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Aan De raad 
Schriftelijke vragen 
van  

Fractie van de PvdA 

Onderwerp  
Het beleid voor het ter inzage leggen van stukken.  
 

Vragen &  
antwoorden 

1. Vraag: Wat is het beleid voor het ter inzage leggen van stukken 
in de Gemeentelijke Informatiepunten?  

 
Antwoord: 
Beleidsstukken van afdelingen 

o Vakafdelingen leveren stukken bij Publieksdiensten aan die ter 
inzage moeten worden gelegd. Publieksdiensten draagt zorg 
voor het ter inzage leggen van beleid en nota’s op het 
gemeentehuis en de GIP’s. 

o Vakafdelingen maken de afweging of stukken ter inzage worden 
gelegd. 

o Bij het ter inzage leggen van de concept nota UMTS masten is 
kennelijk een fout gemaakt. Naar aanleiding van deze 
schriftelijke vragen wordt binnen de organisatie extra aandacht 
gevraagd voor het ter inzage leggen van beleidsstukken en 
stukken voor de inspraak bij de gemeentelijke informatiepunten 
in de bibliotheken. 

 
Externe stukken 

o Het Bureau communicatie draagt zorg voor het ter inzage leggen 
van stukken van externe instanties (provincie, 
Hoogheemraadschap enz.). Hiervoor gelden vaak vaste 
termijnen of de ter inzage legging vindt plaats op verzoek van de 
externe partij. 
Commissie- en raadsstukken 

o Houders van abonnementen krijgen de commissie- en 
raadsstukken toegestuurd. Grote bijlagen worden daarbij niet 
meegezonden . De bibliotheken zijn abonnementhouder en 
krijgen dus de commissie- en de raadsstukken (zonder de grote 
bijlagen). 

 



 
2. Vraag: Wordt er onderscheid gemaakt in de locaties en dus voor 

de bereikbaarheid van informatie voor de burgers? 
 

Antwoord: 
o Stukken die vanuit de organisatie ter inzage worden gelegd, 

worden op vaste punten neergelegd. Dit zijn het gemeentehuis 
en de drie Gemeentelijke Informatie Punten in de bibliotheken.  

o Er wordt geen onderscheid gemaakt in locaties, als iets bij de 
GIP’s ter inzage moet worden gelegd, dan wordt het bij alle drie 
de GIP’s ter inzage gelegd. 
 

3. Vraag: Worden alle stukken inclusief de bijlagen ter inzage 
gelegd? Zo nee, wat zijn de redenen voor het incompleet ter 
inzage leggen van stukken? 

 
        Antwoord: 

o In het verleden werd door de griffie de lijn aangehouden dat op 
het gemeentehuis een complete set met vergaderstukken van de 
commissies en raad ter inzage lag en naar de GIPS’s dezelfde 
stukken werden gezonden als de abonnementhouders 
ontvingen. 

o Naar aanleiding van deze schriftelijke vragen worden de GIP’s 
toegevoegd aan de raadsverzendlijst zodat alle stukken die naar 
de raadsleden gaan, ook naar de GIP’s verzonden worden.  

 
Aanleiding 
Het ter inzage leggen van de concept nota betreffende UMTS masten. 
 
Toelichting 
Bij de start van onze nieuwe gemeente Bergen was de raad en het 
college zich terdege bewust van het feit dat het gemeentehuis aan de 
Jan Ligthartstraat in Alkmaar niet alleen de plaats kon zijn, waar burgers 
informatie over de gemeente en het gemeentelijke beleid zouden 
kunnen vinden. 
Er werden zogenaamde GIP’s  (gemeentelijke informatiepunten) 
ingericht. Onder andere in de bibliotheken van Schoorl, Bergen en 
Egmond staan computers waarmee direct ingelogd kan worden naar de 
gemeentelijke website . 
We moeten ons echter goed realiseren dat  nog niet iedereen alle 
informatie van internet kan/wil halen. 
Een hele rij blauwe mappen met nota’s en dergelijke geven in de 
bibliotheken een papieren overzicht, maar die is niet altijd compleet. 
Stukken voor de Raad en de Commissies liggen keurig ter inzage, maar 
ook niet altijd compleet. Zo ontbraken voor de commissievergaderingen 
de conceptnota’s Wegen, Begraafplaatsen, Gebouwen en 
Woningbeheer. Dit was althans de situatie in de bibliotheek in Egmond. 
Door iemand meegenomen of niet toegestuurd? Dat laatste weet ik niet, 
omdat mij onbekend is wat het beleid is voor het ter inzage leggen van 
stukken. 
 
De mededeling dat de “conceptnota UMTS masten ter inzage lag in het 
Gemeentehuis te Alkmaar” schoot mij in het verkeerde keelgat. 
Dergelijke nota’s waar burgers op kunnen inspreken dienen in onze 
ogen bereikbaar te zijn voor alle burgers en dus ook bij de GIP’s. 
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