
Geachte burgemeester en collega raadsleden (gaarne verzoek ik de griffier deze mail aan alle collega 

raadsleden door te sturen), 

 

Een veel betere methode om wijzigingen voor te stellen dan de burgemeester donderdagavond deed 

(verwerken in een Excel spreadsheet) is in Word de voorgestelde wijzigingen weer te geven met 

‘revisiemarkeringen’ en het commentaar met ‘opmerkingen’. Word is een 
tekstverwerkingsprogramma, Excel een rekenprogramma. 

Vermoedelijk is het voorstel van een verwerking in een Excel sheet gebaseerd op een advies dat hij 

heeft gekregen tijdens de schorsing toen bleek dat diverse fracties toch de nodige zorgen hadden 

over het protocol en de verordening.  

 

Ik wil hierbij aan de griffier en de collega’s vragen sowieso de (gereviseerde of voorgestelde 

aangepaste) teksten compleet te verstrekken in Word of Pdf zodat we het gehele commentaar van 

elkaar kunnen lezen. Als iedereen dat zo doet, kunnen alle voorstelde wijzigen weer makkelijk met 

Word automatisch worden samengevoegd tot één document, waarbij je ook nog kunt zien wie welke 

wijziging heeft aangebracht. 

 

Voorstel: Je zou ook allemaal gezamenlijk in één document kunnen werken in The Cloud via 

OneDrive. Zo doe je dat dus tegenwoordig! 

Ik neem aan dat ze deze technieken ook beheersen op het gemeentehuis. Ik ga ervan uit dat als een 

administratief medewerker op zijn/haar CV zet ervaring te hebben met Word, deze mogelijkheden 

worden beheerst. 

In Teams (van Microsoft) kun je het document ook op afstand met een hele groep bespreken, terwijl 

iedereen het document op het scherm heeft. 

 

Dit is mijn voorstel aan de burgemeester om zo te gaan werken met elkaar omdat het inzichtelijker 

werkt en we dan minder tijd kwijt zijn tijdens de vergadering hierover. We kunnen het allemaal 

bekijken van te voren en onze opmerkingen plaatsen zodat het helder is voor aanvang van het debat 

hierover in de raadszaal. Ik hoor graag of dit zo kan worden geregeld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 

 

 


