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Geachte commissieleden, 
 
Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de gecombineerde commissievergadering van 15 juni 
2022 ter voorbereiding op de financiële raadsvergadering van 30 juni 2022. 
 
Aandachtspunten bij de agenda 
 
• Agendapunt 3: Meerjarenonderhoudsplanning 2021 t/m 2025 voor infrastructuur en 

rioolexploitatie 
o Bij dit agendapunt zitten twee geheime bijlagen. Dat betekent dat als behoefte bestaat 

aan bespreking van de inhoud van die geheime bijlagen, dat alleen in een besloten deel 
van de vergadering kan. In het besloten deel moet dan ook een besluit genomen worden 
over de geheimhouding op de besloten bespreking.  

o Collegebesluitvorming over dit voorstel moet nog plaatsvinden. Dat is de reden dat 
achter de naam van dit agendapunt nog (in behandeling) staat. Nadat 
collegebesluitvorming heeft plaatsgevonden én het college heeft ingestemd met deze 
stukken, wordt de vermelding (in behandeling) dus nog verwijderd.  

 
Enkele algemene opmerkingen over de gecombineerde commissievergadering 
 

1. De grootte van de fractievertegenwoordiging 
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 2 onder c, van de "verordening op de vaste raadscommissies 2015" 
mag de fractievertegenwoordiging, ongeacht of dat raadsleden en/of lijstopvolgers zijn, ten hoogste 
uit één lid van elke raadscommissie (Sociaal Domein, Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en 
Middelen) en dus in totaal uit maximaal 3 personen bestaan. Dat betekent dat tijdens de 
gecombineerde commissievergadering maximaal 30 commissieleden (ongeacht of dat lijstopvolgers 
en/of raadsleden zijn) namens de 10 raadsfracties aanwezig kunnen/mogen zijn. De samenstelling 
van de fractievertegenwoordiging mag per agendapunt verschillen, zolang er maar niet meer 
dan drie fractievertegenwoordigers zitting hebben.  
 

2. Spreken met één woordvoerder per agendapunt 
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Per agendapunt treedt één persoon op als woordvoerder namens de fractie. Dus anders dan bij de 
raadsvergaderingen is het fractievoorzitters dus niet toegestaan om naast de woordvoerder bij het 
agendapunt ook te spreken. Binnen de fractievertegenwoordiging in de gecombineerde 
commissievergadering dienen hierover dus, zo nodig, afspraken gemaakt te worden. Bij de 
agendapunten met verschillende onderdelen (bijvoorbeeld de begrotingsprogramma's) geldt het 
voorgaande per onderdeel. 
 

3. Inspreken 
 
Het is mogelijk voor insprekers om het woord te voeren bij de gecombineerde commissievergadering. 
Ook in deze commissievergadering krijgen insprekers vijf minuten de tijd om het woord te voeren 
over een onderwerp naar keuze. Zij dienen zich wel vooraf aan te melden via de griffie. Als een 
inspreker klaar is, dan is er de gelegenheid vanuit de commissie om zo nodig aanvullende informatie 
te vragen.  
 

4. Het stellen van bestuurlijke en technische vragen 
 
De commissie is het platform om informatie te vragen aan het college. Het moet dan (met name) 
gaan om bestuurlijke vragen. Vragen dus aan de portefeuillehouder over bijvoorbeeld: 
• waarom een bepaalde keuze is gemaakt; 
• het beleid dat wordt/is gevoerd;  
• de argumentatie die aan een voorstel ten grondslag ligt;  
• de aanleiding voor een voorstel; 
• de uitkomsten van een gevoerd bestuurlijk overleg;  
• welke maatregelen genomen of overwogen worden. 
 
Technische vragen over de voorstellen die in een commissie worden behandeld dienen vooral aan 
de behandelend ambtenaar te worden gesteld in de periode voorafgaand aan de 
commissievergadering en/of in de periode daarna. De behandelend ambtenaar staat altijd vermeld in 
de kop van het raadsvoorstel. Het contact met de behandelend ambtenaar kan telefonisch, via de 
mail of door persoonlijk langs te gaan. Het antwoord op de technische vragen zal altijd door de 
behandelend ambtenaar via de mail worden gegeven. Dit mailbericht zal alleen aan de vragensteller 
worden verzonden. 
Technische vragen zijn bijvoorbeeld vragen over cijfers en begrippen die verklaring behoeven 
(bijvoorbeeld: op blz. 1 staat… en op blz. 4 staat…, wat is het verschil?), attentie op redactiefouten, 
vragen om cijfers (bijvoorbeeld: Hoe vaak komt dit voor? Wanneer is dit voor het laatst aan de orde 
geweest?). Kortom, vragen over weetjes en feiten.  
Het behoort tot de bevoegdheid van de commissievoorzitters om aan een vragensteller aan te geven, 
dat: 
• één of meerdere vragen van technische aard zijn, en 
• de wethouder daarop niet hoeft te antwoorden, en  
• dat de vragensteller die vragen maar na de commissievergadering alsnog aan de behandelend 

ambtenaar moet stellen. 
 
      Hoogachtend, 
      Raadsadviseur/plv. griffier 
 
      w.g. 
 
      K. de Rooij  
 


