
PROTOCOL AFHANDELING INGEKOMEN STUKKEN AAN DE RAAD 
 
 
Ingekomen brieven gericht aan de gemeenteraad komen in de werkvoorraad van de griffie terecht in 
CORSA. De administratief medewerker van de griffie zorgt ervoor dat een ingekomen stuk wordt 
gepubliceerd op de raadssite (http://gemeenteraad.denhelder.nl/). 
 
De griffier is gemachtigd om een afdoeningsvoorstel te formuleren. Daarbij gelden de navolgende 
richtlijnen. 
 
 
1. Als een derde zich ten onrechte tot de raad richt met een verzoek een besluit te nemen, dan dient de 

raad dit verzoek (op grond van de wet) onverwijld door te zenden naar het bestuursorgaan dat wel 
bevoegd is (meestal het college van burgemeester & wethouders).  

 
Afhandeling: de griffier draagt zorg voor deze onverwijlde doorzending namens de raad en plaats het 
stuk op de lijst ingekomen stukken met de opmerking dat het stuk ter afdoening aan het (juiste) 
bestuursorgaan is doorgezonden.  

  
2. Derden die op hun brief aan het college van burgemeester & wethouders vragen om een kopie 

(i.a.a.)van de brief aan alle raadsleden te zenden. Strikt genomen gaat het dan niet om een aan de 
raad gerichte brief.  

 
Afhandeling: de griffier plaats het stuk op de lijst ingekomen stukken met als afdoening “voor 
kennisgeving aannemen (v.k.a.)”. De raadsleden krijgen een kopie van deze brief.  

  
3. Derden richten zich tot de raad met een stuk waarop de raad een beslissing moet nemen, omdat de 

bevoegdheid daartoe bij de raad ligt. Dat kan een aanvraag zijn, een vraag om jaarstukken goed te 
keuren, maar ook bijvoorbeeld een bezwaarschrift.  

 
Afhandeling: griffier plaats het stuk op de lijst ingekomen stukken met de vermelding dat deze stukken 
voor advies in handen van het college van burgemeester & wethouders zijn gesteld.  

 
De raad treft deze wijze van afdoening aan op de lijst van ingekomen stukken. In de praktijk wordt met 
het in handen stellen van het college van burgemeester & wethouders  overigens ook niet gewacht tot 
de agendacommissie beslist een stuk in handen van het college te stellen, maar gaan de stukken al 
rechtstreeks na binnenkomst naar de betreffende vakafdeling of de bezwaarschriftencommissie om 
daar behandeld te worden. Te zijner tijd komen deze stukken weer ter afhandeling in de 
raad/raadscommissie. 

  
4. Een derde richt zich tot de raad met een stuk dat geen besluitvorming vereist, doch dat het stuk voor 

kennisgeving kan worden aangenomen (bijvoorbeeld: een jaarverslag of een gerechtelijke uitspraak). 
Het stuk is dan wel terecht aan de raad gericht.  

 
Afhandeling: de griffier plaats het stuk op de lijst ingekomen stukken met als afdoening “voor 
kennisgeving aannemen (v.k.a.)”.  

 
Zoals hierboven reeds is aangegeven kan een raadslid een stuk (ter kennisname) via een verzoek bij 
de Agendacommissie alsnog op de agenda (laten) plaatsen. 

  
5. Stukken ter kennisgeving aan de raad, die niet zijn geadresseerd aan de raad, maar aan het college 

(voorbeeld: jaarverslagen van woningcorporaties).  
 

Afhandeling: de griffier plaats het stuk op de lijst ingekomen stukken met als afdoening “voor 
kennisgeving aannemen (v.k.a.)”.  

 
6. Goedkeuringsbesluiten (besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het bestemmingsplan).  
 

Afhandeling: de griffier plaats het stuk op de lijst ingekomen stukken met als afdoening “voor 
kennisgeving aannemen (v.k.a.)”.  

 
 



 
Een raadslid kan door middel van een agenderingsverzoek het afdoeningsvoorstel wijzigen ten 
behoeve van een behandeling in een raadscommissie- en/of raadsvergadering. 
 
Uitnodigingen worden door de administratief medewerker van de griffie handmatig aan de kalender 
op de raadssite toegevoegd. De uitnodiging wordt als bijlage bijgevoegd. Een uitnodiging voor een 
bijeenkomst op zeer korte termijn wordt via de mail toegezonden. 
 
Ook raadsinformatiebrieven en beantwoording van schriftelijke vragen worden door de administratief 
medewerker van de griffie handmatig aan de raadssite toegevoegd.  
 
Uitnodigingen verderop in het land worden niet in de Evenementenkalender opgenomen. Deze 
worden verwerkt in een weekbericht. Hierin worden ook de ingekomen nieuwsbrieven meegenomen. 
 
Informatiemateriaal (folders, acquisitiemateriaal, brochures) wordt door de administratief 
medewerker van de griffie in een kast in de leeskamer ter inzage gelegd, zodat de raads- en 
commissieleden hiervan kennis kunnen nemen. Deze informatie wordt niet via de website 
aangeboden. 
 
Lijst ingekomen stukken per e-mail 
Iedere vrijdagavond (om 20.00 uur) ontvangen de raadsleden en fractieassistenten automatisch per  
e-mail een notificatie met daarin de stukken die in die week zijn toegevoegd aan de raadsite.  
Ook staat daarin een overzicht met activiteiten in de komende week. De inhoud van de notificatie en 
het moment van versturen kan door Gemeenteoplossingen op verzoek van de griffie worden 
aangepast. 
 


