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Memo 

 
Datum: 27 oktober 2011 

Aan: Het presidium 
Van: M. Versteeg, raadsgriffie 

Onderwerp: Aanvulling protocol afhandeling ingekomen stukken aan de raad 
 
Aanleiding 
Op 10 maart 2008 hebt u ingestemd met het toen voorliggende protocol afhandeling ingekomen 
stukken aan de raad (bijlage 1). Door de digitalisering is deze na ruim drie jaar toe aan een aanvulling 
met betrekking tot de wijze waarop de stukken worden aangeboden aan de gemeenteraad. 
U wordt gevraagd in te stemmen met de gemoderniseerde werkwijze, zoals beschreven in deze 
memo. 
 
Huidige werkwijze 
De huidige werkwijze is dat alle ingekomen stukken (brieven, folders, uitnodigingen, etc) eens per 
twee weken op een gecategoriseerde lijst worden geplaatst. Deze lijst wordt aan de raadsleden 
gemaild en op de raadsite geplaatst. De fysieke stukken liggen ter inzage in de leeskamer en worden 
(afhankelijk van het spoedeisend belang) per e-mail aan de raadsleden toegezonden. Raadsleden 
kunnen met een agenderingsvoorstel verzoeken een ingekomen stuk op de agenda van de 
raadscommissie te plaatsen. 
 
Het nadeel van de huidige werkwijze is dat de raadsleden eens per twee weken een statisch overzicht 
krijgen van de ingekomen stukken. Raadsleden moeten (tenzij het stuk al is gemaild) naar de 
leeskamer in het gemeentehuis komen om kennis te nemen van de inhoud van een stuk. Deze situatie 
is onhandig en bovendien niet meer nodig in het digitale tijdperk. 
 
Beoogd resultaat 
De griffie is enige tijd geleden gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor digitalisering 
van de ingekomen stukken. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een mogelijkheid de stukken digitaal 
aan de raadsleden aan te leveren. Door het digitaal aanleveren van ingekomen stukken beschikken 
de raadsleden altijd over een actueel overzicht met ingekomen stukken. 
 
Het onderzoek van de griffie heeft ertoe geleid dat de aanbieder van de raadssite 
(Gemeenteoplossingen) een stukje maatwerk kan leveren. Hiermee wordt de bereikbaarheid en 
actualiteit van de ingekomen stukken verbeterd. Dit maatwerk bevat de mogelijkheid de ingekomen 
stukken per stuk te publiceren op de raadssite, waardoor deze altijd raadpleegbaar zijn. Als extra 
service ontvangen raadsleden iedere vrijdagavond om 20:00 uur een e-mail met daarin een overzicht 
van de toegevoegde stukken van die week. Vanuit deze e-mail kunnen raadsleden de stukken direct 
openen om de inhoud te bekijken. 
 
Voor de uitnodigingen geldt dat deze worden toegevoegd en in een kalender verschijnen op de 
raadssite. Hierdoor beschikken de raadsleden altijd over een laagdrempelig overzicht van de 
komende activiteiten. Ook raads- en commissievergaderingen worden in de kalender toegevoegd. 
Organisaties die bijeenkomsten willen organiseren hebben ook inzage in de beschikbare data. 
Hierdoor kunnen zij gemakkelijk een datum bepalen voor hun bijeenkomsten. 
 
Kanttekeningen 
 
1. Welke stukken digitaal? 
Het digitaal aanbieden van stukken brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Tot nog toe werden 
álle ingekomen stukken op de lijst met ingekomen stukken gezet, van foldermateriaal tot brieven van 
de Raad van State en de ministeries aan toe. De informatie, brochures, flyers, periodieken, etc. 
inscannen en deze op de lijst met ingekomen stukken plaatsen is relatief arbeidsintensief. Bovendien 
betreft het veelal acquisitie materiaal van commerciële partijen. Deze stukken kunnen fysiek, op een 
vaste plek in de leeskamer worden aangeboden. Op die manier kunnen geïnteresseerden er kennis 
van nemen.  



 
2. Privacy 
Als de stukken digitaal beschikbaar komen via de raadssite, heb je te maken met de bescherming van 
de privacy van de indiener. Ten aanzien van dit aspect is de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) van toepassing, alsook het college bescherming persoonsgegevens (CBP) richtsnoeren II 
gepubliceerd op 13 augustus 2009.  
 
In de CBP richtsnoeren wordt specifiek gesproken over brieven die burgers sturen aan de 
gemeenteraad en over bezwaarschriften. Bij publicatie van deze stukken dient de publicist een 
belangenafweging te maken tussen de noodzaak van publicatie van de handtekening en de NAW 
(naam, adres, woonplaats) gegevens en het belang van openbaarheid. Daarbij stelt men de vraag of 
het gepubliceerde stuk voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. 
  
Het CBP zegt hierover het volgende: “het belang van openbaarheid vereist niet dat bekend wordt wie 
de brief heeft geschreven, waar die persoon woont en hoe zijn/haar handtekening eruit ziet”. Door de 
stukken te publiceren zijn de eventueel aanwezige NAW gegevens en handtekening zichtbaar op de 
webstite van de gemeenteraad. De afzenders worden hierover geïnformeerd via de website van de 
gemeenteraad en de ontvangstbevestiging. Desgewenst kan de verzender aangeven bezwaar tegen 
publicatie van zijn/haar NAW gegevens en handtekening te hebben. In dat geval wordt de brief 
geanonimiseerd en daarmee voldaan aan de richtsnoeren van het CBP. 
 
3. Corsa 
Het digitaal raadplegen van de stukken valt of staat met de registratie in CORSA. Ieder ingekomen 
stuk moet worden geregistreerd, voordat het digitaal kan worden aangeboden. Hiervoor dient 
afstemming plaats te vinden met de ambtelijke organisatie, met name op de aspecten tijdige en 
volledige registratie.  
 
Voorstel 
Om de bereikbaarheid en actualiteit van de ingekomen stukken te verbeteren, worden de volgende 
acties ondernomen: 
  

1. de brieven/e-mails van burgers, bedrijven, instellingen etc. gericht aan de gemeenteraad 
worden gedigitaliseerd zodat deze direct raadpleegbaar zijn; 

2. de informatie, brochures, flyers, periodieken, etc. van burgers, bedrijven en instellingen 
worden niet gedigitaliseerd. Deze worden fysiek beschikbaar gesteld op een vaste plek in de 
leeskamer; 

3. iedere vrijdag om 20:00 uur wordt een automatisch gegenereerde e-mail verstuurd naar alle 
raadsleden met alle toegevoegde stukken van die week. 

4. Om een compleet overzicht van activiteiten aan te kunnen bieden, worden uitnodigingen 
gedigitaliseerd en geplaatst in de kalender met alle activiteiten van de gemeenteraad. 

 
 
 
Uw presidium wordt gevraagd met bovenstaande vier punten in te stemmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


