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Aanleiding

Op 11 juli heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 1 januari a.s. met een nieuwe 

vergaderstructuur te gaan werken, voorlopig in een pilot. Het doel is om efficiënter te vergaderen en 

meer tijd te hebben voor interactie met inwoners, bedrijven, organisaties.

Hoe ziet de nieuwe vergaderstructuur eruit? 

- Het politieke debat vindt plaats in de raadsvergadering, net als de besluitvorming 

- De commissiestructuur ABZ, Ruimte en Samenleving vervalt;

- De beeldvormende fase krijgt een eigen avond, los van de raadsvergadering;

- Daar is meer ruimte voor interactie met inwoners, bedrijven, organisaties;

- In de beeldvorming is plek voor andere werkvormen;

- Beeldvormende sessies vinden waar mogelijk op locatie plaats.

Het doel hiervan: Duidelijker én publieksvriendelijker BOB-structuur realiseren, echte interactie met 
burgers, aanpak vergaderdruk, technische informatie effectiever beschikbaar, regie bij de raad en 
meer politiek debat voeren.

Wat betekent dit voor de rol van het PMV?

De visie op de rol van het PMV is verwoord in de Notitie bestuurlijke vernieuwing (p. 8) en is 

vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juli 2019:

"De werkgroep ziet het PMV in het nieuwe vergadermodel als mede-aanjager voor de beeldvormende  
fase. Het PMV organiseert dan bezoeken waar de hele raad bij kan aansluiten. Externe bijeenkomsten  
kunnen worden gepland op de data voor beeldvormende avonden. De rol van het PMV kan ook zijn 
om onderwerpen aan te dragen waar extra Beeldvorming over gewenst is. Dus het werkt 2 kanten 
uit: aan de slag met onderwerp uit de Bestuurlijke kalender of vanuit een beeldvormende bijeenkomst  

(agenderend) een onderwerp aandragen voor de bestuurlijke kalender." 

En op p. 12: 

"Perspectief PMV : De link met de raad wordt in het nieuwe model beter. De link naar de reguliere 
raadscyclus wordt gelegd. Het PMV kan voor de raad beeldvormende bijeenkomsten organiseren. Het  
PMV kan zelf onderwerpen aandragen en voorstellen doen, de agendacommissie bepaalt."



Verkenning mogelijke rollen PMV

Gegeven de ingeslagen richting van de raad met bestuurlijke vernieuwing, is het denkbaar dat het 
PMV onderwerpen signaleert en kansen ziet om in gesprek te komen / blijven met mensen en 
organisaties. Dus de politieke agenda verrijken met onderwerpen die in de samenleving leven en 
daarop aansluiten. Hiervoor zou het PMV een gesprekspartner/adviseur van de agendacommissie 
kunne worden.

Een belangrijk doel in de bestuurlijke vernieuwing is PMV en gemeenteraad dichter bij elkaar te 
brengen. Dus het 'naar buiten gaan' niet meer voorbehouden aan de leden van het PMV, maar is een 
raadsbrede activiteit. 

Het PMV draagt bij de agendacommissie onderwerpen aan waarover raadsbrede 'beeldvorming 
buiten' gewenst is.

Vervolg

In 2019 zijn 2 PMV-vergaderingen ingepland: 
- Donderdag 19 september 
- Donderdag 21 november 

Start pilot bestuurlijke vernieuwing: 1 januari 2020

In 2020 zijn 3 PMV-vergaderingen ingepland: 
- Donderdag 23 januari
- Donderdag 28 mei
- Donderdag 8 oktober 

Gespreksvragen: 

- Hoe bereidt het PMV de gehele gemeenteraad voor op nieuwe stijl; met alle (duo)raadsleden 
naar buiten? 

- Vooruitblik vergaderingen 2020: Vinden die ook nog steeds op locatie plaats? Hoe gaat de 
agenda eruit zien? Nieuwe werkwijze bespreken, relatie met agendacommissie?

- Heeft het PMV de behoefte zich te bezinnen op de eigen naam 'Platform Maatschappelijke 
Verkenning'; past deze nog steeds bij de nieuwe rol?

- Welke invulling wil het PMV geven aan de vergadering op 21 november? 
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