
STARTNOTITIE RAADSVOORSTEL

TOOLBOX

STANDAARD CHECKLIST 

Bevat de startnotitie alle voor besluitvorming 
noodzakelijke informatie?

STANDAARD CHECKLIST 

Bevat het raadsvoorstel alle voor besluitvorming 
noodzakelijke informatie?

PROJECTONDERSTEUNING VOOR DE RAAD 

De raad kan in elke fase bij een groot project een speciaal voor dat project vrijgemaakte of ingehuurde raadsadviseur 
inzetten die de raad met raad en daad bijstaat. Hij/zij adviseert zowel op inhoud als proces en heeft zijn eigen kanalen 
met fracties, ambtenaren (projectorganisatie) en waar nodig het college. Hij kan ook helpen om op basis van grondige 
bestudering van de stukken de vragen te formuleren die de raad zou kunnen/moeten stellen in zowel de 
besluitvormings- als de uitvoeringsfase.

DIALOOG OVER VARIANTEN

Wenst de raad in het raadsvoorstel meerdere 
uitgewerkte varianten?

(QUICK SCAN) MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN -
BATEN ANALYSE (MKBA)

Wenst de raad bij het raadsvoorstel (een quick
scan van) een analyse van maatschappelijke 
kosten en baten (alle voor- en nadelen van 
beleidsopties voor het gebied of de stad)?

REKENKAMERBRIEF

Is er behoefte aan een externe, onafhankelijke 
blik van de RKC op de informatiepositie van de 
raad in dit stadium van het project?

REKENKAMERBRIEF

Is er behoefte aan een externe, onafhankelijke 
blik van de RKC op de informatiepositie van de 
raad in dit stadium van het project?

ACCOUNTANT

Is er behoefte aan een stresstest op de al dan 
niet vermeldde financiële risico’s van het 
project?

SECOND OPINION

Is er behoefte aan een externe toets in 
opdracht van de raad op of de door het college 
aangeleverde informatie, cijfers en risico's 
haalbaar en realistisch zijn?

€ € €€ € €   = beperkte extra kosten/inzet/tijd = significant extra kosten/inzet/tijd = forse extra kosten/inzet/tijd

Fracties kunnen de checklist individueel gebruiken.
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Fracties kunnen de checklist individueel gebruiken.
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De commissie besluit hierover bij de behandeling van de 
startnotitie o.b.v. een aanvraag van individuele fracties en/of n.a.v. 
het debat over de startnotitie.  

€   

Kan ingezet worden voor de startnotitiefase, maar ook voor het vervolg. De commissie adviseert de raad o.b.v. een aanvraag van individuele fracties 
en/of het commissiedebat. De raad besluit over het inzetten van deze tool.
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De commissie besluit hierover o.b.v. een aanvraag van 
individuele fracties en/of n.a.v. het debat over de startnotitie. Als 
hierover al bij het agendadeel wordt besloten kan de Rekenkamer-
brief direct worden betrokken bij de behandeling van de startnotitie. 

€ € 

De commissie besluit o.b.v. een aanvraag van individuele 
fracties en/of n.a.v. het debat over het raadsvoorstel. Als hierover al 
bij het agendadeel wordt besloten kan de Rekenkamerbrief direct 
worden betrokken bij de behandeling van het raadsvoorstel. 

€ € 

De commissie adviseert de raad o.b.v. een aanvraag van 
individuele fracties en/of het debat over de startnotitie. 
De raad besluit over het inzetten van deze tool. 
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De (audit)commissie adviseert de raad o.b.v. een aanvraag 
van individuele fracties en/of n.a.v. het debat over het 
raadsvoorstel. De raad besluit over het inzetten van deze tool. 

€ € 

De commissie adviseert de raad o.b.v. een aanvraag van 
individuele fracties en/of n.a.v. het debat over de startnotitie.   
De raad besluit over het inzetten van deze tool. 
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Informatiepositie raad bij complexe voorstellen en projecten
n.a.v. raadsbesluit ‘Vaststellen van de uitwerking van de motie Gissen is missen’ (RIS 2528933) 


