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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 en stukken voor de raadsvergadering van donderdag 7 juli a.s., 
aanvang om 19.30 uur. 
 
Aandachtspunten bij de agenda 
 
• Agendapunt 8: "Vaststelling gedragscodes en een protocol voor behandeling meldingen van 

vermoede integriteitsschendingen" 
Dit punt stond op de agenda van de raad van 2 juni jl.. N.a.v. een aangekondigd amendement 
van de heer Schröder (D66) is op voorstel van de burgemeester besloten het voorstel van de 
agenda te halen en opnieuw te behandelen in de commissie. In de tussenliggende periode is de 
VNG om advies gevraagd. Het advies maakte deel uit van de behandeling in de commissie ABM 
van 23 juni jl.. Uitkomst van de commissiebehandeling, was, dat de commissie unaniem er mee 
kon instemmen dat een passage uit de toelichting van beide gedragscodes kon worden 
aangepast overeenkomstig het aangekondigde amendement. 
De betreffende passage op blz. 2, 3e alinea vanaf de 4 regel, in beide gedragscodes luidde in 
oorspronkelijk opzet als volgt:" Het werk als politiek ambtsdrager gewetensvol vervullen gebeurt 
in de dagelijkse praktijk en strekt zich ook uit tot de privésfeer. In de huidige digitale wereld is 
zeker sprake van een dunne scheidslijn tussen werk en privé. Daarom is het in ieder geval het 
downloaden van illegale software, het bekijken, downloaden of verspreiden van pornografische, 
racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende of (seksueel) intimiderende teksten 
en afbeeldingen, of het versturen van berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld uit 
den boze.". 
Die passage is met instemming van de commissie ABM als volgt gewijzigd: "Het werk als politiek 
ambtsdrager gewetensvol vervullen gebeurt in de dagelijkse praktijk en strekt zich ook uit tot de 
privésfeer. In de huidige digitale wereld is zeker sprake van een dunne scheidslijn tussen werk 
en privé. Daarom is het downloaden van illegale software, het verspreiden van illegale 
pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende of (seksueel) 
intimiderende teksten en afbeeldingen, of het versturen van berichten die (kunnen) aanzetten tot 
haat en/of geweld uit den boze." 
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Geheime stukken 
 
Bij het volgende agendapunt zijn geheime stukken gevoegd. 
• Agendapunt 9: Financiering maatregelen verduurzaming gemeentelijk vastgoed. 

o Bijlage 2 Rapportages haalbaarheidsonderzoeken 
o bijlage 3 Financiële bijlage financiering en verrekening per locatie 

 
• Agendapunt 11: Compensatiefonds sociale woningbouw 

o Bijlage 3 Vertrouwelijke notitie sociale woningbouw van Houthoff 
 

Onderdeel van de raadsbesluitvorming is het voorstel om de geheimhouding op deze bijlagen te 
bekrachtigen. 
De GEHEIMHOUDING op deze bijlagen heeft tot gevolg, dat over de inhoud van deze bijlagen niets 
in de openbare vergadering gezegd mag worden. Als de behoefte bestaat om over de inhoud van 
deze GEHEIME bijlagen te spreken, dan dient dat te gebeuren in een besloten deel van de 
vergadering. In de besloten vergadering dient uw raad ook te besluiten of GEHEIMHOUDING moet 
rusten op de besloten bespreking, of niet. 
 
De raad als podium voor het politieke debat 
 
De opzet van het Huizer vergaderstelsel is, dat de commissievergaderingen met name dienen om 
informatie over voorstellen op te halen bij het college, zodat mede op basis van die informatie tot een 
politiek oordeel kan worden gekomen. 
De raadsvergadering is vervolgens het podium waar op basis van die politieke oordeelsvorming het 
debat tussen de fracties plaatsvindt.  
Natuurlijk kan het zo zijn dat na de commissievergaderingen er nog bestuurlijke vragen zijn. Die 
kunnen ook in de raadsvergadering aan het college worden gesteld.  
Maar het accent in de raadsvergadering moet liggen op het politieke debat, dus op het verduidelijken 
van het eigen standpunt over een voorstel, en zo nodig ook op het elkaar bevragen en/of 
opmerkingen maken. Vragen kunnen ook gesteld worden door middel van interrupties. 
 
Bestuurlijk vragen worden in de raadsvergadering gesteld 
 
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 gaat 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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Technische vragen worden buiten de raadsvergadering gesteld 
 
Technische vragen dienen in de periode voorafgaand aan de raadsvergadering aan de behandelend 
ambtenaren te worden gesteld.  
Bij technische vragen gaat het om 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? Wanneer gaat u er mee 
beginnen? Enzovoort.. 
Technische vragen kunnen rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar worden gesteld. Hun 
contactgegevens (telefoonnummer en mailadres) 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. 
 
 
      Hoogachtend, 
      de raadsgriffier, 
 
 
      w.g. 
 
      J. Veenstra 


