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Onderwerp:

Eventueel instellen van een
kaderstellende werkgroep

Kaderstelling is een de kerntaken van de raad. In de duale praktijk in Beemster is de uitoefening van 
deze taak beslist voor verbetering vatbaar.
Het is heersende praktijk is dat de raad besluit op basis van voorstellen van het college en als het 
‘eigen’ regelingen betreft (bijv. de regelingen voor de raads- en commissievergaderingen), door het 
raadspresidium. De raad stelt doorgaans geen voorwaarden vooraf aan deze voorstellen.
Deze werkwijze is in het algemeen prima, maar er zijn zaken de het wenselijk maken om de raad 
juist in het voortraject al een kaderstellende rol te laten spelen. 
Er zijn gemeenten waar een kaderstellende commissie of werkgroep is ingesteld, waarin zowel (de) 
coalitiepartijen als (de) oppositiepartijen vertegenwoordigd zijn. Tevens worden, afhankelijk van de 
zaak een of meer (beleids)ambtenaren en eventueel een portefeuillehouder toegevoegd.
De griffier is meestal secretaris van deze commissie of werkgroep. 

In het verleden had een werkgroep kaderstelling een rol kunnen spelen bij de vraag hoe de raad om 
wil gaan met de beleidsvrijheid i.h.k.v. de Wet Werk en Bijstand (in 2003) en bij de voorbereiding van 
de Verordening uitvoering Wmo (in 2006).

In de nabije toekomst dienen zich onderwerpen als jeugdzorg en uitvoering Wajong aan, die in een 
vroegtijdig stadium aan een werkgroep kaderstelling voorgelegd kunnen worden.

Er zijn enkele mogelijkheden om zo’n werkgroep in het leven te roepen.
Zo bestaat de mogelijkheid van een permanente werkgroep en van een ad hoc werkgroep.
Een optie zou kunnen zijn om de fractievoorzitters in de werkgroep zitting te laten nemen en de 
mogelijkheid om zich door een fractiegenoot of fractieassistent te laten vervangen.
Als werkwijze kan gedacht worden aan die waarbij het raadspresidium de raad gemotiveerd 
voorstelt om een bepaalde zaak aan de werkgroep kaderstelling voor te leggen.
Dit kan zijn op eigen initiatief dan wel op voorstel van het college. 
De verwachting is dat het aantal opdrachten aan de werkgroep beperkt zal blijven tot circa  2 per 
jaar.

De evaluatie van de raads- en raadscommissievergaderingen op 11 januari 2011 is een goed 
moment om tevens van gedachten te wisselen over de eventuele vorming van een werkgroep 
kaderstelling.
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