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Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het gewijzigde informatieprotocol, die u heeft uitgewerkt 
in de ‘Notitie actieve en passieve informatieplicht’. Ook wij als college zijn ons bewust van het feit dat het 
huidige informatieprotocol uit 2004 niet meer voldoet en hadden het onderwerp reeds in ons 
uitvoeringsprogramma opgenomen. 
 
Wij kunnen grotendeels instemmen met de notitie. Wij zijn echter van mening dat de notitie wel een zeer 
uitvoerige beschrijving geeft van de wettelijke kaders, de verschillende rollen van de raad en de diverse 
informatiemiddelen. In onze optiek is het eigenlijke informatieprotocol vervat in de samenvatting behorende 
bij de notitie. Een korte beschrijving van de afspraken over de informatieverstrekking aan de raad is tevens 
het voorstel uit de handreiking ‘De actieve informatieplicht van het college van burgemeester en 
wethouders’ van www.actieprogrammalokaalbestuur.nl. Hier wordt in bijlage 4 een zeer duidelijk voorstel 
gedaan over uitgangspunten voor het informeren van de raad door het college en de burgemeester. Dit 
zogenaamde handvest is ook door alle partijen (college en raad) vastgesteld. 
 
Wij willen u in overweging geven om in de notitie geen afdelingen te benoemen, geen interne procedures 
op te nemen en geen verwijzingen naar gemeentelijke verordeningen op te nemen. Eventuele wijzigingen 
moeten dan namelijk ook in de notitie worden doorgevoerd. Terwijl de notitie ook zonder deze extra 
informatie toepasbaar is. 
 
Hoofdstuk 4 uit de notitie gaat over de passieve informatieplicht, dit is een herhaling van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder. Wij 
geven u in overweging om dit hoofdstuk te verwijderen aangezien dit geen nieuwe informatie betreft en het 
in deze niet gaat over de informatieverstrekking naar de raad. 
 
Tot zover onze opmerkingen op de notitie. Wij vernemen graag of u (een deel van) deze opmerkingen gaat 
overnemen. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling 
 

 
 
 
 

 
 
secretaris 
H. Raasing 
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