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Op 13 juli 2015 heeft u raadsvragen (BS1500042) ingediend over de verder procedure met betrekking tot 

het actief openbaar maken van ingekomen stukken gericht aan de Raad. 

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. 

 

Vraag 1 

Gaat de nieuwe werkwijze pas feitelijk van start wanneer de nieuwe werkinstructies voor het ambtelijk 

apparaat, het benodigde formatieplaatje en de eventuele financiële dekking voor een formatie 

uitbreiding compleet gereed zijn? 

 

Antwoord: 

Wij zullen eerst een nieuwe werkproces beschrijving moeten maken, waarin onder meer de nieuwe 

stappen en taken uitgewerkt en uitgelijnd worden.  

Het amendement vereist een aangepaste en uitgebreidere werkwijze waarin werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden moeten worden opgenomen die nog niet in het werkproces voorkwamen. Het 

gaat dan om onder andere het screenen van de poststukken voor de raad en het uitselecteren van de 

documenten die persoonsgegevens bevatten, het onderhouden van contacten met afzenders of andere 

externe betrokkenen, het bewerken van de uitgeselecteerde poststukken en daarop aanvullende 

handelingen verrichten voor publicatie op RIS, IBabs en het internet. Ook het voeren van communicatie 

tussen ambtelijk apparaat en griffie over de hoedanigheid van stukken met persoonsgegevens en het 

uitvoeren van aangepaste volgtijdelijke werkafspraken vereisen aandacht.  

Pas daarna kunnen we kijken naar de consequenties van het nieuwe werkproces voor de formatie. Indien 

dit een substantiële formatie-uitbreiding zou zijn dan zal dit eerst voorzien moeten worden van een 

dekking alvorens de nieuwe werkwijze ingevoerd kan worden. 

Wij sluiten overigens niet uit dat er ook aanpassingen in de digitale systemen moeten worden gedaan om 

het nieuwe werkproces robuust en beheersbaar te maken en zo veel als mogelijk digitaal te kunnen 

blijven werken. Onduidelijk is nog of hier ook kosten aan verbonden zullen zijn. 
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Vraag 2 

Op welke concrete datum zal dit het geval zijn? Hoeveel tijd is er voor de voorbereiding nodig om het 

gehele apparaat te instrueren? 

 

Antwoord: 

Wij zullen de zomerperiode gebruiken voor het ontwerpen en uitlijnen van het nieuwe proces. Hiertoe 

zullen ambtelijke organisatie en griffie samen aan het werk gaan om een werkbaar proces te ontwerpen. 

Dit proces richt zich op het door de raad gewenste resultaat in het omgaan met ingekomen stukken, 

maar uiteraard ook voor het omgaan met (soms diezelfde) stukken met persoonsgegevens die vanuit het 

college op een later tijdstip via raadsvoorstellen naar de raad gaan, zoals zienswijzen en documenten uit 

bezwaar- en beroepsprocedures bij de Raad van State.  

Naar verwachting zal de nieuwe werkwijze in oktober kunnen gaan starten. 

 

Vraag 3 

Klopt de waarneming van de PvdA fractie dat de ambtelijke organisatie en niet de griffie 

verantwoordelijk zal zijn voor de feitelijke uitvoering van amendement A2015/7? 

 

Antwoord: 

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij zowel de griffie als de ambtelijke organisatie 

betrokken zijn bij de feitelijke uitvoering van het gehele werkproces. 

 

Vraag 4 

Mocht er sprake zijn van een noodzakelijke uitbreiding van het ambtelijk apparaat om amendement 

A2015/7 uit te voeren, ontvangt de raad dan van het college een raadsvoorstel waarin een voorstel tot 

dekking? 

 

Antwoord: 

Indien er sprake is van een noodzakelijke uitbreiding van het ambtelijk apparaat dan zullen wij aan de 

raad een voorstel voorleggen waarin ook de dekking aan de orde komt. 

 

Vraag 5 

Deelt het college de mening van de PvdA fractie dat, na alle bezuinigingen en het terugbrengen van de 

ambtelijke formatie, de rek nu echt uit het apparaat is en dat redelijkerwijs te verwachten is dat de 

uitvoering van amendement A2015/7 tot een formatie uitbreiding zal gaan leiden? 

 

Antwoord: 

Na alle bezuinigingen en het terugbrengen van de ambtelijke formatie is de rek uit de ambtelijke 

organisatie. Amendement A2015-7 brengt een uitbreiding van werkzaamheden, dan wel een toename 

van de complexiteit van het werkproces, met zich mee. 
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Vraag 6 

Welke concrete knelpunten telt het gemeentelijke apparaat momenteel nog meer. Graag een overzicht! 

 

Antwoord: 

Momenteel zijn er geen echte knelpunten, maar de gemeentelijke organisatie staat na de doorgevoerde 

bezuinigingen wel onder druk.  

 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 
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