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Preadvies college op raadsjaaragenda 2016

Geachte leden van de raad.

Het college heeft met interesse de behandeling van de raadsjaaragenda in de 
commissies gevolgd. Dit instrument helpt de grip op de planning voor raad en 
commissies te vergroten.
Met de raadsjaaragenda is een groot deel van de geplande stukken vroeg in het 
proces duidelijk. Dit hoort bij de transparante bestuursstijl die het college wenst te 
hanteren. Informatie die beschikbaar is wordt zo snel mogelijk met de raad gedeeld. 
Doordat de raad van te voren kan inschatten welke onderwerpen behandeld worden, 
kunnen raadsleden zich gericht verdiepen in deze zaken.

De raadsjaaragenda is hiermee een planningsinstrument van de raad. Het opstellen 
van het document is een gedeelde verantwoordelijkheid van de griffie en de 
ambtelijke organisatie. Het college committeert zich aan de planning die wordt 
vermeld. Wel verzoekt het college de gemeenteraad de planning met flexibiliteit te 
hanteren.

Inspelen op verandering in de stad, reageren op beleid van andere overheden, op 
nieuwe wetgeving en op informatie en wensen van derden, wettelijke termijnen, 
ontwikkelingen in het participatie- of inspraakproces en afhankelijkheid van derden 
kunnen van invloed zijn op de prioritering van de ambtelijke capaciteit en het halen 
van de planningen of het opleveren van ad hoe stukken. Het college streeft er naar 
om bij wijzigingen of bij nu nog onbekende onderwerpen uitleg te geven.
Wij begrijpen dat u de planning in elke commissievergadering agendeert, zodat u 
ook kunt bijhouden welke wijzigingen er zijn en eventueel de portefeuillehouder 
om extra uitleg kan vragen. De raadsjaaragenda incl. de overzichten van 
openstaande actiepunten kan u zodoende helpen met de voortgangsbewaking.

Ook kan de aangegeven behandeling (ter kennisname, ter bespreking of ter 
advisering aan de raad) voor de commissie veranderen gedurende het proces, 
omdat deze afhankelijk is van de bevoegdheidsverdeling college en raad voor het
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nemen van de betreffende besluiten. De handreiking actieve informatieplicht is 
hierbij onze leidraad.

Op basis van de door de organisatie aangeleverde onderwerpen voor de 
raadsjaaragenda is een totaal overzicht ‘raadsjaaragenda 2016’ opgesteld in oktober. 
Dit overzicht is geagendeerd in de commissievergaderingen van 5 november jl.
De opmerkingen en vragen van de commissies zijn tot half november aan ons 
toegestuurd.
Door de samenloop in de tijd van het opstellen van de jaaragenda 2016 in oktober 
2015 en de eerste bestuurlijke behandeling in de eerste helft van november met de 
behandeling van de begroting 2016 van 9 t/m 12 november zijn diverse vragen 
gesteld over mogelijk ontbrekende onderwerpen n.a.v. aangenomen moties bij de 
begrotingsbehandeling.
Wat betreft dit laatste wachten wij de administratieve verwerking van deze moties 
en toezeggingen af om te voorkomen dat onderwerpen dubbel worden vastgelegd 
(als motie of toezegging en als jaaragenda-onderwerp).

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders,

He seeretaris He burgemeester


