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Bijeenkomst Werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

 
Wanneer? maandag 30 januari 2023 

Hoe laat? 19.30 uur 
Waar?  009 
 

Agenda 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

 
2. Vaststellen verslag bijeenkomst maandag 11 november 2022 (bijlage) 

 

3. Bespreking concept-richtlijnen voor Beeldvorming, Infobijeenkomst 
en Werkbezoek ter voorbereiding op de raadsconferentie (bijlage) 

 
4. Bespreking hoe wordt omgegaan met technische vragen (bijlage) 

Aan de hand van het bijgevoegde overzicht wordt toegelicht hoe wordt 

omgegaan met technische vragen. De blauw gemarkeerde tekst geeft aan 
wanneer de griffie vragen en antwoorden deelt met de vragensteller of met 

de hele raad.  
 
5. Bespreking hoe om te gaan met geheime stukken (bijlage) 

Aan de hand van de bijgevoegde notitie ‘Openbaar of geheim?’ wordt 
toegelicht hoe wordt omgegaan met geheime stukken. 

 
6. Besloten en vertrouwelijke raadsvergadering 

De hoofdregel is dat raadsvergaderingen openbaar zijn (artikel 23, 

Gemeentewet).  
 

Besloten raadsvergaderingen 
Een besloten raadsvergadering is een uitzondering op de hoofdregel. Een 
besloten raadsvergadering is een onderdeel van een openbare 

raadsvergadering. In een openbare raadsvergadering wordt gevraagd om in 
een besloten deel verder te vergaderen. Tijdens dit deel wordt beoordeeld of 

er behoefte is om geheimhouding op te leggen. 
 

Een besloten raadsvergadering kan alleen plaatsvinden als ten minste 1/5 van 
de aanwezige raadsleden daarom vraagt of de voorzitter het nodig oordeelt. 
 

Het doel van een besloten raadsvergadering is om één of meerdere 
onderwerpen in beslotenheid met een beperkt gezelschap (voorzitter, 

raadsleden en raadsgriffier) te bespreken. Andere personen kunnen ook 
aanwezig zijn, mits met toestemming van de gemeenteraad.  
 

Van het besloten deel van een openbare raadsvergaderingen wordt een 
besluitenlijst opgesteld. 

 
Vertrouwelijke raadsvergaderingen 
In uitzonderlijke gevallen kan het college de raad in een vertrouwelijke 

raadsvergadering, de raad informeren over een actueel onderwerp of 
ontwikkeling. 
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Geheimhouding is tijdens een vertrouwelijke raadsvergadering niet te 

garanderen. 
 

Van een vertrouwelijke raadsvergadering wordt geen besluitenlijst opgesteld. 
 

7. Raadsconferentie  

In het Bestuursakkoord is opgenomen dat de raad het model van de Gôolse 
democratie wil verbeteren door onder ander nog vaker onze inwoners te 

ontmoeten. 
 
Voorstel: afspraken maken over de voorbereiding van de raadsconferentie 

over het BOB-vergadermodel op dinsdag 11 april 2023 door de werkgroep in 
samenwerking met delegatie van de raad (Joep, Arno, Corné, Ad van B. en 

Antoon) en de griffie. 
 
8. Afspraken bijeenkomsten in Q1 en Q2 2023 

20 maart 
22 mei 

10 juli 
 

9. Overige punten 
Bespreking Verordening burgerinitiatief: maandag 20 maart 2023. 
 

10. Sluiting 


