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Inleiding 
 
Hierbij biedt de griffie de Leiderdorpse gemeenteraad het ‘Griffie werkplan 2013’ aan. 
Het jaar 2012 was een jaar van veranderingen. Het jaar werd gestart in het nieuwe gemeentehuis, 
waar vervolgens op 14 januari de nieuwe burgemeester werd geïnstalleerd. Binnen het gemeentehuis 
is het nieuwe werken van start gegaan en de samenwerking binnen het Servicepunt 71 heeft gestalte 
gekregen. Er waren aanloopproblemen op verschillende vlakken. Van het merendeel hebben de 
(burger)raadsleden weinig gemerkt. Wel waren er een aantal praktische en facilitaire zaken waar de 
(burger)raadsleden hinder van ondervonden. Inmiddels heeft iedereen zijn/haar weg in het 
gemeentehuis gevonden en reilt en zeilt het allemaal goed. 
Voor 2013 betekent dit dat de griffie vol goede moed en met enthousiasme verder gaat met het 
uitvoeren de kerntaken en het ondersteunen van de raad aan de hand van specifieke vragen, wensen 
en ideeën. 
 
“De griffie is de directe ondersteuning en adviseur van de gemeenteraad: ze ondersteunt en adviseert 
de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitvoering in haar functie als volksvertegenwoordiger, 
als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan en stimuleert de duale werkwijze van de 
gemeenteraad. De griffie vormt de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college, de 
gemeentesecretaris en de ambtenaren anderzijds. De griffie levert een bijdrage aan de transparantie 
van de gemeenteraad, het besluitvormingsproces en de betrokkenheid van burgers bij de politiek. De 
griffie werkt vanuit een onafhankelijke positie, met een proactieve en professionele houding.” 
 
Kerntaken griffie: 
 

1. Raads- en commissiegriffierschap 

• Ondersteunen van het proces van raads- en commissievergaderingen; 

• Voorbereiden, bewaken en monitoren besluitvorming; 

• Regisseren van informatie, advies en bijstand aan de raad en raadscommissies; 

• Middelenbeheer raad en griffie. 
 

2. Regulier administratieve werkzaamheden; 

• Secretariaat raad en raadscommissies 

• Informatievoorziening aan de raad via raadsinformatiesysteem 

• Communicatie/contacten met de bevolking, werkbezoeken, hoorzittingen, etc. 
 

3. Adviesrol 

• Fungeren als sparringpartner voor (burger)raadsleden, (plv) voorzitter(s) raad en 
raadscommissievoorzitters; 

• Geven van adviezen waarbij de Gemeentewet, de kaderstellende, 
volksvertegenwoordigende en de controlerende rol van de raad als leidraad dient. 

 
4. Facilitaire zaken: 

• O.a. het regelen van vergaderfaciliteiten. 
 

5. Ambities raad: concretiseren van wensen van de raad. 
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In dit werkplan komen aan de orde: 
 
 
 

I. Vergaderstelsel 
II. Presentatieavonden & Fractiespreekuren 
III. Werkgroepen 
IV. Presidium 
V. Agendacommissie 
VI. Werkgeverscommissie 
VII. Rekenkamer 
VIII. Procedures 
IX. Raadinformatiesysteem, Communicatie & ICT 
X. Planning & Control 
XI. Training & opleiding (burger)raadsleden 
XII. Begroting griffie 

 
 
 
Bijlagen: 

o Raadsvragen 2012 
o Commissievragen Commissie Bestuur & Maatschappij 2012 
o Commissievragen Commissie Ruimte 2012 
o Overzicht Werkgroepen 



 

 
4 

I Vergaderstelsel 
 
In 2012 is de manier van vergaderen ongewijzigd gebleven, maar is gewerkt aan 
optimalisering van het systeem. 
De agendacommissie stelt de agenda’s op, hierbij is extra aandacht voor de omschrijving van 
het agendapunt en het doel van bespreking. 
Het presidium blikt in haar bijeenkomsten terug en vooruit op vergaderingen. Verbeter- en 
aandachtspunten komen zo op korte termijn aan de orde. 
Aan de hand van de raadsplanning bekijkt het presidium of onderwerpen naar voren/achter 
kunnen worden verplaatst om zo tot meer evenwichtige agenda’s te komen, en in het 
bijzonder om de pieken vlak voor de zomer- en kerstvakantie te verminderen. 
 
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 14 mei 2012 is er een informatiemarkt 
georganiseerd voor bewoners, (burger)raadsleden en overige belangstellenden. Tijdens deze 
markt presenteerden verenigingen, instanties, politieke partijen en beleidsafdelingen van de 
gemeente zich. De publieke belangstelling was niet zo groot, maar de informatiemarkt is zeker 
voor herhaling vatbaar.  
 
Doel/activiteit 2013: 
Het vergaderschema 2013 is door het presidium vastgesteld op 4 september 2012.  
Ten opzichte van eerdere jaren zijn in dit schema een aantal wijzigingen opgenomen: 
 

• Voor de behandeling van de Jaarrekening en de Kadernota is een aparte avond 
gepland.  

• De begrotingsbehandeling in 2013 staat gepland op dinsdag 5 november (deel 1) en 
donderdag 7 november (deel 2).  

• Een extra commissieronde/raad in oktober/november 2013 omdat tot nu toe de 
agenda’s van de laatste commissieronde en raad van het jaar vaak erg vol zijn en de  
organisatie een besluitvormingsmoment in november mist. 

• Informatiemarkt organiseren (meer aandacht voor communicatie). 
 
 

II Presentatieavonden & Fractiespreekuren 
  

De presentatieavonden hebben als doel tijdig (achtergrond)informatie te geven over een 
onderwerp dat op korte termijn in de raadscommissie aan de orde komt. Ook instellingen en 
verenigingen kunnen zich aanmelden voor een presentatie over actuele ontwikkelingen. 
 
Onderwerpen Presentaties in 2012 

Decentralisaties werk, Wmo en jeugd 
(regionale aanpak) 

Uitkomsten onderzoek wateroverlast 
Zijlkwartier 

Beleidsplan Openbare Verlichting  Rijnhart Wonen over Brittenstein – kaders en 
randvoorwaarden 

RCL nieuwbouwplannen    Speelruimteplan Leiderdorp 

Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan Rekenkameronderzoek wegenonderhoud 
Leiderdorp, onderzoek naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het wegenonderhoud in 
Leiderdorp 

Uitkomsten burgerparticipatieonderzoek DSO Plantage 

Boterhuispolder WMO Beleidsnota 

De Zijlbedrijven Centrum voor Jeugd en Gezin 

ZeroBasedBudgetting (ZBB)  

 
In 2012 is er één keer een parallelle sessie georganiseerd. De stijgende lijn van het aantal 
(burger)raadsleden bij de presentatieavonden heeft zich in 2012 voortgezet. Het aantal 
overige belangstellenden is afhankelijk van het onderwerp. In 2012 waren bij de presentaties 
over Brittenstein, over het Speelruimteplan en over de DSO Plantage veel burgers en 
belangstellenden aanwezig. 
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Het fractiespreekuur biedt belangstellenden de mogelijkheid om voorafgaand aan de 
fractievergaderingen een half uur de tijd om met vertegenwoordigers van elke fractie 
gezamenlijk van gedachten te wisselen. 
 
 
Onderwerpen Fractiespreekuren in 2012 

De Munnik Monumenten en beschermde panden 

Speelautomatenbeleid De Hoven 

Economische en detailhandelsvisie Brittenstein 

Speelruimteplan DSO Plantage 

 
 
Doel/activiteit 2013 gelijk aan 2012: 

 

• De presentatieavonden en fractiespreekuren zo blijven inrichten dat deze tijdig extra 
(technische) informatie kunnen bieden voor elke commissieronde; 

• per presentatie 45 minuten reserveren (20 minuten presentatie, 20 minuten 
gelegenheid voor vragen en/of discussie); 

• Indien er voor een presentatieavond meer dan twee aanmeldingen zijn de 
mogelijkheid bekijken voor parallelle presentaties, rekening houdend met de 
onderwerpen (Bestuur & Maatschappij, Ruimte, Regio); 

• Indien er voor een fractiespreekuur meerdere aanmeldingen zijn, dan rekening 
houden met de onderwerpen op de komende agenda’s (Raad, Bestuur & 
Maatschappij, Ruimte, Regio). 

 
 
III Werkgroepen 
 
Algemeen: het presidium stelt een werkgroep in, keurt het plan van aanpak goed en ontvangt 
informatie over de voortgang. Een werkgroep dient ter voorbereiding van een onderwerp voor de 
commissie en komt in beslotenheid bij elkaar. De agenda’s en verslagen worden in het besloten deel 
van het raadsinformatiesysteem geplaatst. De griffie ondersteunt en adviseert de werkgroepen. 
 
Het is niet de bedoeling de discussie in de werkgroep over te doen in de commissie. Het is daarom 
van groot belang dat werkgroepleden in hun fractie goed communiceren over wat er besproken is. Het 
is aan de voorzitter van een werkgroep om bij het begin van de behandeling van een punt in de 
commissie aan te geven waar de werkgroepleden het over eens zijn en waarover niet. Over dat 
laatste kan dan de discussie gaan.  
 
De werkgroep Nieuw Gemeentehuis financiën is in oktober 2012 voor de laatste keer bijeen geweest, 
waardoor het aantal werkgroepen in 2012 verder is afgenomen (zie bijlage werkgroepen). 
 
Doel/activiteit 2013: 
Een werkgroep is nadrukkelijk bedoeld als technische voorbereiding en doorontwikkeling van 
onderwerpen. De inhoudelijke discussie vindt in het openbaar plaats.  
 
 
IV Presidium & Raadsplanning 
 
Het presidium komt in de regel een week voor de raadsvergadering bijeen en indien gewenst vaker. 
Het presidium is het dagelijks bestuur van de raad. Tot haar taken behoren de financiën van de raad, 
de raadsplanning (lange termijn planning), contacten met de rekenkamer, huishoudelijke en 
procedurele zaken. De griffie ondersteunt en adviseert het presidium. 
 
Het presidium bespreekt standaard de raadsplanning. Deze geeft inzage in de planning, afwijkingen 
en realisatie van onderwerpen die voor besluitvorming naar de raad komen. 
De ambtelijke organisatie stelt de planning op en levert deze via de gemeentesecretaris aan. 
(Burger)raadsleden kunnen zelf ook onderwerpen agenderen door middel van een gemotiveerd 
verzoek aan de agendacommissie of het presidium. 
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De opzet en layout van de raadsplanning is in 2012 positief veranderd. De planning liet in december 
2012 een ophoping van onderwerpen zien. In het kader van het optimaliseren van het 
vergaderschema heeft het presidium daarom in september, aan de hand van een voorstel van het 
college, besloten een aantal onderwerpen door te schuiven naar 2013. 
 
Doel/activiteiten 2013: 
* De raadsplanning moet steeds een jaar vooruit bevatten; 
 
* Blijvende aandacht voor optimalisering van het vergadersysteem en de planning. 
 
 
V Agendacommissie 
 
De agendacommissie stelt de agenda’s van de raad, raadscommissies en presentatieavonden op. De 
griffie ondersteunt en adviseert de agendacommissie. 
  
Met ingang van 2012 is de gemeentesecretaris aanwezig bij de bijeenkomsten van de 
agendacommissie. Hij kan direct een toelichting geven op de stukken en wensen van de 
agendacommissie uitzetten in de organisatie. Deze werkwijze verloopt goed. 
 
Doel/activiteiten 2013: 
* Opstellen van evenwichtige agenda’s, waarbij het formuleren van het bespreekdoel en de 
omschrijving van het agendapunt instrumenten zijn. 
 
 
VI Werkgeverscommissie 
 
De werkgeverscommissie vervult de werkgeversrol namens de gemeenteraad en heeft contact met de 
griffier over de hoofdlijnen van het personeelsbeleid op de griffie. Het personeelsbeleid en de cyclus 
van personeelsbegeleiding bij de griffie is gelijk aan het beleid van de ambtelijke organisatie.  
 
Doel/activiteiten 2013: 
* De werkgeverscommissie komt conform de Verordening minimaal twee keer per jaar bijeen en 
zoveel vaker als een van de leden of de griffier daaraan behoefte heeft. De commissie vervult de 
werkgeversrol namens de raad en heeft in die zin contact met de griffier over de hoofdlijnen 
van het personeelsbeleid op de griffie. Ook dient de commissie als sparringpartner voor de 
griffier in haar contacten met raad/college/burgemeester/secretaris. Als dat nodig is kan de 
griffier een beroep doen op de werkgeverscommissie om hier te interveniëren of contacten te 
verbeteren. 
 
 
VII De Rekenkamer  
 
Er is in Leiderdorp een rekenkamer die onderzoek doet naar de effecten, de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. 
 
In 2012 heeft de rekenkamer twee onderzoeken afgerond: 

1. Onderzoek wegenonderhoud Leiderdorp naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
wegenonderhoud in Leiderdorp 

2. Onderzoek bestandsontwikkeling Wet werk en bijstand in Leiderdorp 
 
Beide onderzoeken zijn gepresenteerd tijdens presentatieavonden en besproken in 
commissievergaderingen. De aanbevelingen zijn overgenomen. 
 
Voor 2013 staan de volgende onderzoeken op de planning 

• Onderzoek naar Leges Leiderdorp; 

• Regionaal onderzoek naar het Regionaal Investeringsfonds van Holland Rijnland. 
De planning van het onderzoek is er op gericht het rapport in oktober 2013 op te 
leveren; 
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• Onderzoek naar de navolging van besluiten, toezeggingen en moties door het college van 
B&W Leiderdorp. 

 
 
VIII Procedures 
 
Advisering & ondersteuning voorzitter van de raad 
Op 14 januari 2012 is Laila Driessen-Jansen geïnstalleerd als burgemeester van Leiderdorp.  De 
griffier adviseert en ondersteunt de burgemeester op het gebied van het voorzitterschap van de raad.  
 
Doel/activiteiten 2013: 
* mogelijkheid digitaal stemmen door de raad testen en in gebruik nemen. 
 
 
Reglementen & Verordeningen 
Ontwikkelingen en nieuwe inzichten vragen om een regelmatige (jaarlijkse) doorlichting van de 
reglementen van orde en verordeningen die betrekking hebben op de raad, de raadscommissie en de 
(burger)raadsleden. 
 
In 2012 zijn het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Leiderdorp  
en de verordening op de raadscommissies geactualiseerd en vastgesteld door de raad. 
De Instructie Griffier is geactualiseerd en voor bespreking aangeboden aan de werkgeverscommissie, 
vervolgens zal deze voor besprekingen en besluitvorming naar de raad gaan. 
 
Doel/activiteiten 2013: 
* Geactualiseerde Instructie Griffier voor besluitvorming naar raad; 
* Verordening op de rekenkamer aanpassen aan de praktijk (met name de sollicitatieprocedure); 
* Overige reglementen en verordeningen bewaken op nut en noodzaak actualisatie. 
 
 
IX Raadsinformatie, communicatie & ICT 
 
De gemeenteraad van Leiderdorp is volledig digitaal. Via het raadsinformatiesysteem 
(www.raadleiderdorp.nl) hebben de (burger)raadsleden toegang tot de agenda’s, vergaderstukken en 
alle inkomende post. Ook de webmail van de (burger)raadsleden is geïntegreerd in het 
raadsinformatiesysteem. Het beheer van de website ligt bij de griffie.  
De raads- en commissievergaderingen zijn sinds 2012 ook live te volgen via het 
raadsinformatiesysteem. De vergaderingen worden hier live gestreamd en tijdens de vergadering per 
agendapunt gearchiveerd door de griffie.  
 
In 2012 is nog een aantal aanpassingen gedaan en zijn vernieuwingen(nieuwe release) toegepast in 
het raadsinformatiesysteem: 

• Digitale inspraak; Zodra de agenda’s voor commissies en raad zijn gepubliceerd in het 
raadsinformatiesysteem kunnen belangstellenden in het ‘wolkje’ achter elk agendapunt in 350 
tekens hun mening kwijt. 

• Profiel van (burger)raadsleden, voorzitter van de raad, griffier en wethouders in 
raadsinformatiesysteem. 

• Mogelijkheid live en archief streamen op IPad. 

• Door nieuwe release verbeterde zoekfunctie, mogelijkheid vergaderstukken in een keer te 
downloaden, mogelijkheid document in kalender te plaatsen en aangepaste lay-out; 

• Sinds juni 2012 aantal kijkers live vergaderingen in beeld: 
 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/
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Doel/activiteiten 2013: 
* Beheren en vullen van het raadsinformatiesysteem, waarbij actualiteit en toegankelijkheid de 
trefwoorden zijn; 
 
* Optimaliseren van de sprekersindexatie; 
 
* Digitaal stemmen en in beeld brengen uitslag testen. 
 
 
X Planning & Control 
 
De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken 
moet opstellen (begroting, jaarverslag/jaarrekening).  
 
Kadernota 
Binnen de planning & control cyclus neemt de financiële kadernota een belangrijke plaats in. Bij 
de behandeling van de financiële kadernota wordt aan de gemeenteraad verzocht de kaders 
voor het opstellen van de komende begroting aan te geven. 
De Kadernota is in de raad van 2 juli 2012 besproken. Richting het college heeft de raad een aantal 
suggesties voor het opstellen van de begroting 2013-2016 gedaan. 
 
Begroting 2013-2016 
Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'. Deze vragen en 
antwoorden staan centraal in de  begroting. 
 
Nieuw in de begroting 2013-2016 is de toepassing van zero-based budgetting: het in kaart 
brengen (uren, facturen) van producten met veel/weinig gewin en vervolgens kritisch 
bekijken of e.e.a in verhouding staat tot elkaar. Inzicht in patronen maakt het 
vervolgens mogelijk om methodiek, procedures of beleid aan te passen. 
 
Voorafgaand aan de behandeling van de begroting konden belangstellenden gebruik maken de 
verschillende inspraak mogelijkheden (digitaal, schriftelijk of mondeling tijdens de inspraakavond). 
Er zijn drie schriftelijke reacties ontvangen en in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 
 
Door de fracties zijn schriftelijk technische vragen gesteld en voor de (burger)raadsleden is een 
begrotingsmarkt georganiseerd waarbij beleidsambtenaren vragen beantwoorden. 
 

 

Fractie Aantal technische 
vragen 

VVD 32 

BBL 28 

D66 20 

CDA 36 

GrL 20 

PvdA 0 
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Jaarverslag/Jaarrekening 
Het jaarverslag bevat de onderwerpen die ook in de begroting zijn opgenomen. Ze bevatten de 
verantwoording van over hetgeen in de begroting is opgenomen. 
 
Bestuursrapportage 
De bestuursrapportage heeft als doel de raad te informeren over de voortgang van de in de begroting 
genoemde doelen, activiteiten, en financiering. De raad geeft aan dat het gebruik van het “stoplicht” in 
sommige gevallen verwarrend is en daarom ook een aandachtspunt. 
 
Doel/activiteiten 2013: 
* Op verzoek van de commissie Bestuur en Maatschappij denkt de Financiële raadswerkgroep samen 
met het college na over het aanpassen van de frequentie van de bestuursrapportage; 
 
* Evaluatie van de opzet begrotingsbehandeling door Financiële raadswerkgroep. 
 
 
XI Training & opleiding (burger)raadsleden 
 
In 2012 was er vanuit de raad, net als in 2011, geen behoefte aan gezamenlijke training en opleiding. 
Ook niet op het gebied van kaderstelling, zoals voorgesteld in het werkplan voor 2012. 
De informele (zomer)maaltijd is georganiseerd door de fractie van D66. Het Eindejaarsdiner door Joop 
van der Hoogt, Rob in ’t Veld en Corine Hamer. 
 
Doel/activiteiten 2013: 
* Informele raadsactiviteiten (zomer- en eindejaarsbijeenkomst); 
 
 
XII Begroting griffie 
 
De griffie bestaat uit drie personen, te weten: 
Tineke Zantingh, griffier (36 uur), Esther Abma-Mom plv. griffier (28 uur) en Lilian van der 
Meer, managementassistente (16 uur). 
De werkzaamheden binnen de griffie zijn onderling op hoofdlijnen verdeeld, maar afhankelijk van 
prioriteiten, pieken, dalen, afwezigheid en vakanties kunnen de griffier en plv. griffier elkaars taken 
overnemen. Ook kan het nodig zijn dat de (plv) griffier uitvoerend werk doet dat niet kan blijven 
liggen totdat de managementassistente weer aanwezig is. 
 
Verdeling werkzaamheden in grote lijnen: 
 
Griffier: Raad, Raadscommissie Ruimte, Presidium, Agendacommissie, Werkgroepen, 
Driehoeksoverleg burgemeester-griffier-secretaris, Regionaal griffiersoverleg (griffierskring), Lid 
van de Vereniging van griffiers en overige externe contacten op vakgebied. 
 
Plv. griffier: Raadscommissie Bestuur en Maatschappij, Raadscommissie Regio, 
Agendacommissie, Werkgroepen, Administratie en logistiek raad, Raadsinformatiesysteem 
ontwikkeling. 
 
Managementassistente: Administratie en logistiek raad en commissies, Raadsinformatiesysteem 
beheer, Rekenkamer. 
 
In 2012 is er tijdens raadsvergaderingen extra bezetting door de griffie in verband met het live 
streamen van de vergadering. 
 
 
Begroting 2012 
De totale uitgaven van de griffie bedroegen in 2012 € 586.184,08. Een bedrag van € 314.105,45 komt 
ten laste van de raad. Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit posten die betrekking hebben op 
vergoedingen van de raadsleden en burgerraadsleden. De uitgaven ten laste van de griffie bedroegen 
€ 228.810,09 (griffie-, accountant-, kantoor-, licentiekosten). De uitgaven ten behoeve van de 
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rekenkamer bedroegen € 43.200,17. De verschillen ten opzichte van 2011 komen voort uit het 
afromen van verschillende budgetten in 2012 en het wegvallen van kapitaallasten bij de raadsgelden. 
 
 
De fracties ontvangen jaarlijks een fractievergoeding. De verantwoording over het voorgaande jaar 
leveren ze uiterlijk 31 januari aan bij de griffie. De kascommissie bekijkt de verantwoordingen en 
stelt een verslag op. Na agendering in het presidium neemt de raad een besluit. 
 
 

GRIFFIE 2011 2012 

Budget € 636.767,00 
 

€ 669.557,00 

Totale 
uitgaven 

€ 626.662,96 € 586.115,71 

Raad € 329.976,31 € 314.105,45 

Griffie € 261.004,60 € 228.810,09 

Rekenkamer € 35.682,05 
 

€ 43.200,17 

 
 
 
Meer specifieke doelen griffie 2013 
* Klanttevredenheidsonderzoek onder (burger)raadsleden, college en organisatie; 
 
* Voorbereiden verkiezingen gemeenteraad 2014; 
 
* Mogelijkheden en toepassingen sociale media bekijken en inzetten t.b.v. gemeenteraad. 
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Bijlage Raadsvragen 2012 
 

Datum/indieners Onderwerp 

120206 D66 Verplichting lift 

120305 D66 Hout diefstal Houtkamp 

120305 CDA Extra koopzondagen 

120305 CDA Nieuw logo 

120305 CDA Kinderdagverblijf zwembad De Does 

120305 BBL Verzoek gokhallen 

120305 BBL Gladheidsbestrijding 

120402 GrL Engelendaal 

120402 GrL Bomenbeleid 

120402 BBL Ongelukken Engelendaal 

120514 D66 Geluidwerende maatregelen A4 

120514 GrL Bomenbeleid (vervolg) 

120514 BBL Transities 

120514 VVD, BBL, CDA, GrL Sportnota uitstel 

120702 BBL Ommedijk 

120702 CDA Antidiscriminatieverordening 

120702 CDA Speelplaatsenbeleid 

120702 D66 Monumentenbeleid 

120702 D66 Onderwijs 

120702 BBL Schatkistbankieren 

120702 BBL Achthovenerweg 

120702 BBL Noodstroomvoorziening 

120910 PvdA, CDA, BBL Nuon 

121008 GrL Externe veiligheid Oude Dorp 

121008 CDA Speelruimteplan 

121107 BBL Zero Based Budgetting 

121107 D66 Mogelijke bomenkap 
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121107 VVD Verkeerssituatie Leeuwerikschool 

121217 GrL Milieustraat 

121217 BBL Rapport accountant SP71 

121217 GrL Kermislocatie 

121217 GrL Duurzaamheidsparagraaf 

121217 D66 Buslijn 182 

 

Bijlage commissievragen Commissie Bestuur & Maatschappij 2012 

Datum/indieners Onderwerp 

120319 BBL Correctie reserve Nuon 

120423 D66 Feesten Koninginnedag 

120423 BBL SP71 

120423 CDA Vandalismewijzer 

120521 BBL  Transities 

 
 
Bijlage commissievragen Commissie Ruimte 2012 

Datum/indieners Onderwerp 

120424 CDA Asbest 

120424 GrL Bodemreactie ODWH 

120424 D66, BBL, GrL, PvdA, 

CDA 

Boomgaardlaan 

121127 VVD Dienstregeling Arriva 
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BIJLAGE WERKGROEPEN - VERSIE 130124 
 

WERKGROEP START STATUS DOELSTELLING STAND VAN 
ZAKEN 

Regiowerkgroep: 
Tineke 
Meiners,Jan 
Suijkerbuijk, Nico 
van 
Jaarsveld, Ramon 
Thunnissen, Klaas 
Kramer, 
Ed Grootaarts, 
Angelique 
Beekhuizen, Joyce 
van Reijn, Simon 
Weeda 
Jeanette Hofman 
 

20 april 
2006 
 

doorlopend  
 

Voorbereiden en bespreken 
portefeuillehoudersoverleggen 
en overige regio-onderwerpen 

Opnieuw 
ingesteld op 19 
april 2010, 
loopt. 
 

Financiele 
werkgroep/ 
Opbouw begroting 
Ino Cooijmans, 
Jeff 
Gardeniers, Olaf 
McDaniel, 
Klaas Kramer, 
Arnold Staal, 
Linda Langereis 
 

Nov. 2006 
 
 

doorlopend  
 

Komen tot een meer 
inzichtelijke 
begroting door aanpassing 
van het 
aantal programma’s. 
 

Opnieuw 
ingesteld op 19 
april 2010. 
 

Bestuurlijke 
vernieuwing 
Willem Joosten, 
Mirjam van 
der Stelt, Olaf 
McDaniel, 
Sjaak van Beek, 
Joop v.d 
Hoogt, Ed 
Grootaarts 
Jeanette Hofman 
 

Sept. 
2006 
 

doorlopend 
 

Evaluatie vergaderstelsel, 
vernieuwingsvoorstellen, 
Politiek cafe 
 

Opnieuw 
ingesteld 19 
april 2010 

Maatschappij: 
 
Sociale 
Zaken/WWB 
Ria van Diepen, 
Tineke 
Meiners, Joyce 
van Reijn, 
Jeannette Hofman, 
Sjoerd 
Postma, Linda 
Langenreis 
 
Subsidie 
Evelien Meijer, Ria 
van Diepen, Joyce 
van Reijn, Rob in ’t 
Veld, Simon 

 
 
09 jan. 2008 
 
 
 
 
 
20 nov.2006 
 

 
 
doorlopend 
 
 
 
 
 
doorlopend 
 

 
 
Informatie richting commissie 
en raad stroomlijnen. 
 
 
 
 
Evalueren subsidieproces 
en procedure helder in beeld 
brengen/houden 
 
 
 
 
Informatie richting commissie 
en raad stroomlijnen. 

 
 
 
 
Werkgroep 
Maatschappij is 
een clustering 
van reeds 
bestaande 
werkgroepen. 
Presidium heeft 
op 22 juni 
2010 ingestemd 

met deze 

clustering. 
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Weeda,Linda 
Langereis 
 
WMO  
 
 
 

 
 
Werkgroepen 
Algemeen: het presidium stelt een werkgroep in, keurt het plan van aanpak goed en ontvangt 
informatie over de voortgang. Een werkgroep dient ter voorbereiding van een onderwerp voor de 
commissie. Een werkgroep komt in beslotenheid bij elkaar. Het is niet de bedoeling de discussie in de 
werkgroep in zijn geheel over te doen in de commissie. Het is daarom van groot belang dat 
werkgroepleden in hun fractie goed communiceren over wat er besproken is. Het is aan de voorzitter 
van een werkgroep om bij het begin van de behandeling van een punt in de commissie aan te geven 
waar de werkgroepleden het over eens zijn en waarover niet. Over dat laatste kan dan de discussie in 
de commissie gaan. Verslagen werkgroepen plaatsen we in het besloten raadsinformatiesysteem. 
Werkgroepleden koppelen mondeling terug in de fracties. 


