
Was-wordt-tabel wijziging Verordening op de raadscommissies (VNG gewijzigd 
model, maart 2022 i.v.m. Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal 
bestuur)

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
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.

Nieuwe tekst
Artikel 12. 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 in het RIS geplaatst. 
Als na het verzenden van de schriftelijke 
oproep stukken worden bijgeplaatst in het 
RIS, wordt hiervan (per mail of via het RIS)
mededeling gedaan aan de leden van de 
raadscommissie. 

2. Elektronisch beschikbare stukken worden 
in het RIS geplaatst.

3. Informatie van de raadscommissie of aan 
de raadscommissie verstrekte informatie 
waaromtrent op grond van hoofdstuk Va, 
van de wet geheimhouding is opgelegd, 
blijft in afwijking van het eerste en tweede 
lid onder berusting van de griffier.

4. Op verzoek van het presidium kan de 
griffier stukken als hiervoor in lid 3 
bedoeld, in een gesloten envelop met 
opschrift “GEHEIM” aan commissieleden 
verstrekken.

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
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 
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 

Nieuwe tekst
Artikel 24 Handhaving orde en schorsing
1. De commissievoorzitter handhaaft de orde 

in de vergadering.
2. 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 



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.

aanhangige onderwerp.

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 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 
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.

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst
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

Nieuwe tekst
Artikel 31. 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 opheffen van de
geheimhouding van het verslag. 

3. De vastgestelde verslagen worden 
door de commissievoorzitter en de 
commissiegriffier ondertekend.



Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
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.

Nieuwe tekst
Artikel 32. Opheffing geheimhouding
Als de raad op grond van artikel 89, vierde lid, 
van de wet voornemens is de geheimhouding 
van aan de raad verstrekte informatie op te 
heffen, wordt, als de raadscommissie die 
geheimhouding heeft opgelegd daarom 
verzoekt, daarover in een besloten vergadering
met de raadscommissie overleg gevoerd.

Toelichting

Algemeen

Tegen de achtergrond van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 wordt voorgesteld de [citeertitel 
Verordening op de raadscommissies] te actualiseren. De voorgestelde aanpassingen van de 
artikelen 8 en 21 zijn het directe gevolg van de Wet bevorderen integriteit en functioneren 
decentraal bestuur (Kamerstukken 35 546). De voorgestelde aanpassing van artikel 16 is 
wetstechnisch. De wijzigingen worden hieronder artikelsgewijs toegelicht.

Artikelsgewijs

Artikel 12 (oud artikel 9)
In artikel 12, derde lid, is artikel 86 van de Gemeentewet (hierna: wet) omgezet naar nieuwe 
geheimhoudingsbepalingen in hoofdstuk Va (artikelen 87 tot en met 89) van de wet.

Artikel 24 (oud artikel 18)
In artikel 24 is de volgorde van de leden veranderd in de toenemende mate van mogelijkheden om 
als commissievoorzitter in te grijpen.

Artikel 31 (oud artikel 21)
Artikel 31, tweede lid, is aangepast aan de bevoegdheid van de raadscommissie om de 
geheimhouding op het verslag van een besloten vergadering op te heffen. 

Artikel 32 (oud artikel 22)
In artikel 32 is artikel 25 van de wet omgezet naar nieuwe geheimhoudingsbepalingen in hoofdstuk 
Va (artikelen 87 tot en met 89) van de wet.

Artikel II van het wijzigingsbesluit
In dit artikel is voorzien dat de in dit besluit opgenomen wijzigingen eerst van toepassing zijn op de 
dag dat de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking treedt. 
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