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Datum: 18 september 2014 

Aan: Het presidium  

Van: Griffier, mr. drs. M. Huisman 

Onderwerp: Uitwerking hoofdstuk 3 coalitieakkoord 2014-2018 

 

 
Geachte dames en heren, 
 
In hoofdstuk 3 van het coalitieakkoord 2014-2018

1
 is een aantal punten opgenomen die de werkwijze van 

de raad raakt. Hierbij treft u daar een selectie van aan, gevolgd door een advies. 
 
1. Op locatie vergaderen.  

Wij adviseren deze mogelijkheid te benutten voor thema- en informele bijeenkomsten. Commissie- en 
raadsvergaderingen lenen zich hier minder voor vanwege de daarmee gemoeide logistieke zaken 
(denk hierbij bijvoorbeeld aan de herkenbaarheid van de vergadering op de maandagavond en de 
technische aspecten die spelen bij het uitzenden van de vergaderingen via internet en de LOS).  
 

2. Besluitvorming raad zo inrichten dat vanaf het begin invloed kan worden uitgeoefend op 
planvorming gemeente. 
Wij adviseren u het college van b&w er op te wijzen gebruik te maken van startnotities. Hierbij kan 
verwezen worden naar een tweetal eerder geproduceerde notities. De eerste notitie betreft de notitie 

Kaderstelling uit 2009 (zie bijlage), die voortvloeide uit de opdracht die de griffier had gekregen bij de 
in 2008 gehouden evaluatie van de werkwijze van de raad om het begrip ‘kaderstelling’ nader uit te 
werken. Deze handreiking is destijds beschikbaar gesteld aan de raad en het college van b&w.  
 
Voorts kan verwezen worden naar de notitie over startnotities uit 2011 (zie bijlage). Deze notitie is 
destijds voortgekomen uit de wens van de raad om vroegtijdig in het besluitvormingstraject te worden 
betrokken

2. Hoe zo’n startnotitie eruit moet zien en aan welke voorwaarden zo’n notitie moet voldoen 
is vastgelegd in deze notitie en in september 2011 onder de aandacht van het college van b&w 
gebracht.  
 
Daarnaast adviseren wij u het college van b&w er op te wijzen de bestuurlijke planning goed in te 
richten en te bewaken als het gaat om de grotere/belangrijke onderwerpen.  
 

3. Voorstellen aan raad: scenario’s met voorkeursoptie college. 
Wij adviseren u het college van b&w te verzoeken het format raadsvoorstel te wijzigen en daarin op te 
nemen het kopje ‘Alternatieven’, waarin de scenario’s met de voorkeursoptie van het college kunnen 
worden opgenomen.  

 
4. Stemgedrag fracties/raadsleden inzichtelijk maken op de website.  

Het inzichtelijk maken van het stemgedrag op de website is technisch uitvoerbaar. Het is daarbij aan 
te bevelen dat het systeem dat daarvoor dient te worden aangeschaft goed aansluit bij de apparatuur 
die in de raadzaal in gebruik is. Ook is het wenselijk dat het stemgedrag niet alleen op de website, 
maar ook ter vergadering zichtbaar is. In de apparatuur van de raadzaal zitten echter ook technisch 
verouderde componenten die aan vervanging toe zijn. Inmiddels zijn er systemen die veel meer 
mogelijkheden bieden, zoals het automatisch bijhouden van de spreektijd en het automatisch 
weergeven van de namen van de sprekers (nu gebeurt dit nog handmatig op een arbeidsintensieve 
wijze).  
 
Wij adviseren u de griffie te laten onderzoeken wat technisch mogelijk is, en u op basis hiervan dit jaar 
een nader voorstel te doen, waarbij diverse varianten en de kosten hiervan in beeld worden gebracht.  
 

5. Ruimte voor inwoners om onderwerpen ter bespreking in de commissie te agenderen. 
Op dit moment kunnen burgers in de commissievergaderingen alleen inspreken over onderwerpen die 
op de agenda van de commissie staan. Als burgers zich hiervoor aanmelden (minstens 24 uur van 
tevoren, echter in de praktijk wordt hier ruimhartig mee omgegaan. M.a.w.: er is eigenlijk geen 
beperking voor een inspreker), kunnen zij de commissie maximaal 5 minuten toespreken bij het 
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 Zie bijlage (uittreksel).  
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 Zie hiervoor het raadsbesluit van 15 november 2010 (RB10.0141). 



agendapunt ‘Spreekrecht burgers’. Bij de behandeling van het betreffende agendapunt krijgen de 
insprekers dan nogmaals de gelegenheid om de commissie (maximaal 5 minuten) toe te spreken.  
 
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 gemeenten

3
 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 ander woorden: wat hoort tot het domein van de raad en wat bij die van het college 
van b&w of de burgemeester.   

 

 

Voorgesteld wordt: 

1. in te stemmen met de in deze memo onder 1 t/m 4 opgenomen adviezen; 

2. over punt 5 van de memo een mening te vormen en vervolgens de griffier op te dragen dit punt 

verder uit te werken.   
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 Zie bijvoorbeeld  de gemeenten Duiven, Pijnacker-Nootdorp, Barendrecht, Hoorn, Texel, Apeldoorn, Leiden en Súdwest-Fryslân. 


