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Lijst met onderwerpen waarop de standaard BOB procedure niet van
toepassing is.
Afschrift

Opmerkingen

Ter bespreking
De afspraken uit het toetsingskader betreffende de standaard BOB procedure (beeldvorming –
oordeelsvorming – besluitvorming).
Voorgesteld besluit:
a) Akkoord te gaan met het vormen van een lijst met onderwerpen waarbij de norm 1.3 (Altijd
beeldvorming, tenzij…) uit het toetsingskader niet van toepassing is.
Toetsingskader
Het toetsingskader die door de Procedurecommissie gebruikt wordt om besluiten aan te toetsen stelt:
Norm 1.3 Uitgangspunt: we volgen altijd de BOB en de stukkenstroom, dan wel de afgeleide daarvan
(BOBOB)
• wil college of Procedurecommissie afwijken van de BOB : gedeputeerde wordt uitgenodigd
• wil college afwijken van de stukkenstroom (= nazenden) /spoedagendering : gedeputeerde
wordt uitgenodigd
• wil college afwijken van de bestaande commissies: dan wordt een (tijdelijke) aparte artikel
80 commissie ingesteld (geen informeel woordvoerdersoverleg)
• afwijken van de hoofdregel wordt uitgelegd met een memo aan de PC
• Zonodig consulteert de PC de commissie(s) over de voorgestelde behandelwijze om te
bezien of deze tegemoetkomt aan de wensen van de commissie
• Zijn voor de beeld/oordeelsvorming de juiste (externe) deskundigen uitgenodigd/
informatie aangedragen om alle relevante aspecten van het onderwerp te doorgronden?
Het blijkt wenselijk voor enkele onderwerpen op voorhand de uitzondering vast te leggen. Denk aan
zienswijzen op P & C stukken van gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor hebben we tot op heden
geen beeldvormende ronde geagendeerd. Ook is het met gemeenschappelijke regelingen niet altijd
mogelijk om binnen onze geldende termijnen drie bespreekrondes te agenderen.
Daarom is het voorstel om een lijst te maken met onderwerpen waarbij de bovenstaande norm niet
van toepassing is, en op deze lijst in ieder geval zienswijzen op P&C stukken van gemeenschappelijke
regelingen op te nemen indien en voor zover het kleine begrotingswijzigingen betreft, waarvoor een
beeldvormende ronde weinig meerwaarde heeft en/of de planning dit op voorhand lastig maakt en
indien het statenvoorstel de wijziging voldoende toelicht.

