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BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1. Onderwerp: 
Adviesrecht, 

2. Voor welke raadscyclus 
Januari 2022 

3. Agenderen voor 
☐ Op raads-info-bijeenkomst  
☒ Raadscommissie: FL 

☒ Raadsvergadering 

☐ Werkbijeenkomst 

4. Welke behandeling 

wordt gevraagd 

☐ Technische toelichting  
☐ Open gesprek 

☐ Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

☒ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

☒ Besluitvorming 

5. Bij behandeling 
verwacht u behoefte aan 

☐ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) 

☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp) 

6. Bij behandeling raads-

info-bijeenkomst is er 
behoefte aan 

☒ Inleiding door portefeuillehouder 

☐ Inleiding door ambtenaar 

☐ Inleiding door externe adviseur 

☐ Inleiding door externe partner 

☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners 

7. Inschatting hoeveel tijd 
nodig is voor 
behandeling 

 Drie kwartier 
 

8. Toelichting 
 

9. Samenvatting voor de 
hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming 

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Onder deze 
nieuwe wetgeving blijft het college van burgemeester en wethouders bevoegd 
gezag voor de omgevingsvergunning. Als de vergunningsaanvraag echter niet 
voldoet aan de (afwijk)regels van het omgevingsplan is er sprake van een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit. In dat geval kan de gemeenteraad bepalen 
voor welke gevallen typen ruimtelijke projecten (omgevingsplanactiviteiten) hij 
eerst ’bindend advies’ wil afgeven. Het college is verplicht dit advies van de 

gemeenteraad over te nemen bij haar besluit op de aanvraag. De raad wordt 
voorgesteld om het eerste jaar zo veel mogelijk vast te houden aan de huidige 
rolverdeling tussen college en raad, zoals deze nu geregeld is via de afgifte van 
een verklaring van geen bedenkingen, maar wel kritisch te kijken waar een 
versnelling in besluitvorming bereikt kan worden. 

10. Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken 

Notitie voor de gemeenteraad over de rol tussen raad en college 
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11. Algemeen te ontsluiten 
stukken via website en 
RaadsApp 

Raadsvoorstel 
Raadsbesluit 
Bijlage 1 - notitie voor de gemeenteraad over de rol tussen raad en college 
Bijlage 2 – lijst met keuzes voor het bindend adviesrecht 

12. Achterliggende stukken, 
te ontsluiten via interne 
deel RaadsApp 

 

13. Geheime stukken, 
ingevolge WOB alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie 

 

14. Welke burgers, 
bedrijven, organisaties 
krijgen bericht van 
raadsbehandeling door 
de behandeld ambtenaar 

en met welk doel? 

 

15. Portefeuillehouder 
Ben Hiddinga 

16. Programmamanager 
Andre Putker 

17. Behandeld ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf 

Mandy Roelofs 
m.roelofs@oude-ijsselstreek.nl  
0315292122 

18. Opmerkingen voorzitter 
raadscommissie 

 

19. Opmerkingen 
agendacommissie 

 

20. Opmerkingen 

raadsgriffie 

 


