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B e tre ft

Nieuwe formats raadsvoorstel, startnotitie en raadsinformatiebrief

V o o rg e ste ld b e s lu it

De nieuwe formats vast te stellen voor raadsvoorstellen, startnotities en
raadsinformatiebrieven.
S am en vatting

Met nieuwe formats voor raadsvoorstellen, startnotities en raadsinformatiebrieven
(RIB's) wil de raad beter 'in positie komen' en ook een algemene kwaliteitsslag
maken met de stukken. Dit komt voort uit het raadsbesluit 'Dóórontwikkeling raad'.
Het presidium heeft op 15 november jl. ingestemd met de nieuwe formats en
besloten deze ter vaststelling door te sturen aan de raad als hamerstuk.
In le id in g

Op 19 juni heeft de raad besloten over 'Dóórontwikkeling raad'. Met besluit 7 heeft
de raad de griffie gevraagd (in samenwerking met de ambtelijke organisatie)
nieuwe formats te ontwikkelen voor raadsvoorstellen, startnotities en RIB's. Na het
reces is een kort en krachtig traject doorlopen om te komen tot voorstellen voor de
nieuwe formats, met brede politieke, bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid,
onder regie van de griffie. Het presidium heeft positief gereageerd op het resultaat.
D o e lste llin g

Bedoeling is om met startnotities de raad 'aan de voorkant' in positie te brengen bij
grote dossiers en de lokale democratie hierbij sterker te verankeren. In z'n
algemeenheid is de wens bij alle stukken om duidelijker te maken welk format
nodig is in welke situatie en om tot kortere, meer toegespitste stukken te komen.
Bedoeling is dat per 2019 de raad stukken zal ontvangen volgens de nieuwe
formats.
A rg um ente n

Onder regie van de griffie is de afgelopen weken een traject doorlopen met brede
politieke, bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid, om te komen tot voorliggend
voorstel. Betrokken waren:
•
Een ambtelijk kernteam, gecoördineerd door de plv. griffier.
•
Enkele raadsleden met interesse voor het onderwerp.
•
Een klankbordgroep bestaande uit wethouder Burggraaf (Bestuurlijke
vernieuwing), de concerndirecteur, stadsjurist, stadsstrateeg en de griffier.
•
Een toetsteam; enkele ervaren en kundige beleidsadviseurs.
Met deze mensen is het volgende traject doorlopen:
1.
Wensen inventariseren: alle mensen uit bovenstaande groepen hebben in
enkele sessies, en enkelen per mail, aangegeven wat hun belangrijkste
wensen zijn ten aanzien van goede stukken en wat dit vraagt van de
formats, het college en de organisatie (zie bijlage voor de opbrengst).
2.
Eerste concepten zijn ontwikkeld door het kernteam.
3.
Het toetsteam heeft de concepten getoetst, onder meer met een casus.
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4.
5.

De nieuwe concepten zijn besproken met de klankbordgroep.
Het kernteam heeft de concepten aangepast waarna in samenspraak met
de griffier is gekomen tot een finaal voorstel.

De essentie van de nieuwe formats is als volgt:
Raadsvoorstel
Centraal staat de informatie die de raad nodig heeft om een besluit te kunnen
nemen. Belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie is de expliciete
vraag naar argumenten. Andere nieuwe elementen zijn de eerdere gerelateerde
besluiten, inzicht in het doorlopen proces tot het voorstel en een toelichting op de
bevoegdheden rond het onderwerp. Ruimte voor scenario's/alternatieven is geen
standaard onderdeel van het format omdat deze er niet altijd toe doen. Het format
biedt het college wel de facultatieve gelegenheid scenario's/alternatieven op te
nemen.
Startnotitie
Het format voor de startnotitie is niet alleen gewijzigd vanuit de algemene wens tot
betere stukken te komen. De startnotitie moet de raad in staat stellen ook de
ambities uit 'Dóórontwikkeling' te realiseren over de positie van de raad en
democratische interactie. Met een startnotitie doet het college de raad bij de start
van een bepaald beleidstraject een voorstel voor het te doorlopen proces. De raad
bepaalt zodoende de rol van de stad, zichzelf en andere belanghebbenden in het
traject. Hiernaast geeft de raad bij een startnotitie haar eerste inhoudelijke
uitgangspunten mee aan het college, op basis van een voorstel van het college.
Met de bestuurlijke planner die de raad jaarlijks vaststelt (met het recente
raadsvoorstel voor 2019 als eerste voorbeeld), bepaalt de raad voor welke dossiers
zij een startnotitie wil krijgen.
Raadsinformatiebrief
De diversiteit aan informatie die een RIB kan bevatten, maakt een format voor deze
brief beperkt - ook wat betreft wijzigingen ten opzichte van het huidige RIB-format.
Veelgehoorde kritiek is dat de huidige RIB's te lang zijn en/of irrelevante informatie
bevatten. Het zal met name inzet van de ambtelijke organisatie en het college
vragen om dit in de toekomst te vermijden.
K anttekening en en ris ic o 's

In het traject is uitgesproken dat goede formats geen doel op zich zijn. Het gaat
erom te komen tot betere stukken voor de raad. En dit vraagt meer dan enkel
nieuwe formats. Het schrijven van goede stukken is mensenwerk en dit vraagt een
inspanning van het college en de ambtelijke organisatie. Nieuwe formats leiden dus
niet vanzelf tot betere stukken.
Dankzij het breed doorlopen traject is inmiddels met diverse sleutelpersonen in de
organisatie hierover gesproken. Na vaststelling van de formats zal de rol van de
organisatie bij het opleveren van goede stukken concreet vervolg krijgen.
Kosten en dekking

Geen.
T ijdspad, vervolg en evalu atie

Na vaststelling door de raad zullen griffie en ambtelijke organisatie de nieuwe
formats implementeren. Dit zal intern introductie, werkafspraken, training etc.
vereisen.
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Onderdeel van de implementatie is het maken van een overzicht van de diverse
mogelijkheden die het college heeft om de raad bij een onderwerp te betrekken.
Naast het gebruik van de drie formats zijn dit bijvoorbeeld ook presentaties of
mondelinge mededelingen. Het traject de afgelopen weken heeft duidelijk gemaakt
dat college en organisatie hier behoefte aan hebben. Dit beantwoordt ook aan het
besluit uit Dóórontwikkeling om duidelijk te maken welk format nodig is in welke
situatie. De raadsleden die hebben bijgedragen aan het formattraject zullen ook
hierbij worden betrokken.
De ambtelijke organisatie zal de nieuwe formats tegelijk implementeren met het
nieuwe systeem waarmee stukken vanaf 2019 worden gegenereerd. In een
overgangsperiode zal de raad begin 2019 stukken zien die zowel op de 'oude'
manier als de 'nieuwe' manier zijn gemaakt.
Voor het zomerreces van 2019 zal worden geëvalueerd (met betrokkenheid van de
raad) of de stukken daadwerkelijk beter zijn geworden en wat hierbij goed gaat en
wat beter kan.
Bijlagen

- Voorstel format raadsvoorstel
- Voorstel format startnotitie
- Voorstel format raadsinformatiebrief
- Opbrengst inventarisatie wensen
Het presidium,
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