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Leden van de raad 
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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

Geachte raadsleden, 

Hierbij ontvangt u de agenda met stukken voor de raadsvergadering van donderdag 8 november a.s., 
aanvang om 19.30 uur. 

Toelichting op de agenda 

Agendapunten die niet in de commissies zijn behandeld 

De volgende twee agendapunten zijn geagendeerd zonder voorafgaande commissiebehandeling: 

• agendapunt 10 "Verzoek tot opheffing geheimhouding ambtelijke integriteitskwestie", en 

• agendapunt 11 "Benoeming lijstopvolger". 

Agendapunt 10 heeft geen voorafgaande commissiebehandeling gehad omdat het gaat om het 

besluit van u als raad tot geheimhouding. Nu het Wob-verzoek ook het verzoek aan u inhoudt om de 

door u opgelegde geheimhouding op te heffen, is het aan u om die beoordeling te maken aan de 

hand van het collegevoorstel ter zake. Een commissie kan, omdat de commissie formeel geen weet 

heeft van de stukken waarop u geheimhouding heeft gelegd, dus bij die beoordeling geen 

ondersteunende rol spelen. Wel doet het college als uw eerste adviseur, met kennis draagt van de 

inhoud van de stukken waarop u geheimhouding heeft gelegd, u een voorstel voor die beoordeling. 

Agendapunt 11 betreft een formaliteit. In deze heeft de commissie geen adviserende rol. 

Geheime stukken 

Bij agendapunt 8 "Uitvoering motie BNI" rust geheimhouding op bijlage 3 "Rapport Cushman & 

Wakefield (G EH El M)" 

Inhoudelijke behandeling van een geheim stuk, indien gewenst, kan alleen plaatsvinden in een 

besloten deel van de raadsvergadering. Een besloten vergadering wordt gehouden als: 

• 1/5 van de raadsleden die de presentielijst hebben getekend daarom vraagt, of 

• als de voorzitter het nodig oordeelt. 

Een motivering voor het houden van een besloten vergadering hoeft in het openbare deel van de 

vergadering niet te worden gegeven. 
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Bij aanvang van de besloten vergadering worden de argumenten voor en tegen een besloten 

vergadering uitgewisseld. Daarna wordt een besluit genomen (zo nodig bij meerderheid) of in 

beslotenheid wordt verder vergaderd, of niet. 

Indien niet tot beslotenheid wordt overgegaan, dan wordt de vergadering in het openbaar weer 

voortgezet. 

Wordt de vergadering wel in beslotenheid voortgezet dan dient tijdens die besloten vergadering, 

uiterlijk aan het slot, ook een besluit worden genomen of op het besprokene geheimhouding wordt 

gelegd, of niet. 

Technische en bestuurlijke vragen 

Heeft u naar aanleiding van de stukken voor de a.s. raadsvergadering nog technische vragen, dan 

wordt u verzocht deze in de periode voorafgaand aan de raadsvergadering te stellen. Het gaat dan 

dus om vragen over weetjes, cijfers en feiten (bijvoorbeeld: hoe vaak is dit voorgekomen? hoeveel 

vergunningen zijn verstrekt? het cijfer op bladzijde.... klopt niet, de optelling op bladzijde... klopt niet, 

hoeveel personen hebben er aan deelgenomen? enzovoort). 

Technische vragen kunnen rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar worden gesteld 

(contactgegevens staan vermeld op het raadsvoorstel). De behandelend ambtenaar zal de vragen 

altijd via de mail beantwoorden. De gevraagde informatie zal niet worden gedeeld met de overige 

raadsleden. 

Bestuurlijke vragen gaan het college rechtstreeks aan en behoeven dus ook beantwoording door het 

college c.q. de portefeuillehouder. Bestuurlijke vragen veronderstellen een beoordeling en/of 

afweging door het college c.q. de portefeuillehouder. Het gaan dan om vragen als: waarom is in het 

beleid ook niet rekening gehouden met...?, Waarom heeft u niet gekozen voor het alternatief? Heeft 

uw college overwogen om....? Hoe kijkt uw college aan tegen  Ziet uw college mogelijkheden 

om...? 

Bestuurlijke vragen worden in de regel alleen in de commissie gesteld, daar vindt immers ook het 

overleg met het college plaats. In de raad worden zoveel als mogelijk alleen nog die bestuurlijke 

vragen gesteld die niet eerder bij de commissiebehandeling gesteld konden worden. Het draagt er 

aan bij dat de raadsvergadering het platform is voor het politieke debat tussen de fracties, het 

etaleren van de politieke opvattingen van fracties over de voorliggende voorstellen en de uiteindelijke 

besluitvorming. 
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