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toelichting bij het voorstel 'adoptanten'

Aan het presidium,
In uw vergadering van 22 november 2018 heeft u gesproken over het voorstel om verbonden
partijen ‘te adopteren’. Tijdens de toen gevoerde discussie bleek er onduidelijkheid te zijn over wat
het adopteren precies inhield en wat de tijdsbelasting hiervan is. Met deze memo wordt dit nader
toegelicht.
Wat wordt verstaan onder adopteren?
Verbonden partijen voeren werkzaamheden uit namens veelal meerdere gemeentes. Veel van deze
organisaties organiseren enkele keren per jaar informatieavonden voor de raadsleden van de
deelnemende gemeentes om hen te informeren over nieuwe ontwikkelingen of kennis te maken.
Door verbonden partijen te adopteren is namens de gemeenteraad consequent minimaal één lid bij
dergelijke bijeenkomsten aanwezig.
Om wat voor soort bijeenkomsten gaat het?
Het betreft de informatiebijeenkomsten voor de raad die door de verbonden partijen worden
georganiseerd. Het betreft met nadruk niet het bijwonen van de vergaderingen van het Algemeen of
Dagelijks Bestuur.
Wat is de tijdsbelasting?
De informatiebijeenkomsten vinden meestal plaats op een doordeweekse avond. Hieronder wordt
een overzicht gegeven van uitnodigingen die de raad heeft ontvangen 2017:
Datum
21-2-2017
06-03-2017
07-03-2017
17-05-2017
17-05-2017
26-09-2017
12-12-2017

Verbonden Partij
WVS en ISD
OMWB
GGD en Veiligheidsregio
RWB
RWB
WVS
GGD

Onderwerp
Kaderbrief 2018
Kaderbrief 2018
Kaderbrief 2018
Thema avond logistiek
Doorontwikkeling RWB
Ombouwplan WVS
Kijkje in de toekomst

Wie adopteren?
Volgens de opzet wordt een verbonden partij door 2 leden van de raad geadopteerd. Het gaat niet
om 2 personen per fractie en het geldt voor zowel raadsleden als ook burgerraadsleden.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat de informatiebijeenkomsten voor alle raadsleden toegankelijk zijn
en dat de aanwezigheid bij een bijeenkomst zich niet hoeft te beperken tot de twee adoptanten.
Wat wordt verstaan onder terugkoppeling?
Onder terugkoppeling wordt verstaan een mededeling in een oordeelvormende vergadering waarin
een melding wordt gedaan over dat een bijeenkomst is bezocht.
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