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Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

Begin december 2018 heeft het college u geïnformeerd over de bijeenkomsten van de 

voorbereidingscommissie van 6 en 8 november 2018. Daarna is een bijeenkomst geweest op 11 

december 2018. In het presidium van 17 december 2018 is hierover mondeling teruggekoppeld en is 

afgesproken deze procesinformatie schriftelijk met u te delen in de aanloop naar consultatie van de 

gemeenteraden in januari 2019.  

 

Deze week is het definitieve advies van de voorbereidingscommissie gereed gekomen dat u hierbij als 

bijlage aantreft. Het leek ons juist om u het advies direct aan te bieden, zodat u hiervan kennis kunt 

nemen. Ook de aanbiedingsbrief aan de colleges is bijgevoegd.  

 

Voorbereidingscommissie d.d. 11 december 2018 

In de bijeenkomst van de voorbereidingscommissie lag de concept-eindnotitie van de commissie op 

tafel nadat hier langs de gemeenten een korte redactionele en inhoudelijke ronde was gemaakt. 

Ondanks dat er behoorlijk wat wijzigingen te bespreken waren, heeft de commissie deze week tot een 

afronding van het eindadvies kunnen komen.  

 

Afgesproken is om in januari 2019 een schriftelijke consultatieronde langs colleges en gemeenteraden 

toe te voegen in het proces en daarna de informatiebijeenkomsten voor colleges en gemeenteraden te 

houden. Aansluitend kan op basis van een eensluidend raadsvoorstel besluitvorming in de 

gemeenteraden plaatsvinden.  

 

Praktische informatie 

Voor de raadsronde van januari 2019 krijgt u vanuit het college een concept-reactie bij het rapport ter 

agendering aangeboden. Deze kan, samen met het eindadvies, geagendeerd worden tijdens de 

Ontmoeting van 17 januari en het Debat & Besluit van 24 januari 2019. De gevraagde reactiedatum is 

op verzoek van de heer Deetman vervroegd naar 25 januari 2019 en wijkt daarmee af van de datum 

van 30 januari 2019 die in de brief aan de colleges is vermeld. 

 

Omdat het eindadvies deze week is aangeboden aan de colleges, wordt de concept-reactie voorbereid 

in het college van 8 januari 2019. De verzending van de stukken aan de gemeenteraad kan daarna, op 

9 januari 2019.  

 

De eerder in de agenda aangekondigde bijeenkomst voor raadsleden op 5 februari 2019 wordt door 

deze consultatieronde uitgesteld. Een nieuwe datum wordt naar verwachting binnenkort gepland en 

gecommuniceerd. De griffiers zijn bij de voorbereiding hiervan betrokken.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dirk Heijkoop en Theo Boerman 


