
 

Bijlage behorende bij 

Vergadering  commissie Samenleving 

Van   de griffie 

Datum  10 september 2013 

Agendapunt  6b 

Onderwerp  Informatie over de stukken voor de commissies 

 

Geachte raads- en commissieleden, 

Met ingang van de commissievergaderingen in oktober wijzigt de aanbieding van 

de stukken aan de commissies. Hierover is door de organisatie overleg gevoerd met 

de griffie. Er worden drie soorten stukken geagendeerd: 

- raadsvoorstellen: ter advisering aan de raad 

- bespreeknotities van het college of de portefeuillehouder waarin het college 

de commissie bijv. om een standpunt of advies vraagt 

- bespreeknotities van de raads- of commissieleden. 

De afgelopen tijd heeft u van het college raadsinformatiebrieven ontvangen. De 

raadsinformatiebrieven worden vervangen door raadsinformatiememo’s, deze 

worden niet meer ondertekend. Het college informeert u met de memo over 

lopende zaken in het kader van de informatieplicht. De raadsinformatiememo’s 

worden door de griffie per mail aan u verstuurd. De raadsinformatiebrieven worden 

niet meer vermeld op de agenda.   

Als u een ontvangen raadsinformatiememo’s wilt agenderen dan kunt u dat doen in 

de vorm van een korte bespreeknotitie waarin u aangeeft met welk doel u de 

memo wilt bespreken. De griffie kan advies of hulp bieden bij het opstellen van een 

bespreeknotitie. Het format wordt u volgende week toegezonden en is ook bij de 

griffie op te vragen. De bespreeknotitie wordt vervolgens geagendeerd voor de 

commissievergadering. Houdt u er rekening mee dat de bespreeknotities op tijd 

binnen zijn voor agendering. U kunt bij de griffie informeren wanneer de 

bespreeknotitie ingediend moet zijn voor agendering voor de volgende 

commissievergadering.   

Omdat we deze maand in een overgangsfase zitten vermelden we dat tot nu toe 

de volgende raadsinformatiebrieven per mail zijn verstuurd: 

a. raadsinformatiebrief en jaarverslag CJG Schagen; 

b. raadsinformatiebrief transitiearrangement jeugdzorg. 



Deze maand staan voor de laatste keer de stukken ter kennisname in het kader van 

de informatieplicht in de huidige vorm onder punt 6 op de agenda. Punt 6 blijft op 

de agenda ook na september en is bestemd voor mondelinge mededelingen van 

de wethouders.  

Mocht u vragen hebben, dan horen we dat graag,  

 

de griffie 

     

 

 

     

 


