
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 28 januari 2016 

Aan: Presidium, Griffie,  

Van: R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Bestuurlijke planning 

 

 

Uw presidium wordt voorgesteld:  

1. aan te geven welke concrete onderwerpen u, in aanvulling op de bestuurlijke termijnplanning,  

in de planning opgenomen wilt zien; 

2. aan te geven  bij welke onderwerpen u als raad of als raadscommissie in voorbereidende zin 

(beeldvormend, oordeelsvormend) betrokken wenst te worden, vooruitlopend op het 

besluitvormingstraject; 

3. de bestuurlijke planning, d.d. …………., hierna vast te stellen. 

 

 

Toelichting 

De raad heeft op 16 november 2015, in het kader van de nieuwe werkwijze van raad en commissies, 

besloten uw presidium te belasten met het vaststellen van de bestuurlijke termijnkalender (RB15.0104). 

Achterliggende gedachte hierbij is de raad meer invloed te geven op de bestuurlijke planning, die in de 

praktijk voornamelijk door het college van burgemeester en wethouders wordt gevuld.  

De bestuurlijke termijnplanning wordt om die reden om de drie maanden ter vaststelling geagendeerd voor 

uw vergadering. 

 

Door een goede planning is een betere voorbereiding van de onderwerpen door de fracties mogelijk, kan 

het maatschappelijk veld tijdig geconsulteerd worden en kunnen derden hierop anticiperen. 

Onderwerpen worden tijdig geagendeerd zodat de commissie desgewenst nog een tweede keer over het 

onderwerp kan spreken. Door onderwerpen beter in de tijd te spreiden, is de beschikbaarheid van 

portefeuillehouders in de commissie beter geborgd. Het aantal ‘agenderings- en uitstelverzoeken’ kan 
hiermee tot een minimum worden teruggebracht. 

 

Alle onderwerpen die ambtelijk in voorbereiding zijn en/of op de politieke agenda (bestuursakkoord, 

collegeprogramma) staan, zijn opgenomen in de voorliggende bestuurlijke termijnplanning.  

De onderwerpen die voor de eerstkomende drie maanden zijn gepland, worden, behoudens 

uitzonderingen, niet meer in de tijd geschoven. De termijnplanning is vervolgens via het 

raadsinformatiesysteem (https://gemeenteraad.denhelder.nl/Actueel/Bestuurlijke-termijnplanning) 

ontsloten. Zo is voor een ieder inzichtelijk wanneer specifieke onderwerpen op de agenda van commissies 

en/of de raad komen. Fracties, maar ook belanghebbenden en geïnteresseerden, kunnen hiervan kennis 

nemen en desgewenst voorbereidingen treffen. 

 

Gelet op het vorenstaande aan uw presidium thans de volgende vragen:  Welke concrete onderwerpen wilt u toevoegen aan de planning? 

Daarbij dient u aan te geven welke bijdrage u verwacht van het college van burgemeester en 

wethouders danwel wie zorgdraagt voor de benodigde voorbereidingen?  Staan er op de bestuurlijke planning onderwerpen waarbij u in een vroeg stadium (beeldvormend, 

oordeelsvormend) betrokken wenst te worden? Daarbij kan ondermeer worden gedacht aan de 

informatieavonden of aparte themabijeenkomsten. 

Daarbij dient u aan te geven welk tijdspad wordt voorgestaan. 

 

 

 

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Actueel/Bestuurlijke-termijnplanning

