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1 Inleiding 

 

De rekenkamercommissie beoogt de raad te ondersteunen bij het uitvoeren van haar controlerende 

en kaderstellende taak. Het is om die reden van belang dat bij de keuze voor een 

onderzoeksonderwerp de behoefte van de raad bekend is. De rekenkamercommissie staat daarom 

open voor suggesties van de raad, maar zoekt ook actief contact met de raad om die behoefte 

inzichtelijk te krijgen. In 2013 is tijdens een sessie met raadsleden over mogelijke 

onderzoeksonderwerpen het onderwerp ‘kwaliteit van raadsvoorstellen’ naar voren gekomen. De 

rekenkamercommissie selecteerde dit onderwerp en dit rapport is het resultaat van dat onderzoek. 

Dat dit onderwerp ook de nieuwe raad bezighoudt, blijkt uit een in 2014 aangenomen motie waarin 

de raad het college oproept om de kwaliteit van raadsvoorstellen te verbeteren (bijlage I). 

 

2. De opzet en kaders van dit onderzoek 

 

2.1 Doel– en probleemstelling 

 

Een van de belangrijkste taken van de raad is kaderstelling: via besluitvorming vastleggen wat 

men op een bepaald beleidsterrein wil bereiken met welke middelen en op welke termijn. Veelal 

geschiedt dit via een voorstel van het college van burgemeester en wethouders op basis van een 

conceptraadsbesluit. Een heldere, volledige kaderstelling is van groot belang omdat dit deze tevens 

een ijkpunt is voor de controlerende taak die de raad heeft, waarbij hij er op toeziet dat de 

gestelde doelstellingen worden gerealiseerd binnen de gestelde termijn met de daarvoor 

afgesproken middelen. 

 

De kaderstelling heeft weinig of geen praktische betekenis als een raadsvoorstel van een matige 

kwaliteit is. Voorbeelden daarvan zijn dat de beslispunten onvolledig worden geformuleerd, een 

goede onderbouwing van de voorstellen ontbreekt of dat de verkeerde juridische basis is gebruikt. 

Hetzelfde geldt als de begrijpelijkheid en duidelijkheid onvoldoende zijn en als een zeer ruim kader 

wordt gehanteerd waarbinnen het beleid uitgevoerd moet worden. Verder is het van belang om op 

een goede inhoudelijke en redactionele kwaliteit van raadsvoorstellen te kunnen terugvallen als 

men in de toekomst terugkijkend het hoe en waarom van de besluitvorming wil kunnen analyseren.  

Met andere woorden: raadsvoorstellen moeten zodanig opgesteld zijn dat raadsleden er binnen een 

beperkte hoeveelheid tijd een afgewogen besluit over kunnen nemen. Daartoe moet een 

raadsvoorstel overzichtelijk, leesbaar en volledig zijn. Daar zal dit onderzoek zich op richten. Ook 

zal worden gekeken naar het proces waarin raadsvoorstellen tot stand komen. De probleemstelling 

van dit onderzoek is: 

 

Centrale vraagstelling  

Wat is de kwaliteit van de raadsvoorstellen in de gemeente Bloemendaal? 
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2.2 Onderzoeksvragen en normen 

 

De centrale vraagstelling heeft geleid tot de volgende twee onderzoeksvragen:  

 

Totstandkoming raadsvoorstellen 

1. Hoe komen de raadsvoorstellen tot stand? 

 

 

Kwaliteit raadsvoorstellen 

2. In hoeverre bieden de raadsvoorstellen voldoende basis voor de raad om zijn 

kaderstellende taak uit te kunnen voeren? 

 

Bij de deelvraag over de totstandkoming van raadsvoorstellen gaat het vooral om het proces. 

Welke actoren zijn betrokken, welke procedures zijn er en hoe worden deze in de praktijk 

nageleefd? Bij de deelvraag over de kwaliteit van raadsvoorstellen gaat het over de inhoud. Biedt 

het raadsvoorstel voldoende basis voor de raad om een gegronde beslissing te kunnen nemen? 

Daarvoor is het van belang dat de raadsvoorstellen overzichtelijk, leesbaar en volledig zijn. De 

rekenkamercommissie hanteert bij de beoordeling van de kwaliteitscriteria overzichtelijk, leesbaar 

en volledig onderstaande toetsingsnormen.  

  

Overzichtelijk  

- Het voorstel geeft een overzicht van de aspecten die een rol spelen bij het bereiken van de 

beoogde beleidsdoelen op het betreffende beleidsterrein.  

- Het voorstel maakt een onderscheid tussen hoofd- en bijzaak (hoofdzaak prominent in beeld, 

aanvullende informatie in bijlagen). De focus van het voorstel ligt niet op uitwerking van details, 

maar op hoofdlijnen.  

- In het voorstel staat een overzicht van de benodigde/beschikbare (financiële) middelen.  

- Het voorstel geeft een goed overzicht van mogelijke (financiële, personele en juridische) 

consequenties.  

- Het voorstel maakt een inschatting van het tijdspad waarbinnen het plan uitgevoerd wordt.  

- In het voorstel staan duidelijk beslispunten, zodat raadsleden weten waar ze ja of nee tegen 

zeggen.  

- Uit het voorstel blijkt hoe de raad de voortgang kan monitoren. 

 

Leesbaar  

- Het voorstel is kort en bondig geformuleerd.  

- Het voorstel bevat een heldere inleiding, die ook voor raadsleden met minder kennis van zaken te 

begrijpen is.  

- Het voorstel bevat een bondige samenvatting die de kernpunten van het voorstel helder en 

overzichtelijk formuleert.  

- Het voorstel bevat een goed leesbaar conceptbesluit.  
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Volledig  

- Het voorstel gaat in op de aanleiding/voorgeschiedenis van het voorstel.  

- In het voorstel staan alternatieve beleidskeuzes (en de mogelijke effecten daarvan).  

- Het voorstel gaat in op de gevolgen en/of effecten van de aangeboden keuze(s). 

- Het voorstel besteedt aandacht aan de verdere procedure van besluitvorming.  

- Het voorstel benoemt de artikelen van de van toepassing zijnde wet. 

 

2.3 Afbakening onderzoek 

Het onderzoek beperkt zich tot een selectie van de voorstellen die in 2013 aan de raad ter 

besluitvorming zijn voorgelegd. De onderzoeksperiode is van maart 2014 tot september 2014.  

 

2.4 Onderzoeksuitvoering 

Voor dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente Bloemendaal over 

het proces dat leidt tot een raadsvoorstel. Voor de deelvraag over de kwaliteit van 

raadsvoorstellen, selecteerde de rekenkamercommissie 30 willekeurige raadsvoorstellen die in 

2013 aan de raad zijn voorgelegd. 1 Aan de hand van het normenkader is getoetst of en in 

hoeverre deze raadsvoorstellen overzichtelijk, leesbaar en volledig zijn.  

                                                           

1 Van iedere raadsvergadering in 2013 zijn alle even genummerde (2e, 4e, 6e etc.) raadsvoorstellen 

geselecteerd.  
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3. Bevindingen 

 

3.1 Totstandkoming raadsvoorstellen 

 

Opstellen van een raadsvoorstel 

Alle afdelingen van de gemeente Bloemendaal zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

raadsvoorstellen. Raadsvoorstellen worden opgesteld door de beleidsambtenaar wiens 

beleidsonderdeel het voorstel betreft. Hiervoor is een format beschikbaar (zie bijlage II). Deze 

ambtenaar is verantwoordelijk voor het gehele traject van A tot Z, van opstellen van het voorstel 

tot het indienen bij college en raad tot het volgen van de uitvoering van het besluit. Dit past binnen 

het beleid van de gemeente: op die manier wordt beoogd dat de ambtenaar betrokken is bij het 

proces, de besluitvorming en de politieke actualiteit. In het verleden controleerde een juridisch 

controller alle voorstellen. De reden dat dit niet meer gebeurt, is om het gevoel van 

verantwoordelijkheid bij ambtenaren te verbeteren, in plaats van fouten door de controller te laten 

verbeteren. Ook de bezuinigingen zijn een reden om deze extra controle op te heffen. Als een 

opsteller van een voorstel moeite heeft met het opstellen van een raadsvoorstel, kan hij of zij een 

collega vragen om mee te lezen. Bij vragen of problemen is die collega ook het aanspreekpunt voor 

de opsteller. Het bedrijfsbureau heeft aangegeven de raadsvoorstellen steekproefsgewijs te 

controleren: zowel in 2013 als in 2014 is dit één keer gebeurd. De resultaten van de steekproef uit 

2014 zijn opgenomen in bijlage III. 

 

Rol van de portefeuillehouder 

Hoe de portefeuillehouder wordt betrokken bij een voorstel verschilt per situatie. Omvangrijke of 

complexe voorstellen worden verschillende keren besproken met de portefeuillehouder. Dit kan zijn 

een gesprek over de richting of opdracht, over het conceptvoorstel of over het definitieve voorstel 

dat naar B&W gaat. Voor meer eenvoudige stukken wordt vaak alleen het (definitieve) concept 

besproken met de portefeuillehouder voordat het voorstel wordt doorgeleid naar B&W. Indien 

overleg niet mogelijk is worden de voorstellen altijd vooraf gemaild aan de portefeuillehouder, 

voordat het voorstel op de agenda wordt geplaatst. De voorbereiding van B&W / Raadsvoorstellen 

is een vast onderdeel van de agenda van het portefeuillehouderoverleg en de opsteller van het 

voorstel is vaak aanwezig voor de bespreking. 

 

Controle van raadsvoorstellen 

Voordat het voorstel naar het college gaat, stuurt de opsteller deze naar het afdelingshoofd. Het 

afdelingshoofd heeft de taak om te toetsen of het format volledig is ingevuld en is verantwoordelijk 

voor een tijdige aanlevering. Vervolgens gaat het voorstel naar de gemeentesecretaris. De 

gemeentesecretaris screent de raadsvoorstellen op de vraag of deze ‘bestuursrijp’ zijn. Dat wil 

zeggen dat het raadsvoorstel volledig is, helder geformuleerd en gericht op het te nemen besluit. 

De gemeentesecretaris geeft aan dat de voormalige ondersteuning door de juridisch controller hem 

daarbij hielp. Tevens geeft hij aan dat het niet ongebruikelijk is dat raadsvoorstellen op het 
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allerlaatste moment voor een deadline worden aangeleverd, waardoor er weinig tijd bestaat om de 

voorstellen echt grondig te lezen. Na de controle door de gemeentesecretaris gaat het 

raadsvoorstel, samen met een collegevoorstel, naar het college. Als het college opmerkingen heeft 

over het raadsvoorstel, geeft de gemeentesecretaris die door aan de betreffende afdeling, zodat 

het raadsvoorstel kan worden aangepast. Na een akkoord van het college gaat het raadsvoorstel 

door naar de griffie. Als een raadsvoorstel eenmaal is ingediend bij de griffie, kan het door het 

college niet meer worden teruggetrokken. Wijzigingen in de voorstellen kunnen worden 

aangebracht door het indienen van een amendement door de raad. De raad kan ook besluiten het 

voorstel af te keuren en terug te geven aan het college.  

 

Figuur 1: Betrokkenen bij de totstandkoming van raadsvoorstellen 

 
 

Controle door de griffie 

De raadsvoorstellen worden ook getoetst door de griffie. Eerst toetst een medewerker van de 

griffie de volledigheid van het voorstel, bijvoorbeeld of het voorstel een titel heeft, of het een 

registratienummer heeft, of de bijlagen zijn bijgevoegd, etc. De griffier en adjunct-griffier toetsen 

het voorstel op volledigheid. Hiervoor bestaat geen checklist, maar zij kijken onder andere of de 

kopjes duidelijk zijn, het besluit helder is, de financiële gevolgen zijn opgenomen, welke 

raadscommissie het voorstel moet behandelen en of het traject dat heeft geleid tot dit besluit 

beschreven is. Als de griffie van mening is dat het raadsvoorstel onvolledig is of dat aanpassingen 

nodig zijn, sturen zij dit terug naar de ambtenaar die het voorstel heeft opgesteld met een 

toelichting op wat er verbeterd moet worden. De ambtenaar koppelt de eventuele wijzigingen terug 

met de portefeuillehouder en levert het voorstel na akkoord opnieuw aan bij de griffie. Gemiddeld 

worden drie van de tien voorstellen naar de opsteller teruggestuurd door de griffie (zie kader).  

 

Als het raadsvoorstel akkoord is wordt het op het RIS (Raadsinformatiesysteem) geplaatst, 

inclusief alle bijlagen. Uiterlijk twee weekenden voor de commissievergadering waarin het voorstel 

Beleidsmedewerker 

Afdelingshoofd 

Gemeentesecretaris 

College 

Griffie 

Raad 
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behandeld moet worden, stuurt de griffie een bericht uit dat het voorstel gereed is. Na behandeling 

vult de griffie het voorstel aan met het commissieadvies en daarbij het advies om het als 

hamerpunt of bespreekpunt te behandelen in de raadsvergadering. Als uiteindelijk de raad het 

voorstel aanneemt, wordt het besluit digitaal ondertekend en worden eventuele moties en 

amendementen erin opgenomen. De griffie stuurt het definitieve besluit terug naar de opsteller, die 

is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit. De griffie heeft geen formele rol in het 

volgen van de uitvoering van het besluit.  

 

Redenen voor de griffie om raadsvoorstellen terug te sturen 

De griffie stuurt drie van de tien raadsvoorstellen terug naar de opsteller. Een veel voorkomende 

reden om een raadsvoorstel terug te sturen, is het ontbreken van het besluit: alle onderdelen van 

het format zijn ingevuld, maar het opnemen van het daadwerkelijke besluit is over het hoofd 

gezien. Wat ook regelmatig voorkomt is een verkeerd jaartal (bijvoorbeeld jaarrekening 2014 moet 

zijn jaarrekening 2013). De griffie stuurt een raadsvoorstel ook terug als dit tekstueel vrijwel 

identiek is aan een eerder raadsvoorstel over hetzelfde onderwerp, als bijvoorbeeld alleen de 

jaartallen zijn aangepast. Een ander voorbeeld is een voorstel dat werd ingediend terwijl hetzelfde 

voorstel enkele weken daarvoor al was ingediend: de griffie merkte dit als enige op.  
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3.2 Kwaliteit raadsvoorstellen 

 

Een goed raadsvoorstel voldoet aan de normen voor overzichtelijkheid, leesbaarheid en 

volledigheid. In dit onderzoek is de overzichtelijkheid getoetst aan de hand van het voor 

raadsvoorstellen geldende format: kan met behulp van dit format een overzichtelijk raadsvoorstel 

worden opgesteld? Voor de leesbaarheid is bij de 30 geselecteerde raadsvoorstellen gekeken in 

hoeverre deze kort en bondig geformuleerd zijn, en of het conceptbesluit duidelijk is. De 

volledigheid is getoetst door per raadsvoorstel na te gaan of het kader, de juridische status en de 

eventuele financiële gevolgen zijn opgenomen in het voorstel.  

 

Overzichtelijkheid 

Er is geen vaste kern van medewerkers die raadsvoorstellen schrijven: per voorstel is immers 

specifieke expertise vereist. Dit betekent dat sommige medewerkers slechts zelden een 

raadsvoorstel moeten schrijven. Het format voor raadsvoorstellen is daarom een belangrijke 

handreiking voor die betreffende medewerker om een goed raadsvoorstel te kunnen schrijven. Het 

format voor een raadsvoorstel bevat naast de administratieve onderdelen (naam opsteller, 

registratienummer, datum etc.) de volgende onderdelen: 

 

 Korte inhoud voorstel 

 Aanleiding 

 Probleem- en doelstelling / oplossingen / effecten 

 Financiële aspecten / risico’s 

 Communicatie aspecten 

 Voorstel 

 Uitvoering 

 

Een format is in principe een nuttig instrument om overzichtelijke en uniforme raadsvoorstellen op 

te stellen. Het huidige format laat echter veel ruimte voor interpretatie. Dit blijkt uit de gesprekken 

die de rekenkamercommissie voerde en uit de analyse van de geselecteerde voorstellen. De 

voorstellen verschillen onderling in omvang, schrijfstijl en opbouw. Vanuit de inhoud geredeneerd 

is het evident dat het ene raadsvoorstel meer toelichting nodig heeft dan het ander. Dit staat 

echter los van de overzichtelijkheid die een raadsvoorstel moet bieden zodat de raad zijn 

kaderstellende taak uit kan voeren. 

 

Zowel vanuit de griffie als vanuit de ambtelijke leiding bestaat de behoefte de raadsvoorstellen te 

verbeteren. De griffie geeft aan dat de huidige raadsvoorstellen zelden inzicht geven in de 

afwegingen die gemaakt zijn voor het voorstel. Het inzichtelijk maken van de afwegingen en de 

alternatieven die zijn overwogen, kan de raad helpen bij het nemen van een besluit en maakt het 

proces inzichtelijker. Een samenvatting kan daar volgens de griffie eveneens bij helpen. Uit de 

analyse van de geselecteerde raadsvoorstellen blijkt dat zelden wordt vermeld hoe de raad de 

voortgang kan monitoren.  
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Vanuit de ambtelijke leiding bestaat ook de wens om het format te verbeteren, en dit tegelijkertijd 

te combineren met trainingen en opleidingen om de raadsvoorstellen inhoudelijk te verbeteren. Dit 

is tot op heden echter niet gebeurd. In 2010 zijn procesbeschrijvingen gemaakt voor B&W- en 

raadsvoorstellen. Die beschrijvingen dienen als leidraad voor de inrichting van de ICT 

ondersteuning die daarbij noodzakelijk is. Tot op heden zijn deze processen nog niet ingevoerd. De 

reden die hiervoor wordt aangegeven is dat er een mogelijke wijziging van de software wordt 

verwacht. Pas na die eventuele wijziging wil de gemeente nieuwe processen invoeren. In 2014 is 

een verkennend onderzoek met de gemeente Heemstede gestart naar welke gezamenlijke keuze 

voor software wordt gemaakt. Gezien de wens van de ambtelijke leiding om de invoering van ICT 

ondersteuning gelijk te laten lopen met wijzigingen in het inhoudelijke format, is dit gedeelte ook 

tijdelijk in de wacht gezet. Echter, nadat de rekenkamercommissie is gestart met haar onderzoek is 

in de zomer van 2014 besloten om toch in 2014 verder te gaan met de inhoudelijke cursus en 

verbetering van de B&W / Raadsvoorstellen en dan ook het format voor B&W voorstellen aan te 

passen. Een planning is hiervoor nog niet beschikbaar. De cursus is gericht op het schrijven van 

heldere voorstellen, met voldoende ruimte voor argumentatie.  

 

De ambtelijke organisatie is van plan een vervolgprogramma te koppelen aan de cursus, waarin 

intervisie en kwaliteitsverbetering een plek krijgen. De reden hiervoor is dat een nieuw format en 

een eenmalige cursus onvoldoende worden geacht om op langere termijn kwalitatief goede 

raadsvoorstellen op te kunnen stellen.  

 

Leesbaarheid 

Ook bij het analyseren van de leesbaarheid van de geselecteerde raadsvoorstellen komt naar voren 

dat deze onderling van elkaar verschillen. Het ene raadsvoorstel is helder, kort en bondig 

geschreven, terwijl een ander niet of nauwelijks te begrijpen is voor personen met minder 

inhoudelijke kennis van zaken van het betreffende onderwerp. Een goed voorbeeld van een helder 

leesbaar raadsvoorstel, is het raadsvoorstel ‘Ontwerpbesluit onttrekking aan openbaarheid 

parkeerplaats Oude Kern’. Dit raadsvoorstel is helder geschreven, vanuit het perspectief van de 

raad, en geeft bondig de situatie weer. Een voorbeeld van een niet helder geschreven 

raadsvoorstel is ‘Raadsvoorstel beslissing op bezwaar afwijzing referendumverzoek III.’ Dit 

raadsvoorstel bevat veel jargon, is niet bondig en bevat complexe zinnen. Zo staat er: ‘De 

commissie is ten slotte van mening dat het in een keer voteren van een som geld van €9.105.000 

voor zover dit in deze procedure een rol kan spelen omdat tegen dat besluit naar de mening van de 

commissie geen bezwaar is ingesteld – ter effectuering van een unielocatie is en derhalve materieel 

hetzelfde besluit betreft als het reeds genomen besluit.’ En ook: ‘Er is geen aanleiding om 

bezwaarde niet in zijn bezwaren te ontvangen, gericht tegen het besluit d.d. 21 maart 2013 

(verder: bezwaar sub I) om het voorgenomen besluit over het beschikbaar stellen van middelen 

voor realisatie van het definitief ontwerp voor de gemeentelijke huisvesting niet referendabel te 

verklaren.’ Jargon is in bepaalde gevallen onvermijdelijk, maar juist in die gevallen is de 

leesbaarheid van belang zodat ook degenen die geen specialistische kennis hebben begrijpen wat 

er staat.  
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De verschillen onderling komen ook naar voren bij het onderdeel ‘Korte inhoud voorstel’ van het 

format: bij veel raadsvoorstellen wordt hier helder uiteen gezet waar het raadsvoorstel over gaat 

en wat het doel is, maar bij sommige raadsvoorstellen is het niet meer dan een herhaling van de 

titel. Bijvoorbeeld bij het raadsvoorstel met als titel ‘Intrekken bekrachtiging geheimhouding d.d. 

17 oktober 2013 inzake stukken aanbesteding gemeentehuis’ is de samenvatting beperkt tot 

‘Voorstel tot intrekking van de bekrachtiging van de geheimhouding d.d. 17 oktober 2013 inzake 

stukken aanbesteding gemeentehuis’.  

 

Volledigheid 

Raadsvoorstellen dienen een volledig beeld te geven van de situatie. Alleen op die manier kan de 

raad een zorgvuldige gewogen besluit nemen. Van de 30 geselecteerde raadsvoorstellen 

onderzocht de rekenkamercommissie of het kader helder, de juridische status en de eventuele 

financiële gevolgen helder zijn (zie tabel). Uit de analyse blijkt dat van de 30 geselecteerde 

raadsvoorstellen bij één op de drie het kader niet helder is. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk wat de 

aanleiding voor het raadsvoorstel is, wat er in het verleden besloten is en hoe een bepaalde keuze 

tot stand is gekomen. De juridische status is in veel gevallen wel helder: bij vijf van de zes 

raadsvoorstellen is inzichtelijk wat de juridische gevolgen van het besluit zijn. Bij de 

raadsvoorstellen met financiële gevolgen is bij ongeveer één op de drie inzichtelijk gemaakt wat 

die gevolgen zijn. Zo ontbreekt bijvoorbeeld bij het raadsvoorstel over de wijziging van de 

benodigde omvang van bezit aan gemeentewoningen een taxatie. 

 
 
Nr. Raadsvoorstel Afdeling Inhoud Kader 

helder? 

Juridische status 

helder? 

Financiële 

gevolgen 

helder? 

1 Algemeen plaatselijke 
verordening 
Bloemendaal 2014 

Publiekszaken Aanpassing van een aantal 
artikelen van de APV 

Niet goed in 
kader 
geplaatst 

Niet helder: 
uitvoering geven 
aan notitie 

Nvt 

2 Intrekken 
bekrachtiging 
geheimhouding 

Bedrijfsbureau Intrekken geheimhouding 
stukken aanbesteding 
gemeentehuis 

Ja Ja Nvt 

3 Brief aan rekenkamer Gemeentewerken Actieplan om uitvoering te 
geven aan aanbevelingen 
rekenkameronderzoek 

Ja Ja Nee 

4 Afvalstoffenverordening 
2014 

Publiekszaken Aanpassing art. 20 APV Nee Nee, uitvoering 
geven aan notitie 

Nvt 

5 Stedebouwkundig plan 
Marinehospitaal terrein 

Bouwen & 
Wonen 

Stedebouwkundig plan op 
hoofdlijnen + aanvullende 
eisen en voorwaarden 

Nee, niet 
duidelijk wat 
in het 
verleden 
besloten is 

Nee, niet duidelijk 
wat wordt 
vastgelegd 

Nee 

6 Wijziging benodigde 
omvang van bezit aan 
gemeentewoningen 

Gemeentewerken Voorstel om aantal 
woningen van de lijst te 
halen en bij vrijkomen te 
verkopen 

Nee, 
aanleiding 
onduidelijk 
(inzichten 
gewijzigd) 

Ja Nee, geen 
taxatie 

7 Keuzenota 
decentralisaties AWBZ 
en Zorg voor Jeugd 

Publiekszaken Vaststellen startnotitie en 
instemmen met regionaal 
transitiearrangement 

Nee, niet 
helder hoe 
tot keuzes 
gekomen is 

Nee, geen juridisch 
bindende status 
maar ook niet 
vrijblijvend 

Nee 

8 Veiligheidsbeleid 
Prioriteringsbepaling 
2014 

Publiekszaken Vatstellen prioriteiten 
2014: woninginbraak, 
evenementen, strand en 
verkeersveiligheid 

Nee, niet 
helder hoe 
tot keuzes 
gekomen is 

Nvt Nvt 

9 Gemeenschappelijke 
regeling schoolverzuim 
en voortijdig 
schoolverlaten 

Publiekszaken Voorstel voor 
gemeenschappelijke 
regeling met 9 gemeenten 
(deels vervangen oude 
GR) 

Nee, niet 
helder hoe 
tot keuzes 
gekomen is 

Nee, niet helder 
wat status is van 
‘gemeenschappelijk 
orgaan’ 

Ja 

10 Verklaring van geen 
bedenkingen ontwerp 
omgevingsvergunning 

Bouwen & 
Wonen 

Voorstel voor afgeven 
verklaring van geen 
bedenkingen voor 

Ja Ja Ja 



Kwaliteit raadsvoorstellen gemeente Bloemendaal.  Pagina 12 
 

afschrijving van 
bestemmingsplan 
Landelijk Gebied 

11 Geactualiseerd 
normenkader 2013, tbv 
accountantscontrole 

Financiën & 
Facilitaire zaken 

Raad moet jaarlijks 
normenkader vaststellen 

Ja/Nee, uit 
voorstel niet 
duidelijk wat 
normenkader 
behelst 

Ja Nvt 

12 Ontwerp actieplan 
geluid 2013-2018 

Bouwen & 
Wonen 

Raad wordt om advies 
gevraagd conform wet, 
college stelt vast 

Geen besluit 
gevraagd 

Ja Nee/nvt 

13 Vaststellen Reglement 
van Orde 

Griffie Reglement aangepast op 
basis van eerder 
gemaakte keuzes 

Ja Ja Ja 

14 Zie 9 (identiek)      

15 Oplossingsrichting en 
convenant 
Elswoutshoek 

Bouwen & 
Wonen 

Vaststellen 
oplossingsrichting afgeven 
verklaring van geen 
bedenkingen voor 
realisatie in richtingsplan 
en machtiging B&W voor 
afhandeling 

Ja Ja Nvt 

16 Begroting 2014 Bedrijfsbureau Vaststelling begroting en 
investeringsprogramma 
2014 

Ja Ja Ja 

17 Vaststellen 
Bestemmingsplan 
Overveen 2013, 1e 
herz. 

Bouwen & 
Wonen 

Voorstel best. plan 
gewijzigd vast te stellen 

Ja/Nee Ja Nvt 

18 Vaststellen 
Bestemmingsplan 
Haringbuys 

Bouwen & 
Wonen 

Voorstel best. plan 
gewijzigd vast te stellen 

Ja Ja Nvt 

19 Ontwerpbesluit 
onttrekking aan 
openbaarheid 
parkeerplaats Oude 
Kerk 

Gemeentewerken Ontwerpbesluit om 
verzoek kerk af te wijzen 

Ja Ja Nvt 

20 Raadsvoorstel 
beslissing op bezwaar 
afwijzing 
referendumverzoek III 

Bedrijfsbureau Voorstel conform het 
advies van de 
bezwaarschriften cie 

Ja Ja Nvt 

21 Goedkeuring 
jaarrekening 2012 
STOPOZ 

Publiekszaken Goedkeuring jaarrekening 
van stichting openbaar 
onderwijs 

Ja Ja Nvt 

22 Bestemmingsplan 
Bennebroek oude kern 
2013 

Bouwen & 
Wonen 

Vaststellen 
bestemmingsplan 

Ja Ja Nvt 

23 Bestemmingsplan 
Bloemendaal aan zee 

Bouwen & 
Wonen 

Vaststellen 
bestemmingsplan en 
beschikbaar stellen budget 
voor projectplan 
uitwerking 

Ja Ja Ja 

24 Mobiliteitsfonds Zuid-
Kennemerland 

Gemeentewerken Voorstel voor deelname 
aan gemeenschappelijke 
regeling 

Ja/Nee, 
verwezen 
naar eerdere 
behandeling 

Ja Ja 

25 Jaarverslag- en 
jaarrekening 2012 

Bedrijfsbureau Vaststellen van de 
jaarrekening en 
bestemmen van het 
resultaat 

Ja Ja Ja 

26 Oplossing 
waterproblematiek 
voetbalvelden BSM 

Publiekszaken Beschikbaar stellen krediet Ja Ja Ja 

27 Benoeming bestuurslid 
STOPOZ 

Publiekszaken Benoemen persoon in 
stichting 

Ja Ja Nvt 

28 Beslissing op bezwaar 
tegen besluit van de 
raad van 11-07-2012 

Bouwen & 
Wonen 

Besluit om conform advies 
coe voor bezwaarschriften  
en ingediend bezwaar niet 
ontvankelijk te verklaren 

Ja Ja Nvt 

29 Ontwerp 
bestemmingsplan 
Haringbuys 

Bouwen & 
Wonen 

Vaststellen 
bestemmingsplan, 
vaststellen 
grondexploitatie, 
beschikbaar stellen 
verwervingskrediet en 
aangaan exploitatie 
overeenkomst 

Ja/nee Ja Ja/nee 
(sluitende 
exploitatie 
of toch 
niet) 

30 Beschikbaar stellen 
middelen 
gemeentelijke 
huisvesting 

Bedrijfsbureau Beschikbaar stellen krediet 
voor nieuwe gemeentehuis 
(€9,1 + 1,9 mln) 

Ja Ja Ja 
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4. Conclusies en aanbevelingen. 

 

4.1 Conclusies 

 

Raadsvoorstellen moeten zodanig opgesteld zijn dat raadsleden er binnen een beperkte 

hoeveelheid tijd een afgewogen besluit over kunnen nemen. Daartoe moet een raadsvoorstel 

overzichtelijk, leesbaar en volledig zijn. De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe 

raadsvoorstellen tot stand komen en op basis van een steekproef getoetst wat de kwaliteit van 

raadsvoorstellen is. De centrale vraagstelling was daarbij als volgt: 

 

Centrale vraagstelling  

Wat is de kwaliteit van de raadsvoorstellen in de gemeente Bloemendaal? 

 

De rekenkamercommissie constateert dat de kwaliteit van raadsvoorstellen van de gemeente 

Bloemendaal onvoldoende is. Het format dat wordt gebruikt voor het opstellen van 

raadsvoorstellen voldoet in onvoldoende mate, en de verantwoordelijkheden voor de 

raadsvoorstellen en de controle daarop zijn niet helder belegd of worden niet juist nageleefd. Dit 

zorgt voor raadsvoorstellen die onvoldoende overzichtelijk, leesbaar en volledig zijn. Hieronder 

wordt hier nader op ingegaan. 

 

Totstandkoming raadsvoorstellen 

1. Hoe komen de raadsvoorstellen tot stand? 

 

Het huidige format dat gehanteerd wordt bij het opstellen van raadsvoorstellen is onvoldoende 

richtinggevend; er wordt gebruik gemaakt van een indeling in een zevental onderdelen, maar er is 

geen richtlijn die aangeeft welke informatie minimaal nodig is per onderdeel ten behoeve van een 

afgewogen besluitvorming. De kwaliteit van het voorstel wordt daardoor vooral bepaald door de 

inspanning en/of deskundigheid van de opsteller. De rekenkamercommissie constateert dat er 

zowel vanuit de griffie, de raad en de ambtelijke organisatie al lange tijd behoefte bestaat aan 

verbetering van de kwaliteit van het format. Het format is echter tot op heden niet aangepast. 

Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor de controle op de kwaliteit van het raadsvoorstel 

onvoldoende helder belegd. Er zijn veel mensen betrokken bij de totstandkoming van een 

raadsvoorstel; naast de opsteller en eventueel een meelezer op de afdeling zijn dat het 

afdelingshoofd, de gemeentesecretaris, de portefeuillehouder, het college en de griffie. De valkuil 

van die gedeelde verantwoordelijkheid waarbij niet benoemd is wie waarvoor specifiek voor 

verantwoordelijk is, is dat uiteindelijk niemand zich verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat. 

Dit heeft tot gevolg dat de griffie, als laatste in de keten, regelmatig raadsvoorstellen moet 

terugsturen op basis van onjuistheden die alle voorgaande toetsers blijkbaar niet hebben 

opgemerkt. 
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Kwaliteit raadsvoorstellen 

2. In hoeverre bieden de raadsvoorstellen voldoende basis voor de raad om zijn 

kaderstellende taak uit te kunnen voeren? 

 

De rekenkamercommissie voerde een steekproef uit waaruit bleek dat raadsvoorstellen niet 

consequent dezelfde kwaliteit hebben. De getoetste raadsvoorstellen voldoen niet in alle gevallen 

aan de opgestelde kwaliteitscriteria van overzichtelijkheid, leesbaarheid en volledigheid. De 

raadsvoorstellen zijn niet altijd specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. Niet altijd is 

duidelijk wat de juridische basis is van een besluit en welke besluitvorming al heeft 

plaatsgevonden. Tot slot is niet altijd duidelijk welke afweging is vooraf gegaan aan het 

voorgelegde besluit en welke alternatieven daarbij in beschouwing zijn genomen. De 

raadsvoorstellen bieden daarmee onvoldoende basis voor de raad om zijn kaderstellende taak uit 

te voeren.  

4.2 Aanbevelingen 

 

Op basis van de deelconclusies uit dit onderzoek doet de rekenkamercommissie de volgende 

aanbevelingen.  

 

1. Stel een format op dat meer sturing geeft aan de kwaliteitseisen waaraan een 

raadsvoorstel minimaal moet voldoen ten aanzien van de volledigheid van de informatie die 

nodig is om tot een afgewogen besluit te kunnen komen. 

 

2. Betrek de raad actief bij het opstellen van het nieuwe format voor raadsvoorstellen.  

 

3. Leg vast wie welke specifieke verantwoordelijkheid heeft voor het opstellen van 

raadsvoorstellen en het toetsen van de inhoud, volledigheid, overzichtelijkheid en 

leesbaarheid van raadsvoorstellen.  

 
4. Leg vast dat raadsvoorstellen specifiek, meetbaar en tijdgebonden dienen te worden 

geformuleerd. Wanneer aan de raad een besluit gevraagd wordt waarin deze zaken nog 

niet nauwkeurig kunnen worden omschreven, leg dan in het besluit vast hoe het 

vervolgtraject op deze besluitvorming gaat verlopen om dit alsnog vast te leggen. 

 

5. Plaats het voorgelegde besluit in een helder juridisch kader. 

 

6. Plaats, waar mogelijk, het besluit in een afwegingstraject. Maak inzichtelijk welke 

eventuele alternatieven zijn onderzocht en omkleedt de gemaakte keuze met argumenten. 
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5. Reactie college en nawoord. 
 

Reactie college 

Het college heeft op 20 januari 2015 gereageerd op het rapport. De reactie van het college is 

integraal overgenomen en luidt als volgt: 

 

“De kwaliteit van raadsvoorstellen is op dit moment te wisselend. Bovendien voldoen 

raadsvoorstellen kennelijk niet aan de behoeften van de raad zoals die in de motie van D66 en het 

rapport van de rekenkamer naar voren komen. In 2010 is het bestuurlijk besluitvormingsproces 

uitgewerkt in een notitie, maar dat kon niet volledig worden ingevoerd doordat dit nog geheel door 

ICT ondersteund kon worden.  

 

Ons college geeft opdracht aan de gemeentesecretaris om onderstaande maatregelen te nemen om 

de kwaliteit van raadsvoorstellen te verbeteren. Een van de taken van de gemeentesecretaris is om 

de kwaliteit van raadsvoorstellen te toetsen. In de driehoek portefeuillehouder, afdelingshoofd, 

gemeentesecretaris wordt getoetst in hoeverre raadsvoorstellen rijp zijn voor behandeling of nog 

aanpassing behoeven. Ook bij behandeling in het college wordt dit getoetst. Verder worden 

steekproeven genomen door het bedrijfsbureau in hoeverre college- en raadsvoorstellen voldoen 

aan de normen.  

 

Ons college merkt overigens op dat het ‘meenemen van de raad in het beleidsproces’ en het geven 

van scenario’s op gespannen voet kan staan met de wens van ‘kernachtig en bondig’. De raad gaat 

vooral over de kaders en daar wat dat meerwaarde heeft zullen beleidsmatige keuzes voorgelegd 

worden. Dat kan wel tot gevolg hebben dat het opstellen van raadsvoorstellen meer tijd kan kosten 

de werkdruk vergroot. 

 

Maatregelen 

 

1. Voorlopig checken de gemeentesecretaris en burgemeester de raadsvoorstellen en laten 

deze zo nodig aanpassen; 

2. Het college is alert of raadsvoorstellen rijp zijn voor besluitvorming; 

3. Extra –steekproef- screeningen door het bedrijfsbureau; 

4. MT leden voelen zich weer (meer) verantwoordelijk voor de hele organisatie en minder 

voor ‘hun’ afdeling. Dat laat onverlet dat de steller van het college- en raadsvoorstel 

verantwoordelijk is en blijft. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk. Tevens wordt de 

rolvastheid van raad, college versterkt (zie verder de documenten reorganisatie 2015). Een 

belangrijk onderdeel van de brede MT-verantwoordelijkheid is het sturen op de kwaliteit 

van raadsvoorstellen waarin niet alleen het afdelingsbelang naar voren komt, maar waarin 

op transparante wijze een integrale afweging vanuit het organisatiebelang wordt gemaakt. 

Ook in hoeverre al dan niet adviezen zijn ingewonnen en opgevolgd komt nadrukkelijk naar 

voren. De lezer/raad wordt daar waar dat een meerwaarde heeft meegenomen in het 

afwegingproces en verschillende alternatieven; 
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5. Het bestuurlijk besluitvormingsproces (w.o. het format raadsvoorstellen) wordt 

geactualiseerd n.a.v. de motie van de raad en het rapport van de rekenkamer. Het huidige 

bestuurlijke besluitvormingsproces is reeds uitwerkt. Format en instructie zullen aan de 

raad worden voorgelegd. In het proces is ook aandacht voor rollen, verantwoordelijkheden, 

taken en integrale advisering. Beleidsmedewerkers en MT krijgen een incompany training 

waarin wordt ingegaan op inhoud en proces. Ook wordt onderzocht hoe de advisering 

vanuit bedrijfsvoering versterkt kan worden. 

6. De kwaliteit van raadsvoorstellen staat met name onder druk als deze onder (te) grote 

tijdsdruk tot stand komen. Daarom is het gewenst dat er waar mogelijk gestuurd wordt op 

de totale portfolio van de gemeente en er projectmatig gewerkt wordt. Naar verwachting 

wordt de druk op de organisatie na juni 2015 lager als het nieuwe gemeentehuis in gebruik 

wordt genomen en volgens de nieuwe organisatiestructuur gewerkt wordt.” 

 

Nawoord rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie is verheugd dat het college maatregelen treft om de kwaliteit van 

raadsvoorstellen te verbeteren. De genoemde maatregelen zijn op dit moment nog onvoldoende 

concreet, maar zijn een goed uitgangspunt voor nadere uitwerking. De rekenkamercommissie 

beveelt het college aan de maatregelen uit te werken en de raad hierbij te betrekken.  
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6. Bronnen. 

 

Documenten 

 Procesbeschrijving ‘Bestuurlijke besluitvorming’ (concept, d.d. 28 januari 2010) 

 Format raadsvoorstellen 

 Resultaten steekproef Bedrijfsbureau 2014 

 

Interviews 

 Katinka Kensen – Hoofd bedrijfsbureau/Adjunct-directeur 

 Karin van der Pas – Griffier 

 Ton van der Wees - Gemeentesecretaris 
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Bijlage I – Motie D66 
 

Aan: De burgemeester van Bloemendaal     

Van:   D66 Bloemendaal 

Betreft: Motie hogere kwaliteit raadsvoorstellen 

De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op 30 oktober 2014 voor algemene 
beschouwingen en behandeling van de begroting 2015, 

 constateert dat raadsvoorstellen: 

 niet altijd vermelden of het een wettelijke, medebewinds- of autonome taak betreft;  niet altijd helder zijn over maatschappelijk doel, beoogd resultaat en mogelijke effecten;  niet standaard vermelden of burgerparticipatie van toepassing is en hoe uitgevoerd;  veelal voordelen van een voorstel belichten, maar geen inzicht geven in de nadelen, noch 
de alternatieve beleidskeuzes duidelijk belichten;  veelal zeer summier zijn over communicatie-aspecten;  niet standaard aandacht hebben voor duurzaamheid en privacy van gegevens;  veelal financiële en juridische risico’s wel benoemen, maar niet kwantificeren voor een 
goede afweging. Personele en integriteits-risico’s worden weinig belicht. 
Beheersmaatregelen voor de risico’s ontbreken; 

 constateert dat raadsbesluiten: 

 in de afgelopen maanden soms zeer summier geformuleerd waren en daardoor zonder 
context onduidelijk; 

 overweegt dat: 

 raadsvoorstellen alle informatie moeten bevatten die raadsleden nodig hebben om hun 
kaderstellende rol goed uit te kunnen voeren;  raadsbesluiten eenduidig, compleet en helder geformuleerd moeten zijn; 

 is van mening dat: 

 de huidige raadsvoorstellen in de gemeente Bloemendaal het niet altijd mogelijk maken om 
voor de raad een gedegen eigen afweging te maken;  de raadsvoorstellen in Bloemendaal wel aan deze eis zouden moeten voldoen; 

 draagt het college op: 

 het raadsperspectief meer mee te nemen in toekomstige raadsvoorstellen;  een verbeterd format en instructie voor het opstellen van raadsvoorstellen en 
raadsbesluiten op te stellen en de zienswijze van de raad hierover in te winnen;  toe te zien op een kernachtige en complete formulering van raadsbesluiten bij de 
raadsvoorstellen; 

 en gaat over tot de orde van de dag. 
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Bijlage II – Format raadsvoorstel 
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Bijlage III – Resultaten steekproef Bedrijfsbureau 2014 
  

corsa onderwerp bijlagen 

gekoppeld 

toetingskader/financieel/juridisch consistentie bevoegdheid juiste portefeuillehouder 

2014021602 offerteaanvraag jeugd ja ontbreekt bij inkoopporcedure. Bij de 

inkoopprocedure staat dat gekozen is voor 

meervoudig onderhands. Niet staat opgenomen 

om welk bedrag  het gaat en dat het om een 

dienst gaat. Niet viel na te gaan of gekozen is voor 

de juiste procedure.  Mario heeft dit hersteld. 

overigens consistent, zij 

het dat er een halve zin 

in stond. Mario heeft 

deze aangevuld.  

college (juist) ja 

2014050748 inhuur parkeercontroleurs ja helder consistent college (juist) ja 

2014021268 gunningsbesluit schilder ja helder consistent college (juist) ja 

2014021286 convenant project 

buurtauto 

ja helder consistent college (juist) ja 

2014021294 deelname Brijder jeug aan 

CJG 

ja helder consistent college (juist) ja 

2014021335 aanwijzing en intrekking 

aanwijzing functie 

crisisbeheer  

ja helder consistent college (juist) ja 

2013035019 voorstel verordening 

Wpgb lvoorleggen aan de 

raad 

  verwezen naar raadsstukken    college (juist) legt het 

voor aan de raad 

ja 

201402007 sanering Haring 

Buysterrein 

ja bij de financiele risico's staat dat de opdracht kan 

worden gegund aan een bepaalde partij. Dit moet 

nog enigszins worden verduidelijkt en de 

voorwaarden waaronder een opdracht in het 

onderhavige geval kan worden gegund moeten 

worden vermeld.  

overigens consistent. college (juist) ja 

2014004095 opinierend bespreken van 

het sluiten van een 

overeenkomst met AEB  

ja opinierend  in het voorstel zijn voor 

- en nadelen tegenover 

elkaar gezet. Nader 

overleg gewenst over 

bepaalde punten. 

college (juist) ja 

2014020824 Vaststelling Modelbrief 

aan kavelkopers 

nieuwbouwproject 

Haringbuys  

ja opinierend/juridisch consistent college (juist) ja 
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controller opmerking Advies ingewonnen  ingewonnen advies toegepast 

Hans       

Hans       

Hans       

Rob vergaderdatum B&W niet 

ingevuld 

    

Rob vergaderdatum B&W niet 

ingevuld, Jur Botter stond 

eerst niet als pfo in corsa, 

inmiddels opgelost 

    

Rob vergaderdatum B&W niet 

ingevuld 

    

Renata       

Renata De oorspronkelijke opsteller 

bleek niet het aanspreekpunt 

te zijn voor de 

aanbestedingsrechtelijke kant 

van het gunnen van de 

opdracht aan de aannemer. 

Noodzakelijk is dat de 

oorspronkelijke opsteller weet 

wat er met zijn voorstel 

gebeurd.   

ja   advies bevat kanttekeningen, niet genoemd in voorstel. 

Renata geheimhouding en besluit is 

niet openbaar 

ja    

Sacha juridische toets zeer beperkt 

omdat de huisadvocaat en 

nataris al geraadpleegd zijn.  

ja   uit het voorstel blijkt niet helemaal duidelijk wie wat heeft geadviseerd en 

of het advies is opgevolgd, dus dat is lastig te controleren 
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