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Memo behandeling ingekomen stukken 

In deze memo wordt nader ingegaan op de mogelijkheden omtrent de behandeling van ingekomen stukken. 

Drie specifieke aandachtspunten hierbij zijn: 1. De categorieën die voor ingekomen stukken worden gehanteerd. 

2. De weg die de stukken afleggen van griffier tot raad. 3. Openbaarheid van stukken in het licht van de nieuwe 

privacywetgeving. 

 

Categorieën voor ingekomen stukken  a 

In Leusden worden momenteel vier categorieën 

gehanteerd voor ingekomen stukken: 

A. Informatie van het college ter kennisname 

B. Overige informatie ter kennisname 

C. Afhandeling door het college 

D. Stukken ter agendering voor informatieronde 

Deze categorieën wisselen per gemeente. Ook is het in 

sommige gemeenten mogelijk om af te wijken van vaste 

categorieën. De griffie maakt daar gebruik van 

terugkerende termen, zoals ‘ter kennisname’, maar kan 

ook een specifiek advies geven, zoals ‘betrekken bij 

informatieronde Omgevingswet’.  Hierdoor is het 

mogelijk om meer maatwerk te bieden per ingekomen 

stuk en worden stukken niet ten overvloede in de 

categorie ‘ter kennisname’ geplaatst.  

Een woordelijk advies is voor inwoners bovendien 

transparanter dan verwijzingen naar categorieën. Deze 

zijn vaak niet bekend bij inwoners. Ook wanneer met vaste categorieën wordt gewerkt, verdient het daarom 

aanbeveling om bijvoorbeeld te spreken van de categorie ‘ter kennisname’ en niet te werken met een 

nummering. Dit voorkomt ook dat raadsleden verzanden in een technische discussie zoals in dit voorbeeld. 

Welke keuze voor de hand ligt omtrent de categorieën hangt vooral af van het doel waarmee de categorieën 

worden gehanteerd.  

- Bestaat de behoefte aan structuur in de behandeladviezen van ingekomen stukken? 

 Vaste categorieën. Bijvoorbeeld in Veldhoven. 

- Bestaat de behoefte aan specifiek advies over de behandeling van ingekomen stukken? 

- Bestaat de behoefte om de ingekomen stukken meer te verbinden aan actuele dossiers? 

- Bestaat de behoefte aan transparantie richting inwoners? 

 Maatwerk. Bijvoorbeeld in Delft.  

Ingekomen stukken in Veldhoven 

In Veldhoven werkt de griffie met drie categorieën: 
1. Voor kennisgeving aan te nemen; De stukken zijn ter 
informatie. 
2. Ter afdoening in handen van burgemeester en 
wethouders gesteld; Afdoening van de stukken zal 
(schriftelijk) plaatsvinden door het college van 
burgemeester en wethouders. 
3. Om advies in handen van burgemeester en 
wethouders gesteld; Afdoening van de stukken 
(onderwerpen) vindt plaats door de raad een 
raadsvoorstel en -besluit voor te leggen door het 
college van B&W 

De werkwijze in Veldhoven is een goed voorbeeld van 
het hanteren van vaste categorieën. Op de website en 
bij elke lijst wordt opnieuw bovenstaande uitleg 
geplaatst. Hierdoor blijven de categorieën transparant. 
Voor Leusden kan het interessant zijn om een vierde 
categorie toe te voegen: Ter agendering voor de 
informatieronde.  

Ingekomen stukken in Delft 

In Delft werkt de griffie niet met vaste categorieën. Per ingekomen stuk maakt de griffie een inschatting hoe het stuk 
het beste aansluit op de geplande besluitvorming in de raad. Nog steeds kennen zij bijvoorbeeld de categorie ‘Voor 
kennisgeving aannemen’. Daarnaast kan een ingekomen stuk aansluiten op een geagendeerd onderwerp. Dan is het 
behandeladvies om het stuk te betrekken bij het betreffende agendapunt. Als een stuk zich niet leent voor bestaande 
categorieën, kan de griffie binnen de behandelmogelijkheden een afwijkend advies geven. De werkwijze in Delft is een 
goed voorbeeld van maatwerk. Voor Leusden kan het interessant zijn om het behandeladvies in toegankelijker 
Nederlands op te stellen. Bijvoorbeeld ‘Ter informatie’ in plaats van ‘Voor kennisgeving aannemen’. 

https://www.linkedin.com/pulse/voorzitter-wij-willen-de-categorie-van-brief-nummer-24-trudy-veninga
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/documenten/Ingekomen-stukken
https://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3862/?onlycollection=Commissie%20Sociaal%20Domein%20en%20Wonen&period=specific&pubdatum_van=26-08-2019&pubdatum_tot=20-09-2019&sortering=meest_recent
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De weg van ingekomen stukken van griffier tot raad 

Keuzes in het kort: Ingekomen stukken kunnen rechtstreeks in de raad worden behandeld of kunnen ter 

discussie worden gesteld in een voorportaal, waarna besluitvorming over het behandeladvies plaatsvindt in de 

raad. Indien voor een voorportaal wordt gekozen, kan het Presidium hiervoor worden ingesteld of kan een 

nieuwe commissie in het leven worden geroepen. De communicatie tussen het voorportaal en de raadsleden 

kan ten slotte rechtstreeks of via de fracties plaatsvinden. 

1. Ingekomen stukken kunnen rechtstreeks worden besproken in de gemeenteraad. De griffie publiceert 

voorafgaand aan de vergadering de ingekomen stukken, voorzien van een behandeladvies. De raadsleden 

bestuderen voorafgaand aan de raadsvergadering de stukken en besluiten of zij het eens zijn met het advies 

van de griffie. Bij het agendapunt ‘Ingekomen Stukken’ kunnen raadsleden vervolgens eventuele 

bedenkingen delen. Indien een raadslid bedenkingen uit, kan hierover gesproken worden en kan bij een 

meerderheid van raadsleden worden besloten een stuk op een andere manier te behandelen.  

Voordeel: De stukken worden niet dubbel behandeld en nemen daarom minder tijd in beslag. 

Nadeel: De drempel om bedenkingen over het behandeladvies van een stuk te uiten ligt hoog. 
 

2. Het is mogelijk om de ingekomen stukken eerst in een ander orgaan te behandelen, voor dat over de 

ingekomen stukken besloten wordt in de gemeenteraad. Dit kan op twee manieren: 
 

a. De ingekomen stukken worden eerst behandeld in het Presidium. Hier hebben leden van het presidium 

de ruimte om eventuele bedenkingen over het behandeladvies te bespreken. Bij een meerderheid van 

stemmen kan in het presidium besloten worden een stuk op een andere manier te behandelen. Over de 

(aangepaste) lijst wordt vervolgens formeel besloten door de raad. Een voorbeeld hiervan is de 

Agendacommissie in Woerden (p. 13). 

Voordeel: Het Presidium is een al bestaand orgaan en kan waarborgen dat de behandeladviezen van 

ingekomen stukken op laagdrempelige wijze ter discussie staan. 
 

i. Raadsleden die niet aan het Presidium deelnemen kunnen via hun fractie eventuele bedenkingen 

uiten over het behandeladvies. 

Voordeel: Bedenkingen kunnen mondeling worden geuit. Dit draagt bij aan de laagdrempeligheid.  
 

ii. Raadsleden kunnen voorafgaand aan het Presidium een gemotiveerd agendaverzoek indienen om 

een ingekomen stuk op een andere manier te behandelen. 

Voordeel: Er bestaat veel ruimte voor individuele raadsleden om een ingekomen stuk ter discussie te 

stellen. Een schriftelijk verzoek kan bovendien gemakkelijk onder raadsleden worden verspreid. 
 

b. De ingekomen stukken kunnen tenslotte worden besproken in een commissie die specifiek hiervoor in 

het leven wordt geroepen. De gemeenteraad kan zelf bepalen wie deelneemt aan deze commissie en 

wanneer deze commissie samenkomt. Een raadslid kan een verzoek tot andere behandeling direct tot 

de commissie richten. De commissie zal het verzoek bespreken en willigt het bij meerderheid van 

stemmen in. Over de (aangepaste) lijst wordt vervolgens formeel besloten door de raad.  

Een dergelijke commissie bestaat bijvoorbeeld in Zutphen, genaamd het Technisch Blok. In de 

vergaderingen van het Technisch Blok zijn diverse vaste agendapunten opgenomen, zoals de actieve 

informatieplicht van het college, de lijst ingekomen stukken, de toezegginglijsten, de behandeling van 

vermoedelijke hamerstukken en het vaststellen van verslagen. In de vergaderingen kunnen burgers en 

instellingen ook spreekrecht uitoefenen over onderwerpen die niet op de agenda staan. 

Voordeel: De commissie kan gericht worden vormgegeven voor de taak die zij op zich neemt. 

Nadeel: Een nieuw orgaan moet in het leven geroepen worden. Dit kan ten koste gaan van de 

transparantie van de regelingen van de gemeenteraad. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/publieke-documenten/2018/dropbox-griffie/handleiding-raad-op-donderdag-3.pdf
https://raad.zutphen.nl/gemeenteraad/overlegorgaan/technisch-blok
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Openbaarheid van stukken in het licht van de nieuwe privacywetgeving 

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald dat persoonsgegevens niet zomaar gepubliceerd 

mogen worden. Wanneer een inwoner een brief stuurt naar de gemeenteraad, mag de griffie deze brief dus niet 

zomaar openbaar in GO plaatsen. Er bestaan verschillende manieren om de ingekomen stukken in lijn met de 

privacywetgeving te verwerken. 

1. Brieven die persoonsgegevens bevatten, worden niet openbaar gepubliceerd. 

Wanneer een brief binnenkomt bij de griffie, wordt bekeken of de brief persoonsgegevens bevat. Als in de 

brief persoonsgegevens staan, zet de griffie deze standaard achter een slot in GO zodat alleen raadsleden 

de brief kunnen inzien. 

Voordeel: De griffie wordt niet belast met extra administratief werk.  

Nadeel: Deze werkwijze gaat het meest ten koste van openbaarheid en transparantie richting inwoners. 

 

2. Brieven die zonder toestemming persoonsgegevens bevatten, worden niet openbaar gepubliceerd. 

Wanneer een brief binnenkomt bij de griffie, wordt bekeken of de brief persoonsgegevens bevat. Als in de 

brief persoonsgegevens staan, vraagt de griffie indien mogelijk de inzender om toestemming om de brief 

openbaar te publiceren. Alleen als de inzender geen toestemming geeft, wordt de brief achter een slot in 

GO geplaatst. 

Voordeel: Deze werkwijze gaat minder ten koste van transparantie richting inwoners. 

Nadeel: Stukken worden later vrijgegeven aan raadsleden, omdat de griffie een antwoord van de inzender 

moet afwachten. 

 

3. Persoonsgegevens worden ‘weggelakt’ uit brieven voor deze worden gepubliceerd. 

Wanneer een brief binnenkomt bij de griffie, wordt bekeken of de brief persoonsgegevens bevat. Als in de 

brief persoonsgegevens staan, lakt de griffie alle gegevens (digitaal) weg. Vervolgens publiceert de griffie 

de brief openbaar.  

Voordeel: De stukken kunnen onverminderd openbaar gepubliceerd worden. 

Nadeel: Het is mogelijk dat de brief zodanig vol staat met persoonsgegevens, dat het weglakken van deze 

gegevens de brief onleesbaar maakt. 

 

4. De griffie maakt een inschatting of de brief leesbaar blijft na het weglakken van persoonsgegevens. 

Wanneer een brief binnenkomt bij de griffie, wordt bekeken of de brief persoonsgegevens bevat. Als in de 

brief persoonsgegevens staan, maakt de griffie een inschatting van de leesbaarheid van het stuk na het 

weglakken van persoonsgegevens. Indien mogelijk lakt de griffie alle gegevens (digitaal) weg. Vervolgens 

publiceert de griffie de brief openbaar. Als de leesbaarheid in het gedrang komt, publiceert de griffie de 

brief achter een slot. 

Voordeel: De leesbaarheid van de brieven blijft gewaarborgd. 

 

5. Brieven worden openbaar gepubliceerd zonder persoonsgegevens én achter slot met persoonsgegevens. 

Wanneer een brief binnenkomt bij de griffie, wordt bekeken of de brief persoonsgegevens bevat. Als in de 

brief persoonsgegevens staan, lakt de griffie alle gegevens (digitaal) weg. Vervolgens publiceert de griffie 

de bewerkte brief openbaar en de onbewerkte brief achter een slot. 

Voordeel: Een hoge mate van transparantie blijft gehandhaafd, zonder de leesbaarheid van de brief voor 

raadsleden te beperken. 

Nadeel: Van alle opties levert deze de meeste werkdruk op voor de griffie. Is het wenselijk dat de griffie 

zoveel tijd aan ingezonden brieven besteedt? 


