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  HOE VERGADERT DE GEMEENTERAAD VAN VOORST? 
 
 
  

 
De gemeenteraad 
De gemeenteraad van Voorst is het hoog-
ste orgaan van onze gemeente. De raad-
sleden worden voor een periode van 4 jaar 
rechtstreeks gekozen. De raad benoemt 
na zijn aantreden de wethouders. Deze 
vormen samen met de burgemeester het 
college van burgemeester en wethouders. 
 
Dualisme 
In 2002 is het dualisme ingevoerd. Toen 
zijn de taken van het college en van de 
raad strikt gescheiden. De gemeenteraad 
bepaalt het gemeentelijk beleid en contro-
leert de uitvoering daarvan door het colle-
ge. Het college is het dagelijks bestuur 
van de gemeente en bereidt de besluiten 
van de raad voor. 
 
Samenstelling van de raad 
De gemeenteraad heeft 19 leden. De bur-
gemeester is de voorzitter van de raad. De 
raad bestaat uit de volgende 7 fracties:  

 Gemeente Belangen (9 zetels) 

 VVD-Liberaal 2000 (4 zetels) 

 PvdA-GroenLinks (2 zetels) 

 CDA (1 zetel) 

 Lijst Arend (1 zetel) 

 D66 (1 zetel) 

 Fractie Suelmann (1 zetel) 
De griffie ondersteunt de gemeenteraad. 
 
Vergaderingen van de raad 
De belangrijkste taak van de gemeente-
raad is om namens de inwoners van de 
gemeente besluiten te nemen. Ongeveer 
eenmaal per drie weken is er een raads-
vergadering. Deze is op maandagavond 
om 19.30 uur in het gemeentehuis in Twel-
lo. De vergadering is openbaar, maar in-
woners kunnen niet inspreken. 
In de raadsvergadering bespreekt de raad 
geagendeerde onderwerpen en neemt 
besluiten. De agenda voor die vergadering 
wordt steeds gepubliceerd via de Voorst-
wijzer en via www.voorst.nl. De vergade-
ring wordt voorbereid in de ronde-
tafelgesprekken. 

Ronde-tafelgesprekken 
Ten minste 7 dagen voor de raadsverga-
dering vinden in het gemeentehuis ronde-
tafelgesprekken plaats. Door op een in-
formele manier met inwoners en met het 
college in gesprek te komen, kunnen de 
raadsleden goed en makkelijk informatie 
inwinnen. Het is een avond voor de lokale 
politiek: voor inwoners én voor raads- en 
collegeleden. In  wat kleinere kring kunnen 
inwoners of instellingen hun verhaal kwijt 
aan de raadsleden. Op één avond vinden 
meer gesprekken plaats, meestal twee 
tegelijkertijd.  
Er staat voor iedereen koffie klaar en er 
zal soms een tentoonstelling ingericht zijn. 
Omdat de gemeenteraad het belangrijk 
vindt alle belangen mee te wegen bij het 
nemen van een besluit, nodigt de raad 
actief betrokkenen uit. Dezen kunnen dan 
op tijd de raadsleden informeren over hun 
ideeën en belangen. 
Ook als u niet specifiek bent uitgenodigd 
kunt u meepraten over de onderwerpen 
die op de agenda staan. 
De agenda wordt gepubliceerd via de 
Voorstwijzer en via www.voorst.nl. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ronde-tafelgesprek 
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Hoe verloopt een ronde-tafelgesprek? 
De voorzitter stelt een onderwerp, dat op 
de agenda staat, aan de orde. Aan tafel 
zitten dan al 6 raadsleden, één van elke 
raadsfractie, en een lid van het college (de 
portefeuillehouder). De voorzitter vraagt of 
er aanwezigen zijn die mee willen praten, 
en nodigt hen uit aan tafel.  
Wanneer veel mensen hiervan gebruik 
willen maken, dan zal niet iedereen tege-
lijk aan tafel plaats kunnen nemen. De 
voorzitter geeft eerst de gast(en) het 
woord; daarna zullen de raadsleden vra-
gen stellen. De gast blijft gedurende het 
hele gesprek aan tafel zitten en kan dan 
meepraten. 
Aan het eind van het gesprek wordt afge-
sproken hoe het onderwerp verder door de 
raad behandeld gaat worden. Van het 
ronde-tafelgesprek wordt een beknopt 
verslag gemaakt.  Dit verslag kunt u 48 
uur later raadplegen via www.voorst.nl. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt ook onderwerpen op de agenda 
van de raad krijgen 
Het komt met enige regelmaat voor dat 
inwoners graag met raadsleden over een 
onderwerp in gesprek gaan. Dit kan op 
een paar manieren: 
1. U stuurt een brief of e-mail aan de raad, 

waarin u aangeeft waarover en waarom 
u met de raad in gesprek wilt. U ont-
vangt een ontvangstbevestiging van de 
griffie en wordt daarna schriftelijk of 
mondeling geïnformeerd over hoe en 
wanneer de raad uw brief behandelt. 

2. U benadert de fracties rechtstreeks of 
bezoekt op afspraak een fractieverga-
dering. Neem daarvoor contact op met 
de fractievoorzitter. De namen, tele-
foonnummers en e-mailadressen kunt u 
vinden op www.voorst.nl/gemeenteraad  
en worden regelmatig in het Voorster 
Nieuws gepubliceerd.  

3. U richt zich rechtstreeks tot een raads-
lid en probeert via hem of haar een on-
derwerp op de agenda van de raad te 
krijgen. 

 
 
Hoe komt u meer te weten? 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de raadsgriffie via (0571) 279 
217 en 279 387 of via raad@voorst.nl of 
een raadslid aanspreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeenteraadsvergadering 

http://www.voorst.nl/gemeenteraad

