
Adviezen aan de Raad Oudewater 2022

Uitgangspunt
De raad van Oudewater heeft in het algemeen de intentie zich te houden aan wet- en regelgeving. 
De interim-griffier constateert dat een aantal onderdelen niet in lijn zijn met wet- en regelgeving en dat 
de inrichting iets efficiënter kan, zodat raadsleden nog wat beter gefacilieerd worden.
Tevens is een aandachtspunt dat niet alle vergaderingen van de raad openbaar zijn. Het presidium en 
de Auditcommissie zijn echter niet zodanige van inhoud dat deze niet openbaar kunnen zijn. 

Dit leidt tot de volgende adviezen, waar de nieuwe raad haar voordeel mee kan doen:

Advies 1: alle vergaderingen passief openbaar; dus ook Presidium, zijnde tevens Agendacommissie 
en de Auditcommissie als zijnde de commissie die de raad adviseert over financiële stukken.
De mogelijkheid blijft om in het Presidium vertrouwelijke mondelinge informatie te delen, deze worden 
dan niet opgenomen in het verslag. Passief openbaar betekent dat deze niet uitgezonden worden of 
publiek toegankelijk anders dan voor raadsleden. 

Advies 2: het invoeren van een Lange Termijn Agenda als planningsinstrument voor de 
agendacommissie annex Presidium. 
De lijst met moties en toezeggingen als zodanig benoemen (i.p.v. Politieke Agenda) en agenderen 
maandelijks bij het presidium. De agendacommissie/presidium bekijkt of alles erop staat en wat er af 
kan omdat eraan voldaan is, dit op voordracht van de griffier. 

Advies 3: De ingezonden stukken op de lijst ingezonden stukken bij de raadsvergadering en deze 
wekelijks aanvullen tot een week voorafgaand aan de raadsvergadering. 
Zoals al is ingevoerd vanaf begin dit jaar. Agenderen van ingekomen stuk kan door er een D-stuk van 
te maken. Een vraag stellen over een ingekomen stuk kan bij het vragenhalfuur of in 
forumvergadering bij gelegenheid tot stellen van vragen aan portefeuillehouder. Het agenderen van 
stukken voor de komende forumvergadering maakt dat voor de inwoners duidelijk is dat de raad het 
ingekomen stuk (RIS) gaat bespreken en kunnen zij zich ook aanmelden voor de forumvergadering.

Advies 4: In de IJsselbode de agenda van de raad wekelijks met benoemen onderwerpen op de 
agenda. Tevens duidelijk uitleg over mogelijkheden om in te spreken. Eerder gaf de werkgroep advies 
om te kijken naar Montfoort als voorbeeld. Actiever informeren via zowel website als IJsselbode.
Dit is al ingezet de afgelopen maanden.

Advies 5: Technische vragen ook als zodanig behandelen en niet als archiefstuk opnemen in JOIN. 
De antwoorden met vragen worden in de app bij het agendapunt gezet, maar verder niet 
gearchiveerd.

Advies 6: Debatten tijdens fora (uit de werkgroep indertijd)
Het is toegestaan om te debatteren tijdens fora. Hier wordt echter niet vaak gebruik van gemaakt en 
ook de voorzitters laten hier weinig ruimte toe. De werkgroep adviseert om hier meer ruimte aan te 
bieden, zodat de forumvergaderingen aantrekkelijker worden en het tijdens deze vergaderingen niet 
alleen gaat om het uitwisselen van informatie. Nb. Vragen stellen aan elkaar en meer het gesprek 
voeren, onderling maar ook met insprekers, zoals incidenteel gebeurde.


