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Memo (IR12.0219)

11 juni 2012
het presidium,
dhr. R. de Jonge, griffie
Nota Actieve en passieve informatieplicht

Uw presidium wordt voorgesteld de nota Actieve en passieve informatieplicht en het daarbij
behorende raadsvoorstel en –besluit door te geleiden voor behandeling in de commissie en
raad.
Toelichting.
Met het vaststellen van het jaarplan 2012 heeft u de griffie opdracht gegeven het uit 2004 daterende
informatieprotocol te actualiseren.
Op 5 maart 2012 is de concept-nota Actieve en passieve informatieplicht geagendeerd geweest voor
uw vergadering en heeft u besloten de nota voor een reactie voor te leggen aan het college van
burgemeester en wethouders.
Op 6 juni 2012 is een reactie van het college (brief AU12.03981) ontvangen. Op grond van deze brief
wordt het volgende opgemerkt:
-

Het college heeft aangegeven grotendeels in te stemmen met de nota.
Reactie: Geconstateerd kan worden dat het college geen inhoudelijke op- of aanmerkingen
heeft op de kaders.

-

Het college is van mening dat de nota te uitgebreid is en volstaan kan worden met een korte
beschrijving van de afspraken (bijvoorbeeld in de vorm van een handvest).
Reactie: De nota is kort en bondig gesteld en biedt een overzichteljk kader voor de
informatievoorziening.

-

Het college stelt voor geen afdelingen te benoemen, geen interne procedures op te nemen en
geen verwijzingen naar gemeentelijke verordeningen op te nemen.
Reactie: In de voorliggende nota zijn de afdelingen en interne procedures niet meer
opgenomen. Verwijzingen naar gemeentelijke verordeningen zijn daar waar relevant wel
opgenomen.

-

Het college geeft in overweging het hoofdstuk ‘passieve informatieplicht’ te laten vervallen
omdat het geen nieuwe informatie betreft en niet gaat over de informatieverstrekking naar de
raad.
Reactie: de mening van het college dat dit hoofdstuk geen nieuwe afspraken inhoudt wordt
gedeeld. Omdat de actieve en passieve informatieplicht wel met elkaar verband houden en
onderdeel uitmaken van de informatievoorziening naar de raad, wordt voorgesteld dit
hoofdstuk in de nota de handhaven.

Mede naar aanleiding van de reactie van het college van burgemeester en wethouders, zijn nog de
volgende wijzigingen in de concept-nota aangebracht:
de samenvatting is in het begin van de nota opgenomen (hoofdstuk 0);
de termijn waarbinnen het college zijn notulen ter beschikking dient te stellen is bepaald op
uiterlijk één week na de vergadering. Deze termijn is gesteld vanuit een oogpunt van
actualiteit en is ontleend aan de handreiking van ‘actieprogrammalokaalbestuur’.

