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¥ 
Memo 

Datum: 4 maart 2008 

Aan: Presidium 

Van: Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman 

Onderwerp: Protocol afhandeling ingekomen stukken aan de raad 
 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
De gemeenteraad heeft op 31 januari 2007 besloten tot een nieuwe werkwijze. Een van de 
onderdelen die hierbij is vastgesteld betreft de afhandeling van stukken. Tot op heden is de wijze van 
afdoening echter niet nader in detail uitgewerkt. Een duidelijke werkwijze (protocol) rond de 
afhandeling van ingekomen stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad ontbreekt daarmee. In 
artikel 20 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Den Helder 2007 is als enige hierover opgenomen dat bij de raad ingekomen 
stukken (waaronder schriftelijke mededelingen van het college van b&w aan de raad) door de 
raadsgriffie op een lijst worden geplaatst en aan de agendacommissie voorgelegd. De 
agendacommissie bepaalt (op voorstel van de raadsgriffie) welke behandeling de stukken dienen te 
krijgen. Deze lijst wordt eenmaal in de twee weken, digitaal, toegezonden aan de leden van de raad 
en tevens samen met de onderliggende stukken ter inzage gelegd in de lees- en fractiekamer. Voor 
het bespreken van een ingekomen stuk dient gemotiveerd (per e-mail) een verzoek te worden gedaan 
bij de agendacommissie.  
 
In verband met het voorgaande wordt onderstaande protocol ten aanzien van de afhandeling van 
stukken gericht aan de gemeenteraad voorgesteld en betreft niet meer dan een nadere uitwerking van 
de reeds bestaande werkwijze. Op deze manier is duidelijk waarom welk afdoeningsvoorstel op de lijst 
van ingekomen stukken is opgenomen.  
 
Ingekomen stukken gericht aan de raad 
Stukken die aan de raad worden gezonden kunnen afkomstig zijn van het college, van de 
burgemeester of van derden. Aan de raad gerichte vakbladen, algemene brochures, folders, e.d. 
worden op de lijst ingekomen stukken afzonderlijk gerubriceerd en in de lees- en fractiekamer ter 
inzage gelegd. In dit protocol gaat het met name om stukken van derden, veelal aangeduid met de 
term ingekomen stukken. Vooropgesteld zij dat een ieder zich tot de raad kan richten met een 
verzoek. De raad is echter niet bevoegd op elk verzoek te beslissen. Hieronder treft u de volgende 
mogelijkheden aan, gevolgd door de wijze van afdoening. 
 
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 b&w).  

 
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 b&w 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.  
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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 b&w 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 b&w 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.)”.  

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

 
Postregistratie 
Stukken gericht aan de gemeenteraad lopen via het postregistratiesysteem om zodoende de 
voortgang hiervan te kunnen bewaken. Een ontvangstbevestiging (alleen in de gevallen genoemd 
hierboven onder de punten 1, 2, en 3; de betreffende afdoening wordt in deze brief tevens vermeld, 
bijvoorbeeld dat de brief is doorgezonden aan het juiste bestuursorgaan) dient hierbij van de griffier 
namens de gemeenteraad uit te gaan. 
 
Wat wordt er van het presidium gevraagd? 
Het presidium wordt gevraagd in te stemmen met nadere uitwerking van de bestaande werkwijze 
zoals genoemd in bovengenoemd protocol inzake de afhandeling van ingekomen stukken die gericht 
zijn aan de gemeenteraad 
 
 


