Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 8
Voorstel tot beeindigen van opstellen van
notulen van raadsvergaderingen en met ingang
van 1 januari 2019 papierarm gaan vergaderen.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voorgesteld wordt om met ingang van 1 januari 2019 geen notulen van de raadsvergadering meer te
maken. Daarnaast wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2019 papierarm te gaan
vergaderen.

Inleiding
In ons overleg van 28 augustus jl. hebben wij afgesproken om u voor te stellen om met ingang van 1
januari 2019 geen notulen van de raadsvergadering meer te maken.
Voorts is afgesproken om u voor te stellen om met ingang van 1 januari 2019 papierarm te gaan
vergaderen.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De Verordening werkzaamheden van de gemeenteraad van Aalten en de Gemeentewet.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
a.
Papierarm vergaderen.
In het verleden is regelmatig gesproken over de mogelijkheden om als gemeenteraad papierarm te
gaan vergaderen.
Om papierarm te kunnen vergaderen hebben de raadsleden en fractievertegenwoordigers van de
gemeente een Ipad in bruikleen gekregen. Middels de app Raaddigitaal worden alle agenda’s van
bijvoorbeeld de raadsvergaderingen, rondetafelgesprekken en agendacommissie digitaal
weergegeven en kunnen alle documenten behorende bij de agenda’s digitaal worden geraadpleegd.
Voorts is indertijd afgesproken dat aan de raadsleden en fractievertegenwoordigers naast de Ipad,
nog enige tijd de papieren versie van de agenda’s van rondetafelgesprekken en de
raadsvergaderingen e.d. ontvangen, om te kunnen wennen aan de Ipad.
Een andere voorwaarde om papierarm te kunnen vergaderen was dat in de raadzaal en de RTGruimte voldoende wifi-capaciteit aanwezig moet zijn. Bij de realisatie van het nieuwe bestuurscentrum
is hier rekening mee gehouden.
Nu aan alle eisen is voldaan om papierarm te kunnen vergaderen is onze vergadering van 28
augustus jl. besloten om u voor te stellen om de gemaakte afspraak - om papierarm te gaan
vergaderen - definitief te formaliseren. Vandaar dat thans wordt voorgesteld om met ingang van 1
januari 2019 papierarm te gaan vergaderen. Daarmee vervallen met ingang van deze datum de
papierenversies van de agenda’s met bijlagen van de raadsvergaderingen, rondetafelgesprekken,
vergaderingen van de agendacommissie en alle andere gremia’s. De raadsleden en
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fractievertegenwoordigers ontvangen jaarlijks nog wel een papierenversie van de Begroting,
Najaarsnota, Voorjaarsnota, de Jaarstukken en van grote beleidsnota’s.
b.
Notulen raadsvergadering.
Momenteel wordt van elke raadsvergadering notulen en een besluitlijst gemaakt. Het opstellen van
de notulen en de besluitenlijst van de raadsvergadering is geregeld in artikel 7.21 van de
Verordening op de werkzaamheden van de gemeenteraad Aalten en artikel 23 van de Gemeentewet.
Artikel 7.21. Verslag en besluitenlijst
1. De griffier draagt zorg voor een zakelijk verslag en de besluitenlijst van de vergadering.
2. Het conceptverslag van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, aan de leden van de raad
toegezonden gelijktijdig met de schriftelijke oproep.
3. De leden, de raadsvoorzitter, de wethouders en de griffier hebben het recht, een voorstel tot verandering
aan de raad te doen, indien het conceptverslag onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen
gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering kan plaatsvinden tot het moment dat het verslag wordt
vastgesteld.
4. Het verslag bevat tenminste:
a.
de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders en de ter vergadering aanwezige leden,
alsmede van de leden die afwezig waren en overige personen die het woord gevoerd hebben;
b.
een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
c.
een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de aanwezigen
die het woord voerden;
d.
een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van de
namen van de leden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de leden die
zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming hebben onthouden of zich bij het uitbrengen
van hun stem hebben vergist;
e.
de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties,
amendementen en subamendementen;
f.
bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op
grond van het bepaalde in artikel 7.14 door de raad is toegestaan deel te nemen aan de
beraadslagingen.
5. Het verslag wordt in de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld, waarna dit door de voorzitter en de
griffier wordt ondertekend.
6. Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo
spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.
Artikel 23, lid 5 Gemeentewet.
De raad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar.

De besluitenlijsten worden gepubliceerd op de website van de gemeente Aalten. Een voorbeeld van
een besluitenlijst is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.
Bij de realisatie van het nieuwe bestuurscentrum is ook een lang gekoesterde wens van de
gemeenteraad in vervulling gedaan. In de nieuwe raadzaal is een camerasysteem aangelegd. Door
middel van video-webcasting is het mogelijk om van de raadsvergaderingen een beeldverslag te
maken en live - via internet - uit te zenden. Tijdens de uitzending is zichtbaar wie de sprekers zijn,
maar ook welk agendapunt aan de orde is. Een ander bijkomend voordeel is dat na afloop van de
raadsvergadering het videobeeld direct voor een ieder beschikbaar is en de vergadering op
eenvoudige wijze teruggekeken kan worden.
Door gebruik te maken van het beeldverslag hoeven er eigenlijk geen notulen van de
raadsvergaderingen meer te worden gemaakt. De beeldverslagen zijn te allen tijde te raadplegen op
de website van de gemeente Aalten en middels de vergaderapp Raaddigitaal. De digitale notulen zijn
doorzoekbaar op agendapunt en spreker. Door gebruik te maken van de digitale notulen kan er geen
discussie meer ontstaan over hetgeen gezegd is in de raadsvergadering.
Nu gebruik kan worden gemaakt van de videobeelden is in onze vergadering van 28 augustus jl.
eveneens afgesproken om u voor te stellen om met ingang van 1 januari 2019 geen notulen van de
raadsvergaderingen meer te maken.
Dit betekent tevens dat artikel 7.21 van de Verordening op de werkzaamheden van de gemeenteraad
van Aalten moet worden aangepast. Voorgesteld wordt dit artikel als volgt te wijzigen:
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Artikel 7.21. Besluitenlijst
1.
De griffier draagt zorg voor de besluitenlijst van de vergadering.
2.
De besluitenlijst bevat tenminste:
a.
de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders en de ter vergadering
aanwezige leden, alsmede van de leden die afwezig waren;
b.
een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
c.
een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding van de namen
van de leden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de leden
die zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming hebben onthouden;
d.
voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de
besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt door publicatie op de
gemeentelijke website.

Alternatieve beleidskeuzes
De notulen van de raadsvergadering handhaven en niet papierarm te vergaderen.

Financiële consequenties
--

Participatie en Communicatie
--

Vervolgstappen inclusief tijdpad
--

Bijlagen
-

Besluitenlijst van 18 september 2018.

Aalten, 28 augustus 2018

De fractievoorzitters,
namens deze

M.A.J.B. Fiering
de griffier
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De raad van de gemeente Aalten
gelet op het voorstel van de fractievoorzitters d.d. 28 augustus 2018;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Verordening op de werkzaamheden van de
gemeenteraad Aalten

BESLUIT

I.

met ingang van 1 januari 2019 geen notulen van de raadsvergaderingen meer te maken;

II.

artikel 7.21 van de Verordening op de werkzaamheden van de gemeenteraad van Aalten als
volgt te wijzigen:
Artikel 7.21. Besluitenlijst
1. 1.
De griffier draagt zorg voor de besluitenlijst van de vergadering.
2.
De besluitenlijst bevat tenminste:
a.
de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders en de ter vergadering
aanwezige leden, alsmede van de leden die afwezig waren;
a. b.
een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
c.
een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding van de
namen van de leden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de
namen van de leden die zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming
hebben onthouden.
d.
voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet
verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering
openbaar gemaakt door publicatie op de gemeentelijke website.
3.
Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2019.

III.

met ingang van 1 januari 2019 papierarm te gaan vergaderen.

AALTEN, 16 oktober 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

