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Colofon
Rapport van bevindingen inzake de vorming van een nieuwe coalitie voor de
resterende raadsperiode in de gemeente Oude IJsselstreek.
Dit rapport is opgesteld door de formateurs Harry ter Braak en Gülden Siner in
opdracht van de gemeenteraad. De opdracht, zoals door de gemeenteraad op 1 juli
2015 bij motie met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen (voor: Lokaal Belang,
CDA, PvdA en VVD; tegen: SP en D66) vastgesteld, luidt als volgt:
I. In de raad onderzoeken welke meerderheid in de gemeenteraad van de
gemeente Oude IJsselstreek bereid is een college te vormen; en
II. Na het zomerreces van het jaar 2015 aan de gemeenteraad van de gemeente
Oude IJsselstreek rapporteren van een advies gebaseerd op het onderzoek zoals
hiervoor genoemd onder 1.
In het raadsdebat op 1 juli 2015 is uitgesproken dat in de formatie aan de orde komt:
1. Voor de gewenste werkwijze aan de waarnemend burgemeester vragen een
aantal varianten op tafel te leggen voor werkwijze en vergadermodel;
2. Begin september van het jaar 2015 het college van B&W een uitgewerkt
financieel kader presenteert aan de formateurs waarin inzicht wordt gegeven in
de financiën waarbij risico-inschattingen aan de orde komen;
3. Aan de formateurs wordt ook gevraagd een coalitieakkoord op hoofdlijnen te
presenteren waarin een aantal grote onderwerpen zoals Sociaal Domein,
exploitatie DRU en financiële uitgangspunten voor de komende jaren worden
vastgelegd.
De informateurs gaven een aantal adviezen die leidend zijn geweest voor de
formatie:
1. Formuleer uitgangspunten voor een strategische visie op langere termijn;
2. Formuleer actiepunten die de komende periode tot de verkiezingen in 2018
moeten worden afgerond;
3. Stel een geactualiseerd financieel perspectief op waarop 1 en 2 zijn
geactualiseerd;
4. Maak een herstart door het ontwikkelen van een bestuurlijke werkwijze,
gebaseerd op de wettelijke rol- en taakverdeling en de code voor goed bestuur.
Beschrijf en zet daarbij stappen om alle spelers rolvast te doen zijn in een
genormaliseerde situatie en implementeer dit in het procesakkoord.
5. Breid het draagvlak van het college in de raad uit en zorg minimaal voor 2
nieuwe wethouders.
Gendringen, november 2015.
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Voorwoord / Verantwoording

Tijdens het formatieproces hebben we telkens gezocht naar een evenwicht tussen
snelheid en zorgvuldigheid. Met begrip voor de door bijna alle fracties geuite
behoefte aan een snelle voortgang, hebben wij de nadruk gelegd op zorgvuldigheid
en zagen wij ons genoodzaakt te wachten op noodzakelijke informatie.
Mede naar aanleiding van het debat over de opdracht voor deze formatie hadden wij
immers het college gevraagd om de cijfers die nodig zijn om een nieuw akkoord van
een financieel perspectief te voorzien. We kregen nog tijdens het zomerreces
aanleiding te veronderstellen dat de inventarisatie van het college serieuze financiële
zorgen met zich mee zou brengen. Wij schatten in dat die informatie zodanig zou
zijn, dat ze het denken over de inhoud van een coalitieakkoord serieus zou gaan
beïnvloeden. Om het gesprek over de ingrediënten van een coalitieakkoord goed te
kunnen voeren wilden we dat iedereen eerst over de financiële rapportage van het
college kon beschikken. Wij zijn het college erkentelijk dat zij bij haar
voorbereidingen van de begroting en meerjarenramingen van 2016 e.v. de adviezen
die zij kreeg al verwerkte.
Daarnaast hebben we de waarnemend burgemeester gevraagd met aanbevelingen
over de herstart van de bestuurlijke werkwijze, ofwel invulling van duale
verhoudingen, te komen. Deze kwamen beschikbaar op 10 september 2015. De
adviezen konden vervolgens onderdeel uitmaken van de formatiebesprekingen.
Om een aantal vragen over de door de fracties geleverde informatie beantwoord te
krijgen, hebben we op 24 en 26 augustus met de onderhandelaar(s) van elke fractie
een gesprek gevoerd. Een zeer belangrijk onderdeel van die gesprekken was onze
vraag in hoeverre de fractie(s)(leden) zich mede-eigenaar van het vraagstuk van de
bestuurlijke werkwijze zou willen beschouwen en hoe eenieder dat vraagstuk dan
zou definiëren. Ook wilden wij reacties horen op elkaars inbreng en op de
procesaanpak die wij hiermee hadden gekozen. Alle delegaties vroegen uitdrukkelijk
om tenminste een agenda voor de openbare bijeenkomst(en) van (oorspronkelijk
gepland 15 en) 21 september, mogelijk een proces- of agendabespreking vooraf. Die
agenda hebben wij de fractievoorzitters 16 september doen toekomen en 18
september met hen besproken.
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Na die bijeenkomst hebben wij getracht, gegeven het door de gehele raad gesteunde
advies van de informateurs, nog eens een overleg te voeren met alle
fractievoorzitters om de gewenste ontwikkeling van de bestuurlijke verhoudingen een
stap verder te brengen. We voelden ons gesteund door het verzoek van de PvdA die
avond, daar vervolgens apart voor bij elkaar te zitten. Helaas heeft D66 ons laten
weten daaraan onder onze leiding niet deel te willen nemen. D66 was wel bereid
onder leiding van de waarnemend burgemeester te praten. In overleg met de
waarnemend burgemeester hebben we hem niet in dit proces van de formatie
betrokken.
Daarmee ontviel ons de gelegenheid op het punt van de onderlinge verhoudingen in
gezamenlijkheid verdere stappen in te zetten. De oude cultuur zit blijkbaar diep
verankerd. We betreuren het zeer dat wij klaarblijkelijk onvoldoende vertrouwen
hebben weten te wekken om dit advies van de informateurs verder te brengen. Als
wij als formateurs daar onvoldoende aan hebben bijgedragen spijt ons dat zeer en
heeft de raad en het nieuwe college de gelegenheid het beter te doen.
Gedurende het gehele formatieproces hebben wij gestreefd naar een akkoord op
hoofdlijnen dat zo breed mogelijk wordt gedragen binnen de gemeenteraad en
tegelijkertijd voldoende duidelijkheid biedt voor wat de raad van een nieuw college
mag verwachten in de komende periode. Tijdens de openbare avond van 21
september boden wij de onderhandelaar(s) van alle fracties de gelegenheid om met
ons van gedachten te wisselen over de ingrediënten van een dergelijk akkoord. Op
basis van de opbrengst van die avonden zijn wij tot een coalitieakkoord op
hoofdlijnen gekomen. Bij de coalitievorming hebben we geprobeerd in een zo breed
mogelijk gedragen coalitie te voorzien. Waar fracties afvielen, om welke reden dan
ook, is daarover overleg met hen geweest. Geprobeerd is niettemin op te halen hoe
in de toekomst beter samengewerkt zou kunnen worden.
Wij bedanken onze gesprekspartners voor hun bijdrage in het proces van realisatie
van deze formatie.
Harry ter Braak
Gülden Siner-Sir
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Hoofdstuk 1
Bestuurlijke werkwijze en financiën
Tijdens de formatie hebben wij om twee rapporten gevraagd om recht te doen aan de
adviezen van de informateurs, namelijk de bestuurlijke werkwijze en de financiën.
In het raadsdebat op 1 juli 2015 is ondermeer uitgesproken dat in de formatie aan de
orde komt: “Voor de gewenste werkwijze aan de waarnemend burgemeester vragen
een aantal varianten op tafel te leggen voor werkwijze en vergadermodel”.
De aanbevelingen van de waarnemend burgemeester, neergelegd in het rapport
“Rollen,verantwoordelijkheden en werkwijze bij een vitaal duaal politiek-bestuurlijk
samenspel in de gemeente Oude IJsselstreek” van Maarten Pieters zijn op 21
september door de auteur toegelicht.
Zowel de formateurs als de beoogde coalitiepartijen onderschrijven de
aanbevelingen en hebben in het coalitieakkoord op hoofdlijnen de ambities
daaromtrent verwoord. De beoogde coalitiepartijen hebben, nadat meerdere fracties
ons in de zomer hun ideeën hadden laten toekomen, een concreet voorstel
besproken dat erin zou moeten resulteren dat we een start zouden kunnen maken
met een aan de aanbevelingen aangepast reglement van orde voor de
gemeenteraad, een verordening van de raadscommissies, een werkdocument
raadspresidium, de instructie voor de griffier, een modelbesluit instelling
werkgeverscommissie en een gedragscode bestuurlijke integriteit (zie bijlage 3). Dit
zijn documenten die veranderingen met zich mee brengen ten opzichte van de
huidige situatie en aansluiten op de rapporten Verstand, van de informateurs en
Pieters, waarvan de aanbevelingen al door de gemeenteraad zijn onderschreven.
De beoogde coalitiepartijen stellen zich in hoofdlijnen achter de
concretiseringsvoorstellen op, maar hechten er aan bij de besluitvorming daarover
zorgvuldig te werk te gaan, door in de voorbereiding van de daaromtrent te nemen
raadsbesluiten ook de oppositie gelegenheid te geven inbreng te geven op de vraag
hoe de aanbevelingen en adviezen, mede in het licht van de aanbevelingen van de
waarnemend burgemeester, voldoende evenwichtig kunnen worden ingevuld.
Het college heeft op ons verzoek een analyse laten maken van de financiële positie
van de gemeente en van de maatregelen die ertoe zouden kunnen leiden dat die
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weer gezond zou worden. Het rapport “Analyse financiën gemeente Oude
IJsselstreek” , dat dit opleverde is door de auteur Huub van der Wel toegelicht op 21
september aan de onderhandelaars van alle partijen.
Het rapport maakt duidelijk waar de schoen wringt en wat nodig is om weer financieel
gezond te worden. Het inzicht in de raad en de bestuurlijke cultuur zou ook op dit
punt verder ontwikkeld dienen te worden. Daarnaast zijn serieuze ingrepen nodig.
Het college van B&W heeft naar onze waarneming met de begroting die zij voor 2016
aan de raad heeft aangeboden, al een eerste aanzet gegeven om de bevindingen uit
het rapport in beleid om te zetten. De ambities die het nieuwe college
dienaangaande wil hebben, zijn hierna verwoord.
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Hoofdstuk 2
De hoofdpunten voor een coalitieprogramma
Op de inhoud hebben de onderhandelaars van Lokaal Belang, CDA en VVD de
volgende ambities een plek willen geven. Het op orde krijgen van de financiën en het
werken aan goede bestuurlijke verhoudingen staan daarbij voorop. In dit hoofdstuk
spreken we net als in de rest van deze rapportage over we. Maar in dit hoofdstuk
heeft het specifiek betrekking op Lokaal Belang, het CDA en de VVD. We beseffen
dat de hierna genoemde ambities als actieprogramma nog tot een concreet
operationeel plan 2018 gemaakt moeten worden.

Actieprogramma en uitgangspunten strategische visie
2015/2018
-

De raad is het hoogste orgaan. Daar hoort het overleg en de besluitvorming
over politieke onderwerpen plaats te vinden. Het presidium heeft de bewaking
van de kwaliteit en het stroomlijnen van de processen van de democratische
besluitvorming als haar taak en ontleent daaraan haar gezag. In de concrete
situatie van de gemeente Oude IJsselstreek is het een bijzondere taak en
verantwoordelijkheid van het presidium en de individuele leden daarvan om de
ingezette veranderingen om tot betere bestuurlijke verhoudingen te komen
en de invulling van ieders rol in het gemeentebestuur, te bewaken en
bevorderen.

-

Het reglement van orde moet binnen de hier genoemde kaders vernieuwd
worden. Concreet betekent dit dat we zo mogelijk vóór de jaarwisseling naar
2016 een nieuw reglement van orde gereed hebben met de gehele raad. De
beoogde coalitiepartijen zullen gezamenlijk een voorstel aan de raad
voorleggen.

-

De raad is in al zijn geledingen eigenaar van het vraagstuk rond de
bestuurlijke werkwijze. Een schone lei vraagt dat alle fracties constructief
kritisch naar zichzelf en de andere fracties moeten willen kijken bij de
ontwikkeling van die werkwijze. Dat betekent dat we daar niemand in het
bijzonder voor verantwoordelijk willen stellen, zonder de eigen
verantwoordelijkheid te willen ontlopen. Dat betekent ook meer dan het
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afspreken van nieuwe regels en zal daarom een belangrijke veranderopdracht
zijn voor de resterende periode. Het bouwen aan het onderlinge vertrouwen
vraagt tijd en aandacht. Het rapport “Rollen en verantwoordelijkheden duaal
samenspel” van Maarten Pieters, biedt het kader dat we daarbij hanteren
inclusief de zes principes van samenwerkingsdualisme. Voor het einde van
2015 willen we komen tot een agenda van de gemeenteraad ter verbetering
van de onderlinge verhoudingen.
-

Lokaal Belang, CDA en VVD willen om met een schone lei te kunnen
beginnen ook het voltallige nieuwe college door de raad laten benoemen.

-

Het document “Rollen en verantwoordelijkheden duaal samenspel” vormt,
samen met de conclusies en aanbevelingen van het rapport van mevrouw
Verstand en het rapport van de informateurs, het uitgangspunt van dit
actieprogramma van Lokaal Belang het CDA en de VVD. De beoogde
coalitiepartijen willen juist dit document gezamenlijk met de gehele raad
bespreken met de voorgenomen wijziging van de werkwijzen. Samenwerking
vraagt bij het nemen van besluiten oog voor andere opinies en minderheden
en vervolgens ook accepteren van bij meerderheid in de raad genomen
besluiten.

-

De inwoners verdienen dat het gemeentebestuur weer gezag krijgt. Dat gezag
willen we terugverdienen. We willen evenwicht tussen de representatieve
democratie en burgerparticipatie brengen en een efficiëntere manier van
werken bereiken met een:
o onderscheid standaard taakuitoefening versus raadsprojecten, waarbij
o standaard een klassieke norm vraagt met steeds goede proces
afspraken en voorbereiding in portefeuillegerichte raadscommissies,
maar eveneens
o raadsprojecten vernieuwend/ontwikkelend worden ingezet.

-

De raad wordt ondersteund door de griffie(r). De griffie(r) ondersteunt de
gehele raad in de uitoefening van haar taak. Ook in het evenwicht dat
gebracht zal moeten worden tussen de representatieve democratie en
burgerparticipatie. De werkgeverscommissie dient gelijktijdig met het
aantreden van het nieuwe college te worden geformaliseerd opdat de griffie
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de raad zo spoedig mogelijk goed kan ondersteunen, zoals geadviseerd is in
het rapport Verstand en het advies van Maarten Pieters.

1

-

Het CDA, Lokaal Belang en de VVD aanvaarden en onderschrijven de inhoud
van “Analyse financiën gemeente Oude IJsselstreek van Van der Wel” van
augustus 2015. Gelukkig is bij alle fracties in de raad gebleken dat zij beseffen
dat het op orde krijgen van de financiën een volgende hoeksteen van de
resterende periode dient te zijn. We constateren dat het college, die in
opdracht van de raad opdrachtgever van het rapport was, bij de aanbieding
van de begroting de zes adviezen voor een sluitende begroting heeft
geconcretiseerd om tot een duurzaam herstel te komen, evenals de zeven
adviezen met betrekking tot het verlagen van de schuldpositie (balans). De
behandeling van de begroting in de raad kan, met de inbreng van alle fracties
(ook die van Lokaal Belang, CDA en VVD) tot verdere aanscherping leiden.
De werving van een controller, met een organisatiebrede taakopvatting, door
het huidige college, maakt de bewaking van de wensen van de raad beter
beheersbaar.

-

We kunnen niet alles en zeker niet tegelijk. Er zijn dus geen heilige huisjes.
Het haalbare vormt voor ons het uitgangspunt. Duurzame oplossingen zijn
belangrijk. Efficiency gaat voor lastenverhoging. De lasten moeten eerlijk
verdeeld worden. De zwakkeren in de samenleving, de veiligheid, de
leefbaarheid(budgetten), de voorzieningen in de wijken, ze zijn belangrijk,
maar we zullen kritisch moeten kijken naar wat mogelijk is vanuit het
bovenstaande kader. Zo zal de uitvoering van het sociaal domein b.v. binnen
de beschikbare budgetten moeten blijven. Ook zullen (waar mogelijk) de
mogelijkheden van cofinanciering serieus onderzocht worden. In de afweging
om duurzaam tot een financieel gezonde situatie te komen zullen we ook
kritisch willen blijven kijken naar de lasten die dit voor de inwoners oplevert.

-

Een verhoging van de OZB met meer dan een trendmatige verhoging zal
door de coalitiepartijen alleen worden ondersteund indien het beleid maximaal
is gericht op besparingen en efficiencyverhoging en alle bereikte besparingen
ook daadwerkelijk zijn ingezet om tot een sluitende exploitatie te komen en,
als die is bereikt, is aangewend om de schuldenpositie van de gemeente te
minimaliseren.1

Dit is de z.g. “Zalm-norm”.
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-

We willen ook:
o de kaderstelling door de raad en de financiële toets verbeteren en
aanscherpen, daartoe zal o.a. een raadscommissie financiën in het
leven worden geroepen.
o het inzicht bij de raad (w.o. monitoring) vergroten en financiële grenzen
scherp hebben.
o de opdracht van de raad aan de accountant aanscherpen.

In de eerste helft van 2016 willen we advies van de raadscommissie financiën
over hoe we deze ambitie kunnen realiseren.
-

Het is al eerder gezegd. Duurzame oplossingen zijn belangrijk. We zullen
hiertoe een eigen agenda moeten hebben, voor de zomer van 2016, die
bovendien duidelijk maakt wat deze collegeperiode bereikt dient te worden.
We gaan ervanuit dat het college daar een aanzet voor levert.

-

De economie is een belangrijke pijler om als gemeente leefbaar te blijven.
Zinvolle tijdsbesteding en werkgelegenheid vormen onderdeel. De gemeente
heeft tot taak een goed ondernemersklimaat te faciliteren en belemmeringen
en bureaucratische hobbels zoveel als mogelijk weg te nemen. Optimale
vestigingsvoorwaarden, goede onderlinge verhoudingen met
maatschappelijke partners en goed onderwijs zijn daarbij voorwaardelijk. We
dienen het vestigingsbeleid te stimuleren ten behoeve van de
werkgelegenheid en daarmee ook het welzijn van onze inwoners. De aanpak
moet in de te ontwikkelen strategische visie een plek krijgen.

-

Er liggen inmiddels voldoende rapporten over het DRU Industriepark. De
beoogde coalitiepartijen zullen verdere investeringen, behoudens aangegane
verplichtingen of die welke zeker meer opbrengen dan ze kosten, niet
ondersteunen. Het beleid zal er op gericht zijn de lasten van de DRU
Industriepark duurzaam te verminderen, onder meer vanuit de versterking van
de regionale betekenis die het DRU Industriepark / de DRU Cultuurfabriek kan
hebben. De exploitatie van de DRU Cultuurfabriek dient transparant te zijn. Zo
zal de hoogte van de huurprijs voor gebruikers reëel en marktconform dienen
te zijn. In 2016 dient het college een visie ten aanzien van de verdere
exploitatie van het DRU Industriepark ter vaststelling aan de raad te
presenteren.
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-

Met de decentralisaties zijn de gemeenten in de positie gekomen om de
verschillende instrumenten op het sociaal domein effectief en efficiënt
samenhangend in te zetten zijn. Iedereen heeft daarbij zijn eigen
verantwoordelijkheid. Goed inkoopbeleid hoort daarbij. Daarbij kunnen we
leren van anderen. We zullen binnen de bestaande budgetten tot goede
oplossingen moeten komen. De kwaliteit van de zorg vormt de basis voor het
vinden van goede oplossingen voor de financiën. Begin 2016 willen we een
bijeenkomst waarin we kunnen leren van best practices bij andere gemeenten.

-

De samenleving ontwikkelt zich. Dat heeft invloed op de rol van de overheid.
Een strategische visie op onze gezamenlijke toekomst is belangrijk, gaven
de informateurs aan. We willen die strategische visie zo mogelijk halverwege
maar uiterlijk eind 2016 gereed hebben en de besluitvorming in de vorm van
een raadsproject voorbereiden. Als overheid zullen we voortdurend kritisch
moeten zijn op onze rol en bijdrage, bekijken wie onze
samenwerkingspartners zijn en daar goede afspraken mee maken.
Overheden zullen elkaar moeten vinden om zo efficiënter en effectiever te
worden. Onderdeel van de strategische visie is een omgevingsvisie met oog
voor economie, bouwen en wonen en onze sociale infrastructuur. De
consequenties van de (te verwachten) krimp in onze regio zullen hierbij een
plek dienen te krijgen. We hebben overwogen hier een afzonderlijke kerntaken
discussie ook een plek bij te geven. Gezien de reikwijdte van de ambities die
hier verder een plek hebben gekregen is die overbodig. We gaan ervanuit dat
de strategische visie zo ontwikkeld wordt dat de belangrijke partners van de
gemeente zich kunnen herkennen in die visie en er een bijdrage aan willen
leveren.

-

Met onze regionale partners, waar de Achterhoekse gemeenten onze
medeoverheid vormen, willen we goed bekijken wat we samen beter en/of
vervolgens kunnen doen. Oude IJsselstreek realiseert zich dat een andere
opstelling dan tot nu toe gekozen werd, nodig is. De ambitie is om vóór 2018
minimaal een strategische agenda te hebben voor de Regio Achterhoek.
We beseffen ons dat dit alleen te realiseren is als we daar samen met de
regionale partners uit kunnen komen. Het zou goed zijn te onderzoeken of in
Euregionaal verband ook een strategische perspectief kan worden opgesteld.
Belangrijk is in deze raadsperiode scherp te krijgen wat daar op de agenda
moet komen en wat de condities zijn waaronder zo’n agenda geformuleerd
kan worden. In het nieuwe college krijgt één wethouder een portefeuille die
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specifiek is gericht op het bevorderen van (eu-)regionale samenwerking. Oude
IJsselstreek zal in de (eu-)regionale samenwerking een meer pro-actieve
houding innemen, initiatieven (mede-)ontwikkelen en een loyale
samenwerkingspartner zijn.
-

Deze ambities vragen een voortdurende en goed georganiseerde
communicatie met onze inwoners. De kaders daarvoor willen we voor de
zomer van 2016 in een raadsdocument vastleggen. De manier waarop we
denken te moeten communiceren willen we ook betrekken bij de nadere
concretisering van de adviezen van het rapport Verstand en dat van Maarten
Pieters.

-

We ambiëren een goede profielbeschrijving van de wethouders (zie
hoofdstuk 3) te hebben. Het nieuwe college zal met zijn portefeuillehouders
een goede binding met de samenleving van Oude IJsselstreek moeten
hebben en dit programma compleet moeten onderschrijven. De
portefeuillehouders zullen kennis van hun domein, bij voorkeur, moeten paren
met bestuurlijke ervaring op dat domein.

-

De gemeentelijke organisatie moet deze uitdagingen aan kunnen, de maat
hebben die bij de opgave past. De medewerkers moeten weten wat dit voor
hen betekent. Dat willen we concreet gemaakt zien. Wat betekent dat b.v.
voor de taakuitoefening, de organisatie van de financiën en de ict. In 2016
moet duidelijk zijn wat dit betekent. In de eerste helft van 2017 moet dit
gerealiseerd zijn.
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Hoofdstuk 3
De te vormen coalitie en de wethouders
Uit het rapport van de informateurs bleek dat er een grote meerderheid is, zo niet
een unaniem standpunt, om een breed college te vormen. Vier of tenminste drie
partijen. Een stabiele werkbare meerderheid.
Welke partijen, was vervolgens de vraag, maken de meeste kans die stabiliteit te
garanderen. En vervolgens wie zijn de kandidaten voor het wethouderschap. De
fracties hebben in hun overleg met ons aangegeven, geleerd te hebben van het
verleden en zeggen geen bemoeienis te willen hebben met de personen die door
anderen worden voorgedragen. Op basis van het advies van de informateurs hebben
we de onderhandelaars van Lokaal Belang, het CDA en de VVD gevraagd met
elkaar en ons van gedachten te wisselen over de vraag met welke partij het college
het beste uitgebreid zou kunnen worden.
Voor de VVD was het vanaf het begin duidelijk dat zij een frisse start wilden
realiseren. Dat betekende voor hen ook nieuwe gezichten aan de collegetafel.
Lokaal Belang en het CDA meenden dat hun wethouders niet in het bijzonder
verantwoordelijk zouden kunnen worden gesteld voor de bestuurscultuur in de
gemeente en hielden in deze fase juist vast aan herbenoeming van dezelfde
personen. Daar heeft naar hun oordeel de gehele raad een verantwoordelijkheid.
Tegelijkertijd was er bij hen wel het besef dat vernieuwing geboden is. Dat zou
kunnen met de portefeuilleverdeling, maar wellicht ook nog anders (inhoudelijk
programmatisch). Dat is in die fase niet tot een conclusie gebracht.
De partijen waren samen met ons op zoek naar een vierde collegepartij.
Gezamenlijke conclusie was dat D66 misschien de volgende meest gerede partij zou
kunnen zijn. Lokaal Belang wilde de gelegenheid daar eerst haar fractie over te
horen, gezien het feit dat D66 had aangegeven niet met Lokaal Belang in een college
te willen zitten en bovendien de formatieopdracht niet hadden gesteund. Die
gelegenheid is geboden en leverde de ruimte op voor een gesprek met D66. D66 is
uitgenodigd en heeft een keer deelgenomen aan het overleg op 15 september, nadat
wij als formateurs dat ook bij D66 op 12 september hadden afgetast. Toen D66
kennisnam van het voorafgaande wilden ze van Lokaal Belang en het CDA weten of
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die nog steeds met hun huidige wethouders in het nieuwe college wilden stappen.
Lokaal Belang en het CDA gaven aan dat dit wel hun inzet was, maar dat we 2 daar in
het formatieproces nog niet aan toe waren. Voor D66 was dat reden om het overleg
te verlaten.
In het overleg dat daarop volgde zijn eerst de inhoudelijke hoofdlijnen met elkaar
bepaald en is afgesproken die aan de onderhandelaars van alle fracties voor te
leggen op 21 september. Doel was hen te horen en zo mogelijk hun inbreng een plek
te geven. Dat is hierboven ook gebeurd in hoofdstuk 2. Dat gesprek zou dan ook
kunnen bijdragen aan het inzicht welke andere fracties eventueel bij een nieuw
college zou kunnen worden betrokken. Alle fracties leverden op 21 september
inhoudelijke inbreng met uitzondering van de D66 fractie. D66 was van oordeel dat
wij als formateurs onzorgvuldig te werk gingen en meenden uit dien hoofde dat wij
onze opdracht terug moesten geven. De SP sloot zich daarbij aan.
De inbreng van de fracties heeft tot nadere aanscherping van het werkdocument op
hoofdlijnen geleid. De drie partijen waren het daarover dus inhoudelijk met elkaar
eens. Voor het CDA was de uitbreiding van een te vormen college met de PvdA
onoverkomelijk. Dit in tegenstelling tot wat zij eerder aan de informateurs hadden
meegegeven. De drie partijen meenden ten aanzien van de SP dat zij zich nog
onvoldoende bestuurlijk stabiel hadden getoond. De SP had dat wat hen betreft op
21 september bewezen, hoewel hun inhoudelijke inbreng verder goed was. De PvdA
was naar hun oordeel in belangrijke mate verantwoordelijk voor de grote tekorten uit
het verleden en is daar door de kiezer bij de laatste verkiezingen op afgerekend. De
huidige inbreng van de PvdA wordt wel als constructief ervaren.
In het volgende overleg met de drie partijen bleek geen overeenstemming te
bereiken over het uitnodigen van een vierde partij. Lokaal Belang heeft het CDA en
de VVD nog eens uitdrukkelijk gevraagd met de SP en de PvdA te gaan praten. Het
CDA bleef bij zijn standpunt. De VVD had geen bezwaren tegen het betrekken van
de PvdA bij de onderhandelingen, maar zag op basis van de uitkomst van de
informatie onvoldoende basis voor een gesprek met de SP, ook vanwege de
uiteenlopende politieke standpunten en de opstelling van de SP op de 21 e
september. Wel was er de bereidheid bij alle partijen nog eens met PvdA en SP te
spreken, als daar niet de verwachting gewekt zou worden (ondanks opnieuw een
verzoek van Lokaal Belang daartoe) dat toetreding tot een nieuw college tot de
mogelijkheden zou behoren. Overleg dat op 15 oktober, overigens zonder de VVD
2

De drie beoogde coalitiepartijen.
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(omdat zij in die fase zich hadden teruggetrokken), heeft plaats gevonden. De PvdA
en de SP hebben ieder afzonderlijk aangegeven constructief verder te willen praten,
maar te betreuren en te begrijpen dat op dat moment de ruimte er niet was om toe te
treden tot een nieuw college.
Op verzoek van de VVD hebben wij bij het CDA onderzocht of en op welke wijze
eventueel een college met alle andere partijen, zonder Lokaal Belang, te vormen
was. Het CDA was daartoe niet bereid, gegeven haar standpunt over het betrekken
van andere fracties in deze eventuele coalitie. In gezamenlijk overleg met de drie
partijen Lokaal Belang, het CDA en de VVD hebben we toen vastgesteld dat dit dus
geen optie meer was, omdat dan geen college te realiseren was dat op voldoende
steun in de raad zou kunnen rekenen.
Vervolgens is toen geprobeerd tot een antwoord te komen met betrekking tot de
uitgangspunten voor een portefeuilleverdeling en de bezetting ervan. Daar zijn de
partijen niet met elkaar uitgekomen.
Partijen hebben geconstateerd dat de verschillen van inzicht alleen zouden kunnen
worden overbrugd indien meerdere betrokkenen “over hun eigen schaduw zouden
kunnen stappen” en daarom getracht op het punt van de personele vernieuwing van
het college een werkbaar compromis te bereiken. De VVD heeft voorgesteld een
college te vormen waarbij naast de huidige wethouders, die dan in part-time (0,8 fte)
zouden terugkeren, een extra CDA-wethouder (0,5 fte) en twee VVD-wethouders
(0,8 en 0,5 fte) zouden worden benoemd. Dit voorstel werd door de beide overige
partijen onevenwichtig gevonden.
Daarna is het compromis gezocht door Lokaal Belang te vragen slechts één van
beide zittende wethouders uit hun kring voor herbenoeming voor te dragen. Na
raadpleging van haar achterban bleek Lokaal Belang daar op dat moment niet toe
bereid.
Voor de VVD was dat het moment dat zij zich genoodzaakt zag zich terug te trekken
uit de onderhandelingen (zie persbericht bijlage 12 oktober 2015) ondanks het
gezamenlijk vastgestelde constructieve overleg.
Daarop hebben we met Lokaal Belang en het CDA verder gesproken. Met hen
hebben we, op basis van de inbreng van alle fracties in het voortraject,

16

een profiel3 voor de nieuwe wethouders voorgelegd. Tevens hebben we hen
gevraagd na te denken over de uitbreiding van het college met een vierde
onafhankelijke en ervaren wethouder op basis van dat profiel. Voor wethouders die
eventueel zouden blijven zitten, zou het profiel een referentiekader moeten gaan
vormen om hen de resterende periode op te beoordelen.
Nader overleg maakte dat voldoen aan de opdracht van de raad, met als
uitgangspunt de advisering van de informateurs, alleen goed mogelijk zou zijn als
een derde partij zou willen toetreden.
Ondertussen had ons de zorg van het ondernemersplatform uit Oude IJsselstreek
bereikt. We hebben met vier voorzitters van de verenigingen van de kernen overleg
gehad op 15 oktober. Zij hebben hun zorg over de bestuurbaarheid van de gemeente
met ons gedeeld. Verenigingen en ondernemers hebben de behoefte aan een
degelijk functionerend college. Zaken blijven nu te lang stilliggen. Op zo kort
mogelijke termijn zou er een nieuw college moeten komen en zij hebben aangegeven
de raad op 4 november te hebben uitgenodigd om hun zorg aan hen uit te spreken.
Wij hebben aangegeven alles in het werk te stellen al voor die tijd onze rapportage af
te ronden.
3

In Oude IJsselstreek is het belangrijk de komende tijd de bestuurlijke verhoudingen serieus te
verbeteren. De geschiedenis maakt dat hier een grote hypotheek op ligt vanuit het perspectief van de
burgers. Zij mogen van het bestuur verwachten dat ze die geschiedenis achter zich weet te laten. Met
een schone lei weet te beginnen en ophoudt elkaar te besmeuren in het besef dat niemand hierbij
wint. Dat stelt eisen aan de raad, maar zeker ook aan het college, haar wethouders en de
burgemeester.
De dagelijks bestuurders moeten in staat zijn boven de partijen te gaan staan en zich er tegelijkertijd
stevig aan te verbinden. Zij steken voldoende tijd in hun opdracht, zijn initiatiefrijk, team- en
resultaatgericht.
Dat vraagt een goed gevoel voor de maatschappelijke vraagstukken in Oude IJsselstreek, die zij
respectvol en integer benaderen.
Er is behoefte aan ervaren en deskundige bestuurders die goed kunnen samenwerken en verbinden
in alle lagen van de bevolking. Zij doorzien en kunnen acteren in processen en netwerken. Zij
beschikken over het talent tegengestelde belangen bij elkaar te brengen. Zij sturen niet op macht,
maar op vertrouwen en samenwerking. Daar schuilt ook de kracht van hun onderhandelend
vermogen. Zij kunnen goed schakelen. En kunnen ook meervoudige belangen en doelstellingen
verenigen. Zij zijn, met een zekere vrolijkheid, veerkrachtig onder druk. Zij zijn zodoende responsief
en communicatief sterk.
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De VVD is door ons op 16 oktober gevraagd alsnog te overwegen deel te nemen aan
het nieuwe college. Onder de voorwaarde dat minimaal de helft van het college van
een nieuwe bemensing zou worden voorzien en een nader gesprek tussen de
complete fracties van Lokaal Belang, CDA en VVD een bevredigend resultaat zou
opleveren, bleek de VVD bereid de gesprekken te hervatten, nog altijd met het doel
een zo breed mogelijke coalitie tot stand te brengen, met de drie partijen als
uitgangspunt.
Onder leiding van voormalige informateur, mr. G.J. (Geert) Jansen, hebben de leden
van de betrokken fracties op 22 oktober in een informele setting met elkaar van
gedachten gewisseld. Daarbij is het onderlinge vertrouwen over de steun voor en
uitvoerbaarheid van de adviezen van het rapport Verstand en eerder dat van de
informateurs over bestuurscultuur en rolopvatting onderling bevestigd. Er was Lokaal
Belang verder zeer veel aan gelegen de adviezen van de informateurs een goede
plek te geven en daarmee de bestuurbaarheid van de gemeente te bevorderen.
Lokaal Belang bleek bereid uit eigen beweging voor één van beide posities een
nieuwe wethouder voor te dragen.
Vervolgens hebben de fracties van Lokaal Belang, CDA en VVD op 28 oktober met
elkaar geconcludeerd dat zij er voldoende vertrouwen in hadden op korte termijn er
met elkaar uit te komen (zie persbericht 28 oktober 2015).
Op 31 oktober hebben de onderhandelingsdelegaties van Lokaal Belang, CDA en
VVD met elkaar de voorstellen besproken met betrekking tot de werkwijze en de
programmabegroting 2016-2019. Ten aanzien van de werkwijze zijn de voorstellen in
bijlage 3 gevoegd met de bedoeling daarover met de gehele gemeenteraad een
open gesprek te kunnen hebben. Met betrekking tot de voorgestelde begroting is
besproken dat die voldoende basis en vertrouwen biedt.
Op 2 november is van gedachten gewisseld over de bezetting van het nieuwe
college en dit formatierapport. Lokaal Belang heeft ons geïnformeerd over het
terugtreden van wethouder Finkenflügel en aangekondigd dat zij op 5 november
uitsluitsel kunnen geven over de voor te dragen nieuwe wethouder. De partijen
hebben afgesproken dat de kandidaat wethouders onderling na 5 november de
portefeuilleverdeling bespreken. Op 2 november hebben Lokaal Belang, CDA en
VVD dit document besproken en vastgesteld dat zij zich er compleet in herkennen.
Op 5 november heeft Lokaal Belang een dag respijt gevraagd. Op 6 november
hebben CDA en VVD kennis kunnen nemen van de voordracht van Lokaal Belang.
Naast wethouder Bert Kuster (Lokaal Belang) en Peter van de Wardt (CDA) worden
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Jos Sluiter namens de VVD en Henk Hengeveld namens Lokaal Belang
voorgedragen als nieuwe wethouders.
Alle (beoogde) wethouders hebben kennisgenomen van dit rapport en de daarin
gemaakte afspraken tussen de coalitiepartijen en de stukken waarnaar wordt
verwezen en onderschrijven de afspraken en de conclusies en aanbevelingen uit het
rapport Verstand, de rapportage van de informateurs en de in het kader van de
formatie verkregen rapportages van Van der Wel en Pieters.
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Hoofdstuk 4
Tot slot
Het moet de coalitiepartijen en de formateurs van het hart, dat er inmiddels
voldoende rapporten liggen en het er nu op aan komt de vele goede adviezen die zij
aanboden uit te gaan voeren. Ze lijken echter onwillekeurig de ruimte te bieden om
naar de ander te wijzen. De raad is als geheel zelf verantwoordelijk voor haar doen
en laten. Alle leden van de raad hebben een mandaat van de kiezer en moeten dus
allen serieus genomen worden. Maar zullen er ook allen aan bij moeten dragen dat
de verhoudingen verbeteren en de inwoners kunnen zien dat het weer om hun
belangen gaat waar de discussie zich op concentreert. Kritische zelfreflectie is
daartoe noodzakelijk.
Doen zou het nieuwe werken moeten worden. Wij danken voor het vertrouwen dat
wij hebben gekregen en wensen de inwoners en bestuurders van Oude IJsselstreek
een goede toekomst toe.
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Bijlage 1:
Overzicht van de gesprekken:
-

-

19 augustus 2015 – met de waarnemend burgemeester (Steven de Vreeze) –
met als doel afstemming van de processen (formatie, financiële rapportage en
aanbevelingen over de herstart van de bestuurlijke werkwijze, ofwel invulling
van duale verhoudingen);
24 augustus 2015 – met D66 (Hayo Canter Cremers en Angelique van der
Meer-Schepers);
24 augustus 2015 – met de VVD (Jos Sluiter en Richard de Lange);
24 augustus 2015 – met de PvdA (Ton Menke, John Haverdil en Gijs van de
Beek);
26 augustus 2015 – met met Lokaal Belang (Theo Colenbrander, Gerard
Wildenbeest en Hans Duitshof);
26 augustus 2015 – met het CDA (Guido Hakvoort en Theo Bergevoet);
26 augustus 2015 – de SP (Heini Peters, Elja Versteeg en Jan Vesters);
2 september 2015 – Harry ter Braak met de raadsgriffier (Jeroen van Urk) –
met als doel om vanuit professioneel perspectief de ontstane situatie te duiden
en een blik op de toekomst te geven;
7 september 2015 – met Lokaal Belang, CDA en VVD;
9 september 2015 – met Lokaal Belang, CDA en VVD;
12 september 2015 – met D66;
15 september 2015 – met Lokaal Belang, CDA en VVD;
15 september 2015 – met Lokaal Belang, CDA, VVD en D66;
15 september 2015 – met Lokaal Belang, CDA en VVD;
17 september 2015 – met Lokaal Belang, CDA en VVD;
18 september met de 6 fractievoorzitters – met als doel afstemming over de
geplande openbare gesprekken van 21 september;
18 september 2015 – persconferentie;
21 september 2015 – met de gezamenlijke delegaties – in een openbaar
gesprek o.l.v. Harry ter Braak met auteurs Huub van der Wel en Maarten
Pieters;
21 september 2015 – met Lokaal Belang, CDA en VVD;
23 september 2015 – met SP (Vesters en Peters);
25 september 2015 – Lokaal Belang, CDA en VVD;
29 september 2015 – Lokaal Belang, CDA en VVD;
8 oktober 2015 – Lokaal Belang, CDA en VVD;
8 oktober 2015 – Lokaal Belang en CDA;
16 oktober 2015 – Lokaal Belang en CDA en PvdA
16 oktober 2015 – Lokaal Belang en CDA en SP
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-

16 oktober Lokaal Belang en CDA en VVD
18 oktober Lokaal Belang en CDA en VVD
22 oktober de fracties van Lokaal Belang en VVD
22 oktober de fracties van CDA en VVD
22 oktober de fracties van Lokaal Belang, CDA en VVD
28 oktober Lokaal Belang, CDA en VVD
31 oktober Lokaal Belang, CDA en VVD
2 november met wethouders Van de Wardt, Kuster en Finkenflügel;
2 november Lokaal Belang, CDA en VVD;
6 november Lokaal Belang, CDA en VVD;
6 november - persconferentie en publicatie van dit verslag;
11 november – raadsdebat in aanwezigheid van formateurs.

De formateurs hebben de waarnemend burgemeester en de informateurs regelmatig
op de hoogte gebracht van de stand van zaken.
Van de gesprekken met de onderhandelaars en fracties zijn geen verslagen
gemaakt. De gemaakte aantekeningen dienden enkel als geheugensteun voor de
formateurs. Deze aantekeningen zijn na afronding van dit rapport vernietigd.
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Bijlage 2:
De geraadpleegde stukken
De stukken die ons zijn aangereikt en onderdeel zijn geweest van onze analyse zijn:
-

Rapport mw. mr. A.E. Verstand-Bogaert;
Rapport WagenaarHoes – Harry ter Braak;
Rapportage (Burger)visitatiecommissie Oude IJsselstreek;
Rapport informateurs drs. W.J.A. (Wim) Dijkstra en mr. G.J. (Geert) Jansen;
Selectie krantenartikelen – de Gelderlander;
Overzicht raadsontwikkeling sinds 2008 – Jeroen van Urk (raadsgriffier);
Procesakkoord ‘Zo zijn onze manieren’;
Raadswerkplan voor raadsinzet procesakkoord, indeling voorzitterspool en
uitvoeringsschema;
Reglement van Orde gemeenteraad en artikel over samenspraak en inspraak;
Persbericht van raadspresidium d.d. 12 maart 2015;
Brief met reactie burgemeester Alberse rapport-Verstand;
Rapport Holland Consulting Group – onderzoek kwaliteit rapport-Verstand;
Notitie Geert Jansen t.b.v. werkbespreking met de raad op 6 maart 2015;
Raadsvoorstel en moties d.d. 26 maart 2015;
Initiatief raadsvoorstel 2 april 2015 met intentieverklaring;
Initiatief raadsvoorstel 23 april 2015 met amendement (opdracht
informateurs);
Motie 1 juli 2015 (opdracht formateurs);
De Programmabegroting 2015-2018 “Samen aan het werk”;
Brief provincie Gelderland d.d. 17 december 2014 – repressieve toezicht;
Persbericht college van B&W bij Jaarrekening 2014 en 1e Bestuursrapportage
2015 “Flinke financiële opgave voor komende jaren” d.d. 28 mei 2015;
Aanbiedingsbrief college van B&W bij Procesnota 2016 d.d. 3 juni 2015;
Overdrachtsdocument van het college van B&W d.d. 4 mei 2015;
Regiorapport Regio Achterhoek in kader van Sterk Bestuur in Gelderland d.d.
21 april 2015;
Eindrapport Sterk Bestuur in Gelderland d.d. 12 mei 2015;
Videoverslagen van de raadsvergadering via http://raad.oudeijsselstreek.nl/Vergaderingen;
Brief Jos Sluiter aan college en raad d.d. 5 december 2014;
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-

-

Schriftelijke reacties van de 6 fracties op onze notitie d.d. 7 juli 2015
Besluitenlijst B&W d.d. 14 juli 2015 (VERTROUWELIJK) met memo van
programmamanagement d.d. 14 juli 2015 met uitgangspunten begroting 2016
en met 1e concept bezuinigingsvoorstellen;
Brief Henk van Garderen d.d. 21 augustus en 9 oktober 2015 aan het college
met bijlage;
Analyse financiën gemeente Oude IJsselstreek – Huub van der Wel;
Handreiking voor een bestuurlijke werkwijze op basis van duale verhoudingen:
“Rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze bij een vitaal duaal politiekbestuurlijk samenspel in de gemeente Oude IJsselstreek” – Maarten Pieters.

Overige documenten:
-

Door diverse gesprekspartners aangereikte notities die onderdeel zijn van de
formatiebesprekingen;
Notitie waarnemend burgemeester (Steven de Vreeze) – detailhandel
regionale samenwerking d.d. 24 september 2015;
Memo griffier d.d. 6 oktober 2015;
Brief van St. De Transparantie aan de burgemeester d.d. 6 mei 2015;
Brief van Commissaris van de Koning aan de gemeenteraad d.d. 2 juni 2015;
Brief van St. DRU Cultuurfabriek aan het college van B&W d.d. 11 juni 2015;
Aanvraag inspreekrecht d.d. 13 oktober 2015 namens de
ondernemersverenigingen.
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Bijlage 3:
Voorstellen met betrekking tot de bestuurlijke werkwijzen
Voorstellen van Lokaal Belang, CDA en VVD welke erin zouden moeten resulteren
dat we een start zouden kunnen maken met het uitwerken van een a) vernieuwd4
reglement van orde voor de gemeenteraad, b) een verordening van de
raadscommissies, c) een werkdocument raadspresidium, d) de instructie voor de
griffier, e) een modelbesluit instelling werkgeverscommissie en f) een gedragscode
bestuurlijke integriteit.
BIJLAGE 3A
CONCEPT REGLEMENT VAN ORDE VOOR VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN
VAN DE RAAD <JAAR>
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek;
gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;
gezien het advies van […];
besluit vast te stellen het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad Oude IJsselstreek <JAAR>:
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
- amendement: voorstel van een raadslid tot wijziging van een ontwerpverordening of
ontwerpbeslissing;
- griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;
- initiatiefvoorstel: voorstel van een raadslid voor een verordening of ander voorstel;
- motie: verklaring waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;
- subamendement: voorstel van een raadslid tot wijziging van een aanhangig amendement;
- voorzitter: voorzitter van de raad of diens plaatsvervanger.
Artikel 2. Het presidium
1. Er is een presidium dat bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters.
2. Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid aan dat hen bij afwezigheid in het presidium vervangt.
3. Het presidium kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen.
4. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de
raad en de raadscommissies voor zover het niet betreft de taken van de agendacommissie.
5. De voorzitter heeft een belangrijke rol in het depolitiseren van het presidium.

4

Aan de hand van conclusies en aanbevelingen uit het rapport Verstand, de rapportage van de
informateurs en de in het kader van de formatie verkregen rapportage van Pieters.
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Artikel 3. De agendacommissie en het vaststellen van vergaderingen
1. Er is een agendacommissie die bestaat uit de voorzitters van raadscommissies, de voorzitter en
één raadslid per fractie die anders niet vertegenwoordigd is.
2. Ze heeft in ieder geval de volgende taken:
a. het voorbereiden en vaststellen van voorlopige agenda’s voor raadsvergaderingen en
raadscommissievergaderingen;
b. het vaststellen van de vergadercyclus van de raad en van de raadscommissies;
c. het vaststellen van vergaderingen als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Gemeentewet en
het volgende lid.
3. In aanvulling op de raadscommissievergaderingen als bedoeld in het tweede lid, onder b, vergadert
een raadscommissie voorts als haar voorzitter het nodig acht of als ten minste twee fracties
schriftelijk, met opgaaf van redenen, daarom verzoeken.
Artikel 4. De griffier
1. De griffier is aanwezig in raadsvergaderingen en vergaderingen van het presidium en kan aanwezig
zijn in raadscommissievergaderingen.
2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de raad aangewezen
plaatsvervanger.
3. De griffier kan op uitnodiging van de voorzitter aan beraadslagingen in raadsvergaderingen
deelnemen.
4. De raad stelt in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de griffier.
5. Voor het instellen van een werkgeverscommissie neemt de raad een afzonderlijk besluit.
Artikel 5. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden
1. Bij de benoeming van nieuwe raadsleden stelt de raad een commissie in bestaande uit drie
raadsleden.
2. Deze onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de nieuw
benoemde raadsleden en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de toelating van de nieuw
benoemde raadsleden tot de raad. Indien van toepassing, wordt van een minderheidsstandpunt
melding gemaakt in dit advies.
3. Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in de laatste
raadsvergadering in oude samenstelling na de raadsverkiezingen.
4. Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten raadsleden op om in de eerste
raadsvergadering in nieuwe samenstelling, bedoeld in artikel 18 van de Gemeentewet, de
voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.
5. In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter in afwijking van het voorgaande
een nieuw benoemd raadslid op voor de raadsvergadering waarin over diens toelating wordt beslist
om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.
Artikel 6. Benoeming wethouders
Bij de benoeming van een wethouder stelt de raad een commissie in bestaande uit drie raadsleden.
De commissie onderzoekt of benoeming van de kandidaat voldoet aan de vereisten van de artikelen
36a, 36b, 41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de Gemeentewet en brengt
vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot wethouder.
Artikel 7. Fracties
1. Raadsleden die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard,
worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd.
2. Als boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de raad deze
aanduiding als naam. Als daar geen aanduiding was geplaatst, deelt de fractie in de eerste
raadsvergadering aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad zal voeren.
3. De namen van de fractievoorzitter en diens plaatsvervanger worden zo spoedig mogelijk
doorgegeven aan de voorzitter.
4. Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of als
één of meer raadsleden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie, wordt hiervan zo
spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter.
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5. Een nieuwe naam van een fractie voldoet aan de eisen uit artikel G 3 van de Kieswet en wordt
gebruikt met ingang van de eerstvolgende raadsvergadering na naamswijziging.
Hoofdstuk 2. Raadsvergaderingen
Paragraaf 1. Voorbereiding
Artikel 8. Oproep en voorlopige agenda
1. De voorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een raadsvergadering de raadsleden een
schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken, met uitzondering van
de in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken.
2. Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 9, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met
de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
raadsvergadering aan de leden gezonden.
Artikel 9. Aanvullende agenda; vaststellen agenda
1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een
aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt.
2. Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de
Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder
berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden op verzoek inzage.
3. De agenda wordt bij aanvang van een raadsvergadering door de raad vastgesteld.
Artikel 10. Ter inzage leggen van stukken
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen,
worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage
gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt
hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk door middel van openbare
kennisgeving.
2. Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst.
3. Als omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet
geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder
berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden op verzoek inzage.
Artikel 11. Openbare kennisgeving
Raadsvergaderingen worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging op de gemeentelijke
website en de gemeentepagina’s in de plaatselijke pers.
Paragraaf 2. Ter vergadering
Artikel 12. Presentielijst
1. De griffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van raadsvergaderingen.
2. Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen raadsleden de presentielijst. Aan het einde van elke
raadsvergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.
Artikel 13. Aantal spreektermijnen
1. Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de
raad anders beslist.
2. Spreektermijnen worden door de voorzitter afgesloten.
3. Raadsleden mogen in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde
onderwerp of voorstel.
4. Het derde lid is niet van toepassing op een raadslid dat een amendement, een subamendement,
een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, ten aanzien van de beraadslaging over het door dat
raadslid ingediende.
5. Bij de bepaling hoeveel malen een raadslid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft
gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.
Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen
Onverminderd artikel 21 van de Gemeentewet kan de raad op enig moment besluiten dat anderen
mogen deelnemen aan de beraadslaging.
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Artikel 15. Voorstellen van orde
Raadsleden kunnen tijdens een raadsvergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de
vergadering doen. De raad beslist hier terstond over.
Paragraaf 3. Stemmingen
Artikel 16. Stemverklaring
Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming overgaat, kunnen raadsleden
hun voorgenomen stemgedrag toelichten..
Artikel 17. Beslissing
1. De voorzitter sluit de beraadslaging als hij vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is
toegelicht, tenzij de raad anders beslist.
2. Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het
voorstel voor de te nemen beslissing.
Artikel 18. Stemming; procedure hoofdelijke stemming
1. De voorzitter vraagt de raadsleden of zij stemming verlangen. Is dit niet het geval dan stelt de
voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aangenomen.
2. Als een voorstel zonder stemming wordt aangenomen kunnen de in de raadsvergadering
aanwezige raadsleden aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben
tegengestemd of overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet niet aan de stemming te hebben
deelgenomen.
3. Als een raadslid om stemming of hoofdelijke stemming vraagt, doet de voorzitter daarvan
mededeling aan de raad.
4. Bij hoofdelijke stemming roept de griffier de raadsleden bij naam op hun stem uit te brengen. De
stemming begint bij het daarvoor bij loting aangewezen raadslid. Vervolgens geschiedt de oproeping
op alfabetische volgorde.
5. Bij hoofdelijke stemming brengen ter vergadering aanwezig raadsleden, tenzij zij overeenkomstig
artikel 28 van de Gemeentewet niet aan de stemming deel behoren te nemen, hun stem uit door 'voor'
of 'tegen' uit te spreken, zonder enige toevoeging.
6. Een raadslid dat zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, kan deze vergissing herstellen totdat
het volgende raadslid heeft gestemd. Bemerkt het raadslid zijn vergissing pas later, dan kan deze
nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt aantekening vragen van zijn
vergissing. Dit brengt geen verandering in de uitslag van de stemming.
7. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mee. Deze doet daarbij tevens
mededeling van het genomen besluit.
Artikel 19. Volgorde stemming over amendementen en moties
1. Als een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement
gestemd en vervolgens over het voorstel zoals het dan luidt in zijn geheel.
2. Als een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en
vervolgens over het amendement waarop dat betrekking heeft.
3. Als meerdere amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend,
wordt, onverminderd het eerste en tweede lid, eerst over het meest verstrekkende amendement of
subamendement gestemd.
4. Als aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel
gestemd en vervolgens over de motie.
Artikel 20. Stemming over personen
1. Bij stemming over personen voor voordrachten of het opstellen van voordrachten of aanbevelingen,
benoemt de voorzitter drie raadsleden tot stembureau.
2. Aanwezige raadsleden zijn verplicht een door het stembureau verstrekt stembriefje in te leveren,
tenzij zij overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet niet aan de stemming deel behoren te
nemen.
3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te
bevelen. De raad kan op voorstel van het stembureau beslissen dat bepaalde stemmingen worden
samengevat op één briefje.
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4. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad op voorstel van het
stembureau.
Paragraaf 4. Verslaglegging; ingekomen stukken
Artikel 21. Verslag en besluitenlijst
1. De griffier draagt zorg voor verslagen en besluitenlijsten van raadsvergaderingen.
2. Een verslag bevat in ieder geval:
a. de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden, allen voor zover
aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;
b. een aantekening van welke raadsleden afwezig waren;
c. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
d. een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de sprekers;
e. een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van
de namen van de raadsleden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de
raadsleden die zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming hebben onthouden of zich bij
het uitbrengen van hun stem hebben vergist;
g. 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 14 door de raad is toegestaan deel te nemen aan de
beraadslagingen.
3. Een conceptverslag worden gelijktijdig met de verzending aan de raadsleden verzonden aan de
overige personen die het woord hebben gevoerd in de raadsvergadering waarop het betrekking heeft.
4. Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de voorzitter en griffier.
5. Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de
besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering openbaar gemaakt op de in de gemeente
gebruikelijke wijze.
6. Als verslagen en besluitenlijsten elektronisch beschikbaar zijn, worden ze op de website van de
gemeente geplaatst.
Artikel 22. Ingekomen stukken
1. Bij de raad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst die aan de raadsleden wordt
toegezonden en ter inzage wordt gelegd.
2. Na de vaststelling van het verslag stelt de raad op voorstel van het presidium de wijze van
afdoening van de ingekomen stukken vast.
Paragraaf 5. Besloten raadsvergaderingen
Artikel 23. Toepassing reglement op besloten vergaderingen
Op besloten raadsvergaderingen is dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet
strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.
Artikel 24. Verslag besloten vergadering
1. Conceptverslagen en -besluitenlijsten van besloten raadsvergaderingen worden niet verspreid,
maar uitsluitend voor de raadsleden ter inzage gelegd bij de griffier.
2. Deze verslagen en besluitenlijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten raadsvergadering
ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet
openbaar maken van het vastgestelde verslag en de besluitenlijst. 3. De vastgestelde verslagen en
besluitenlijsten worden door de voorzitter en de griffier ondertekend.
Artikel 25. Opheffing geheimhouding
Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede
en derde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als het
orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten
raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.
Paragraaf 6. Toehoorders en pers
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Artikel 26. Toehoorders en pers
1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare raadsvergaderingen uitsluitend
bij op de voor hen bestemde plaatsen.
2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is
hen verboden.
Artikel 27. Geluid- en beeldregistraties
Degenen die van een openbare raadsvergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen
hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.
Hoofdstuk 3. Bevoegdheden, instrumenten raadsleden
Artikel 28. Amendementen en subamendementen
1. Raadsleden dienen amendementen en subamendementen voor het sluiten van de beraadslaging
van het voorstel waarop deze betrekking hebben in bij de voorzitter. Dit gebeurt schriftelijk, tenzij de
voorzitter oordeelt dat mondelinge indiening volstaat.
2. Er wordt alleen beraadslaagd over amendementen en subamendementen die ingediend zijn door
raadsleden die de presentielijst getekend hebben.
3. Intrekking door de indiener van een amendement of subamendement is mogelijk totdat de
besluitvorming daarover door de raad is afgerond.
Artikel 29. Moties
1. Raadsleden dienen moties schriftelijk in bij de voorzitter.
2. De behandeling van een motie vindt gelijktijdig plaats met de beraadslaging over het onderwerp of
voorstel waarop het betrekking heeft.
3. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats
nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld.
4. Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de
raad is afgerond.
Artikel 30. Initiatiefvoorstel
a. Een initiatiefvoorstel moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de
raadsvoorzitter worden ingediend.
b. De raadsvoorzitter stelt het college van B&W in staat binnen veertien dagen schriftelijk een reactie
te geven op het initiatiefvoorstel. In de reactie gaat het college in op uitvoeringsgevolgen en
financiële aspecten van het initiatiefvoorstel. Het college kan het presidium verzoeken om
verlenging van de reactietermijn.
c. Het raadspresidium/agendacommissie plaatst het voorstel en de reactie op de agenda van de
eerstvolgende raadsvergadering, waarvoor de oproep wordt verzonden na het verstrijken van de
reactietermijn van het college.
d. De raad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde
een voorstel voor een verordening.
Artikel 31. Collegevoorstel
1. Een voorstel van het college aan de raad dat vermeld staat op de voorlopige agenda van de
raadsvergadering, kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de raad.
2. Als de raad van oordeel is dat een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terug aan het
college dient te worden gezonden, bepaalt de raad binnen welke termijn het voorstel opnieuw
geagendeerd wordt.
Artikel 32. Interpellatie
1. Raadsleden dienen verzoeken tot het houden van een interpellatie schriftelijk in bij de voorzitter.
Het verzoek bevat in ieder geval de te stellen vragen.
2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige
raadsleden en de wethouders.
3. Als het verzoek ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering is ingediend of in naar
het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, wordt over het verzoek tijdens de eerstvolgende
raadsvergadering gestemd. In andere gevallen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering.
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4. De interpellant voert niet vaker dan tweemaal het woord. De overige raadsleden, de burgemeester
en de wethouders niet vaker dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.
Artikel 33. Schriftelijke vragen
1. Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester in bij de griffier. Daarbij
wordt aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.
2. De griffier brengt de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het
college of de burgemeester.
3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen tien dagen nadat
de vragen zijn ingediend.
4. Als de vragen ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering zijn ingediend, vindt
mondelinge beantwoording plaats in de eerstvolgende raadsvergadering, tenzij het college of de
burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven
wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden.
5. Schriftelijke antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de
griffier aan de raadsleden toegezonden.
6. De vragensteller kan bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij
mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering nadere inlichtingen vragen over het door de
burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.
Artikel 34. Inlichtingen
1. Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180,
derde lid, van de Gemeentewet schriftelijk in bij de griffier .
2. De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige
raadsleden en het college of de burgemeester.
3. De verlangde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft, in ieder geval binnen
10 dagen nadat het verzoek is ingediend.
Artikel 35. Vragenuur
1. Gedurende elke gewone raadsvergadering uur is er een vragenuur, tenzij er bij de voorzitter geen
vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenuur op een
ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.
2. Raadsleden die tijdens het vragenuur vragen wil stellen, melden dit onder aanduiding van het
onderwerp en ten minste 48 uur voor aanvang van het vragenuur bij de voorzitter.
3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenuur aan de
orde worden gesteld.
4. De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor het college, voor de
burgemeester en voor de overige raadsleden.
5. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het
college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven.
6. Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller desgewenst het
woord om aanvullende vragen te stellen.
7. Vervolgens kan de voorzitter aan andere raadsleden het woord verlenen om hetzij aan de
vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.
8. Tijdens het vragenuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties
toegelaten.
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 36. Uitleg reglement
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement,
beslist de raad op voorstel van de voorzitter.
Artikel 37. Intrekken oude reglement
Het [citeertitel oude reglement van orde] wordt ingetrokken.
Artikel 38. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit reglement treedt in werking op ___________ <DATUM>.
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2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Oude IJsselstreek <JAAR>.
TOELICHTING
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
De burgemeester is voorzitter van de raad. Artikel 125, derde lid, van de Grondwet en artikel 9 van de
Gemeentewet schrijven dit dwingend voor. In artikel 77, eerste lid, is bepaald dat het langstzittende
raadslid het raadsvoorzitterschap waarneemt bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester.
Als twee raadsleden even lang zitting hebben, is de oudste in jaren degene die het
raadsvoorzitterschap waarneemt. Daarnaast heeft de raad altijd de mogelijkheid zelf te kiezen voor
een andere waarnemer. De burgemeester heeft het recht op grond van artikel 21 van de
Gemeentewet in de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen. Als voorzitter zorgt hij onder
andere voor de handhaving van de orde in de vergadering.
Artikel 2. Het presidium
Het presidium heeft voornamelijk een algemeen adviserende rol (aanbevelingen aan de raad inzake
de organisatie en het functioneren van de raad). Diverse gemeenten hebben dit takenpakket
uitgebreid met meer inhoudelijke taken. De VNG is van mening dat het presidium voor wat betreft de
inhoudelijke aspecten van het raadswerk een ondergeschikte rol dient te vervullen omdat anders het
gevaar bestaat dat er binnen de raad een nieuw bestuursorgaan wordt gecreëerd, hetgeen niet strookt
met de Grondwet, die het primaat immers expliciet bij de raad legt (artikel 125, eerste lid, van de
Grondwet).
Het presidium als zodanig kan niet ook optreden als werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie,
ingesteld op basis van artikel 83 van de Gemeentewet, bestaat immers enkel uit raadsleden (en dus
niet, zoals het presidium, ook de voorzitter van de raad). Het presidium heeft voornamelijk een
procedurele rol zoals hierboven aangegeven. In de handreiking ‘De (rechts)positie van de griffie(r) in
het decentrale bestuur’ is een modelbesluit voor het instellen van een werkgeverscommissie
opgenomen.
Het is wel mogelijk om de raadsleden van het presidium te benoemen in de werkgeverscommissie en
de vergaderingen van deze commissie te laten aansluiten op de vergaderingen van het presidium,
zodat er, indien nodig, snel overlegd kan worden.
Men zou er voor kunnen kiezen de regie van enkele interne/organisatorische kwesties bij het
presidium neer te leggen. In artikel 2 is als aanvullende taak opgenomen dat het presidium
aanbevelingen doet aan de raad inzake de organisatie van de werkzaamheden van de raad en zijn
commissies. Hieronder vallen taken als: het initiëren van een aanpassing van het reglement van orde,
het instrueren van de griffier en het bespreken van agenda-technische zaken.
Het is van belang dat in het presidium elke partij een stem heeft die even zwaar weegt. Op deze wijze
wordt de positie van minderheidsfracties in een dualistisch stelsel versterkt. Tevens kan dit de
betrokkenheid van alle fracties bij de raadsvergaderingen vergroten.
De griffier is bij elke vergadering van het presidium aanwezig (artikel 4, eerste lid), omdat de griffier
voor de ondersteuning van de raad zorgt. Hij moet weten hoe de agenda eruit komt te zien en welke
punten besproken gaan worden. De aanwezigheid van de secretaris kan ook gewenst zijn, omdat de
secretaris aandacht moet kunnen vragen voor of een toelichting kan geven op onderwerpen die
worden voorbereid door de ambtelijke organisatie. Overeenkomstig het derde lid kan de secretaris
worden uitgenodigd. Als dit een ‘staande’ uitnodiging wordt, dan kan overwogen worden zijn
aanwezigheid expliciet het reglement van orde te regelen.
Artikel 3. De agendacommissie en het vaststellen van de vergaderingen
De agendacommissie vervult een belangrijke (coördinerende) rol bij de agendering van zaken in de
raadscommissies en] in de raad. De agendacommissie heeft het overzicht van alle onderwerpen waar
de raad zich mee bezig houdt en zorgt voor de planning. In veel gemeenten wordt gewerkt met
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jaaroverzichten waarbij specifieke vergadering lang van te voren bekend zijn. Denk hierbij aan de
begroting en jaarrekening. In het geval een gemeente deelneemt in een gemeenschappelijke regeling
zal in deze regeling zijn opgenomen hoe de raad geïnformeerd wordt door de vertegenwoordiger van
de gemeente in de gemeenschappelijke regeling (artikelen 16 en 18 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen). Van belang is dat de agendacommissie de vergadercyclus van deze besturen kent. Het
kan nodig zijn dat de raad voorafgaand aan een vergadering van het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke vertegenwoordiger informatie of opvattingen wil
meegeven. Ook de begrotingscyclus van de gemeenschappelijke regeling is relevant voor de
agendacommissie zodat de raad tijdig noodzakelijke informatie kan leveren.
Naast gemeenschappelijke regelingen kan een gemeenten ook vertegenwoordigd zijn in ander
organisaties (stichtingen, vennootschappen). Ook deze vergadercycli kunnen voor een
agendacommissie aanleiding zijn om deze te agenderen voor een raads- of commissievergadering.
Zodat er informatie uitgewisseld kan worden tussen de vertegenwoordiger van de gemeente en de
raad.
Het is aan de agendacommissie om de planning in te vullen maar ook om deze te bewaken.
De commissie stelt de agenda's van raadscommissies en de raad voorlopig vast. De definitieve
vaststelling van de agenda van een raadscommissie en van de raad geschiedt bij de aanvang van de
betreffende vergadering.
Ingevolge artikel 17 van de Gemeentewet vergadert de raad zo vaak hij daartoe heeft besloten en
voorts indien de burgemeester het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal leden
van de raad schriftelijk met opgave van redenen daarom vraagt. Het tweede lid brengt tot uitdrukking
dat de voorzitter in het bepalen van een andere dag en ander aanvangsuur zoveel mogelijk overleg
pleegt met de agendacommissie. Op deze wijze houdt de agendacommissie ook bij vergaderingen,
die niet op het gebruikelijke tijdstip plaatsvinden, invloed op de datum, het tijdstip en de plaats van de
vergadering. Het wijzigen van het aanvangsuur is van gemeenschappelijk belang, omdat het
merendeel van de raadsleden het raadslidmaatschap combineert met een andere (on)betaalde
functie.
Artikel 4. De griffier
De raad is verplicht een griffier te benoemen (artikel 100 van de Gemeentewet). De griffier is in eerste
instantie verantwoordelijk voor de bijstand aan de raad. Hij is in principe in elke vergadering van de
raad aanwezig. De Gemeentewet eist dat de raad de vervanging van de griffier regelt (artikel 107d,
eerste lid). In het tweede lid is daarover een bepaling opgenomen. In verband met artikel 22 van de
Gemeentewet (verschoningsrecht) is in het derde lid een bepaling opgenomen met betrekking tot het
deelnemen van de griffier aan de beraadslaging.
Artikel 5. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden
Vooraf
Met de geloofsbrief geeft de voorzitter van het centraal stembureau aan de benoemde kennis van zijn
benoeming (artikel V 1 van de Kieswet). Voor dit benoemingsbesluit is bij ministeriële regeling een
model vastgesteld. De benoemde geeft schriftelijk aan of hij de benoeming aanneemt (artikel V 2 van
de Kieswet). Tegelijk met de mededeling dat hij zijn benoeming aanneemt worden aan de raad
stukken overlegd waaruit blijkt dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van de raad
toegelaten te worden. Dit omvat de volgende stukken: een ondertekende verklaring met de openbare
betrekkingen die hij bekleedt, een uittreksel uit de basisregistratie personen met zijn woonplaats,
geboorteplaats en -datum, en (indien niet-Nederlander) stukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de
vereisten van artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet (artikel V 3 van de Kieswet). Het onderzoek
van de geloofsbrieven moet in een openbare vergadering gebeuren. Bij het onderzoek zal ook de
gedragscode (artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet) betrokken worden. In deze code zijn onder
meer bepalingen opgenomen over al dan niet toegestane nevenfuncties. De commissie welke de
geloofsbrieven onderzoekt brengt verslag uit. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
Eerste en tweede lid
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De formulering van het eerste lid benadrukt dat de raad en niet de voorzitter een commissie instelt, die
het zogenaamde geloofsbrievenonderzoek verricht nadat de voorzitter van het centraal stembureau
nieuwe leden heeft benoemd.
Derde lid
Het onderzoek van het proces verbaal (onderzoek naar het verloop van de verkiezing of de
vaststelling van de uitslag) gebeurt door de oude raad vlak voor de eerste samenkomst van de nieuwe
raad na de gemeenteraadsverkiezingen. Het onderzoek van het proces-verbaal strekt zich niet uit tot
de geldigheid van de kandidatenlijsten en van de lijstverbindingen.
Dit lid ziet op de specifieke taak die de raad heeft na de raadsverkiezingen. Na de
gemeenteraadsverkiezingen heeft de commissie voor het geloofsbrievenonderzoek een extra taak, zij
adviseert de raad ook over het verloop van de verkiezingen (of dit op wettige wijze is gebeurd) en het
vaststellen van de uitslag (is deze juist vastgesteld). Zij doet dit op basis van het proces-verbaal van
het centraal stembureau. De raad dient op basis van dit advies een besluit te nemen over het verloop
van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag. Dit besluit is van belang om dat de raad de
bevoegdheid heeft om te besluiten tot het hertellen van de stemmen en zelfs de bevoegdheid om te
besluiten tot een herstemming, beide eventueel in een deel van de gemeente bij een aantal specifieke
stembureaus. Het proces-verbaal vormt de aanleiding tot een besluit tot hertelling of herstemming. Dit
dient concrete aanwijzingen te bevatten waarop de raad tot een dergelijk besluit over gaat. Het feit dat
een fractie een klein aantal (bijv. 3) stemmen te weinig heeft om een extra zetel te behalen is geen
valide motivering om tot hertelling over te gaan. Een proces-verbaal waaruit blijkt dat kiezers bezwaar
hebben gemaakt over de onzorgvuldige wijze waarop het stembureau na sluiting de stemmen heeft
geteld, kan dit wel zijn.
Vierde en vijfde lid
Ingevolge artikel V 4 van de Kieswet beslist de raad over de toelating van zijn leden. Daarbij is er een
verschil in de procedure bij de samenstelling van een nieuwe raad of bij de vervulling van een
tussentijdse vacature. Na een raadsverkiezing kunnen de raadsleden op de eerste vergadering van de
raad in nieuwe samenstelling de eed of verklaring en belofte afleggen. De voorzitter zal hen hiervoor
oproepen. Bij tussentijdse vacaturevervulling kan de eed of verklaring en belofte aansluitend aan de
beslissing van de raad over de toelating van het betrokken raadslid plaatsvinden. De tekst van de eed
of verklaring en belofte die een raadslid bij het aanvaarden van het raadslidmaatschap moet afleggen,
is in artikel 14 van de Gemeentewet vastgelegd.
Artikel 6. Benoeming wethouders
Dit artikel geeft invulling aan een leemte in de Gemeentewet. Uit de Kieswet vloeit het
geloofsbrievenonderzoek van raadsleden voort. Aangezien de wethouder geen gekozen
volksvertegenwoordiger is, is hierover niets in de Kieswet geregeld. De Gemeentewet geeft wel aan
welke formele eisen gesteld worden aan een wethouder maar niet op welk moment deze getoetst
worden. De formele eisen voor het wethouderschap zijn grotendeels vergelijkbaar met de vereisten
voor het raadlidmaatschap (Gemeentewet artikelen 36a, 36b, 41b en 41c). Het ligt voor de hand om
voor het benoemen van wethouders ook een commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven in
te stellen. Dit artikel is ook van toepassing als er geen wethouder van buiten maar uit de raad wordt
benoemd, de incomptabiliteiten en nevenfuncties dienen immers opnieuw beoordeeld te worden.
Bij de benoeming van een wethouder zal er een integriteitstoets plaatsvinden. De gedragscode
politieke ambtsdragers speelt hierbij een rol. Daarnaast kan een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
worden gevraagd. De raad kan aangeven dat zij deze procedure wil volgen bij de benoeming van
wethouders. De VOG kent een screeningsprofiel voor politieke ambtsdragers. Bij dit profiel staat de
integriteit van de aspirant bestuurder centraal. Het is mogelijk om deze VOG via een spoedprocedure
uit te laten voeren.
Een raadslid dat benoemd wordt tot wethouder mag raadslid blijven totdat de geloofsbrieven van zijn
opvolger zijn goedgekeurd (artikel 36b, tweede lid, van de Gemeentewet). In het geval de coalitie in
de raad een meerderheid heeft van één stem kan het verstandig zijn eerst als raadslid ontslag te
nemen en een nieuw raadslid te benoemen. Het vooraf ontslag nemen als raadslid is een risico. Het
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kan immers gebeuren dat deze persoon of niet tot wethouder wordt benoemd of dat de geloofsbrieven
niet worden goedgekeurd.
Artikel 7. Fracties
Eerste en tweede lid
De Kieswet en de Gemeentewet kennen het begrip fractie niet. In de Gemeentewet in artikel 33,
tweede lid, wordt wel uitgegaan van het bestaan van in de raad vertegenwoordigde groeperingen
(recht op fractie-ondersteuning). Bij de aanvang van de eerste zitting van de nieuwe raad na de
verkiezingen, worden de leden die op dezelfde lijst hebben gestaan, als één fractie beschouwd. Is
onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie
beschouwd. De fractie gebruikt in de vergadering van de raad de aanduiding die zij boven de
kandidatenlijst had staan. Op deze wijze is de relatie tussen de fractie in de raad en de fractie op de
kandidatenlijst voor de burger duidelijk. Het kan echter voorkomen dat een fractie geen aanduiding
boven de kandidatenlijst heeft staan. In een dergelijk geval deelt de fractie in de eerste vergadering de
aanduiding mee.
Vierde lid
In de loop van een zittingsperiode kan het voorkomen dat leden de raad verlaten. In een dergelijk
geval vindt er een verandering in de samenstelling van de fractie plaats. Als dit het geval is, deelt de
fractie dit aan de voorzitter mede. Het is ook mogelijk dat een raadslid zijn lidmaatschap niet opzegt
maar uit een fractie stapt. Hij kan als zelfstandige fractie verdergaan of zich aansluiten bij een
bestaande fractie. Ook andere wijzigingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een fusie van twee fracties. Een
andere (tijdelijke) wisseling in een fractie kan het gevolg zijn van ziekte of zwangerschap van een
raadslid. Voor deze gevallen is in de Kieswet een vervangingsregeling opgenomen.
Uitgangspunt van ons kiesstelsel is dat volksvertegenwoordigers op persoonlijke titel worden verkozen
en benoemd (dit laatste door de voorzitter van het stembureau). Dit uitgangspunt is gebaseerd op
artikel 27 van de Gemeentewet, waarin is bepaald dat elk bindend mandaat van een lid van de raad
nietig is. De volksvertegenwoordiger handelt naar eigen overtuiging en is bij stemmingen niet
gebonden aan een lastgeving. Geen andere persoon of instantie kan hem rechtens bindende
instructies opleggen met betrekking tot zijn stemgedrag. Het is de individuele volksvertegenwoordiger
die een mandaat van de kiezer heeft gekregen. De volksvertegenwoordiger heeft daardoor ook de
mogelijkheid om tussentijds van fractie te veranderen of zelfstandig verder te gaan.
Ook de Kieswet gaat niet uit van politieke partijen, een zetel 'hoort' dan ook niet bij een partij maar is
verbonden aan de volksvertegenwoordiger die daardoor ook de mogelijkheid heeft om tussentijds van
fractie te veranderen of zelfstandig verder te gaan. Ook kan een fractie besluiten om haar naam te
veranderen. Dit staat de fractie vrij om te doen. Op grond van deze bepalingen heeft de raad geen
zeggenschap over wijzigingen in de samenstelling, fusies en splitsingen van fracties en de
naamvoering. De raad kan hier dus geen besluit over nemen. Een mededeling aan de voorzitter van
de raad is voldoende. De raad is gehouden met ingang van de eerstvolgende vergadering nadat
hiervan mededeling is gedaan rekening te houden met de nieuwe situatie.
Dit betekent ook dat:
- kandidaten die van een kandidatenlijst deel uitmaken en binnen die lijst/partij een onderlinge
schriftelijke (en soms notariële) afspraak maken, bijvoorbeeld dat men onder bepaalde
voorwaarden zal afzien van aanvaarding van het raadslidmaatschap, zich dienen te realiseren dat
dergelijke afspraken nietig zijn, vanwege strijd met de Gemeentewet en de Kieswet;
- personen die tussentijds van partij veranderen hun raadslidmaatschap niet verliezen;
- als men uit een partij stapt en als eigen partij verder gaat, de verlatende partij geen middelen heeft
om het raadslid uit de raad te weren.
Fractieafplitsing en het ontstaan van een nieuwe fractie kan diverse praktische gevolgen hebben, te
denken valt aan: fractievergoedingen en –faciliteiten, fractievoorzitterschap dan wel
vertegenwoordiging in het presidium, zo nodig andere zitplaatsen in de raadszaal, bezetting in
raadscommissies en eventueel de bezetting in raadscommissies door burgerraadsleden.
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Als moet worden voorzien in de vacature van een raadslid dat zich heeft afgesplitst, wordt
teruggegrepen op de lijst waarop betrokkene oorspronkelijk was gekozen (artikel P 19 van de
Kieswet).
Vijfde lid
De naam van de fractie dient getoetst te worden aan de afwijzingsgronden uit artikel G 3 van de
Kieswet. Dit is een logische voorwaarde. Indien de nieuwe fractie wil meedoen aan de eerstvolgende
raadsverkiezingen zal dit ook gebeuren. Bij registratie als politieke groepering wordt getoetst aan
hoofdstuk G van de Kieswet, waarin staat aangegeven in welke gevallen deze registratie geweigerd
wordt.
Hoofdstuk 2. Raadsvergaderingen
Paragraaf 1. Voorbereiding
Artikel 8. Oproep en voorlopige agenda
In artikel 19, eerste lid, van de Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester de leden van de raad
schriftelijk uitnodigt voor de vergadering.
Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de voorzitter een vastgesteld aantal dagen vóór een
vergadering de leden een schriftelijke oproep stuurt, waarin de vergadering wordt aangekondigd.
Uiteraard is het mogelijk, indien de raad dit wenst de stukken en oproep niet per post maar per e-mail
te versturen. De oproep vermeldt de dag, tijdstip en plaats van de vergadering. Het eerste lid stelt
verplicht dat de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in
artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, tegelijkertijd met de oproep
aan de leden worden verzonden. De in artikel 25, eerste en tweede lid, bedoelde stukken zijn stukken
ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd. Hier wordt melding van gemaakt op de stukken.
Artikel 9. Aanvullende agenda; vaststellen agenda
De agendacommissie bepaalt hoe de voorlopige agenda er uit ziet. Het versturen van de agenda en
stukken is geregeld in artikel 8. Dit is echter een voorlopige agenda. In de dagelijkse praktijk van de
gemeente zal het niet altijd mogelijk zijn om ruim voor de vergadering een agenda op te stellen, die
ook zicht heeft op de actualiteiten. In een dergelijke situatie kan de voorzitter na het verzenden van de
schriftelijke oproep zo nodig een aanvullende agenda en stukken rondsturen.
Het derde lid heeft tot doel om de raad een actievere rol te geven in de opstelling van de
raadsagenda. Enerzijds kunnen individuele raadsleden via hun fractievoorzitter in het presidium
onderwerpen voor de agenda voordragen. Anderzijds kunnen zij echter ook bij aanvang van de
raadsvergadering een voorstel doen om onderwerpen aan de agenda toe te voegen of van de agenda
af te voeren. Daarmee kan het individuele raadslid in ieder geval op twee momenten invloed
uitoefenen op de vaststelling van de agenda.
Indien er een voorstel wordt gedaan om de agenda aan te passen, bijvoorbeeld het doorschuiven van
een agendapunt naar de volgende raadsvergadering, en de stemmen staken, is artikel 32, vierde lid,
van de Gemeentewet niet van toepassing.
Artikel 10. Ter inzage leggen van stukken
Geïnteresseerden moeten de mogelijkheid hebben om stukken in te zien. Daarom worden alle
stukken gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep ter inzage aangeboden.
Naast de fysieke terinzagelegging op het stadhuis, zullen de stukken doorgaans op elektronische
wijze worden aangeboden. Dit gaat via een digitaal raadsinformatiesysteem of door plaatsing op de
gemeentesite.
Een stuk is een ‘document’ in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een document
houdt in: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens
bevat. Onder documenten vallen niet alleen de door de overheidsorganen gecreëerde stukken of
ander materiaal. Ook alle van buiten komende stukken en ander voor overheidsorganen bestemd
materiaal zoals agenda’s, verslag, (concept)adviezen en magneetbanden verkrijgen de status van
document in de zin van de Wob.
Onder de stukken als bedoeld in het derde lid van dit artikel worden verstaan: geheime stukken en de
zogenaamde ‘achterliggende’ stukken waarvan in raadsvoorstellen melding wordt gemaakt (ambtelijke
adviezen, toelichtende nota’s, etc.).
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Indien het gaat om geheime of vertrouwelijke stukken, waarop voorlopige geheimhouding is opgelegd
door het bestuursorgaan dat het document aanbiedt aan de raad, dient dit duidelijk op het stuk te zijn
aangegeven. Ook kan worden overwogen hiervan geen kopieën te laten maken, omdat het gevaar
bestaat dat vaak gekopieerde stukken toch in de openbaarheid komen.
De griffier vervult de secretariaatsfunctie ten dienste van de raad. Daarom worden stukken die
betrekking hebben op de agenda en de voorstellen van de raadsvergadering en die geheim moeten
blijven bij hem ter inzage gelegd. Op verzoek van de leden van de raad kan de griffier inzage aan hen
verlenen.
Artikel 11. Openbare kennisgeving
Met dit artikel wordt invulling gegeven aan het voorschrift van artikel 19, tweede lid, van de
Gemeentewet. Voor wat betreft de wijze van publicatie is aangesloten bij artikel 3:12 van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Hier wordt expliciet vastgelegd in welke dag-, nieuws- of
huis-aan-huisbladen de aankondiging van de vergadering van de raad wordt geplaatst. Indien de
kennisgeving uitsluitend elektronisch plaatsvindt, dan dient er een grondslag te zijn, zie artikel 3:12
juncto 2:14 van de Awb.
Paragraaf 2. Ter vergadering
Artikel 12. Presentielijst
De verplichting tot het hebben van een presentielijst vloeit voort uit artikel 20 van de Gemeentewet. In
dit artikel wordt de procedure vastgelegd. De handtekeningen op de presentielijst zijn bedoeld om
formeel vast te stellen dat het vergaderquorum bereikt is. De lijst kan niet dienen om het stemquorum
vast te stellen; daarvoor geldt artikel 29 van de Gemeentewet.
De griffier geeft de ambtelijke ondersteuning die de raad nodig heeft. Daarom zorgt hij voor het
bijhouden van de presentielijst en stelt hij samen met de voorzitter deze vast en ondertekent deze.
Deze ondertekening dient te waarborgen dat de lijst volledig is en het quorum aanwezig was.
Artikel 13. Aantal spreektermijnen
Indien de raad van mening is dat na de tweede termijn verdere beraadslaging nodig is, kan hij daartoe
uitdrukkelijk besluiten. Het tweede lid benadrukt dat de voorzitter elke spreektermijn afsluit. Dit behoeft
overigens niets te veranderen aan de praktijk dat een portefeuillehouder antwoordt na de inbreng van
de raadsleden in de eerste en tweede termijn.
Het stellen van vragen dient ook als een spreektermijn beschouwd te worden. Een verzoek van een
raadslid na afloop van de tweede termijn om nog een korte reactie te geven, dient de voorzitter niet te
honoreren.
De beraadslaging over een motie vindt niet plaats in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig met de
beraadslaging over het betreffende, aan de orde zijnde onderwerp (artikel 29).
Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen
Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 van de Gemeentewet geregelde
verschoningsrecht. Het is uiteraard ook mogelijk dat de raad bepaalt dat een bepaalde functionaris in
bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag deelnemen.
De raad kan op grond van artikel 4 bepalen dat de griffier, deelneemt aan de beraadslagingen. De
burgemeester en de wethouder(s) hebben het recht (het woord te voeren en) deel te nemen aan de
beraadslagingen op grond van artikel 21, eerste en tweede, lid van de Gemeentewet.
Artikel 15. Voorstellen van orde
De voorzitter legt aan de raad ter beslissing voor of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde.
Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door de raad. Bij staken van
stemmen is het voorstel niet aangenomen, (artikel 32, vierde lid, van de Gemeentewet is hierop niet
van toepassing). Een voorstel van orde betreft bijvoorbeeld het schorsen van de vergadering voor een
pauze. Indien het gaat om een niet geagendeerd voorstel, dient de procedure van een initiatiefvoorstel
gevolgd te worden (artikel 30).
Paragraaf 3. Stemmingen
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Artikel 16. Stemverklaring
Stemverklaringen zullen kort moeten zijn en mogen niet het karakter krijgen van een derde termijn, als
laatste reactie op de vorige spreker. De stemverklaringen worden gegeven vóór de hoofdelijke oproep
van de leden dat de stemming begint.
Artikel 17. Beslissing
De voorzitter kan de beraadslaging sluiten als hij vaststelt dat een onderwerp voldoende is toegelicht,
tenzij de raad anders beslist. De voorzitter formuleert daarna de te nemen eindbeslissing. Indien geen
stemming wordt gevraagd, is het voorstel aangenomen op grond van artikel 32, derde lid, van de
Gemeentewet.
Artikel 18. Stemming; procedure hoofdelijke stemming
Indien een lid te kennen geeft een hoofdelijke stemming te wensen, moet de stemming plaatsvinden.
De raad heeft niet de bevoegdheid om van deze bepaling van artikel 32 van de Gemeentewet af te
wijken. Vraagt niemand stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. Wellicht ten
overvloede wordt hierbij nog verwezen naar artikel 209, tweede lid, van de Gemeentewet, welke een
hoofdelijke stemming verplicht.
De regeling in het eerste deel van het tweede lid kan toepassing krijgen, indien de uitkomst van de
stemming tevoren duidelijk is en slechts enkele leden zouden tegenstemmen. Een raadslid kan zich
alleen onthouden van stemming op grond van artikel 28 van de Gemeentewet. In alle andere gevallen
is een raadslid verplicht stelling in te nemen en te stemmen. Stemmingen zijn in principe ook
openbaar. Een volksvertegenwoordiger dient duidelijk te zijn in zijn of haar rol. Door de openbaarheid
is het voor de achterban (kiezers) duidelijk hoe ze vertegenwoordigd worden.
In de Winsumuitspraak (Raad van State, 7 augustus 2002, uitspraak 200200897/1) is het hoger
beroep op artikel 28 van de Gemeentewet afgewezen, maar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (hierna: de Afdeling) wel geconcludeerd dat het genomen besluit in strijd is
met artikel 2:4 van de Awb omdat de schijn van belangenverstrengeling onvoldoende was vermeden.
Naar aanleiding van deze uitspraak zijn er vragen gerezen over de mogelijke gevolgen voor
stemprocedures en de verantwoordelijkheden in gemeenteraden.
In deze uitspraak geeft de Afdeling het rechtsbeginsel neergelegd in artikel 2:4 van de Awb voorrang
boven hetgeen in artikel 28 van de Gemeentewet is bepaald. Over de mogelijke gevolgen van de
uitspraak adviseerde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties:
"de beslissing over stemonthouding dient voorbehouden te blijven aan het individuele raadslid; bij
stemming heeft de raad geen optie dan te waarschuwen dat het te nemen besluit wel eens
aanvechtbaar zou kunnen zijn in een bezwaarschriftprocedure of bij de bestuursrechter of in het kader
van een spontane vernietiging door de Kroon (artikel 268 van de Gemeentewet); de raad kan in
dergelijke gevallen een belangrijke rol spelen door in algemene zin te bespreken, individuele
raadsleden door hun handelen de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken en hoe dat
voorkomen kan worden (en dit bijv. opnemen in de gedragscode); uiteraard is de gedragscode in
juridische zin niet bindend, dit is tevens niet wenselijk."
Er is echter inmiddels vervolgjurisprudentie beschikbaar:
-In ABRvS 30 juni 2010, LJN BM9710, AB 2010/310 oordeelde de Afdeling dat in het midden kon
blijven of twee raadsleden een persoonlijk belang hadden bij de vaststelling van een
bestemmingsplan, omdat het bestemmingsplan met de grootst mogelijke meerderheid door de raad
was vastgesteld. Zelfs indien zou worden vastgesteld dat de twee raadsleden een persoonlijk belang
hadden bij de planvaststelling, hebben zij geen beslissende stem in de uitkomst gehad;
- In ABRvS 22 juni 2011, LJN BQ8863, AB 2011/261 overwoog de Afdeling dat een raadslid dat
woonde en werkte op een bedrijventerrein een persoonlijk belang had bij de vaststelling van een
bestemmingsplan voor dat bedrijventerrein. De Afdeling oordeelde dat in strijd was gehandeld met
artikel 2:4 van de Awb omdat naar derden de schijn is gewekt dat het persoonlijke belang van invloed
is geweest op de besluitvorming. Daarbij speelde een rol dat het raadslid tijdens de vergadering van
de raad veelvuldig het woord heeft gevoerd en namens zijn fractie een aantal amendementen heeft
ingediend en voorgelezen die in feite tot gevolg hebben dat een gunstiger woon- en leefklimaat
ontstaat ter hoogte van gronden van het betreffende raadslid. De Afdeling achtte niet van belang of
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het raadslid daadwerkelijk het oogmerk had te bewerkstelligen een plan ten gunste van zijn
leefklimaat vast te stellen. Ook indien van de goede trouw van het raadslid kan worden uitgegaan, kan
de schijn van belangenverstrengeling zijn gewekt. Ook het gegeven dat het raadslid niet bij alle
amendementen een doorslaggevende stem heeft gehad leidt niet een ander oordeel omdat gelet op
het feit dat het raadslid veelvuldig het woord heeft gevoerd niet kan worden gesteld dat niet de schijn
is gewekt dat hij invloed heeft gehad op de besluitvorming;
-In ABRvS 6 februari 2013, LJN BZ0796 preciseert de ABRvS haar hiervoor vermelde uitspraak van
22 juni 2011. In de zaak die tot de uitspraak van 6 februari 2013 heeft geleid ging het om een besluit
van een gemeenteraad om een bestemmingsplan niet vast te stellen. Dat besluit was genomen met
de kleinst mogelijke meerderheid, waarbij een raadslid die mogelijk belanghebbende in de zin van
artikel 1:2 van de Awb was, tegen de vaststelling van het plan had gestemd. De ABRvS overwoog dat
in aanmerking genomen dat het hier gaat om besluitvorming door de gemeenteraad die een
belangenafweging vergt waarbij politieke inzichten een belangrijke rol spelen, ligt het in de rede voor
de invulling van het begrip ‘persoonlijk belang’ in artikel 2:4, tweede lid, van de Awb aansluiting te
zoeken bij artikel 28, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet. Deze bepaling dient strikt te worden
uitgelegd, nu daarbij het fundamentele recht van een raadslid om deel te nemen aan een stemming
wordt ingeperkt. Uit artikel 2:4 van de Awb volgt dus — en de Afdeling preciseert hiermee haar
(hiervoor vermelde) uitspraak van 22 juni 2011 — in het algemeen niet dat een persoon die deel
uitmaakt van een democratisch gekozen bestuursorgaan zoals de gemeenteraad en die bij een besluit
belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, zich zou moeten onthouden van
deelname aan de besluitvorming. Dit zou afbreuk doen aan de taak en de fundamentele rechten van
een gekozen volksvertegenwoordiger en daarmee aan het democratisch proces.
De ABRvS heeft in haar uitspraak van 6 februari 2013 in aanvulling op het voorgaande overwogen dat
er zich evenwel bijkomende omstandigheden kunnen voordoen die maken dat de behartiging van het
persoonlijk belang van een raadslid zodanig aan de orde is bij het onderwerp van de besluitvorming
dat hij daaraan niet behoort deel te nemen. Weliswaar kan de gemeenteraad niet verhinderen dat een
lid deelneemt aan de besluitvorming en aan stemmingen, maar deelname van een lid kan er bij
aanwezigheid van zo’n persoonlijk belang wel toe leiden dat de bestuursrechter tot het oordeel moet
komen dat het desbetreffende besluit is genomen in strijd met artikel 2:4 van de Awb. De conclusie
dat het betrokken bestuursorgaan in strijd met deze bepaling een besluit heeft genomen, kan echter
pas worden getrokken wanneer aannemelijk is dat het betrokken raadslid de besluitvorming
daadwerkelijk heeft beïnvloed.
Bij staking van stemmen is het bepaalde in artikel 32 van de Gemeentewet van toepassing. Indien de
vergadering voltallig is, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Is de vergadering niet voltallig,
dan wordt het nemen van het besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Als ook dan de
stemmen staken, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
In gemeenten kan een elektronisch stemsysteem gebruikt worden waarbij de openbaarheid
gewaarborgd wordt doordat de naam van het raadslid gekoppeld wordt aan het voor of tegen. Dit is te
lezen op een scherm, de afdruk ervan wordt meegenomen in de verslaglegging. Deze manier van
stemmen is mogelijk op grond van de Gemeentewet.
In het vierde lid wordt ingegaan op de procedure van hoofdelijke stemming. Praktisch gezien verdient
het aanbeveling de volgorde van stemmen te bepalen aan het begin van de vergadering; deze
volgorde geldt dan voor de gehele vergadering.
Artikel 19. Volgorde stemming over amendementen en moties
Voor alle duidelijkheid wordt hier een verschil in procedure aangegeven tussen een motie en een
amendement. Een amendement komt in stemming voorafgaande aan de stemming over het
onderliggende voorstel. Een motie strekt niet tot wijziging van een voorgesteld besluit; over een motie
wordt een apart besluit genomen, nadat de besluitvorming over het aanhangige voorstel is afgerond.
Bij een motie over een afzonderlijk onderwerp geldt dit uiteraard niet en is het vierde lid niet van
toepassing.
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Artikel 20. Stemming over personen
Artikel 31, eerste lid, van de Gemeentewet geeft aan dat de stemming over personen geheim dient te
zijn. Het is mogelijk om met elektronische stemsystemen te werken maar het reglement van orde gaat
vooralsnog uit van een stemming door middel van behoorlijk ingevulde stembriefjes. Een blanco
stembriefje wordt niet aangemerkt als een behoorlijk ingevuld stembriefje (Kamerstukken II 1985/86,
19 403, nr. 3, blz. 86). In geval van een schriftelijke stemming wordt dan ook geen rekening gehouden
met blanco stembriefjes. Een blanco of verkeerd ingevuld stembriefje telt wel mee bij de bepaling van
het quorum. De raad oordeelt of een stembriefje behoorlijk is ingevuld. Wat onder een (niet) behoorlijk
ingevuld stembriefje moet worden verstaan, is in de wet niet geregeld.
Indien raadsleden genomineerd worden voor de functie van wethouder is er sprake van een vrije
stemming. Er is geen sprake van een voordracht. De beoogd wethouder mag dus meestemmen over
zijn eigen benoeming. Een voorstel tot benoeming gaat hem persoonlijk aan "wanneer hij behoort tot
de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt" (artikel 28,
eerste lid, onder a, en derde lid, van de Gemeentewet). Dat is echter in casu niet aan de orde, omdat
er ook op een ander persoon kan worden gestemd. De aard van de stemming is derhalve van belang.
Dit heeft tot gevolg dat raadsleden de mogelijkheid hebben op het stembriefje de naam van de
kandidaat die hun voorkeur heeft in te vullen (die van de voorgestelde perso(o)n(en), of die van een
ander). Er is in dit geval geen sprake van een voordracht of een anderszins beperkte keuze en aan de
stemming mag derhalve ook worden deelgenomen door raadsleden die ter benoeming zijn
voorgesteld: zij kunnen immers op het stembriefje een andere naam dan hun eigen naam invullen.
De wetgever heeft nooit de bedoeling gehad de politieke verhoudingen in de raad te beïnvloeden door
middel van een verbod op het meestemmen van de kandidaat-wethouder. Los van de formeeljuridische context pleiten de volgende argumenten nog voor bovenstaande zienswijze:
- een democratisch gekozen vertegenwoordiger mag niet te snel het recht op stemming worden
ontnomen. Stel: partij X beveelt meneer Janse en meneer Pieterse aan als wethouders. Als deze
personen in de raad zitting hebben en niet mee mogen stemmen houdt dit in, dat de partij ineens twee
stemmen in de raad minder heeft. Dat is onaanvaardbaar in het licht van de politieke verhoudingen;
- een aanbeveling is geen voordracht. Het spraakgebruik heeft het vaak over voordracht, maar een
persoon nomineren als wethouder staat niet gelijk aan een voordracht;
Tenslotte is het denkbaar dat een kandidaat-wethouder die voor benoeming wordt aanbevolen, uit
moreel-politieke overwegingen en om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden op eigen
initiatief afziet van het meestemmen over de benoeming. Alhoewel het uitgangspunt is dat zeer
terughoudend moet worden omgegaan met het inperken van het stemrecht van gekozen
volksvertegenwoordigers, laat de wet de betrokkenen de ruimte daarin een eigen afweging te maken.
Artikel 21. Verslag en besluitenlijst
Dit artikel regelt de verslagleggende taak van de griffier en de wijze waarop het verslag wordt
vastgesteld. Het maken van een verslag is niet verplicht. In de Gemeentewet wordt alleen gesproken
over de verplichting een besluitenlijst openbaar te maken (artikel 23, vijfde lid, van de Gemeentewet).
Het conceptverslag wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep verstuurd aan de leden en overige
personen die het woord gevoerd hebben.
De griffier verleent de ambtelijke ondersteuning van de raad. Daarom is de griffier aangewezen om
het verslag op te stellen en deze, tezamen met de voorzitter, te ondertekenen.
De besluitenlijst dient op zo kort mogelijke termijn moet worden gepubliceerd. Dit kan voordat het
verslag is vastgesteld aangezien de besluitenlijst 'slechts' een overzicht geeft van (alle) door de raad
genomen beslissingen (dus niet alleen besluiten in de zin van de Awb maar ook bijvoorbeeld een
afspraak om een werkbezoek af te leggen). Het ligt voor de hand dat het verslag en de besluitenlijst
ook op de gemeentelijke website toegankelijk worden gemaakt. Dit wordt weergeven in het zesde lid.
Andere vormen van verslaglegging zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld een geluidsopname van de
raadsvergadering op CD, met een overzicht van de sprekers, de onderwerpen -voorzien van
tijdscodes- en een besluitenlijst.
Artikel 22. Ingekomen stukken
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Over aan de raad gerichte inkomende stukken worden alleen voorstellen gedaan en besluiten
genomen van procedurele aard, bijvoorbeeld ter kennisneming, steunen, afwijzen, in behandeling
nemen, doorsturen naar een raadscommissie, doorsturen naar het college, etc. Inhoudelijke discussie
over de stukken kan de voorzitter buiten de orde verklaren. Wanneer een ingekomen stuk leidt tot
inhoudelijke discussie en besluitvorming, dient dit op de gebruikelijke wijze te worden voorbereid. De
schriftelijke mededelingen van het college aan de raad komen in principe ook bij de raad binnen. De
mededelingen zijn dan ook een ingekomen stuk. De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze
van afdoening van de ingekomen stukken vast.
Paragraaf 5. Besloten raadsvergaderingen
Artikel 23. Toepassing reglement op besloten vergaderingen
Dit artikel bepaalt dat de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing zijn op een
raadsvergadering achter gesloten deuren. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de bepalingen
omtrent het tijdig verzenden van stukken, het recht van amendement, het recht van motie, het maken
van het verslag.
De bepalingen van het reglement zijn echter niet van toepassing, voor zover het toepassen van die
bepalingen strijdig is met het besloten karakter van de vergadering. Zo zullen er bijvoorbeeld geen
beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt kunnen worden. Ten aanzien van de
stukken die betrekking hebben op een besloten vergadering en het behandelde zal de raad moeten
besluiten of geheimhouding als bedoeld in de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet wordt
opgelegd dan wel opgeheven.
In artikel 23 van de Gemeentewet zijn procedurevoorschriften opgenomen voor 'het sluiten van de
deuren', de wijze waarop een vergadering een besloten vergadering wordt.
Artikel 24. Verslag besloten vergadering
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan artikel 23, derde lid, van de Gemeentewet. In
overeenstemming met de bepaling over het verslag van de raadsvergadering is de griffier ook
verantwoordelijk voor het verslag van een besloten vergadering. Dit verslag ligt ter inzage bij de
griffier.
Artikel 25. Opheffing geheimhouding
In de in het artikel aangehaalde artikelen wordt aan de raad de mogelijkheid geboden de
geheimhouding van stukken op te heffen; stukken die niet per se aan hem behoeven te zijn
overgelegd. Het kan dus (zie bijvoorbeeld artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet) gaan om de
situatie dat de burgemeester geheimhouding heeft opgelegd ten aanzien van stukken die hij aan de
raadscommissie heeft overgelegd. De raadscommissie kan dan aan de raad verzoeken de
geheimhouding op te heffen (indien de burgemeester daar niet toe bereid is). In het onderhavige
artikel is nu ter zake een overlegverplichting opgenomen waardoor recht wordt gedaan aan het
principe van hoor en wederhoor.
Op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet, kan geheimhouding worden
opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van stukken die zij
aan de raad of aan leden van de raad overleggen. De opgelegde geheimhouding met betrekking tot
aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de raad de oplegging niet in zijn eerstvolgende
vergadering die volgens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden
is bezocht, wordt bekrachtigd.
Als de raad niet van plan is de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, kan het orgaan dat
geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met de raad overleg voeren. Deze
besloten vergadering kan dan gaan om de vraag waarom de raad de geheimhouding wil opheffen
door deze niet te bekrachtigen.
Paragraaf 6. Toehoorders en pers
Artikel 26. Toehoorders en pers
De hier aangegeven bepalingen worden wat betreft het handhaven van de orde aangevuld door artikel
26 van de Gemeentewet. De voorzitter heeft de bevoegdheid om toehoorders die de orde verstoren,
te doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag de toegang te ontzeggen.
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Artikel 27. Geluid- en beeldregistraties
Aangezien de vergaderingen van een de raad in principe openbaar zijn, kunnen radio- en tv-stations
geluid- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een besloten vergadering
betreft. Wel dient rekening gehouden worden met de privacy van insprekers of publiek. Raadsleden
daarentegen hebben een publieke functie. Het is mogelijk om een aanwijzing te geven dat publiek
slechts van af een bepaalde afstand in beeld mag worden gebracht. Ook kan een aanwijzing zijn dat
burgers die inspreken niet gefilmd mogen worden, uiteraard in overleg met de insprekers. Mogelijk
hebben zij geen probleem met beeldregistraties.
Hoofdstuk 3. Bevoegdheden, instrumenten raadsleden
Artikel 28. Amendementen en subamendementen
Het recht van amendement is neergelegd in artikel 147b van de Gemeentewet. Dit artikel verplicht de
raad nadere regels te stellen. Deze nadere regels staan dit artikel. Op basis van artikel 147b van de
Gemeentewet is de raad verplicht een amendement te behandelen.
Leden van de raad kunnen aan de raad wijzigingen op het voorstel van het college of op
initiatiefvoorstellen indienen, de zogenaamde amendementen. Wanneer een amendement is
ingediend, kan dit voor een ander raadslid aanleiding zijn, op dit amendement nog weer een wijziging
voor te stellen, het subamendement. Een (sub)amendement kan ingediend worden op een
voorgesteld besluit, dat aanhangig is. De beraadslaging over het (sub)amendement vindt plaats in ten
hoogste twee termijnen. Indien (in uitzonderlijke situaties) een ingediend amendement verdere
beraadslaging noodzakelijk maakt, kan de raad besluiten tot een derde termijn (artikel 13).
[Het is praktisch dat een raadslid aanwezig is voor de behandeling van zijn (sub)amendement. Dit
omdat doorgaans een (sub)amendement toegelicht wordt door de indiener. Daar is bepaald dat er
alleen wordt beraadslaagd over amendementen en subamendementen die ingediend zijn door
raadsleden die de presentielijst getekend hebben.]
Artikel 29. Moties
In het eerste artikel van dit reglement is de definitie van het begrip motie gegeven. Een motie is een
voorstel tot het doen van een uitspraak. Het kan gaan om het uitspreken van een wens (van
inhoudelijke, politieke, procedurele aard), het uitspreken van instemming dan wel afkeuring over
bepaalde ontwikkelingen of om het doen van een verzoek. Een motie betreft dus niet een concreet
besluit dat op rechtsgevolg is gericht; een motie heeft geen juridische, maar een politieke betekenis.
Daarom zijn burgemeester en wethouders formeel niet aan een motie gebonden of tot uitvoering
ervan verplicht. Wel kan het naast zich neerleggen van een motie door het college leiden tot een
vertrouwensbreuk tussen raad en college en hieruit kan het college dan zijn consequentie trekken.
Voor wat betreft de besluitvormingsprocedure omtrent een motie wordt opgemerkt dat over een motie
een apart besluit wordt genomen. Voor de beraadslaging over een motie over een aanhangig
onderwerp geldt dat deze niet plaatsvindt in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig met de
beraadslaging over het onderwerp waarop de motie betrekking heeft.
Een besluit over een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt aan het einde
van de vergadering plaats. Dergelijke moties benaderen de in artikel 30 geregelde initiatiefvoorstellen.
Dualisering veronderstelt versterking van de vertegenwoordigende en controlerende functie van de
raadsleden. Hiervoor dienen ook individuele raadsleden en kleine fracties te beschikken over
adequate instrumenten. Dat wil zeggen dat het voor een effectief gebruik van deze instrumenten
wenselijk is dat ook het individuele raadslid zonder belemmeringen toegang tot het gebruik daarvan
heeft. De mogelijkheid om zonder drempelsteun een motie in te dienen staat dan ook ten dienste van
een effectieve uitoefening van de inkadering en controle door de raad.
In de Gemeentewet wordt één specifieke motie uitgewerkt. Dit betreft de motie van wantrouwen
waarbij de raad aangeeft het vertrouwen in een wethouder te hebben verloren. Het een wethouder
niet toegestaan om na een aangenomen motie van wantrouwen aan te blijven. Indien hij zelf niet
opstapt, dient de raad actie te ondernemen.
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Artikel 30. Initiatiefvoorstel
Het is de taak van het college aan de raad de nodige voorstellen te doen. Maar raadsleden kunnen
ook zelf een voorstel voor een verordening of beslissing ter behandeling bij de raad indienen. Hiervoor
is het recht van initiatief toegekend.
In artikel 147a, eerste lid, van de Gemeentewet is dit uitgewerkt. Het tweede en derde lid van dit
artikel bepalen dat de raad regelt op welke wijze een initiatiefvoorstel voor een verordening of
beslissing wordt ingediend en behandeld. Daar wordt in deze bepaling uitvoering aan gegeven.
Algemeen uitgangspunt is dat dualisering de versterking van de vertegenwoordigende en
controlerende functie van de raadsleden inhoudt. Hiervoor dienen ook individuele raadsleden en
kleine fracties te beschikken over adequate instrumenten. Voor een effectief gebruik van deze
instrumenten is het wenselijk dat ook het individuele raadslid zonder belemmeringen toegang tot het
gebruik daarvan heeft. Het ontbreken van drempelsteun bij het recht van initiatief staat ten dienste van
een effectieve uitoefening van de inkadering en controle door de raad. Ook kleine fracties en
individuele raadsleden worden zo in staat gesteld actief deel te nemen aan de controlerende,
vertegenwoordigende en budgettaire functie.
De Gemeentewet maakt onderscheid tussen initiatiefvoorstellen voor verordeningen en overige
initiatiefvoorstellen. Ieder raadslid kan een initiatiefvoorstel voor een verordening indienen. Een
dergelijk voorstel moet aanhangig worden gemaakt door het schriftelijk en ondertekend aan de
voorzitter te zenden (art. 147a, eerste lid). De verdere wijze van behandeling moet de raad zelf
regelen. De raad moet ook regelen op welke wijze en onder welke voorwaarden overige
initiatiefvoorstellen (voorstellen die betrekking hebben op iets anders dan een verordening) in
behandeling worden genomen. Ook dit initiatiefrecht komt toe aan individuele raadsleden, hetgeen
inhoudt dat geen drempels mogen worden opgeworpen. Wel kan de raad voorzien in een zekere
inhoudelijke toets. Daarbij kan worden gedacht aan het beantwoorden van de vraag of het voorstel
wel de uitoefening van een raadsbevoegdheid betreft (en niet een collegebevoegdheid).
Het tweede lid houdt in dat de voorzitter het initiatiefvoorstel zo spoedig mogelijk op de agenda
plaatst, maar de voorzitter plaatst het voorstel echter niet meer op de agenda, nadat de oproep
verzonden is. Dit laat de mogelijkheid onverlet voor het individuele raadslid om op grond van artikel 8,
derde lid, het initiatiefvoorstel toch aan de agenda toe te voegen.
Het is aan de raad om vervolgens te bepalen hoe het initiatiefvoorstel verder wordt behandeld nu het
op de agenda staat.
Artikel 31. Collegevoorstel
Dit artikel heeft betrekking op het agenderingsrecht van de raad. De raad is de enige die een voorstel
voor een verordening of een ander voorstel dat het college heeft voorbereid kan agenderen. Als het
college het voorstel heeft voorbereid, betekent dit niet dat het college het door hen voorbereide
voorstel kan intrekken indien het college van oordeel is dat verdere behandeling van het voorstel niet
wenselijk is (bijvoorbeeld omdat zij een voorstel willen wijzigen). De raad moet hier toestemming voor
geven.
Indien de raad van oordeel is dat een voorstel voor een verordening of een ander voorstel niet
voldoende is voorbereid, kan de raad het voorstel voor een verordening of een ander voorstel op
grond van het tweede lid nogmaals voor advies aan het college zenden. De raad kan het college
bijvoorbeeld verzoeken het voorstel voor een verordening of ander voorstel nader te onderbouwen. De
raad bepaalt echter wanneer het voorstel voor een verordening of ander voorstel, dat door het college
verder voorbereid is, opnieuw behandeld wordt. De raad kan dit in dezelfde raadsvergadering regelen,
maar de raad kan dit ook aan de agendacommissie overlaten.
Artikel 32. Interpellatie
Dit artikel stelt nadere regels bij artikel 155 van de Gemeentewet. Het interpellatierecht ligt in het
verlengde van het mondelinge vragenrecht. Het gaat om een recht van een volksvertegenwoordiger
om tijdens een vergadering over een niet geagendeerd onderwerp inlichtingen aan het college of de
burgemeester te vragen. Daarvoor is verlof van de raad nodig.
Dualisering veronderstelt versterking van de vertegenwoordigende en controlerende functie van de
raadsleden. Hiervoor dienen ook individuele raadsleden en kleine fracties te beschikken over
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adequate instrumenten. Voor een effectief gebruik van deze instrumenten is het wenselijk dat ook het
individuele raadslid zonder belemmeringen toegang tot het gebruik daarvan heeft. Wel is hier gekozen
voor een ondersteuning door de raad bij gewone meerderheid. Toenmalig minister Pechtold heeft in
een brief van 16 december 2005 aan de GroenLinks fractie in Schoonhoven aangegeven dat de raad
de ruimte heeft eigen beleid te ontwikkelen, waardoor de raad dus de vrijheid heeft om te bepalen dat
een raadsmeerderheid nodig is om een interpellatiedebat te houden. Hij was hier echter geen
voorstander van. Voor de democratie leek het hem goed om de regels van de Tweede Kamer te
volgen. Dit houdt in dat de toestemming ven een betekenende minderheid (ondersteuning door 30 van
de 150 leden) volstaat. In een gedualiseerd systeem zijn wethouders geen lid meer van de raad. Toch
is het van belang dat zij bij een instrument als de interpellatie ook op de hoogte worden gesteld van de
inhoud van het verzoek. Door de toevoeging in het tweede lid wordt hiervoor gezorgd. De toelichting
bij het artikel over het initiatiefvoorstel over de stuurgroep Leemhuis en de (verplichte) aanwezigheid
van collegeleden is ook op dit artikel van toepassing.
Artikel 33. Schriftelijke vragen
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden
die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is
primair van informatieve strekking. Op grond van deze bepaling kan een raadslid schriftelijke vragen
stellen aan het college of de burgemeester, al naar gelang wie verantwoordelijk is. De
verantwoordelijke portefeuillehouder dient de vragensteller gemotiveerd in kennis te stellen, indien de
beantwoording niet binnen de gestelde termijnen kan plaatsvinden. Niet de voorzitter, maar het
verantwoordelijk collegelid of de burgemeester geeft daarom het antwoord. De raad kan oordelen dat
het bijvoorbeeld wenselijk is dat een collegelid of de burgemeester direct kan antwoorden op een
vraag. Om die reden is in het zesde lid ingevoegd dat de raad anders kan beslissen.
In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen
over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft gegeven. Indien de vragensteller van
mening is dat de beantwoording van de vragen tot een besluit van de raad moet leiden, kan hij het
recht van initiatief of het interpellatierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de agenda
van de raad te krijgen.
Artikel 34. Inlichtingen
In dit artikel wordt een procedurele uitwerking gegeven van de inlichtingenplicht die het college en de
burgemeester hebben ten opzichte van de raad. Naast een ingewikkelde inrichting van de
bestuursbevoegdheden bevat de Gemeentewet ook behoorlijk
aangescherpte regels over de inlichtingenplicht van het college ten opzichte van de raad. Deze regels
beogen de politieke verantwoordelijkheid van het college te activeren en de eindverantwoordelijkheid
van de raad te bevestigen. Daar is in de eerste plaats de passieve inlichtingenplicht als bedoeld in
artikel 169, derde lid, van de Gemeentewet. Dat is de klassieke informatieplicht die het college
opdraagt de door de raad gevraagde inlichtingen te verstrekken, tenzij het openbare belang zich
daartegen verzet. Dit recht om inlichtingen te vragen komt eveneens toe aan individuele raadsleden.
Daarmee is een waarborg in het leven geroepen dat een raadsmeerderheid om (partij)politieke
redenen belemmeringen opwerpt tegen het vragen van inlichtingen door een raadslid of
raadsminderheid. Wel kan de raad via het Reglement van orde op grond van
doelmatigheidsoverwegingen een zekere ordening aanbrengen in de wijze waarop het
inlichtingenrecht wordt uitgeoefend. De raad gaat immers over de agenda en de vergaderorde. De
weigeringsgrond ‘strijd met het openbaar belang’ is wettelijk objectief (‘is’) en algemeen omschreven.
De wetgever beoogde daarmee dat een beroep daarop in de praktijk als een hoge uitzondering op de
algemene regel zou moeten worden gebruikt. In de praktijk bestaan verschillende wettelijke en
politieke figuren om als raad en college met elkaar te communiceren buiten de openbaarheid. De
openbaarheid van stukken en vergaderingen bijvoorbeeld kan al dan niet tijdelijk worden opgeheven.
Vervolgens kent de gedualiseerde Gemeentewet thans een algemene actieve inlichtingenplicht.
Artikel 169, tweede lid, verplicht het college uit eigen beweging de raad alle inlichtingen te verstrekken
die de raad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. Blijkbaar moet het college permanent
nagaan welke informatie de raad behoeft voor een goede taakvervulling. Hier liggen grote politieke
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risico’s als de raad het college in het ongewisse laat over de aard en omvang van de gewenste
informatie. In het geval dat raad en college daarover geen afspraken maken is de kans groot dat het
college de raad veiligheidshalve overstelpt met papier. Van controleren komt dan weinig terecht en
bovendien zijn we dan weer terug in de cultuur van meeregeren uit het monistische tijdperk. Dezelfde
risico’s doen zich voor met betrekking tot in een tweede actieve, meer specifieke inlichtingenplicht.
Artikel 169, vierde lid, verplicht het college de raad vooraf te informeren over de voorgenomen
uitoefening van een gemeentewettelijke bestuursbevoegdheid als bedoeld in artikel 160, eerste lid,
onder e, f, g en h, indien de toepassing daarvan ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente
of indien raad daarom verzoekt. Het college mag dan niet eerder een besluit nemen dan nadat de
raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Overigens kent
ook deze actieve informatieplicht de nodige vaagheid. Wat is ingrijpend? Het antwoord op deze vraag
moet volgens de wetgever worden gevonden in de plaatselijke omstandigheden. Waarschijnlijk heeft
de wetgever het oog gehad op substantiële financiële gevolgen van privaatrechtelijke
overeenkomsten. Blijkbaar moeten raad en college hier zelf een modus voor vinden. Een andere
vraag is nog of ook deze inlichtingenplicht wordt beperkt door de weigeringsgrond van het openbaar
belang als bedoeld in het derde lid van de artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet. Deze vraag kan
bevestigend worden beantwoord op basis van ongeschreven gemeenterecht. Het verstrekken van
inlichtingen kan overigens niet via de rechter worden afgedwongen.
[Artikel 35. Vragenuur
Deze bepaling vormt een invulling van artikel 155, eerste lid, van de Gemeentewet met betrekking tot
het vragenrecht
Bewust is er gekozen voor een algemene regeling van het vragenuur. Veelal fungeert de rondvraag in
de raadsvergadering als een mogelijkheid tot het stellen van vragen. In een dualistisch stelsel is het
echter niet meer vanzelfsprekend dat de ter zake kundige wethouder aanwezig is. Om die reden en
omdat het de herkenbaarheid van de controlerende taak van de raad ten goede komt, kan hiervoor
een aparte gelegenheid gecreëerd worden. De drempel om vragen te stellen wordt verlaagd en de
media-aandacht voor de lokale politiek kan worden vergroot. In het vragenuur krijgt de raad de
mogelijkheid over vooraf ingebrachte onderwerpen (leden van) het college aan de tand te voelen.
Het karakter van het vragenuur verschilt dan ook van het recht van interpellatie. Het recht van
interpellatie heeft als instrument een zwaarder politiek karakter. Leden van de raad kunnen aan het
college inlichtingen vragen over het door hem gevoerde bestuur, voor zover dat niet bij geagendeerde
onderwerpen aan de orde komt.
Raadsleden vragen daarmee leden van het college zich te verantwoorden voor het door hen gevoerde
bestuur. Het vragenuur kan bijvoorbeeld voorafgaand aan de raadsvergadering worden gehouden.
Wel is het voor de herkenbaarheid voor de burgers raadzaam om het vragenuur op een vast tijdstip te
houden.
In het tweede lid is een aanmeldingstermijn voor vragen opgenomen vanwege het feit dat wethouders
moeten worden uitgenodigd om antwoord te kunnen geven op de vragen van raadsleden.]
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BIJLAGE 3B
Concept-verordening op de raadscommissies <JAAR>
Algemene opmerking bij deze concept-verordening:
Lokaal Belang, CDA en VVD hebben tegelijkertijd behoefte aan goede afspraken over hoe om te gaan
met inspraak en samenspraak. Daarbij zijn Lokaal Belang, CDA en VVD zijn gecharmeerd van een
checklist interactieve beleidsvorming zoals opgenomen als bijlage 1 in de leidraad interactief werken
van de gemeente Oost Gelre
(https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/leidraadinteractiefwerken1.0.pdf).
Het is ter beslissing aan de gemeenteraad om twee of meer raadscommissies in te stellen.
Het doel van het debat in de raadscommissies is het geven van advies en bijstand. Besluitvorming
vindt plaats in de gemeenteraad. De voorzitter mag afwijken van de strakke regels in deze conceptverordening om daarmee het debat over advies en bijstand te bevorderen.

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];
gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet;
gezien het advies van de [naam commissie];
besluit vast te stellen de Verordening op de raadscommissies Oude IJsselstreek <JAAR>:
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
- commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;
- commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;
- commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;
- griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger.
Artikel 2. Instelling raadscommissies
Er is een:
a. raadscommissie Financiën en Algemene Zaken waarvan de werkzaamheden de volgende
onderwerpen betreffen:
1. Financiële zaken, begroting en jaarrekening,
2. Openbare orde en veiligheid;
3. Evenementen;
4. Brandweerzaken
5. Bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie
b. raadscommissie Openbare werken, Verkeer en Millieu: ,waarvan de werkzaamheden de
volgende onderwerpen betreffen:
1° ;
2° [...]; en
c. raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, waarvan de werkzaamheden de
volgende onderwerpen betreffen:
1° [...];
2° [...].
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c. raadscommissie Sociale zaken, Welzijn, Zorg en Sport,waarvan de werkzaamheden de volgende
onderwerpen betreffen:
1° [...];
2° [...].
Artikel 3. Taken
Een raadscommissie:
a. brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking
hebben;
b. kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a;
c. voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte
inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen bedoeld onder a.
Artikel 4. Samenstelling; benoeming commissievoorzitter
1. Een raadscommissie bestaat uit ten minste één en maximaal vier commissieleden per fractie].
2. De commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.
3. Zowel raadsleden als niet-raadsleden kunnen lid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van de
Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op commissieleden die geen raadslid zijn.
4. De raad benoemt op voordracht van de fracties voor iedere raadscommissie ten minste één
plaatsvervangend lid per fractie, die bij afwezigheid van een commissielid zitting heeft in de
betreffende raadscommissie.
5. De raad benoemt de commissievoorzitters.
Artikel 5. Zittingsduur en vacatures
1. De zittingsperiode van een commissielid en -voorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de
zittingsperiode van de raad.
2. Een commissielid houdt op lid te zijn als niet meer voldaan wordt aan de in artikel 4, derde lid,
gestelde eisen.
3. De raad kan een commissielid ontslaan op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft
voorgedragen.
4. De raad kan de commissievoorzitter ontslaan.
5. Een commissielid en de commissievoorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan
schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of
zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.
6. Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de
vervulling daarvan.
7. Als een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van
commissieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege.
Artikel 6. De commissiegriffier
1. De griffier van de raad benoemt ter ondersteuning van iedere raadscommissie een op de griffie
werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame
ambtenaar, als commissiegriffier.
2. Een commissiegriffier is aanwezig in vergaderingen of wordt vervangen door een daartoe door de
griffier van de raad aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de
secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.
3. Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in
vergaderingen deelnemen.
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Hoofdstuk 2. Vergaderingen
Paragraaf 1. Voorbereidingen
Artikel 7. Oproep en voorlopige agenda
1. De commissievoorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de commissieleden
een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken, met uitzondering
van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken.
2. Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 8, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met
de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
vergadering aan de leden gezonden.
Artikel 8. Aanvullende agenda; vaststellen agenda
1. In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep
een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden openbaar
gemaakt.
2. Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de
Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder
berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.
3. Een agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.
Artikel 9. Ter inzage leggen van stukken
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen,
worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage
gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt
hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van
openbare kennisgeving. 2. Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de
gemeente geplaatst..
3. Als omtrent stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet
geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder
berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.
Artikel 10. Openbare kennisgeving
Commissievergaderingen worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging op de
gemeentelijke website en de gemeentepagina’s in de plaatselijke pers.
Paragraaf 2. Ter vergadering
Artikel 11. Presentielijst
1. De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.
2. Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst. Aan het einde van
elke vergadering wordt die lijst door de commissievoorzitter en de commissiegriffier door
ondertekening vastgesteld.
Artikel 12. Opening vergadering en quorum
1. Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het
aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.
2. Als ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter
opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de
oproeping is gelegen.
3. Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een
raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste
lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de
presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.
Artikel 13. Verslag
a. Van commissievergaderingen wordt een schriftelijk verslag of een lijst van conclusies, afspraken,
advies en bijstand met bijbehorend audio(-visueel) verslag gemaakt.
b. Het verslag van resp. de conclusies/afspraken uit voorgaande bijeenkomsten wordt elektronisch
aan de raad en de fractieassistenten beschikbaar gesteld. Ze worden gelijktijdig aan de overige
personen die het woord gevoerd hebben, toegezonden.
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c.

Bij het begin van een raadsvergadering worden, zoveel mogelijk, de verslagen van resp.
conclusies/afspraken uit vorige bijeenkomsten vastgesteld.
d. De raadsleden, de commissieleden, de raadsvoorzitter, de wethouders, de raadsgriffier en de
secretaris hebben het recht, een voorstel tot verandering van het verslag resp. de
conclusies/afspraken te doen, indien deze onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven
hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering dient (tenminste 48 uur) voor het
vaststellen van de notulen bij de commissiegriffier te worden ingediend.
e. Verslagen resp. conclusies/afspraken worden opgesteld onder de zorg van de commissiegriffier.
f. Vastgestelde verslagen resp. conclusies/afspraken worden door de commissievoorzitter en de
commissiegriffier ondertekend.
g. Als verslagen elektronisch beschikbaar zijn, worden ze op de website van de gemeente geplaatst.
Artikel 14. Advies; geen stemmingen
1. Als een raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de
commissievoorzitter over de inhoud van het advies.
2. In het advies worden opgenomen de standpunten van alle fracties en commissieleden die geen
raadslid zijn.
3. In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van over geheimhouding en
met betrekking tot de orde.
Artikel 15. Aantal spreektermijnen
1. Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de
raadscommissie anders beslist.
2. Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.
3. Commissieleden mogen in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde
onderwerp of voorstel.
4. Bij de bepaling hoeveel malen een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord
heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.
Artikel 16. Deelname aan de beraadslaging door anderen
1. Een raadscommissie kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de
beraadslaging.
2. Vertegenwoordigers van een burgerpanel dat op initiatief of met instemming van de
gemeenteraad of de commissie over een geagendeerd onderwerp heeft beraadslaagd,
kunnen namens dat burgerpanel het woord voeren. De in het volgend artikel opgenomen
bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17. Spreekrecht burgers
1. Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die
geagendeerd zijn.
2. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen een redelijke termijn voor de
aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam, adres en
telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.
3. De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan
van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
4. De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De
commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte,
verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers
van de vergadering.
5. De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng
van de burger.
Artikel 18. Handhaving orde en schorsing
1. De commissievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.
2. Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de
geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het
voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering
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onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan
het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden
ontzegd.
3. Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en,
als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.
4. Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten,
afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan
wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het
woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.
Artikel 19. Voorstellen van orde
Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de
vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.
Paragraaf 3. Besloten vergaderingen
Artikel 20. Toepassing verordening op besloten vergaderingen
Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet
strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.
Artikel 21. Verslag besloten vergadering
1. Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de
commissieleden ter inzage gelegd bij de commissiegriffier.
2. Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling
aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet
openbaar maken van het verslag.
3. De vastgestelde verslagen worden door de commissievoorzitter en de commissiegriffier
ondertekend.
Artikel 22. Opheffing geheimhouding
Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de
geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd
daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.
Paragraaf 4. Toehoorders en pers
Artikel 23. Toehoorders en pers
1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op
de voor hen bestemde plaatsen.
2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is
hen verboden.
3. De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door
toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.
4. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste
drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.
Artikel 24. Geluid- en beeldregistraties
Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan
mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 25. Intrekken oude verordening
De [citeertitel oude verordening] wordt ingetrokken.
Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op __________ <datum>
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissie Oude IJsselstreek
_______ <jaar>.
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Toelichting
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 3. Taken
De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De
raadscommissies bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college of de
burgemeester. Wat betreft de invulling van de taken van de raadscommissies zijn ruwweg twee
modellen te onderscheiden. In het eerste model is een raadscommissie vooral gericht op
voorbereiding en informatievoorziening en vindt het politieke debat plaats in de raad, in het tweede
vindt het politieke debat plaats in een raadscommissie en geschiedt de besluitvorming door de raad.
De taak om de besluitvorming van de raad voor te bereiden komt tot uitdrukking in de taak advies uit
te brengen over een voorstel of onderwerp. De raadscommissie kan ook uit eigener beweging advies
aan de raad uitbrengen, ook dit advies kan aanleiding zijn voor besluitvorming in de raad. De taken
van de raadscommissie zijn in essentie dezelfde als die van de raad, die van kaderstellend,
controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan.
De raadscommissie bepaalt evenals de raad haar eigen agenda. Dit betekent dat niet het college
maar (de voorzitter van) de raadscommissie bepaalt of een voorstel aan de raadscommissie wordt
voorgelegd alvorens het in de raad wordt besproken. In het Model Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2014 is om dit te coördineren een
agendacommissie ingericht. Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming van
raads- en commissievergaderingen. Veelal zal het echter wel zo zijn dat een onderwerp eerst in een
raadscommissie wordt besproken.
Artikel 4. Samenstelling; benoeming commissievoorzitter
De raad bepaalt de samenstelling van de raadscommissies. Wel schrijft artikel 82, derde lid, van de
Gemeentewet voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de
raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. Om dit te bereiken schrijft het eerste lid van dit artikel
voor dat een raadscommissie bestaat uit een minimum en maximum aantal leden per fractie. De
verhoudingen in de raadscommissies hoeven overigens blijkens jurisprudentie niet exact overeen te
komen met de verhoudingen in de raad.
De commissieleden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fracties. Dit houdt in dat het
aan de fracties zelf is om te bepalen wie de betreffende fractie vertegenwoordigen in de verschillende
commissies. Het is enkel mogelijk – overeenkomstig het derde lid zelfs verplicht - de benoeming van
een voorgedragen lid te weigeren als het betreft een “burgerlid” niet voldoet aan de vereisten van de
Gemeentewet (zie verder de toelichting op het derde lid).
Uit het derde lid volgt dat de leden van een raadscommissie geen raadslid hoeven te zijn. Wel zijn het
de fracties die de leden voordragen
Op grond van het derde lid moeten commissieleden, evenals raadsleden, voldoen aan hetgeen is
bepaald in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Dit betekent onder andere dat zij
achttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties
openbaar moeten maken, geen functie als bedoeld in artikel 13 mogen vervullen en niet in strijd
mogen handelen met artikel 15. Om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen van de
Gemeentewet, ligt het voor de hand om gebruik te maken van een geloofsbrievenonderzoek. Het
verdient aanbeveling dit onderzoek uit te laten voeren door de commissie die voor raadsleden en
wethouders het op basis van artikel V 4 van de Kieswet verplichte geloofsbrievenonderzoek uitvoert.
De vereisten die onderzocht moeten worden zijn immers gelijk. Dit onderzoek (alleen naar de nietraadsleden) gaat vooraf aan het raadsbesluit waarmee de commissieleden benoemd worden.
Om er voor te zorgen dat iedere fractie – met name ook de kleine fracties – in staat zijn om deel te
nemen aan de vergaderingen van de raadscommissie bepaalt het vierde lid dat iedere fractie een
plaatsvervangend lid kan voordragen. Voor hen gelden dezelfde eisen als voor commissieleden.
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Artikel 5. Zittingsduur en vacatures
De zittingsperiode van de leden en de voorzitter is even lang als de zittingsperiode van raadsleden, in
principe dus vier jaar. De benoeming eindigt derhalve van rechtswege, de raad hoeft hen niet te
ontslaan.
Het lidmaatschap van een raadscommissie eindigt eveneens van rechtswege indien een lid niet meer
voldoet aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen (tweede lid) en indien een lid is benoemd op
voordracht van een fractie die niet meer vertegenwoordigd is in de raad (zevende lid).
De raad kan een lid van een raadscommissie op voorstel van de fractie die het lid heeft voorgedragen
ontslaan. Deze situatie kan zich voordoen in geval van een splitsing van een fractie. De ontstane
nieuwe fractie heeft dan overigens op grond van artikel 5, eerste lid, recht op een eigen lid.
Hoofdstuk 2. Vergaderingen
Paragraaf 1. Voorbereidingen
Artikel 7. Oproep en voorlopige agenda
Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de voorzitter een vastgesteld aantal dagen vóór een
vergadering de leden van zijn raadscommissie een schriftelijke oproep stuurt, waarin de vergadering
wordt aangekondigd. Uiteraard is het mogelijk, indien de raad dit wenst de stukken en oproep niet per
post maar per e-mail te versturen. De oproep vermeldt de dag, tijdstip en plaats van de vergadering.
Het eerste lid stelt verplicht dat de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met
uitzondering van de in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken,
tegelijkertijd met de oproep aan de leden worden verzonden. De in artikel 25, eerste en tweede lid,
bedoelde stukken zijn stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd. Hier wordt melding
van gemaakt op de stukken. Deze kunnen worden ingezien bij de griffier (artikel 9, derde lid).
Het opstellen van de voorlopige agenda gebeurd door de agendacommissie. De instelling en taken
van deze commissie zijn geregeld in het reglement van orde voor de raad.
Artikel 8. Aanvullende agenda; vaststellen agenda
In de dagelijkse praktijk van de gemeente zal het niet altijd mogelijk zijn om ruim voor de
commissievergadering een agenda op te stellen, die ook zicht heeft op de actualiteiten. In een
dergelijke situatie kan de commissievoorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep zo nodig
een aanvullende agenda en stukken rondsturen.
Uiteindelijk bepaalt een raadscommissie zijn eigen agenda. De agenderende rol van een
raadscommissie komt tot uitdrukking in het derde lid.
Artikel 9. Ter inzage leggen van stukken
Geïnteresseerden moeten de mogelijkheid hebben om stukken in te zien. Daarom worden alle
stukken gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep ter inzage aangeboden. Naast de
fysieke terinzagelegging op het stadhuis, zullen de stukken doorgaans op elektronische wijze worden
aangeboden.
De griffier vervult de secretariaatsfunctie ten dienste van de raad. Daarom worden stukken die
betrekking hebben op de agenda en de voorstellen van de raadsvergadering en die geheim moeten
blijven bij hem ter inzage gelegd. Op verzoek van de leden van de raad kan de griffier inzage aan hen
verlenen.
Artikel 10. Openbare kennisgeving
Met dit artikel wordt invulling gegeven aan het voorschrift van artikel 82, vijfde lid, van de
Gemeentewet. Voor wat betreft de wijze van publicatie is aangesloten bij artikel 3:12 van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Hier wordt expliciet vastgelegd in welke dag-, nieuws- of
huis-aan-huisbladen de aankondiging van de vergadering van de raad wordt geplaatst. Indien de
kennisgeving uitsluitend elektronisch plaatsvindt, dan dient er een grondslag te zijn, zie artikel 3:12
juncto 2:14 van de Awb.
Paragraaf 2. Ter vergadering
Artikel 11. Presentielijst
De presentielijst en de ondertekening door de voorzitter en de commissiegriffier zijn bedoeld om
formeel vast te stellen dat het vergaderquorum aanwezig is. Daarnaast is de presentielijst van belang
om de vergoedingen van de niet-raadsleden die lid zijn van de raadscommissie te kunnen vaststellen.
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Artikel 12. Opening vergadering en quorum
Artikel 20 van de Gemeentewet regelt het vergaderquorum van de raad. Voor de raadscommissies
ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet. Dit artikel voorziet hierin. Indien meer dan de
helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is en de presentielijst heeft getekend, kan
worden vergaderd.
Het derde lid voorziet in een regeling voor een nieuwe vergadering indien het quorum niet bereikt is,
anders zou de afwezigheid van leden van een raadscommissie de voortgang van werkzaamheden
kunnen belemmeren. Uiteraard staat op het moment dat de voorzitter bepaalt op welke datum en
tijdstip, nog niet vast op welk moment de schriftelijke oproep uitgaat. Indien er enkele dagen tussen de
twee vergaderingen zitten, mag er vanuit worden gegaan dat het mogelijk is om 24 uur van tevoren
een schriftelijke oproep te versturen. Overigens ligt het in de rede dat de voorzitter overlegt met de
raadscommissie over de datum van een nieuwe vergadering.
Artikel 14. Advies; geen stemmingen
Het gebruik van het woord beslissen in het eerste lid kan de suggestie gewekt worden dat in de
commissievergadering ook ‘echte’ Awb-besluiten kunnen worden genomen. Dit is echter niet het
geval. Een raadscommissie neemt geen beslissingen maar bereidt de besluitvorming in de raad voor
en overlegt met het college en de burgemeester. Alleen in de raadsvergadering kunnen besluiten
worden genomen. Wel kan een raadscommissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de
raad. Ten behoeve van het debat in de raad en om recht te doen aan de mening van alle fracties,
inclusief minderheidsstandpunten, wordt in het advies de standpunten van alle fracties opgenomen.
Het ligt voor de hand dat indien een lid het niet eens is met het fractiestandpunt, dat hier afzonderlijk
melding van wordt gemaakt in het advies aan de raad.
Artikel 15. Aantal spreektermijnen
Het stellen van vragen dient ook als een spreektermijn beschouwd te worden. Een spreektermijn
wordt door de voorzitter afgesloten. Dit hoeft overigens niets te veranderen aan de praktijk dat een
portefeuillehouder antwoordt na de inbreng van de raadsleden in de eerste en tweede termijn. Een
verzoek van een raadslid na afloop van de tweede termijn om nog een korte reactie te geven, dient de
voorzitter niet te honoreren. Indien de raadscommissie van mening is dat na de tweede termijn
verdere beraadslaging nodig is, kan zij daartoe uitdrukkelijk besluiten.
Artikel 16. Deelname aan beraadslaging door anderen
Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 van de Gemeentewet geregelde
verschoningsrecht, dat in artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing
wordt verklaard op leden van raadscommissies en andere personen die aan de beraadslagingen
deelnemen. Het is uiteraard ook mogelijk dat een raadscommissie bepaalt dat een bepaalde
functionaris in bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag deelnemen). Het gaat in deze
bepaling om anderen dan de leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders. Deze hebben
op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet de mogelijkheid om aan de beraadslagingen
deel te nemen. Op grond van dit artikel kan bijvoorbeeld de secretaris uitgenodigd worden. Uiteraard
hebben deze andere sprekers niet dezelfde rechten als de leden. Een andere spreker heeft onder
meer geen recht om een voorstel over de spreektijd of over de orde van de vergadering.
Artikel 17. Spreekrecht burgers
Het geven van spreekrecht aan burgers is een manier om burgers meer te betrekken bij de
besluitvorming van de raad. Doordat de raadsvergadering het sluitstuk is van het
besluitvormingsproces dat lang daarvoor is begonnen (ambtelijke organisatie, college, commissies) is
er voor gekozen het spreekrecht op te nemen in de commissieverordening. Op dit moment zijn de
fracties nog bezig hun mening te vormen. Een inspreekmogelijkheid tijdens de raadsvergadering is
doorgaans minder effectief (‘schijnspreekrecht’).
Het spreekrecht geldt alleen voor onderwerpen die op de agenda van de commissie staan. In veel
gemeenten is er een mogelijkheid voor een burgerinitiatief. Burgers hebben daarmee het instrument
van een initiatief om onderwerpen op de agenda te plaatsen. Onderwerpen die burgers belangrijk
vinden kunnen op deze manier geagendeerd worden.
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De burgers die wensen in te spreken moeten zich binnen een ‘redelijke termijn’ voor de vergadering
melden bij de griffier. De griffier kan, indien nodig, de persoon naar de juiste raadscommissie
verwijzen. Uiteraard kan, afhankelijk van de beschikbaarheid, ook gekozen worden voor aanmelding
bij de commissiegriffier. Procedureel is het handig om als ‘redelijke termijn’ circa 48 uur aan te
houden. Door niet uitdrukkelijk een termijn op te nemen, kan hiermee flexibel worden omgegaan en de
servicegerichtheid naar de burger worden vergroot.
In het vierde lid is ervoor gekozen om een burger slechts één maal het woord te geven en geen
discussie te laten plaatsvinden. Afhankelijk van de lokale situatie kan als richtlijn 5 minuten spreektijd
per burger worden aangehouden. Op voorstel van de voorzitter, die in eerste instantie voor een
ordentelijk verloop van de vergadering moet zorgen en dus moet kunnen aanvoelen of een verkorting
of verlenging van de spreektijd gewenst is, kan van deze richtlijn worden afgeweken.
Op basis van artikel 13, derde lid, wordt het verslag toegezonden aan de burgers die hebben
ingesproken.
Artikel 18. Handhaving orde en schorsing
Artikel 26 Gemeentewet geeft aan dat de voorzitter bij raadsvergadering bevoegd is om de orde te
handhaven. Voor de commissievergaderingen ontbreekt een dergelijke bepaling, deze is daarom hier
opgenomen. Op basis van het tweede lid kunnen alle sprekers in bepaalde gevallen door de voorzitter
tot de orde worden geroepen en kan hen zo nodig over het aanhangige onderwerp het woord ontzegd
worden. Ook kan de voorzitter de vergadering schorsen en bij herhaling van de verstoring van de
orde, de vergadering sluiten. In het uiterste geval kan hij een lid het verdere verblijf ontzeggen en hem
uit de vergadering doen verwijderen. Indien een lid blijft volharden in zijn gedrag kan hem de toegang
tot de vergadering voor ten hoogste drie maanden worden ontzegd. Onder interruptie is overigens niet
te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring; deze uitingen worden beschouwd als
verstoringen van de orde. Voor wat betreft de handhaving van de orde op de publieke tribune wordt
verwezen naar artikel 23 van deze verordening.
Om te bevorderen dat leden van raadscommissies zich niet belemmerd voelen om hun mening te
uiten bepaalt artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet bovendien dat artikel 22 van de Gemeentewet
van overeenkomstige toepassing is op leden van raadscommissies. Hierdoor zijn leden van
raadscommissies niet in rechte te vervolgen, aan te spreken of verplicht getuigenis af te leggen over
hetgeen zij in de vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsleden als
niet-raadsleden.
Artikel 19. Voorstellen van orde
Ieder lid heeft te allen tijde het recht een voorstel van orde te doen. De beslissing of er inderdaad
sprake is van een voorstel van orde is aan de raadscommissie. Over een voorstel van orde wordt
direct, zonder beraadslaging, besloten door de raadscommissie. Bij het staken van stemmen is het
voorstel niet aangenomen (artikel 32, vierde lid, van de Gemeentewet is hierop niet van toepassing).
Een voorstel van orde betreft bijvoorbeeld het schorsen van de vergadering voor een (overleg) pauze
of een voorstel over de (beperking van de) spreektijden van de leden en overige deelnemers aan de
commissievergadering.
Paragraaf 3. Besloten vergaderingen
Artikel 20. Toepassing verordening op besloten vergaderingen
Bij bepalingen die van overeenkomstige toepassing zijn kan onder meer gedacht worden aan de
bepalingen omtrent het tijdig verzenden van stukken, het vergaderquorum en voorstellen van orde. De
bepalingen van deze verordening zijn echter niet van toepassing, voor zover de toepassing van die
bepalingen strijdig is met het besloten karakter van de vergadering. Zo zullen er bijvoorbeeld geen
beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt kunnen worden. Ten aanzien van de
stukken die betrekking hebben op een besloten vergadering en het behandelde zal een
raadscommissie moeten besluiten of geheimhouding als bedoeld in artikel 86 van de Gemeentewet
wordt opgelegd dan wel opgeheven.
Artikel 21. Verslag besloten vergadering
Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet is artikel 23 van de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing. Het vierde lid van artikel 23 van de Gemeentewet schrijft voor dat van
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een besloten vergadering een afzonderlijk verslag wordt opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt
tenzij de raad en in casu dus een raadscommissie anders beslist. In aanvulling hierop bepaalt het
eerste lid van deze bepaling dat het verslag van een besloten vergadering ter inzage ligt bij de
commissiegriffier.
Artikel 22. Opheffing geheimhouding
De raad kan de geheimhouding die een raadscommissie aan de raad oplegt, opheffen. Wel bestaat er
een overlegverplichting, waarmee recht wordt gedaan aan het principe van hoor en wederhoor.
Paragraaf 4. Toehoorders en pers
Artikel 23. Toehoorders en pers
Artikel 26, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet regelen dat de voorzitter van de raad
toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag de toezegging
kan ontzeggen. Voor raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet, het
derde lid van dit artikel voorziet hierin.
Artikel 24. Geluid- en beeldregistraties
Aangezien de vergaderingen van een raadscommissie in principe openbaar zijn, kunnen radio- en tvstations geluid- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een besloten
vergadering betreft.

55

BIJLAGE 3C:

Werkdocument

De werkwijze van

Het presidium van Oude IJsselstreek
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Inleiding
Eén van de aspecten die tijdens de tussentijdse formatie van 2015 aan de orde is gekomen betreft het
advies, gegeven door de informateurs en onder schreven door de raadsfracties, om een duidelijker
rolverdeling tussen de binnen de gemeentelijke democratie deelnemende spelers te komen.
Dit noopt ook tot een beschrijving van de taak en werkzaamheden van het presidium te komen,
waartoe dit werkdocument is opgesteld. De kern is gelegen in het kwaliteitsbevorderende, de-politieke
en coördinerende karakter van de werkzaamheden binnen het presidium,
Onderstaande tekst is vrijwel geheel overgenomen uit het in de gemeente Winterswijk gebruikte
werkdocument t.a.v. het presidium.
Uitgangspunten
Specifieke karakteristieken
 Het presidium als entiteit kent een aantal specifieke karakteristieken welke men, in deze
samenhang, in weinig andere gremia zal tegenkomen. Om er enkele te noemen:
 Het is een gekozen gremium, waarbij de leden zijn ‘gedwongen’ om met elkaar tot een goed
resultaat te komen.
 De aanwezigheid van een mogelijk politiek spanningsveld, mag geen invloed hebben op het
functioneren en resultaat van het gremium.
 Samenwerken met behoud van politieke autonomie.
Uitgangspunten
Het presidium van Oude IJsselstreek heeft een aantal uitgangspunten gedefinieerd van waaruit men
wil werken:
Transparantie
Het presidium hecht er waarde aan om te werken volgens een vooraf opgestelde werkwijze waarin
taken en rollen voor de buitenwereld helder zijn. De inspanningen om te komen tot een heldere
afbakening is hier een weerslag van.
Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat in vertrouwelijke zaken van persoonlijk karakter de
verantwoording niet altijd vooraf, maar mogelijkerwijs achteraf zal/kan plaatsvinden.
Geen politiek inhoudelijke functie
Het presidium wil geen politieke achterkamer zijn of verworden. Het op procesniveau faciliteren van
het politieke klimaat is en blijft de doelstelling. De politiek inhoudelijke polemiek is voorbehouden aan
andere bijeenkomsten als raad en raadscommissies.
Geen politiek (coalitie) spel
Hoewel het voorgaande punt reeds aangeeft dat inhoudelijk politieke onderwerpen niet aan de orde
zullen komen, past in de doelstelling van het gremium het spel van de politieke dynamiek ook niet.
Ook niet via de ‘band’, door bijvoorbeeld de procesgang op agendapunten politiek te willen sturen.
Klankbordfunctie
Het presidium wil een klankbord zijn voor de burgemeester in crisissituaties en andere dringende
zaken. Met elkaar, als spin in het web, reflecteren op juiste processtappen kan/zal ondersteunend
werken. Daarnaast is het mogelijk dat wethouders bij fractievoorzitters in vergadering bijeen komen
om een richting sonderen.
Aanspreekbaarheid
De leden van het gremium beseffen terdege dat zij zich bevinden in een delicaat spanningsveld van
politieke inhoud versus proces verantwoordelijkheid voor het politieke functioneren. Het presidium wil
hierop aangesproken (kunnen) worden indien dit vragen van derden oproept.
De lange termijn
Het gremium wil initiërend, sturend en motiverend zijn met betrekking tot het aspect van de lange
termijn visie van de gemeente Oude IJsselstreek. Niet in de inhoudelijke of besluitvormende zin,
maar ‘slechts’ in de procesmatige zin, om te bewaken dat dit op de politieke agenda van de Oude
IJsselstreek blijft.
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Voortgang dualisme
Om het politieke proces optimaal te ondersteunen is een verdere doorontwikkeling van het dualisme
een belangrijk aspect waarvoor het presidium zich wil inzetten.
Doelstelling van het presidium
Het presidium heeft als doelstelling het faciliteren, bewaken van en sturen op de
procesgang van de besluitvorming. Het presidium levert daarmee een bijdrage
aan de correcte omgang en de dualisering van verhoudingen tussen raad en
college en de kwaliteit van de besluitvorming.
Taken van het presidium
Het presidium ziet voor zichzelf de volgende taken:
M.b.t. de raadsvergaderingen
 Vaststellen inhoud voorlopige agenda raad (raadsvoorstellen college, initiatiefvoorstellen
raadsleden, interpellaties, schriftelijke vragen, ingekomen stukken).
 Beoordelen of stukken voor een openbare beraadslaging in de raad voldoende voorbereid
zijn, uitgezonderd die van het college. Onderwerpen evt. door- of terugverwijzen naar
commissie (behandeling), dan wel raadsleden (nadere onderbouwing initiatiefvoorstellen).
 Behandelingsprocedure met name voor politiek gevoelige onderwerpen afstemmen. Hiertoe
hoort ook de raadsbehandeling van de jaarrekening, kadernota en programmabegroting met
bijbehorende bestuursrapportages (1e/2e termijn raad en college, spreektijden etc.).


In bijzondere gevallen met de voorzitter van de raad afstemmen of een andere
dag/tijdstip/vergaderplaats nodig is.
 Vaststellen vergaderschema van raad, raadscommissies en presidium.
M.b.t. college
 Het periodiek (2 x per jaar) vaststellen van de Bestuurlijke Termijnagenda.
 Het bewaken van de uitvoering van moties en toezeggingen van het college aan raad en
commissies aan de hand het overzicht van bestuurlijke afspraken.
M.b.t. raad en commissies
 Voorstellen voor spelregels voor het besluitvormingsproces in commissie en raad. Spelregels
zowel naar vorm, tijd en inhoud (bijv. aan welke eisen dienen initiatiefvoorstellen te voldoen).
Overig
 Het maken van werkafspraken met de raadsgriffier gericht op het voorafgaande.
Werkwijze van het presidium
Besluitvorming
 In principe wenst het presidium niet in de situatie te komen waarin stemming noodzakelijk zal
zijn. Indien er gestemd moet worden heeft ieder presidiumlid een gelijke stem.
Contacten in de politieke organisatie
Het presidium wil graag minimaal 1x per jaar met de commissievoorzitters in overleg om
verwachtingen en de gang van zaken in commissies met elkaar te bespreken.
Tevens heeft het presidium het voornemen om minimaal 1x per jaar een open werkoverleg met het
college te beleggen. Ook hier is de doelstelling een open gedachtewisseling over, bijvoorbeeld, de
afgelopen maanden. Ook wenst het presidium tenminste 1 x per jaar een overleg met de
portefeuillehouder belast met personeelszaken én de algemeen directeur over de ontwikkelingen van
de ambtelijke organisatie.
Informatie
De notulen van het presidium zijn kort en bondig en toegankelijk opgesteld. Zij worden aan raads- en
commissieleden elektronisch toegezonden. De vastgestelde notulen worden op de website van de
gemeente geplaatst.
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Rolinvulling van de leden
Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor de goede procesgang rond de vergaderingen en handelt in het
belang van de gang van zaken. De voorzitter neemt tevens de taak op zich om de dagelijkse sturing
van de griffier voor zijn rekening te nemen. De voorzitter zal in zijn rol de verbindende factor tussen
college en presidium vervullen.
Presidiumleden
Zoals eerder genoemd zullen presidiumleden, vanuit algemeen belang en de doelstelling van het
presidium, de politieke procesgang optimaal faciliteren. Vertrekkend vanuit deze gedachte betekent
dit, los van politieke kleur, elkaar en fractieleden aanspreken en sturen op gedrag in bijvoorbeeld
raads- en/of commissievergaderingen.
Reflectie op functioneren van presidium
Het presidium zal jaarlijks een moment van reflectie organiseren.
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BIJLAGE 3D:
INSTRUCTIE GRIFFIER
De raad der gemeente Gemeente Oude IJsselstreek,
overwegende dat het wenselijk is om een instructie voor de griffier vast te stellen;
gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende instructie voor de griffier van de gemeente Gemeente Oude IJsselstreek;
Artikel 1 Algemene ondersteuning
De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.
Artikel 2 Agendering
De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en
commissievergaderingen.
Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter
1. De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een
goed verloop van de vergaderingen van de raad.
2. De griffier kan de voorzitters van de raadscommissies ter zijde staan bij zijn zorg voor een goede
voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.
Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissie
1. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige
verslaglegging van de vergaderingen.
2. De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies.
3. De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken
aan de raadsleden.
Artikel 5 Ondersteuning presidium
1. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en
tijdige verslaglegging van de vergaderingen.
2. Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de griffier er zorg voor dat deze
gegeven wordt.
Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie
Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt,
ondersteunt de griffier deze commissie.
Artikel 7 Ambtelijke bijstand
De griffier draagt er, in samenspraak met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad
desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen.
Artikel 8 Overige taken en werkzaamheden
De griffier verricht voorts die taken die hem in het kader van de algemene ondersteuning van de raad
en haar leden bepaaldelijk door de werkgeverscommissie worden opgedragen.
Artikel 9 Organisatie griffie
1. De griffier geeft leiding aan de griffie.
2. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.
3. De commissiegriffiers handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.
Artikel 9 Verhindering en vervanging
Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen wordt hij vervangen door een door de raad aan te
wijzen loco-griffier. De raad kan meerdere loco-griffiers aanwijzen.
Artikel 10 Slotbepaling
1. In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg
met de door de raad ingestelde werkgeverscommissie.
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2. Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van __________
de griffier, de voorzitter,
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BIJLAGE 3E:
BIJLAGE 1 MODELBESLUIT INSTELLING WERKGEVERSCOMMISSIE
De raad van de gemeente ……………….;
gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet
en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
1. een werkgeverscommissie in te stellen;
2. aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks
voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad
vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e
5
Gemeentewet , met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a,
6
tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet ;
3. de raadsleden ……………………. te benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de
werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;
4. vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie':
Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de
overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;
2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering
van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;
3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het
griffiepersoneel mandateren aan de griffier.
Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend
voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de
coalitie en de oppositie;
2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de
duur van de zittingsperiode van de raad.
3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:
a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat
in als de opvolger door de raad is benoemd;
b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;
c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de
werkgeverscommissie te vervullen.
4. De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de
vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als
informant.
Artikel 3 Taken voorzitter
De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:
a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
b. het leiden van de vergaderingen;
c. het doen naleven van deze verordening;
5

De vaststelling van regelingen (algemeen verbindende voorschriften) blijft bij de raad, de te nemen
personele besluiten
en dergelijke worden gedelegeerd.
6

Dus met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag griffier, de vaststelling van de instructie
griffier, de vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening.
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d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede
het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,
e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als
eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.
Artikel 4 Ondersteuning van de commissie
De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde,
draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over
ondersteuning.
Artikel 5 Besluitvorming
1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals
bedoeld in artikel 2;
2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal
zitting hebbende leden aanwezig is.
Artikel 6 Verslaglegging
De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De
besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief
vastgesteld.
Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen
1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel
10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.
2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie
beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van
bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.
3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een
verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een
dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8 Vergaderfrequentie
De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de
voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.
Artikel 9 Verantwoording
De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag
uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.
Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de
werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.
Artikel 11 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.
Artikel 12 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'.
Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van (…………)
de griffier,

de voorzitter,
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BIJLAGE 3F:
GEDRAGSCODE voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek
Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1 Onder het college wordt verstaan: het college van de gemeente Oude IJsselstreek.
1.2 Deze gedragscode geldt voor alle leden van het college.
1.3 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is
vindt bespreking plaats in het college.
1.4 De code is openbaar en door iedereen op toegankelijke wijze te raadplegen.
1.5 B&W ontvangt bij het aantreden een exemplaar van de code.
Artikel 2 Kernbegrippen bestuurlijke integriteit
2.1 Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een
breder perspectief.
Dienstbaarheid
Het handelen van een bestuurder is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op
de organisaties en burgers die van de gemeente onderdeel uitmaken.
Functionaliteit
Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het
bestuur.
Onafhankelijkheid
Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, dat wil zeggen dat geen
vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke
vermenging wordt vermeden.
Openheid
Het handelen van een bestuurder is transparant opdat optimale verantwoording mogelijk is en de
burgers volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegredenen daarbij.
Betrouwbaarheid
Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en
informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt wendt hij aan voor het uitoefenen van zijn
ambt.
Zorgvuldigheid
Het handelen van een bestuurder is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met
respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.
2.2 Deze kernbegrippen vormen de toetssteen voor de in deze code vastgelegde gedragsafspraken.
Artikel 3 Belangenverstrengeling
3.1 De burgemeester en de wethouders doen opgave van hun financiële belangen in
ondernemingen en organisaties.
3.2 Bij privaatpublieke samenwerkingsrelaties voorkomen de burgemeester en de wethouders
(de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
3.3 Een voormalig burgemeester, dan wel voormalig wethouder wordt het eerste jaar na de
beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het verrichten van betaalde werkzaamheden
voor de gemeente Oude IJsselstreek.
3.4 Indien de onafhankelijke oordeelsvorming over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft de
burgemeester c.q. de wethouder bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp
hem persoonlijk aangaat.
3.5 De burgemeester of een wethouder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins
persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente,
onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.
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3.6 De burgemeester noch een wethouder neemt van een aanbieder van diensten aan de
gemeente of een indiener van een verzoek, geschenken, faciliteiten of diensten aan.
3.7 De wethouders vervullen geen nevenfuncties die conflicteren met de invulling van de
uitoefening van hun wethouderschap.
3.8 De burgemeester en de wethouders geven ten behoeve van de openbaarmaking van hun
nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of
de functies bezoldigd zijn.
3.9 De burgemeester en de wethouders behouden geen inkomsten uit een nevenfunctie.
De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente. Voor parttime wethouders
wordt hieromtrent verwezen naar landelijke regelgeving.
Artikel 4 Informatie
4.1 De burgemeester en de wethouders gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover zij
uit hoofde van het ambt beschikken. Zij zorgen ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens
veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden zo goed mogelijk beveiligd zijn.
4.2 De burgemeester en de wethouders verstrekken geen informatie die vertrouwelijk of geheim is,
zolang het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd of waarin de vertrouwelijkheid is
afgesproken deze niet heeft opgeheven.
4.3 De burgemeester en de wethouders houden geen informatie achter, tenzij deze geheim
of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur.
4.4 De burgemeester en de wethouders maken ten eigen bate of ten bate van hun
persoonlijke betrekkingen geen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen
informatie.
4.5 De burgemeester en de wethouders gaan verantwoord om met de e-mail- en
internetfaciliteiten van de gemeente en gebruik van social media zowel in het publieke domein
als in het privédomein..
Artikel 5 Aannemen van geschenken, diensten en uitnodigingen
5.1 De burgemeester en de wethouders accepteren geen geschenken, faciliteiten of
diensten waarvan de waarde hoger is dan € 50.
5.2 Geschenken en giften die de burgemeester en de wethouders uit hoofde van hun
functie ontvangen, worden gemeld en geregistreerd.
5.3 Geschenken en giften die de burgemeester en de wethouders uit hoofde van hun functie
ontvangen en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen zijn eigendom van
de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een
waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen kunnen worden behouden.
5.4 Het uitgangspunt is dat giften en geschenken boven de € 50 niet thuis worden ontvangen.
Indien dit toch gebeurt, wordt dit in het college gemeld.
5.5 Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden
niet geaccepteerd.
5.6 B&W maken in het college melding van uitnodigingen voor excursies en evenementen op
kosten van derden.
Artikel 6 Bestuurlijke uitgaven
6.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen
worden aangetoond. De burgemeester en de wethouders zijn terughoudend bij het in
rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.
6.2 Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende
criteria gehanteerd.
- Met de uitgave is het belang van Oude IJsselstreek gediend
- De uitgave vloeit voort uit de functie.
Artikel 7 Onkostenvergoedingen
7.1 De burgemeester en de wethouders declareren geen kosten die reeds op andere wijze
worden vergoed.
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7.2 Er worden geen creditcards verstrekt aan collegeleden. Alleen de gemeentesecretaris beschikt
over een creditcard die ook gebruikt kan worden indien een reis uitsluitend met een creditcard
geboekt kan worden
7.3 De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling
en registratie van de declaraties.
7.4 Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.
Artikel 8 Buitenlandse reizen
8.1 De burgemeester en de wethouders die het voornemen hebben, uit hoofde van zijn functie,
een buitenlandse reis te maken of zijn uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek,
hebben vooraf toestemming nodig van het college. Het college doet van de reis melding aan het
presidium.
8.2 Buitenlandse reizen op kosten van derden vormen een risico op belangenverstrengeling en
vinden daarom niet plaats.
8.3 De burgemeester en de wethouders melden het voornemen tot een buitenlandse reis of een
uitnodiging daartoe in het college en verschaffen daarbij informatie over het doel van de reis, de
bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en
de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.
8.4 Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een politieke ambtsdrager naar en
in het buitenland is toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en/of
het belang van de gemeente daarmee gediend is.
8.5 Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van partners op kosten van de gemeente
is niet toegestaan. Het meereizen van partners op eigen kosten is toegestaan.
8.6 Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is toegestaan. De extra
reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het betreffende collegelid.
8.7 De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed
conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voor zover zij redelijk en
verantwoordelijk worden geacht.
8.8 Buitenlandse reizen naar een bestemming in het Duitse bondsland Nordrhein-Westfalen
vallen buiten de werking van dit artikel.
Artikel 9 Gemeentelijke voorzieningen
9.1 Gebruik van gemeentelijke eigendommen of -voorzieningen voor privédoeleinden is niet
toegestaan, tenzij het betreft de bruikleen van een fax, mobiele telefoon, tablet en computer die
mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt.
9.2 Het college kan bepalen dat zij voor hun dienstreizen gebruik maken van de taxi en dat van de
taxi gebruik kan worden gemaakt voor zakelijke reizen of voor zakelijke reizen voor de uitoefening
van q.q.-nevenfuncties.
Artikel 10 Relatie met de raad
De burgemeester en de wethouders geven er in hun optreden blijk van de raad te respecteren als
het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Zij zijn zorgvuldig en betrouwbaar in de omgang met
de raad en zijn leden.
Artikel 11 Relatie binnen het college
De burgemeester en de wethouders geven er in hun optreden zowel ten opzichte van derden als ten
opzichte van elkaar blijk van het college en de burgemeester te respecteren als dagelijkse
bestuursorganen van de gemeente. Zij zijn zorgvuldig, open en betrouwbaar in hun omgang in het
college en met de burgemeester, en hebben transparante werkrelaties met deze bestuursorganen.
Artikel 12 Relatie met de ambtelijke organisatie
De burgemeester en de wethouders zijn zorgvuldig, open en betrouwbaar in hun omgang met de
ambtelijke organisatie. Zij hebben transparante werkrelaties met alle medewerkers. De burgemeester
en de wethouders respecteren de professionaliteit van de ambtenaren.
Artikel 13 Handhaving
13.1 De burgemeester stelt de gedragscode en de naleving ervan één keer per jaar aan de orde in het
college.
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Artikel 14. De rol van de burgemeester
14.1 De burgemeester heeft een eigen actieve rol ten aanzien de gedragingen van de collegeleden.
14.2 De burgemeester ziet toe op de naleving van de gedragscode..
Artikel 15 Inwerkingtreding
De Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek
treedt in werking op de dag nadat deze is vastgesteld..
Oude IJsselstreek, _________________.
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,
de griffier,

de voorzitter,
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