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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 20 januari 2011 
 
Bundelnr. 7 
 
Onderwerp: aanpassing reglement van orde gemeenteraad 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het reglement van orde wijzigen in verband met afspraken in het coalitieakkoord, het 
raadsbesluit over de rekenkamerprocedure en de feitelijke werkwijze. 

 
Inleiding 
 
Op 24 september 2009 stelde de gemeenteraad het Reglement van Orde (RvO) voor zijn 
werkzaamheden vast ten behoeve van de toen (ver)andere(nde) werkwijze van de raad. 
Het RvO moet nu worden geactualiseerd naar aanleiding van: 
- het laatste coalitieakkoord; 
- het raadsbesluit van 22 juni 2010 over de behandelingsprocedure van rapportages en 

aanbevelingen van de rekenkamer(commissie); 
- wijzigingen die zich feitelijk in de werkwijze van de raad hebben voorgedaan. 
 
Het betreft louter formele wijzigingen. Het vastleggen ervan is nodig en voorkomt misverstand. 
Na vaststelling zal het gewijzigde RvO in brochurevorm aan de raadsleden beschikbaar worden 
gesteld. Volgens afspraak zal het presidium op 30 mei 2011 de huidige werkwijze van de raad 
evalueren met het oog op het vergaderrooster voor 2012. Dit kan dan ook aanleiding geven tot 
een volgende aanpassing van het RvO. 
 
Toelichting 
 
In het vast te stellen RvO zijn de wijzigingen gemarkeerd. 
Het betreft het volgende. 
 
Wijzigingen op basis van het laatste coalitieakkoord 
- het maximeren van het aantal raadsrotondesessies op twee per avond; 
- het maximeren van deelname door en presentiegeleden voor fractie-assistenten bij 

raadsrotondes en overige raadsbijeenkomsten; 
- de wijziging van een vierwekelijkse naar een zeswekelijkse vergadercyclus. 
 
Wijzigingen op basis van presidiumbesluiten: 
- de mogelijkheid om bij uitzondering hamerstukken na te zenden voor besluitvorming 

zonder debat, evt. wel met stemverklaringen; 
- het schrappen van spreekrecht bij ruimtelijke en dergelijke procedures, maar hierin alleen 

de mogelijkheid openlaten van verhelderingsvragen aan belanghebbenden; zulks omdat in 
deze procedures al wettelijk waarborgen voor belanghebbenden bestaan. 

 
Wijzigingen op basis van raadsbesluit van 22 juni 2010 over de behandelingsprocedure van 
rapportages en aanbevelingen van de rekenkamer(commissie): 
- de procedure zo aanpassen, dat de mening van de gemeenteraad niet na, maar al voor het 

raadsdebat opgenomen is in een ontwerp raadsvoorstel op basis van beraadslaging over 
een onderzoek op de raadsrotonde (dit verkort de behandeling van drie tot twee fasen). 

 
Wijzigingen op basis van de feitelijke werkwijze: 
- het bij het raadsrotonderooster horende gebruik dat hamerstukken door het presidium 

rechtstreeks in de raad worden geagendeerd (en dat ieder raadslid het recht heeft hiervan 
een bespreekstuk te maken, eenvoudig door het woord erover te voeren); 

- de onderbreking van de raadscyclus door recesperioden en begrotingsbehandeling. 
 
Het raadspresidium, 
J. van Urk,   H. Alberse, 
raadsgriffier   voorzitter 

 


