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Amendement voor de raadsvergadering var 

Agendapunt : 11 

Onderwerp : evaluatie vergaderstructuur 

Aan de raad,

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 05-11-2019 

Overwegende dat:
- Overheidstaken zo dichtbij mogelijk bij de burgers worden verricht.
- Een betrouwbare overheid betekent ook dat in de openbaarheid 

verantwoording wordt afgelegd;
- In het algemeen de (gemeentelijke) overheid een open, transparante 

organisatie is;
- Dit is geregeld in de Grondwet en de Gemeentewet;

Stemming, d.d.

V:
T:

1 5 DEC, 2020
a aangenomen 
D verworpen 
D overgenomen

vóór stemming

In aanmerking nemende dat:
- Het opleggen van geheimhouding ten aanzien van het behandelen of 

ten aanzien van schríftelijke stukken uitsluitend is toegestaan op de 
gronden genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur;

- Stukken die te maken hebben met financiële en strategische belangen 
van de gemeente of van een onderhandelingspartner kunnen in 
aanmerking komen voor niet in de openbaarheid behandelen en 
geheimhouding van het te behandelen stuk;

- De afweging daartoe moet - gelet op de, al dan niet tijdelijke, inbreuk 
die gemaakt wordt op het openbaarheidsprincipe - expliciet gemaakt 
worden;

Stelt voor de tekst in de onderliggende notitie;

Klankbordgroepen
- initiatief vanuit college of portefeuillehouder.
- Bedoeld om te sparren met (deskundige) raadsleden over de 

uitvoering van beleid. Hierbij kunnen persoonlijke casussen aan de orde 
komen.

- Het onderwerp van de klankbordgroep betreft een bevoegdheid van 
het college of de betreffende portefeuillehouder.

- Wordt incidenteel ingezet.
- Klankbordgroepen zijn in principe besloten, tenzij Presidium anders 

beslist.



Te wijzigen in;

Klankbordgroepen
- initiatief vanuit college of portefeuillehouder.
- Bedoeld om te sparren met (deskundige) raadsleden over de 

uitvoering van beleid. Hierbij kunnen persoonlijke casussen aan de orde 
komen.

- Het onderwerp van de klankbordgroep betreft een bevoegdheid van 
het college of de betreffende portefeuillehouder.

- Wordt incidenteel ingezet.
- Klankbordgroepen zijn in principe openbaar, tenzij Presidium anders 

beslist.

En hiertoe de tekst van het raadsbesluit te wijzigen in;

1. de notitie Evaluatie vergaderstructuur voor kennisgeving aan te 
nemen;

2. in te stemmen met de daarin verwoorde voorstellen met betrekking tot:
a. het onderscheid tussen de diverse informatieavonden 

(beeldvorming)met de wijziging dat klankbordgroepen in 
principe openbaar zijn tenzij het presidium anders beslist;

b. de oordeelsvormende vergaderingen;
c. de zes-weken-cyclus en
d. de eindtijd.

De fractie van Wens4u

Merieke Bredewold, 
Fractievoorzitter.


