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De startnotitie 
 
 
Kenmerk: IR11.0183. 
Aan:  Het presidium van de gemeenteraad van Den Helder. 
Van:  Mark Versteeg, raadsgriffie. 

 
 
Aanleiding 
De gemeenteraad heeft de wens geuit om vroegtijdig in het besluitvormingstraject te worden betrokken. 
Door het opstellen van een startnotitie kan het college de raad vroegtijdig betrekken in het 
besluitvormingstraject en afspraken vastleggen over de te volgen procedure. Omdat een startnotitie wordt 
aangeboden aan het begin of zelfs voorafgaand aan het besluitvormingstraject, heeft het geen inhoudelijk 
karakter. Het is bedoelt om procedureafspraken vast te leggen in een plan van aanpak zodat de tijdslijn, 
rol van de betrokkenen/participanten en beslismomenten helder komen vast te leggen. Momenteel is niet 
vastgelegd aan welke eisen een startnotitie moet voldoen. Om die reden wordt deze notitie aan het 
presidium voorgelegd met het verzoek hiermee in te stemmen. De notitie kaderstelling treft u, als 
achtergrondinformatie, ter informatie aan. 
 
Inleiding 
Het kaderstellend proces kan aanvangen met een startnotitie. Bij complexe onderwerpen (deze worden 
door het college aan de agendacommissie ter instemming aangeboden) legt het college een startnotitie 
aan de gemeenteraad voor. Op die manier kan de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium van het 
besluitvormingsproces kaderstellende keuzes maken. Hoe zo’n startnotitie eruit moet zien en aan welke 
voorwaarden zo’n notitie moet voldoen staat in dit stuk verder beschreven.  
 
Randvoorwaarden 
Om tot goede kaderstelling te kunnen komen, is in de eerste plaats het formuleren van een duidelijke 
probleemanalyse noodzakelijk. De startnotitie heeft het karakter van een probleemstelling en een plan van 
aanpak. In de startnotitie kunnen de volgende zaken aan de orde komen:  
 

- een heldere omschrijving en analyse van en visie op de problematiek, de ernst van de 
problemen en de achterliggende oorzaken die zich voordoen op het betreffende 
beleidsterrein, waarbij de geschetste problematiek wordt geplaatst in een maatschappelijk 
kader (wat heeft de burger eraan?); 

- het laten vaststellen van een plan van aanpak, om tot de uiteindelijke vaststelling van nieuw 
beleid te komen. Hieronder wordt verstaan een planning met tijdspad, met de te hanteren 
werkwijze, aangevuld met een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad en burgemeester 
en wethouders.  

 
In het plan van aanpak komt dan eveneens aan de orde:  

 
- de (achtergrond van de) relevante wet- en regelgeving;  
- de vraag of en zo ja, op welke wijze de inwoners van de gemeente moeten worden betrokken:  
- in welke beleidsfase (en op welke wijze) wordt burgerparticipatie toegepast;  
- welke inwoners/ondernemers/organisaties zullen participeren; 
- welke rol krijgen de participanten; 
- welke beslismomenten worden gedurende het traject verwacht. 

 
Een startnotitie is dus vooral verkennend en procedureel van aard en legt nog geen inhoudelijke 
beleidskeuzes voor. Daarvoor is op dat moment nog onvoldoende informatie voorhanden. De startnotitie 
is in deze zin dan een middel om, wanneer zich een beleidsthema aandient, het proces van ontwikkeling 
en besluitvorming van een beleidsonderwerp vast te leggen.  
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Toepassing startnotitie 
Zoals hiervoor aangegeven moet duidelijk zijn welke rolverdeling er is tussen gemeenteraad en 
burgemeester en wethouders. Het is dan ook van belang dat beide bestuursorganen afspraken maken 
over de toepassing ervan. Daarbij valt te denken aan de volgende aspecten.  
 

1. Wie neemt het initiatief?  
 
Het initiatief ligt in principe bij burgemeester en wethouders, maar ook de gemeenteraad zelf kan het 
initiatief nemen. Deze notitie is geschreven vanuit het perspectief van het college. 

 
2. Voor welke onderwerpen?  

 
Hoewel een startnotitie uiteindelijk ook tijdbesparend kan werken, kan het in de beginfase van het 
besluitvormingstraject meer tijd kosten. De startnotitie zal daarom alleen worden toegepast bij 
complexe onderwerpen (deze worden door het college met de agendacommissie afgestemd), al dan 
niet op verzoek van de agendacommissie. Bij voorkeur ook bij onderwerpen waarbij het onderscheid 
tussen te maken keuzes scherp kan worden aangegeven, de keuzes in hoge mate maatschappelijk 
relevant zijn en aansprekend voor het publiek. Basis hiervoor is de, aan de hand van het 
collegeprogramma 2010-2014 opgestelde, bestuurlijke termijnplanning met als leidraad de notitie 
kaderstelling1.  

 
3. In welk stadium?  

 
Dit is afhankelijk van wat met een startnotitie wordt beoogd. Het college moet zich de vraag stellen of 
het de inhoud van toekomstig beleid is waarover de gemeenteraad keuzes zou moeten maken, of dat 
die keuzes gaan over het proces tot een beleidsnota te komen. Als het de inhoud is waarover een 
keuze wordt gevraagd, dan zal dit gebeuren door middel van een kadernotitie of een raadsvoorstel. 
Vaak zal het niet mogelijk zijn aan het begin van het beleidsproces een notitie te produceren met 
goed onderbouwde beleidsalternatieven, en een beschrijving van de effecten en consequenties. 
Daarvoor zal op dat moment nog onvoldoende informatie voorhanden zijn.  
Wanneer aan het begin van het beleidsproces een startnotitie in de gemeenteraad wordt besproken, 
zal deze meer verkennend en procedureel van aard zijn. Er kan dan wel voor worden gekozen in de 
startnotitie vast te leggen dat op een zeker moment in de procedure, voordat de uiteindelijke 
beleidsnota wordt besproken, een vervolgnotitie (bijv. kadernotitie) aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd met de inhoudelijke keuzealternatieven.  

 
4. Hoe komt de startnotitie tot stand?  

 
De startnotitie wordt voorbereid door de ambtenaren, waar nodig met gebruikmaking van externe 
expertise en input van het “veld”, in wisselwerking met de portefeuillehouder. De portefeuillehouder, 
en uiteindelijk, bij de vaststelling van de notitie, burgemeester en wethouders, beslissen wat hiervan 
wel en niet in de startnotitie wordt opgenomen.  

 
5. Wat moet minimaal in een startnotitie staan (inhoudelijke eisen)?  

 
Voorgesteld wordt hierbij als uitgangspunt te hanteren dat een verkennende en procedurele 
startnotitie (zie hiervoor) in hoofdlijnen de volgende inhoud heeft:  

  
- probleemschets;  

 
- relevante wettelijke kaders;  

                                                 
1 Zie raadsbesluit RB10.0141 
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- kaders die de gemeenteraad eerder heeft geformuleerd;  
 
- conclusies naar aanleiding van beleidsevaluatie vorige (huidige) periode;  

 
- schets van de beleidsruimte;  

 
- alternatieven voor het vervolg (werkwijze, rol, tijdpad, betrokkenheid, derden). 

 
De inhoudelijke keuzes komen zoals gezegd in een startnotitie niet of slechts in beperkte  
mate aan bod, omdat de daarvoor benodigde informatie in dat stadium nog niet voorhanden is. 
Daarvoor kan eventueel op een later moment in de procedure nog een beslisdocument aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd (kadernotitie) als tussenstap naar het uiteindelijke raadsbesluit. In 
deze kadernotitie staan in ieder geval onderbouwde beleidsalternatieven, en een beschrijving van de 
effecten en consequenties. Ook de financiële kaders worden hierin geschetst. 

 
6. Welke procedure volgen?  

 
Nadat het college de startnotitie heeft vastgesteld wordt deze besproken in de betreffende 
raadscommissie. De commissie beoordeelt of de notitie voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Als 
dit het geval is, zal de commissie het stuk inhoudelijk bespreken. Als de commissie van oordeel is dat 
het stuk niet voldoet aan de eisen, krijgt het college de gelegenheid de notitie aan te passen. Daarna 
volgt de inhoudelijke bespreking in de raadscommissie en vervolgens in de gemeenteraad. De 
gemeenteraad neemt tijdens een raadsvergadering een besluit over de startnotitie.  
 
De gemeenteraad is niet gebonden een keuze te maken uit de alternatieven die het college 
aandraagt. Zij kunnen de voorkeur geven aan andere, niet in de startnotitie genoemde, alternatieven 
of een combinatie maken van alternatieven.  

 
Het vervolg 
Wanneer het presidium instemt met deze notitie, wordt het college opgedragen:  
  

- een format startnotitie te ontwikkelen voor de ambtelijke organisatie;  
 

- het werken met de startnotitie zodanig te implementeren in de ambtelijke organisatie, dat per 
1 januari 2012 met het op deze notitie gebaseerde format kan worden gewerkt;  

 
- uiterlijk 1 november 2011 aan te geven welke onderwerpen het college geschikt acht voor het 

toepassen van de startnotitie. Eventuele aanpassingen worden door het college ter 
instemming aan de agendacommissie aangeboden. Dit gebeurd bij het bespreken van de 
bestuurlijke termijnplanning. 

 
 

 
 
 
 


