
¥ 
Memo 

 
Datum: 18 november 2014 

Aan: het Presidium  
Van: R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Onderwerpen/presentaties derden in commissies (ter bespreking) 
 
 
In het coalitieakkoord 2014-2018 “Den Helder wendt de steven” zijn de volgende passages opgenomen als 
het gaat om over initiatieven uit de stad en agendering van onderwerpen in commissieverband: 
“We staan open voor initiatieven uit de stad; deze initiatieven worden, indien gewenst, ondersteund en 
gefaciliteerd.” en “Er wordt ruimte geboden aan inwoners om onderwerpen ter bespreking in de commissie 
te agenderen.” Over deze punten heeft u op 29 september jl. een memo ontvangen van uw griffier. In deze 
memo is het volgende ter zake opgenomen:  
 “In het coalitieakkoord is aangegeven dat burgers de mogelijkheid moeten hebben onderwerpen ter 
bespreking te agenderen voor een commissievergadering. Op verschillende manieren kan hier een 
praktische invulling aan worden gegeven. Dit blijkt ook uit voorbeelden van andere gemeenten3 die de 
beïnvloeding van de raad door burgers laagdrempeliger hebben willen maken. In sommige gemeenten is 
gekozen om dit buiten de vergaderingen te houden en is gekozen voor een afzonderlijk moment waarop 
burgers eventuele onderwerpen, plannen, ideeën, suggesties kunnen presenteren en toelichten. In andere 
gemeenten is het mogelijk om in te spreken bij een commissievergadering over onderwerpen die niet op 
de agenda staan, maar die wel vallen binnen het werkgebied van de desbetreffende commissie. Kortom: 
het beeld hierover en de toepassing is nogal divers.  
 
 Daarnaast verdient het de aandacht de voorziening te plaatsen tegen de achtergrond van de al bestaande 
mogelijkheden waarop de burger de raad kan beïnvloeden: zenden van een brief aan de raad, 
burgerinitiatief, referendum, maar andersom natuurlijk ook. De raad kan als geheel of individuele fractie het 
initiatief nemen voor werkbezoeken, om onderwerpen te agenderen (al dan niet na contact met een 
instelling en/of burger), vragen te stellen aan het college, etc.  
 
Tot slot geldt voor alle varianten dat niet uit het oog moet worden verloren hoe in onze representatieve 
democratie de rollen, taken en bevoegdheden liggen in geval een onderwerp aan de orde komt. Met 
andere woorden: wat hoort tot het domein van de raad en wat bij die van het college van burgemeester en 
wethouders of de burgemeester.” 
 
Uw presidium heeft de griffier op 29 september 2014 opgedragen dit punt verder uit te werken.  
 
Uitwerkingsrichting: 
Aan de ene kant is het de bedoeling inwoners en belanghebbenden een mogelijkheid te bieden in gesprek 
te geraken met de raadscommissies en als het even kan zo laagdrempelig mogelijk. Aan de andere kant is 
de wens commissievergaderingen effectief te laten zijn en binnen een bepaald tijdsbestek af te ronden. 
Gelet hierop is het te overwegen de volgende ‘spelregels’ te hanteren: 
 
Criteria1 
• Initiatiefgerechtigd zijn alle ingezetenen en belanghebbenden; 
• Het onderwerp behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur; 
• Het onderwerp betreft niet een aangelegenheid waartegen beroep of bezwaar open staat; 
• Het onderwerp is geen klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Agendering 
• Het onderwerp wordt als eerste bespreekpunt opgenomen op de concept-agenda van de betreffende 

commissievergadering; 
• Voor de behandeling van onderwerpen van derden wordt maximaal 30 minuten aangehouden. 
 
Procedure 
• Het gebruikelijke format voor agenderingsverzoeken kan worden gebruikt. 
• Het format wordt geplaatst op de website van de gemeenteraad; 
• De griffie biedt op verzoek ondersteuning bij het invullen van het agenderingsverzoek; 

                                                      
1 Ontleend aan de verordening Burgerinitiatieven 2008. 
 



• Een volledig ingevuld en ondertekend agenderingsverzoek dient minimaal 3 weken voorafgaand aan 
de beoogde commissievergadering bij de griffie(r) te worden ingediend.  

• Het agenderingsverzoek wordt ter informatie of ter voorbereiding naar het college van burgemeester 
en wethouders (en bestuursondersteuning) gestuurd; 

• Het agenderingsverzoek wordt voorgelegd aan de agendacommissie. De commissie toetst aan de 
eerder genoemde criteria en beoordeeld of de beoogde vergadering voldoende ruimte biedt voor 
agendering. Als de beoogde commissievergadering onvoldoende ruimte biedt, biedt de 
agendacommissie een alternatief aan voor de behandeling van het onderwerp; 

• De griffie draagt zorg voor de communicatie met de initiatiefnemer.  
 
Met deze ‘spelregels’ wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige werkwijzen en bestaande 
instrumenten. 
 
 
Uw presidium wordt gevraagd een uitspraak te doen over de voorgestelde ‘spelregels’ voor het agenderen 
van onderwerpen op verzoek van derden en eventueel aan te geven welke concrete aanpassingen 
gewenst zijn. Aan de hand van de richtinggevende uitspraak van het presidium biedt de griffier u een 
nader (uitvoerings)voorstel aan voor uw vergadering van 26 januari 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


