
Terugmeldingen naar aanleiding van: 

 

 

Procedures commissievergaderingen 17 en 24 september 2019 

In de raadscommissie van 24 september 2019 is bij agendapunt 3 (besluitenlijst) en 

agendapunt 14 (rondvraag) gesproken over de procedure van de commissievergadering van 

17 september 2019. Dit onderwerp is neergelegd bij het raadspresidium. 

Het raadspresidium heeft op 1 oktober 2019 hierover gesproken.  

In de vergadering van 22 oktober 2019 is het verslag van deze vergadering vastgesteld met 

het besluit om hiervan verslag te doen (openbaar) aan de raadscommissie 

 

De terugkoppeling is: 

 

“In de vergadering van het raadspresidium van 1 oktober 2019 is gesproken over de 

procedure van de vergadering van 17 september, de kritiek hierop naderhand vanuit de 

fractie BPP en de vragen en opmerkingen hierover in de vergadering van 24 september, met 

als uitkomst: 

a) De procedure voor de vergadering van 17 september is door de voorzitter duidelijk aan 

het begin van de vergadering uiteengezet, zo vastgesteld door de vergadering en juist 

gehanteerd. 

b) Het politiek debat over een onderwerp is alleen in de vergadering en niet daarbuiten. 

Daarbuiten behoren de leden elkaar en familieleden niet aan te spreken op de inhoud 

van het politiek debat of de wijze waarop die heeft plaatsgevonden.  

c) De gelegenheid die er in de vergadering is om naar aanleiding van de besluitenlijst 

vragen te stellen over de afgehandelde onderwerpen is alleen bedoeld om vragen te 

stellen en niet voor discussie en debat. 

d) Dit geldt ook voor de rondvraag. Die is alleen bedoeld voor vragen van de fracties aan 

elkaar en de beantwoording daarvan en niet voor discussie en debat. 

e) De wijze waarop door de commissievoorzitters van de vergaderingen van 17 (en 24) 

september bij de punten a, c en d is gehandeld is correct geweest. 

 

Het raadspresidium besluit om van deze uitkomst zo verslag te doen aan de 

raadscommissie.” 

 

Door insprekers in de commissievergaderingen van 17 september en 15 oktober 2019 

benoemde problemen bij de te volgen (RO-)procedures. 

In de raadscommissie van 15 oktober is bij agendapunt 11 (rondvraag) voorgesteld om met 

elkaar te spreken over de door de insprekers bij agendapunt 4 en in de commissie-

vergadering van 17 september benoemde problemen bij de te volgen (RO-)procedures.  

De aanpak hiervoor is neergelegd bij het raadspresidium. 

Het raadspresidium heeft op 22 oktober 2019 hierover gesproken. 

De uitkomst hiervan was: 

“Het raadspresidium heeft vastgesteld dat dit gaat over dienstverlening, niet over individuele 

RO zaken. Om die reden vindt het presidium dit niet thuishoren in de Informatiegroep 

Projecten (het was een suggestie aan het presidium om dit proces te agenderen in de 

informatiegroep van 13 november 2019).  

De fractievoorzitters hebben gevraagd om door de portefeuillehouder(s) en ambtelijke 

ondersteuning in beslotenheid geïnformeerd te worden over hoe deze dienstverlening 

verloopt voor de vraag of dit conform de dienstverleningsovereenkomst is. Per fractie  

1 vertegenwoordiger. De uitkomst van dit gesprek komt terug in het raadspresidium.”  



 

Het raadspresidium heeft verzocht om van deze uitkomst verslag te doen (openbaar) aan de 

raadscommissie. 

 

De griffie heeft het verzoek van raadspresidium op 22 oktober 2019 bij de 

portefeuillehouder(s) ingebracht. Hierop is geantwoord dat het verzoek zo zal worden 

georganiseerd, op korte termijn. 

 

 

Middenbeemster, 30 oktober 2019 

De griffier 
 


