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Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 29 maart 2010 
 
Onderwerp:                      Benoeming leden raadswerkgroep Kaderbrief/ Planning & Control    
 
Portefeuillehouder:            NVT 
Behandelend ambtenaar: Dhr. J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:            0592-266606  
E-mail adres:                    j.l.de.jong@tynaarlo.nl  
Gevraagd besluit:      De leden in de raadswerkgroep benoemen 
Bijlagen:                           geen 
 

TOELICHTING 
 
Inleiding  
 
 
In de raadsvergadering van december 2008 is de brief van de Rekenkamercommissie Tynaarlo 
behandeld. Aan de hand van de gevoerde discussie heeft uw raad ingestemd met de conclusies en 
aanbevelingen. Deze aanbevelingen kwamen kort gezegd neer op het volgende: 

• Beperk het aantal onderwerpen waar de raad in kaderstellende zin mee aan de slag wil. Het 
verdient aanbeveling die onderwerpen te kiezen uit de strategische raadsagenda en/of het 
collegeprogramma en voorzie deze van een beleidsinhoudelijke toelichting en beoogde 
maatschappelijke effecten 

• Hou elkaars rollen in het bestuurlijke proces scherp. Het college heeft een 
beleidsvoorbereidende rol en de raad heeft een agenderende rol. 

• Maak de kaderbrief meer beleidsinhoudelijk en houd het bestaande planning- en controle-
instrumentarium tegen het licht. 

• Formuleer een S(pecifieke) M(eetbare) A(cceptabele) R(ealistische) kaderbrief en meer 
inhoudelijk gericht en ga als gemeenteraad actief met de invulling aan de slag. 

 
Dit heeft in het voorjaar 2009 geleid tot het instellen van een brede raadswerkgroep waarin alle fracties 
toegezegd hebben hierin zitting te nemen. Deze werkgroep is in april vorig gestart met de 
werkzaamheden. Haar opdracht is gelegitimeerd door de raad in zijn vergadering van 12 mei 2009.  
Voor de nieuwe raadsperiode is een nieuwe bemensing van de werkgroep nodig. Vanuit de fracties zijn 
de volgende namen aan de griffier doorgegeven: 
De heren J. Hoogenboom, R. Prins, W.K.N. v.d. Meij, G. J. Wensink, R.A. Kraaijenbrink, P. van Es,  
J. J. van Heukelum en A.M. Meerman.  
De werkgroep wordt aangevuld met de heer J. Homans, concern controller en de portefeuillehouder 
financiën namens het college.  
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Gevraagd besluit 

 
De leden in de raadswerkgroep benoemen 
 
 
Het Presidium van de raad van Tynaarlo, 
 
 
F. A. van Zuilen,                                        voorzitter 
 
 
J.L. de Jong,                                            griffier 
 
 
 


