
 
MEMO 
 
Griffie 
datum : 6 februari 2013 
aan :  arc 28 februari 2013 
van : Presidium 
onderwerp : Informatie voorziening aan de raad 
 
Nieuwsbrief van het College. 
Op de heidag 2 november 2012 is duidelijk naar voren gekomen dat er hiaten zitten in de 
informatie voorziening aan de raad en dat de werkwijze van als maar memo’s sturen door 
het college naar de raad niet voldoet. Hierover is ook al eerder gesproken in de Commissie 
van Onderzoek en het Presidium. 
 
Missie: 
Informatievoorziening aan de raad moeten leiden tot kennis van en vertrouwen in de 
uitvoering door het college, en ondersteunend zijn aan de controle taak van de raad. 
 
Het college heeft op 4 december een memo vastgesteld over deze materie. Deze is 
besproken in de CvO. Daarin is gevraagd om de criteria naar voren te halen en om toetsings 
momenten, om na te gaan of de gewenste verandering gerealiseerd wordt. 
Er wordt een hele omslag in denken van collegeleden en beleidsmedewerkers verwacht. 
Dit is de nu voorliggende memo opgenomen. 
 
Het presidium heeft de volgende wijziging daarin aangebracht: 
 
 de rapportage Grote Projecten  als bijlage bij de documenten van de PC documenten: 
1e kw bij de Jaarrrekening (mei), 2e kw bij de Tussenrapportage of PN, 3e kw bij de Begroting 
(nov), 4e kw wel apart.(mrt) 
 
Bijlage: memo 2012-12-04 college informatie voorziening 

 
Thema’s op het Risbis per 01-01-2013 
Als aanvulling hierop, worden de Nieuwsbrieven en de in de Nieuwsbrief opgenomen 
onderwerpen en door de raad (via het presidium) aan te geven bestuurlijk / politieke 
relevante onderwerpen, als “thema’ , als apart dossier, op het Risbis opgenomen. Daarin 
worden alle documenten van dat bepaalde onderwerp opgeslagen, die via het Risbis 
beschikbaar zijn gesteld via de vergaderingen. 
Bijvoorbeeld: Bibliotheek: beleidsvisie, bezuinigingen, raadsvoorstellen en - besluiten, 
ingekomen stukken, presentaties, e.a.   
Dit voorkomt veel zoeken en geeft inzichtelijke informatie op het moment dat u dat nodig 
heeft. Wel moeten we ons beperken anders neemt de waarde van deze methodiek van 
informatieverstrekking af. 
 
Voor nader af te spreken dossiers zal er met terugwerkende kracht verder dan 1 januari 
2013 de informatie verzameld worden. 
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Het presidium stemt in om te beginnen met de volgende ‘thema’s’ , dossiers dus: 
 

• Nieuwsbrief College 
• Sociale domein: 3 decentralisaties 

- Centrum voor Jeugd en Gezin 
- WMO 
- Jeugdzorg 

• Gemeenschappelijke regelingen 
- RUD, regionale uitvoeringsdienst 
- RMA, milieudienst 
- RCHA, regionaal archief 
- VR, veiligheidsregio / politie 
- WNK. Sociale werkvoorziening 
- Intergemeentelijke Sociale Dienst 

• Grote Projecten: 
- Dienstverlening 
- Schoorl Klopt! 
- Mooi Bergen 
- Lamoraal 
- Ontwerp ons Derp 

• Financiële domein: 
- Voortgangsinformatie kredieten 
- Voortgang begrotingssaldo (chronologisch de begrotingswijzigingen) 
- Voortgang bezuinigingen 
- Voortgang bezuinigingen op subsidies 
- Verloop reserve’s 

• Toezeggingen met  wijze van afdoen. 
 

Inhoudelijke dossiers:  
 

• Bibliotheek 
• Handhaving recreatie woningen 
• Woonvisie 
• Gemeentehuis 
• De Blinkerd 
• Voorziening de Egmonden 
• Fusie sportclubs Egmonden 

 
NB: apart via het Risbis en de Website zijn de volgende documenten te raadplegen: 

- IS : ingekomen stukken 
- Beleidsnota’s, incl de PC documenten 
- Verordeningenbank 
- Bestemmingsplannen 

 
 

Deze notitie wordt in de arc van 28 februari besproken, zodat iedereen er kennis van heeft 
kunnen nemen 
 
 
Ton Kooiman 
Bergen, 6 februari 2013. 
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