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Heerhugowaard, 8 januari 2019
Voorstel / besluit:
De verordening commissie Meespraak en Communicatie (cie M&C) vast te stellen
1. Inleiding
In de Raadsagenda Heerhugowaard 2018-2022 geeft de gemeenteraad hoge prioriteit aan de
vormgeving en uitwerking van het thema democratische vernieuwing.
De gemeenteraad vindt het wenselijk om naast de uitvoering door het college, ook zelf in deze
bestuursperiode te experimenteren met nieuwe vormen van meespraak. In de vorige
bestuursperiode zijn daarmee ervaringen opgedaan met een raadswerkgroep Communicatie die
tot taak had het contact tussen inwoners en het gemeentebestuur te verbeteren. Vooral
voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn daaruit kleine en grote acties bedacht en
uitgevoerd.
Vanuit de ervaringen met die werkgroep is door de raad aangegeven dat er behoefte bestaat aan
deze werkgroep een formele en structurele basis te geven. De Gemeentewet biedt daarvoor de
mogelijkheid van een raadscommissie conform artikel 84. Deze commissie adviseert niet slechts
de gemeenteraad, maar kan ook zelf vormen van meespraak uitvoeren en zal in samenspraak
met, ook het college adviseren. Adviseren over de beslissingen die moeten worden genomen
vanuit de opdracht die de Raadsagenda voor het college heeft geformuleerd inzake
democratische vernieuwing en waarvan de besluitvorming over die opdrachten uw raad nog zal
bereiken.
De instelling van een raadscommissie vindt zijn grondslag zoals gemeld in de Gemeentewet en
wordt vormgegeven in een vast te stellen verordening. De gemeenteraad is voor beide het
bevoegde orgaan.
Gegeven het feit dat de instelling van de commissie M&C voortkomt uit de gemeenteraad zelf, is
dit gegoten in de vorm van een initiatiefvoorstel, waarbij mw. A. Valent-Groot namens de
initiatiefnemers ondertekent.
2. Beoogd effect
De verordening moet een basis geven aan een commissie die op het thema Democratische
vernieuwing een adviserende rol heeft richting gemeenteraad en college, maar ook
mogelijkheden heeft om zelf initiatieven kan nemen. Daarvoor zal te zijner tijd ook een
omschrijving van wat verstaan moet worden onder het begrip bestuurlijke vernieuwing een plek
krijgen binnen de door het college in overleg met de commissie M&C op te stellen
bestuursopdracht.
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3. Argumenten
De gemeenteraad wil ruimte geven aan experimenten van inwoners en bedrijven die een bijdrage
leveren aan burgerparticipatie. De richting daarvoor wordt bepaald in een visie die met elkaar
wordt opgesteld. Deze visie en opdracht worden vorm gegeven in een bestuursopdracht.
Ook wordt gevraagd om de huidige Inspraakverordening aan de gewenste democratische
vernieuwing aan te passen. Daarnaast zal er sprake zijn van een uitvoeringsopdracht en het
toekennen van budgetten.
Omdat de commissie M&C de samenspraak- en adviesrol over deze onderwerpen tot haar taak
heeft, wordt nu eerst de vorming van de commissie ter besluitvorming aan u voorgelegd, zodat u
ook kunt overgaan tot het bemensen van deze commissie.
U heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd prioriteit te geven aan het thema
Democratische vernieuwing. De vorming van de commissie is ook voor het college van belang
omdat zij binnen die prioriteitstelling zo snel mogelijk met ook die commissie in gesprek wil gaan
om vorm te geven aan de democratische vernieuwing.
4. Kanttekeningen
Het college is gevraagd haar wensen en bedenkingen ten aanzien van dit initiatiefvoorstel
kenbaar te maken. Het college heeft geen behoefte aan het indienen van formele zienswijzen.
Het voorliggende voorstel biedt het college voldoende inzicht en vertrouwen voor een goede
samenwerking.
5. Financiële gevolgen
Aan het instellen van de commissie zijn geen kosten verbonden. Wel zal sprake zijn van
presentiegelden conform het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers dat
binnenkort in werking zal treden. De financiële gevolgen die dat voor deze commissie met zich
mee brengt kunnen nog niet concreet in beeld gebracht worden.
De financiële consequenties worden in de loop van dit jaar bekend en worden vooralsnog binnen
het raadsbudget verantwoord. Zo nodig worden de financiële consequenties voor 2019 aan de
raad voorgelegd middels een begrotingswijziging. In de begroting van 2020 zal een en ander wel
meegenomen worden.
Het beschikbaar stellen van middelen die verband houden met hetgeen de commissie wil
uitvoeren, wordt u bij de betreffende uitvoeringsvoorstellen ter besluitvorming voorgelegd.
6. Communicatie
De vergaderingen van de commissie M&C zijn openbaar. De commissie draagt door middel van
haar bestuurlijk coördinator verantwoordelijkheid voor de woordvoering van de commissie en het
periodiek overleg met de betreffende portefeuillehouder en de verantwoordelijk directeur.
De commissie bepaalt zelf, afhankelijk van het voorliggende onderwerp, hoe inwoners betrokken
worden.
Deze verordening gaat over het ‘wat’. Hoe de commissie inhoudelijk haar werk gaat doen wordt
vervolgens stap voor stap ontwikkeld. In overeenstemming met de opzet van deze commissie zal
het ‘hoe’ in samenspraak met de ambtelijke organisatie plaatsvinden.
De samenspraak en afstemming over de vormgeving en uitwerking van het thema democratische
vernieuwing en vindt plaats binnen de coördinatiegroep. Voorzitter daarvan is B. Blase
(burgemeester/raadsvoorzitter). De overige leden zijn: de nog door nog aan te wijzen bestuurlijk
coördinator van de cie M&C; J. Does (namens het college); H. Wijnveen (namens de griffie) en
M. Schinkel (namens de ambtelijke organisatie en ambtelijk secretaris van de coördinatiegroep).
Als adviseurs zonder stemrecht zijn L. Schreiner (griffier) en A. Meijer (gemeentesecretaris)
aanwezig.
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7. Uitvoering
De verordening is een zgn. intern werkende verordening voor de raad zelf. De verordening treedt
in werking direct nadat dit raadsbesluit is aangenomen. De invulling met commissieleden, een
voorzitter en de bestuurlijk-coördinator kan derhalve direct plaatsvinden.
8. Monitoring/Evaluatie
De commissie M&C stelt jaarlijks een evaluatie op.
Dat deze commissie basis wordt gegeven als een formele commissie. Omdat het hoe nog door
de commissie zelf ontwikkeld moet worden, kan ook inhouden dat in de toekomst blijkt dat een
andere vorm van dan een commissie wellicht een betere vorm kan opleveren. Vandaar dat het
afspreken van een evaluatiemoment niet mag ontbreken.
Bijlagenr.
Bij18-754

Titel/Onderwerp
Verordening Meespraak en Communicatie

Namens de initiatiefnemers
(voorbereidingsgroep
verordening commissie M&C),

A. Valent-Groot
Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 8 januari 2019
RB2018119 Initiatiefvoorstel Verordening commissie Meespraak en Communicatie:
Bespreekstuk

Nr.: RB2018119
Voor
Tegen

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van A. Groot-Valent d.d. 11 december 2018 inzake het instellen van een
commissie Meespraak en Communicatie;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 8 januari 2019:
gelet op de artikelen 84 en 147 van de Gemeentewet;
besluit:
Met inachtneming van Amendementen A, B en C
de Verordening commissie Meespraak en Communicatie vast te stellen.

Heerhugowaard, 29 januari 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

