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VOORSTEL
Het AB besluit:
Enkele praktische aanpassingen door te voeren in het besluitvormingsproces.

SAMENVATTING
Het Fractievoorzittersoverleg is van mening dat het huidige besluitvormingsmodel met 
informerende, opiniërende Deltabijeenkomsten, informatieve inloopmomenten voor technische 
vragen en besluitvormende AB vergaderingen nog steeds gepast is. Het stelt enkele praktische 
aanpassingen in de werkwijze voor.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Invulling geven aan de afspraak t.a.v. evaluatie van het besluitvormingsproces AB.

KADER
Op 15 februari 2022 heeft u besluiten genomen over het besluitvormingsproces.
Het bestaande besluitvormingsmodel is gehandhaafd, met inachtneming van de werkwijze die is 
vastgelegd in de notitie Rolneming, samenspel en vergaderwijze. Aan dat besluit is een 
Deltabijeenkomst (m.m.v. een externe moderator) en een traject met een procesgroep vanuit uw 
bestuur voorafgegaan. 
In het Fractievoorzittersoverleg in januari 2022 is afgesproken het voorstel na een jaar te evalueren.

ARGUMENTEN
Het Fractievoorzittersoverleg is van mening dat het huidige besluitvormingsmodel met informerende, 
opiniërende Deltabijeenkomsten, informatieve inloopmomenten voor technische vragen en 
besluitvormende AB vergaderingen nog steeds gepast is. Wel acht het overleg het wenselijk om 
enkele praktische aanpassingen door te voeren t.a.v. agendavorming en openbaarheid/uitzending van
Deltabijeenkomsten

Agendavorming
De ambitie is om in Deltabijeenkomsten onderwerpen aan de orde te stellen die op een later tijdstip 
voor besluitvorming in het AB terugkomen. In de praktijk worden in Deltabijeenkomsten ook vaak 
bredere thema’s geagendeerd. 
Dit is waardevol voor de algemene beeldvorming van AB leden, maar heeft als risico dat onduidelijk is 
wat de concrete doelstelling van bespreking van onderwerpen is. Ambtelijk en bestuurlijk is het 
daarom de uitdaging om bij (potentiële) bespreekpunten de doelstelling scherp te maken.
Praktische aanpassing:

 Op de agenda de doelstelling concreet maken, bijvoorbeeld concreet aan te geven of en 
wanneer een onderwerp voor besluitvorming terug komt op de AB agenda en wie om 
agendering gevraagd heeft.

Openbaarheid en uitzending van Deltabijeenkomsten.
Gedurende het jaar is besloten de Deltabijeenkomsten niet meer uit te zenden, aangezien bij 
Deltabijeenkomsten regelmatig werkvormen worden toegepast die niet goed in beeld en/of geluid 
kunnen worden opgenomen. 
Praktische aanpassingen

 Vanwege de grote waarde van openbaarheid wensen de fractievoorzitters de 
Deltabijeenkomsten op een kwalitatief goede manier op te nemen. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat bij Deltabijeenkomsten de reguliere vergaderopstelling (de ‘kring’) wordt 
gehanteerd en spreken altijd via de microfoons gebeurt. Inleidingen en discussies die in deze 
vorm plaatsvinden kunnen worden uitgezonden. 

 Als er werkvormen worden gehanteerd die niet in deze opstelling worden uitgevoerd, worden 
deze niet uitgezonden. 

 De agenda van een Deltabijeenkomst zal zo nodig zodanig worden opgebouwd dat eerst de 
onderdelen worden behandeld die worden uitgezonden en daarna eventuele andere 
onderdelen. Voorkomen moet immers worden dat er pauzes van onbekende lengte in 
uitzendingen komen.

 Op de agenda van Deltabijeenkomsten zal nadrukkelijk worden vermeld welke onderdelen 
opgenomen en uitgezonden worden.

FINANCIËN
n.v.t.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
n.v.t.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen
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OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Uitzending van Deltabijeenkomsten leidt ertoe dat inwoners makkelijker toegang krijgen tot de inhoud 
van Deltabijeenkomsten

COMMUNICATIE 
n.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
De organisatie zal bij de voorbereiding van Deltabijeenkomsten rekening houden met bovengenoemde
evaluatiepunten.

BIJLAGEN
Geen

Zwolle, 31 januari 2023
Het Fractievoorzittersoverleg


