
Raad Albrandswaard gaat inwoners meer betrekken bij zijn vergaderingen 
 
De overheid verandert steeds meer van uitvoerder naar regisseur. Dit betekent dat inwoners meer en 
meer meedenken en ook zelf gaan doen. Op eigen initiatief of omdat zij hiertoe door de overheid 
worden verleid of uitgenodigd. Dit vraagt erom dat de gemeenteraad eerder en beter op de hoogte is 
van de mening van zijn inwoners. En dat inwoners de gelegenheid hebben hun mening of ideeën te 
delen met de raad. Dat leidt tot een andere manier van vergaderen waar de inwoner een prominentere 
plek krijgt.  
 
De afgelopen jaren vergaderde de gemeenteraad altijd op de maandagavond. Er vonden dan 
carrousel- en raadsvergaderingen plaats.  
In de carrouselvergaderingen vond de voorbereiding voor de raadsvergadering plaats.  Er werd steeds 
in twee zalen tegelijk vergaderd. Hierdoor werd het volgen van verschillende onderwerpen 
belemmerd. 
 
Nieuw: Carrousel wordt Beraad & Advies  
Vanaf januari starten we met Beraad & Advies – avonden. Er worden raadsvoorstellen voorbesproken 
per thema en in één zaal.  
1e maandag: Beraad & Advies Welzijn 
1e dinsdag: Beraad & Advies Ruimte 
2e maandag: Beraad & Advies Algemeen (financiën, veiligheid e.d.)  
U wordt uitdrukkelijk uitgenodigd in te spreken over onderwerpen die u raken en waarover u iets mee 
wilt geven.  
 
Nieuw: Ontmoeting & Dialoog  
Vanaf februari is er eens per maand (maandag of dinsdag) een Ontmoeting & Dialoog – avond. 
Bedoeling van deze avond is dat er gesproken wordt over onderwerpen die inwoners bezighouden, of 
die veel inwoners gaan raken. Er ligt nog geen raadsvoorstel op tafel, er is ruimte om breed te praten 
met elkaar. De avond kan afhankelijk van het onderwerp op verschillende manieren worden ingericht. 
Het belangrijkste is, dat in een vroeg stadium inwoners mee kunnen praten. Het is een avond voor 
dialoog tussen raadsleden en u. Houdt u de site en deze krant dus goed in de gaten! 
 
Vertrouwd: Debat & Besluit 
De raadsvergaderingen eens per maand (op maandag) blijven vertrouwd: er wordt gedebatteerd en 
de raad neemt besluiten. U kunt nog steeds kort inspreken in de raad. Maar pakt u vooral uw 
momenten tijdens de Ontmoeting & Dialoog – avonden en de Beraad & Advies – avonden!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


