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nummer : 52
onderwerp : Initiatiefvoorstel tot het op transparante wijze beschikbaar maken van de 

besluitvorming van de raad

Aan de raad, 

Inleiding
De raad neemt, in de vier jaar dat hij in functie is, tal van besluiten. Al deze besluiten hebben een 
zekere impact op de bevolking van Heemskerk, en het is dan ook van belang dat het, ook voor niet-
raadsleden, inzichtelijk is hoe de besluitvorming precies is verlopen. In theorie is het op dit moment al 
mogelijk om de besluitvorming tijdens raadsvergaderingen terug te halen uit de notulen, zoals 
gepubliceerd op de website van de gemeente; daar is immers uitvoerig terug te vinden wat er in de 
raad besproken en besloten is. 

De grote hoeveelheid informatie maakt het er echter, zeker voor derden, niet overzichtelijker op, en 
bovendien blinkt een verwijzing naar de verslagen van eerdere vergaderingen niet uit in transparantie. 
Burgers moeten daardoor bovenmatig veel moeite doen, om informatie terug te vinden die gewoon 
publiekelijk beschikbaar is. Met dit voorstel willen we daar verandering in brengen, met als 
uiteindelijke doel de burgers beter te informeren over, en te betrekken bij, de lokale politiek. 

Toelichting
In onze buurgemeente Castricum is de afgelopen raadsperiode, bij wijze van pilot, de website  
GemeenteraadCastricum.nl opgezet. Reeds tijdens de verkiezingscampagne is er door partijen 
veelvuldig gebruik van gemaakt. Het blijkt een goed instrument om ook de burger die op afstand van 
de politiek staat op een heldere wijze te laten zien wie op welk moment welke beslissingen hebben 
genomen. Dit bevordert de transparantie en open communicatie vanuit de raad.

De website, zoals gebruikt in Castricum, is onderdeel van OnzeGemeenteraad.nl, een onafhankelijk 
initiatief om raadsbesluiten inzichtelijk, transparant en doorzoekbaar te maken op basis van openbare 
informatie. De eerste website, met alle besluiten van de gemeenteraad van Castricum, oogstte na 
lancering meteen veel lof. Niet alleen in de lokale media, maar ook onder meer van Binnenlands 
Bestuur, VNG Magazine en minister Plasterk.

Het inrichten van een dergelijke webpagina voor onze raad, alsmede het beheer daarvan, kan als 
‘pakket’ worden uitbesteed bij de initiatiefnemers. Het volstaat dat de griffier aangeeft dat reguliere 
verslaglegging van de raadsvergadering gereed is, en op basis daarvan zal het overzicht op de 
bewuste pagina worden bijgewerkt. 

Risico's
Aan de reeds bestaande, reguliere verslaglegging verandert niets, de verslagen van vergaderingen 
blijven op de gebruikelijke wijze verschijnen. De met dit initiatiefvoorstel beoogde nieuwe wijze van 
publicatie komt dus niet in plaats van, maar eerder náást de huidige verslaglegging te bestaan. 
Bovendien zal alleen gebruik gemaakt worden van openbaar beschikbare informatie.
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Financiën
Uit  vooronderzoek blijkt dat de kosten voor het afnemen van de diensten van OnzeGemeenteraad.nl 
om op transparantere wijze de besluitvorming in de gemeenteraad te publiceren, voor de totale 
raadsperiode van vier jaar maximaal € 6.500 bedragen. Dit is onderverdeeld in een éénmalig bedrag 
voor het inrichten van de website, en zeer bescheiden maandelijkse kosten (€ 100 per maand) voor 
het onderhoud. Dit kan geheel worden gefinancierd uit de ‘overige algemene kosten’ onder 
‘raadsondersteuning en rekenkamer’. Deze post behoort tot het ‘eigen budget’ van onze raad, en biedt 
ruimschoots dekking voor het financieren van dit initiatiefvoorstel. 

Opgemerkt moet worden dat het natuurlijk mogelijk is om de bedoelde transparantie op andere 
manieren te bereiken, bijvoorbeeld door het in eigen huis ontwikkelen van een dergelijke tool. In 
tegenstelling tot de lage kosten die OnzeGemeenteraad.nl met zich meebrengt, moet er dan rekening 
worden gehouden met een hogere investering.

Conclusie c.q. voorgesteld besluit
We stellen de raad voor om in te stemmen met het initiatiefvoorstel om de besluitvorming in de 
gemeenteraad van Heemskerk voor alle betrokken transparanter en inzichtelijker te maken, en 
daartoe gebruik te maken van de diensten van OnzeGemeenteraad.nl. Dit besluit is geldig voor deze 
gehele raadsperiode, en dient met terugwerkende kracht te worden uitgevoerd, zodat alle besluiten 
van de huidige gemeenteraad inzichtelijk zijn. Aan het einde van deze raadsperiode zal een evaluatie 
plaatsvinden over de vraag of, en op welke wijze, deze wijze van publicatie zal worden voortgezet.

Verdere procedure besluitvorming
Indien dit voorstel is aangenomen kan de griffier op korte termijn contacten leggen met 
OnzeGemeenteraad.nl en concrete werkafspraken maken. Daarmee moet het mogelijk zijn om één en 
ander reeds vóór de raadsvergadering van november 2014 gerealiseerd te hebben. 

Heemskerk, 18 september 2014 

Alex den Haan (Liberaal Heemskerk)
Robbert Nijboer (D66)
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De raad van de gemeente Heemskerk;

gelezen het initiatiefvoorstel van de leden B.A. den Haan en R.C. Nijboer d.d. 18 september 2014, 
nummer 52;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met het initiatiefvoorstel om de besluitvorming in de raad van Heemskerk voor alle 
betrokken transparanter en inzichtelijker te maken;

2. daartoe gebruik te maken van de diensten van OnzeGemeenteraad.nl;
3. dit besluit met terugwerkende kracht te doen gelden voor deze gehele raadsperiode, zodat alle 

besluiten van de raad in zijn huidige samenstelling inzichtelijk zijn;
4. aan het einde van deze raadsperiode te evalueren of, en zo ja op welke wijze deze wijze van 

publicatie zal worden voortgezet.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
25 september 2014

de raad voornoemd,
de griffier,  de voorzitter,


