
 

 

Memo 

Van: Petra Paulides en  Astrid de Gooijer 

Datum: 2 juni 2022 

Onderwerp: voorraadagenda 

 

 

Sinds eind 2019 werken wij met een voorraadagenda voor de agendering van de raad. Het doel is om 

inzicht te geven in de voorraad voor te behandelen stukken in de raad, opdat de raad indien nodig de 

agendering van de raadsvergaderingen kan spreiden/verdelen.  

De afgelopen periode hebben we echter alles wat naar de raad gaat op deze voorraadagenda 

geplaatst, zowel de raadsvoorstellen als de raadsinformatiebrieven. Naast voordelen mbt inzicht in 

de workload , kleefden er ook nadelen aan. De voorraadagenda werd als een sturingsinstrument 

gebruikt en wekte de suggestie dat ook alle raadsvoorstellen, raadsinformatiebrieven, memo's etc op 

maandniveau geagendeerd moesten worden.  

In de wens voor minder bestuurlijke drukte, meer flexibiliteit bij zowel de raad als de ambtelijke 

organisatie en meer focus op lange termijn & de bevoegdheden van de raad willen we met ingang 

van juni 2022 de voorraadagenda anders inrichten: 

- Op de agenda plaatsen we alleen de raadsvoorstellen; in het lopende kwartaal op 

maandniveau, later nog op kwartaalniveau; Raadvoorstellen en het dictum van het besluit 

gaan over de bevoegdheden van de gemeenteraad. De beschikbare vergadertijd zou 

daarmee ook meer daarop gericht kunnen worden.  

Op verzoek van het college kan het presidium gevraagd worden hoe de gemeenteraad de 

behandeling van een thema/voorstel willen inrichten. De gemeenteraad kan ook zelf een 

thema/voorstel agenderen via het presidium. Dit in afstemming met het college/ambtelijke 

organisatie als daarbij hun inzet nodig is.  

- Raadsinformatiebrieven (RIB's)  gaan over de bevoegdheden van het college, waarmee het 

college voldoet aan zijn actieve informatieplicht aan de gemeenteraad. RIB's die bekend zijn 

(bv nav jaarlijks terugkerende zaken) nemen we op in de agenda echter zonder datum. Op 

deze manier weet de raad dat er een RIB aankomt, maar behoud de organisatie ruimte in de 

planning.  

- Raadsinformatiebrieven worden door de griffie geplaatst op de lijst van ingekomen stukken 

voor de raad. Deze lijst wordt per presidium met een advies afgesloten en toegevoegd aan 

de raadsagenda. De RIB's worden meegestuurd met de weekbrief en kan men altijd 

teruglezen in de GO-app bij de ingekomen stukken. Het is aan het presidium te bepalen of 

een RIB inhoudelijk besproken moet worden in de commissie. Het is niet nodig om alle RIB's 

te behandelen, immers ze gaan over de bevoegdheid van het college.  

 

 



 


