
Raadsvoorstel    CONCEPT

Datum raadsvergadering : 22 december 2016
Volgnummer :

Onderwerp : Wijziging reglement van orde en vaststelling Verordening op raadscommissies

Voorgestelde beslissing:

1. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen (bijeenkomsten) en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Oude IJsselstreek gewijzigd vast te stellen;

2. De Verordening op de raadscommissies vast te stellen;
3. De commissievoorzitters en de leden voor een reservepool te benoemen;
4. Het gewijzigde jaarrooster 2016-2017 vast te stellen.

Aanleiding
Op uitnodiging van de formateurs (7 juli 2015) heeft waarnemend burgemeester De Vreeze aanbevelingen 
gedaan voor een nieuwe bestuurlijke werkwijze op basis van duale verhoudingen. De gemeenteraad voerde 
daarop een commissiestructuur in en benoemde een agendacommissie voor de voorbereiding van 
bijeenkomsten van de raad. Op 21 april 2016 gaf de gemeenteraad op grond van het advies van de 
presidiumvoorzitter groen licht voor een start van deze nieuwe werkwijze met raadscommissies welke op 17 
november 2016 is geëvalueerd. De nieuwe werkwijze wordt nu geformaliseerd en vastgelegd in een nieuw 
Reglement van Orde en een Verordening op de raadscommissies.

Wat wordt met beslissing bereikt
 De nieuwe werkwijze van de gemeenteraad wordt geformaliseerd.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Het nieuwe Reglement van Orde regelt de bestuurlijke werkwijze in Oude IJsselstreek.
2.1. De Verordening op raadscommissies is in 2011 geïntegreerd in het Reglement van Orde.
3.1. In het nieuwe Verordening op de raadscommissies staat dat de raad de commissievoorzitters en leden 
van de reservepool benoemt.
4.1. De evaluatie van 17 november 2016 heeft ondermeer opgeleverd dat het presidium telkens op de 
maandag voor de raadsvergadering bijeen komt.

Kanttekeningen
a. Aan burgerparticipatie en interactieve beleidsontwikkeling (overlegmomenten met de samenleving) zal een 
hernieuwde vorm worden gegeven.    

Kosten, baten, dekking
--

Het raadspresidium,

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk
wnd. raadsgriffier voorzitter

Raadsvergadering d.d. 22 december 2016 

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen



□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


