Notitie “betrokkenheid raden bij het samenwerkingsproces op Voorne
Putten”
1. Inleiding.
Tijdens de besluitvorming over de programmabegroting 2012 in de raden op Voorne
Putten in november 2011 is in Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne een
motie aangenomen die opriep:
1. De gemeenteraden op Voorne Putten nadrukkelijker te betrekken bij het
intergemeentelijk samenwerkingsproces;
2. Te komen tot een ISVP klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers uit
de raden.
De stuurgroep Voorne Putten heeft de griffiers gevraagd ter zake een voorstel te doen.
Na consultatie van de vijf raadspresidia hebben de griffiers een voorstel gepresenteerd.
Dit voorstel is eind maart 2012 ter kennis gebracht van de raadsleden van de vijf raden.
In het daarop volgende overleg met een delegatie namens de stuurgroep is het voorstel
getransformeerd in de navolgende notitie. Aan het slot van deze notitie zal het voorstel
worden gedaan deze notitie te hanteren als leidraad voor de betrokkenheid van de raden
bij het samenwerkingsproces op Voorne Putten.
II. Betrokkenheid raden bij het intergemeentelijk samenwerkingsproces.
Voor de betrokkenheid van de raden bij het intergemeentelijk samenwerkingsproces is de
klankbordgroep een instrument. Teneinde de klankbordg roep te kunnen voeden is het
van belang dat de raden kennis dragen van wat zich in het samenwerkingsproces
afspeelt. Inhoudelijk zijn met name de portefeuillehoudersoverleggen van belang voor de
raden. Meer nog dan de stuurgroep, die vooral aan de proceskant opereert.

Om de raden te voorzien van kennis praten de portefeuillehouders aan de hand van korte
verslagnotities (in de vorm van bv projectoverzichten die kwartaaisgewijs worden
geactualiseerd) hun raden, al dan niet door tussenkomst van een raadscommissie, bij
over de voortgang en ontwikkelingen die aan de orde zijn in hun portefeuillehouders
overleggen en in de stuurgroep.
De raden kunnen de portefeuillehouders en de stuurgroep op basis van deze informatie
wensen, zienswijzen, suggesties meegeven, rechtstreeks of door tussenkomst van de
klan kbordg roep.

III.
Instelling klankbordgroep.
Er wordt een klankbordgroep ingesteld.
Ifl.a Samenstelling, voorzitterschap, ondersteuning.
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klankbordgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers uit iedere raad.
voorzitter wordt gekozen door de leden van de klankbordgroep en uit het midden van
klankbordgroep.
ondersteuning geschiedt door de griffie uit Hellevoetsluis.

III.b. Wat doet de klankbordgroep.
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De klankbordgroep is toegankelijk voor de portefeuillehouders en de stuurgroep om te
klankborden over inhoudelijke en procedurele zaken.
De klankbordgroep doet suggesties in de richting van de portefeuillhouders en de
stuurgroep over te volgen procedures en aanhangig te maken onderwerpen. Ze vertolkt
hierbij de in de raden levende gevoelens.
De klankbordg roep stelt het vergaderschema vast van de bijeenkomsten van de
gezamenlijke raden op Voorne Putten.

De klankbordgroep is verantwoordelijk voor de organisatie (agenda, locatie, uitnodiging)
van de gezamenlijke radenbijeenkomsten.
III.c. Wat heeft de klankbordgroep nodig.

De klankbordgroep regelt zelf haar vergaderingen. Van belang voor het functioneren van
de klankbordgroep is het dragen van kennis van wat zich afspeelt in het samenwerkings
proces.
Om te voorzien in kennis ontvangt de klankbordgroep voorafgaande aan de stuurgroepvergaderingen de agenda en onderliggende stukken van de stuurgroepvergadering en
deelt de klankbordgroep in de terugkoppeling van de portefeuillehouders naar hun raden
of raadscommissies.
De klankbordgroep wordt vanuit de raden c.q. de raadscommissies gevoed met signalen
en suggesties over te volgen procedures en aanhangig te maken onderwerpen in de
bijeenkomsten van de gezamenlijke raden.
IV. Slot
Deze notitie kan worden aangehaald als de notitie “betrokkenheid raden bij het
samenwerkingsproces Voorne Putten”. Doel is deze notitie te hanteren als leidraad voor
de betrokkenheid van de gemeenteraden bij het samenwerkingsproces Voorne Putten.

15 juli 2012/griffie/H.Landheer

