingen en organisaties erover? De raad nodigt hen uit
voor een bijeenkomst. Het omgekeerde kan ook, wanneer inwoners zelf het initiatief nemen
om iets aan te kaarten of om hun mening kenbaar te maken.
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Argumenteren en standpunt bepalen
DE RAAD GAAT IN DEBAT
Tijdens het debat nemen de partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel.
De woordvoerders van de fracties zijn specialist op hun terrein.
Van 15.00 tot 23.00 uur: parallelle sessies
Elk onderwerp kent zijn eigen debat. Soms kan het om enkele onderwerpen gaan die bij
elkaar horen. Maar er zijn nooit hele lange agenda’s. In plaats daarvan wordt er gewerkt met
korte debatten. Die spelen zich elke maandag af tussen 15.00 en uiterlijk 23.00 uur. Dat
gebeurt in twee parallelle sessies, zodat er ruimte is om alles aan bod te laten komen. Ook
de fracties in de raad hebben op die manier gelegenheid om hun woordvoerders aan de
verschillende debatten te laten deelnemen. Vooraf wordt bekend gemaakt op welk tijdstip
er over welk onderwerp wordt gedebatteerd en waar het debat wordt gehouden.
Hoe?
Er kunnen verschillende soorten debatten zijn. Standaard is het debat, waarin de
woordvoerders over een onderwerp één keer kort aan het woord komen. Bij een belangrijk
beleidsonderwerp kan er worden gewerkt met een 1e en 2e termijn. Woordvoerders geven in
1e termijn hun mening en nemen hun standpunt (in de 2e termijn) in, nadat zij de mening
van de andere woordvoerders en de portefeuillehouder hebben gehoord. Na elk debat moet
voor iedereen duidelijk zijn wat de standpunten zijn van de verschillende fracties.
Wie is voor en wie is tegen?
DE RAAD NEEMT BESLUITEN
Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten. De onderwerpen die al eerder
tijdens de informatieronde en/of debatronde aan de orde zijn geweest, staan dan op de
agenda.
Er staan drie verschillende soorten voorstellen op de raadsagenda. Over sommige
voorstellen wordt niet meer gedebatteerd maar uitsluitend gestemd. Dat zijn de zogeheten
A-stukken.
Bij de B-stukken debatteert de raad uitsluitend over de inhoud van de ingediende moties
en/of amendementen. In een motie geeft de raad een opdracht aan het college. Met een
amendement wijzigt de raad het voorstel van he college.
Dan zijn er nog de C-stukken. Dat zijn de voorstellen die de raad uitgebreid wil bespreken
met een 1e en 2e termijn. Of een voorstel een A-, B- of C-stuk is, wordt besloten in de
debatfase.
De vergaderingen van de raad beginnen om 19.30 uur.
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Elke maandag om 18.00 uur: vragenhalfuurtje
Een vast onderdeel van de dag van de raad is het vragenhalfuurtje. Elke maandag om 18.00
uur kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. Of vragen wat de mening is van een
wethouder of de burgemeester over een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling. Het college
kan tijdens het vragenhalfuurtje mededingen doen aan de raad. Het vragenhalfuurtje, het
woord zegt het al, is een korte bijeenkomst. Alle vragen en verzoeken voor mededelingen
moeten voor 10.00 uur aangeleverd worden bij de Raadsgriffie.

En verder
Wie zijn de voorzitters?
De burgemeester is de voorzitter van de raad en zit de raadsvergaderingen voor.
De andere bijeenkomsten, sessies en debatten van de raad worden door verschillende
voorzitters geleid . In totaal zijn er 9 voorzitters (allemaal raadsleden). De voorzitters
hebben de rol van gespreksleider en bewaken de spelregels die voor de verschillende
bijeenkomsten zijn afgesproken.
Het Presidium
De fractievoorzitters vormen samen met de burgemeester het Presidium. Het Presidium gaat
onder andere over het functioneren van de raad en organiseert daarover enkele keren per
jaar een bijeenkomst. Voorafgaand aan elke raadsvergadering bespreekt het Presidium de
huishoudelijke en organisatorische gang van zaken van die vergadering. De burgemeester is
voorzitter.
Het Huis van de raad
De vaste vergaderplek van de raad is de raadzaal in het stadhuis, ofwel Stadskantoor 1 aan
het Stadhuisplein. Dit stadskantoor wordt ingrijpend verbouwd en is naar verwachting in
2020 klaar. Tot die tijd is de raad te vinden in Het Laken aan de Hart van Brabantlaan 12-1416 en in Stadskantoor 6 aan de Spoorlaan 181. De tijdelijke raadzaal is in Stadskantoor 6,
daar vergadert de raad. De andere bijeenkomsten, sessies en debatten worden gehouden in
Het Laken. Bijeenkomsten kunnen ook elders in de stad worden georganiseerd.
Iedereen welkom
Iedereen kan op de voet volgen waarmee de raad zich bezighoudt. Belangstellenden zijn
tijdens bijeenkomsten, debatten en vergaderingen welkom op de publieke tribune.
Belanghebbenden kunnen tijdens informatiebijeenkomsten of soortgelijke sessies ook het
woord voeren. Dit kan op uitnodiging maar ook op eigen initiatief van de stad.
In beginsel zijn alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad openbaar en dus
toegankelijk voor het publiek. Ook de vergaderingen van de agendacommissie zijn openbaar.
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Bovendien worden de vergaderingen van de raad live uitgezonden. Op
www.tilburg.notubiz.nl worden alle bijeenkomsten, debatten en vergaderingen met
bijbehorende agenda’s gepubliceerd.
Het nieuwe vergaderstelsel samengevat
Maandag, de Dag van de Raad
• Iedere maandag vanaf 15.00 uur
• Niet op feestdagen en schoolvakanties
• Bijeenkomsten & vergaderingen zijn openbaar
Agendacommissie
• Iedere maandag
• Beoordeelt kwaliteit voorstellen
• Bewaakt afspraken
• Bepaalt agenda's
• Werkvormen
• Niet-politieke commissie
Raadsvergadering
• 1 x per drie weken
• Aanvang 19.30 uur
• SK6 Spoorlaan 181
Raadsbesluit in drie stappen
Informeren
Raad wil weten wat er speelt:
• Informatie ophalen
• Vragen stellen & luisteren
• Kennis vergaren
• Inspreken
Debat
Vergaderen op onderwerp:
• Met kleinere groepjes
• Uitwisselen inhoudelijke argumenten
• Overtuigen
• Politiek standpunt innemen
Raad neemt besluiten
• 19.30 uur Raadsvergadering
• Locatie: SK6, Spoorlaan 181
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