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Inleiding
In maart 2005 bespraken wij de notitie ‘Leidraad samenspel verenigde vergadering en
college’ (zie bijlage 1). Die notitie richtte zich op de wijze waarop wij uw verenigde
vergadering in staat willen stellen uw taak optimaal uit te voeren. Wij schreven in dat
verband een goed samenspel tussen college en verenigde vergadering essentieel te achten.
Afgesproken is toen dat er in beginsel jaarlijks een evaluatie zou plaatsvinden van het
functioneren van de bestuursorganen en de bestuursvergaderingen. Uitgangspunt daarbij
was een, in beginsel jaarlijkse, evaluatie in de commissie AZM in besloten vergadering. Wij
zouden de evaluatie over het jaar 2006 echter niet willen beperken tot een evaluatie in de
vergadering van de commissie AZM, maar willen ook in de andere vaste adviescommissies
ruimte inbouwen voor een korte evaluatie van het functioneren van die commissies. Het
functioneren van die commissies is immers naar ons idee een belangrijk onderdeel van het
samenspel tussen verenigde vergadering en college. Onderstaand stuk dient voor deze
evaluatie.
Evaluatie 2005 en vervolgacties
In 2005 is in de commissies (en de VV) geëvalueerd aan de hand van een aantal vragen over
het vergadertijdstip en -lengte, de vergaderdiscipline, de sfeer van de vergaderingen, de rol
van de voorzitter en het stadium van betrekken van uw VV bij de beleidsvorming. De
resultaten van deze evaluatie treft u aan als bijlage 2 bij deze notitie. Over de voortgang
en/of veranderingen naar aanleiding van deze evaluatie merken wij kort het volgende op.
Tijdstip en vergaderlengte
De commissie AZM is op verzoek van het overgrote deel van de commissie per maart 2006
vervroegd naar 15.00 uur. De lengte van de vergaderingen van de commissies W&W en IW
was in 2005 gemiddeld circa drie uur hetgeen door de meeste leden van de commissies niet
problematisch geacht. In 2006 is deze lengte ongeveer gelijk gebleven. De commissie AZM
had in 2005 veelal een vergaderduur langer dan drie uur en is op verzoek van de
meerderheid van die commissie iets verkort in 2006. Het streven van twee uur (en twee en
een half uur voor de begrotingsvergadering) wordt echter niet gehaald. Voor de VV
vergaderingen werd in november 2005, met het oog op het bekorten van de vergaderlengte,
de suggestie gedaan de VV agenda onder te verdelen in bespreekstukken en hamerstukken.
Wij hebben deze suggestie overgenomen en werken sinds maart 2006 met een daarop
ingedeelde agenda.

Vergaderdiscipline, sfeer vergadering, interactie
De commissies toonden zich in 2005 over het algemeen tevreden over de vergaderdiscipline
en de sfeer, die als informeel kan worden bestempeld. Er werd ons in overweging gegeven
(nog) iets meer mogelijkheid voor interactie tussen college en VV te bieden. Een van die
mogelijkheden zien wij in het met elkaar bespreken van een strategisch thema tijdens een
commissievergadering of informele bijeenkomst. U zult hier nader over worden geïnformeerd.
In de evaluatie over 2005 is ons gevraagd de insprekers in de commissies een aparte plaats
in de vergaderopstelling te bieden. Aan dit verzoek hebben wij in 2006 gedeeltelijk voldaan.
Wij zullen hier in 2007 blijvend aandacht aan schenken. Overigens zullen wij de spelregels
voor vergaderingen met insprekers zeer binnenkort nog eens aan de orde stellen.
Informele VV bijeenkomsten en excursies, interactieve beleidsvorming
In november 2005 werd gezamenlijk vastgesteld dat de informele bijeenkomsten een
waardevolle bijdrage leveren aan ons samenspel en een goed instrument blijken voor het in
een vroeg stadium betrekken van uw vergadering bij de beleidsvorming. Op verzoek vanuit
de commissies in november 2005 zijn dan ook op het VV vergaderschema 2007 (vastgesteld
september 2006) twee extra data ingepland (reserve) voor informele VV bijeenkomsten. In
2006 zijn in de commissies regelmatig informerende sessies over onderwerpen gehouden. Op
de voorraadagenda 2007 (eveneens meegezonden voor uw vergadering van maart 2007)
staan de onderwerpen die wij thans voor die informele bijeenkomsten voorzien. Deze
voorraadagenda, waar wij sinds begin 2006 mee werken, zal periodiek worden
geactualiseerd. Wij zouden overigens bij de themakeuze voor de informele bijeenkomsten wel
een bepaalde mate van flexibiliteit willen behouden om zo goed in te kunnen spelen op de
actualiteit.
Op 16 maart 2005 is een eerste excursie gehouden voor de hele VV door het gebied van de
Krimpenerwaard. In 2005 en 2006 zijn gebiedsgerichte excursies gehouden voor de
territoriale commissies. Voor 2007 staan eveneens drie gebiedsgerichte excursies gepland
vanuit de territoriale commissies. Voor deze excursies worden naast de leden van de
desbetreffende territoriale commissies ook de andere VV leden uitgenodigd.
Tot slot merken wij op inmiddels te werken met een standaard format voor VV voorstellen,
hetgeen de leesbaarheid van de voorstellen kan bevorderen.
Voorstel
Wij zouden in een open evaluerend beraad met u aandacht willen schenken aan het
genoemde samenspel en het functioneren van de bestuursorganen en
bestuursvergaderingen. Als handvat voor de bespreking kunnen de onderwerpen genoemd op
onderstaande lijst dienen.
1. vergadertijdstip en lengte vergaderingen
2. vergaderdiscipline, sfeer in de vergadering, rol van de voorzitter en
portefeuillehouder(s), rol van de leden en wijze van besluitvorming
3. schriftelijke en mondelinge voorstellen (informatievoorziening, leesbaarheid,
helderheid, tijdigheid etc.)
4. stadium en wijze van betrekken van VV leden bij de beleidsontwikkeling
5. schriftelijke en mondelinge informatievoorziening (in en buiten vergaderingen),
themabijeenkomsten, excursies
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Wij denken daarbij aan de volgende procedure. In de commissies W&W en IW wordt, na
afloop van de openbare vergadering, een korte evaluerende bespreking gehouden over zaken
die primair de betreffende commissie aangaan. In de commissie AZM wordt, ook na afloop
van de openbare vergadering, in bredere zin geëvalueerd. De resultaten van de bespreking in
de commissies W&W en IW worden via de secretaris ingebracht in de commissie AZM voor
de evaluerende bespreking aldaar. Een samenvatting van de bevindingen en onze globale
reactie daarop zal vervolgens circa een week voor de verenigde vergadering van maart aan u
worden toegezonden. Wij zullen daarbij ook de resultaten vanuit de evaluatie van de
territoriale commissies meenemen.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

mr. J.H. Oosters
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