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Raadsvergadering

: 25 februari 2019
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: /UIT-19024448

Onderwerp

: Aanpassing werkwijze ingekomen stukken
Stadskanaal, 8 februari 2019

Beslispunten
Het Reglement van Orde aanpassen.

Aan de raad

Op basis van een notitie (zie de leesmap) heeft de agendacommissie zich gebogen over verbeteringen
rond de behandeling van ingekomen stukken.
Een belangrijke constatering is dat tussen de vergadering van de agendacommissie en de vergadering van
de raad drie weken liggen. In het licht van de hedendaagse snelheid van communiceren is dat lang.
Daarom stellen wij voor om het mogelijk te maken dat tot vrijdag 12:00 uur direct voorafgaand aan de
raadsvergadering brieven op de lijst van ingekomen stukken te kunnen plaatsen.
Niet altijd is duidelijk hoe een ingekomen stuk, - eenmaal op de lijst van ingekomen stukken geplaatst - , in
de raadsvergadering behandeld moet worden.
Om die reden is het gewenst dat gelijktijdig met het verzoek om een brief op de lijst van ingekomen
stukken te plaatsen wordt aangegeven op welke wijze het stuk behandeld moet worden. Bijvoorbeeld
inhoudelijk bespreken, standpunt in nemen, ondersteunen of in handen van het college stellen. Het is niet
wenselijk om nog te kunnen voorstellen een brief voor kennisgeving aan te nemen. Raadsleden hebben
immers al via de wekelijkse mail kennisgenomen van de bewuste brief.
Beantwoording van schriftelijke vragen en andere brieven van het college komen op dit moment ook op
de lijst van ingekomen stukken te staan. Dat betreft echter een ander soort documenten dan brieven van
burgers, organisaties en overheden. Wij stellen daarom voor om schriftelijke vragen voortaan via een
eigen agendapunt te behandelen. Andere brieven van het college zullen voortaan in de leesmap bij het
agendapunt “Inlichtingen college” worden geplaatst.
Om de gang van zaken maximaal transparant te maken zal de wekelijkse mail voortaan op de website van
de gemeente gepubliceerd worden.
Wij stellen u voor om het Reglement van orde te wijzigen zodat de nieuwe werkwijze mogelijk wordt.
De agendacommissie

de heer K. Willems
griffier

de heer J. Mellies
voorzitter
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*Z00D022EA55*
De raad van de gemeente Stadskanaal;
gelezen het voorstel van de agendacommissie van 8 februari 2019, nr. /UIT-19024448;
besluit:

I.

Artikel 14 van het Reglement van Orde aldus te wijzigen dat dit voortaan luidt:
1. Alle ingekomen stukken worden wekelijks aan de raad gezonden. Relevante indieners
(bijvoorbeeld niet ministeries, andere overheden, etc.) wordt meegedeeld dat het stuk op
deze wijze ter kennis van de raad is gebracht en dat behoudens nader bericht geen verdere
behandeling door de raad volgt.
2. Alle ingekomen stukken worden via internet gepubliceerd.
3. Op de lijst van ingekomen stukken voor de volgende raadsvergadering worden geplaatst:
a. Ingekomen stukken, waarvan ten minste één raadslid voor vrijdag 12:00 uur voor de
eerstvolgende raadsvergadering heeft verzocht om deze op de lijst met ingekomen
stukken te plaatsen. Daarbij wordt een aanduiding van de gewenste behandelwijze
gegeven en
b. Ingekomen stukken waarvan de agendacommissie heeft besloten ze op de lijst met
ingekomen stukken te plaatsen.
4. De indieners van de ingekomen stukken bedoeld in het derde lid krijgen een nadere brief.
5. De agendacommissie doet de raad steeds een voorstel om een ingekomen stuk op een
bepaalde wijze af te handelen.
6. Brieven van het college worden tot en met vrijdag voor de eerstvolgende raadsvergadering
geplaatst op een lijst behorend bij het agendapunt “Inlichtingen college”. Deze brieven
worden voor kennisgeving aangenomen, tenzij ten minste één raadslid voor vrijdag 12:00 uur
voor de raadsvergadering heeft verzocht om deze tijdens de vergadering op een andere wijze
te behandelen en daarbij de gewenste behandelwijze heeft aangeduid.

II.

Artikel 50, vierde lid van het Reglement van Orde aldus te wijzigen dat dit luidt:
4. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een
toelichting worden voorzien. Het schriftelijk antwoord van de burgemeester of het college gaat via
de griffie naar de indiener van de vragen en wordt uiterlijk vrijdag voor de eerstvolgende
raadsvergadering toegevoegd aan het agendapunt “schriftelijke vragen”.

III.

Deze wijzigingen van het Reglement van Orde in september 2019 te evalueren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2019.

De raad

de heer K. Willems
raadsgriffier

mevrouw F.T. de Jonge
voorzitter
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