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Raadsvergadering 
28 maart 2019

Onderwerp
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad.

Steenbergen; 18 maart 2019 

Aan de raad,

1. Inleiding
De afgelopen periode is gebleken dat het reglement van orde op een aantal punten niet meer 
voldoet aan de wensen van de gemeenteraad. Het presidium heeft op 22 november 2018 en 24 
januari 2019 overlegd over het reglement van orde nieuwe stijl.

2. Achtergrond
Het nu aan de raad ter vaststelling aangeboden reglement kent op hoofdlijnen de volgende 
wijzigingen:
a. Alle afspraken met betrekking tot de verschillende soorten vergaderingen zijn in één hoofdstuk bij 
elkaar gebracht.
b. De afvaardiging van fracties naar oordeelvormende vergaderingen is aangepast.
c. er is een termijn van indiening gekoppeld aan de mondelinge beantwoording in de 
gemeenteraadsvergadering van artikel 40 vragen.
d. De tweede termijn voor insprekers bij de oordeelvormende vergadering is komen te vervallen.
e. Voorzitters dienen de eindtijd van vergaderingen met de afgevaardigden af te stemmen.
f. Bij het verzoek aan de agendacommissie om onderwerpen zonder onderliggende stukken te 
agenderen dient de verzoeker dit te voorzien van een schríftelijke argumentatie.

3. Middelen
Met de uitvoering van dit besluit zijn extra middelen benodigd. Omdat er meer burgerleden in de 
oordeelvormende vergaderingen aanwezig kunnen zijn dienen hier ook meer presentiegelden voor 
beschikbaar te zijn. De praktijk leert dat de begrotingspost hiervoor jaarlijks wordt onderschreden. 
Dit wordt dit jaar gemonitord en eventueel meegenomen in de planning 8( control cyclus.

5. Risico's
Er zijn geen risico's verbonden aan dit besluit.

6. Communicatie/Aanpak
Voor de communicatie geldt dat dit vooral voor het spreekrecht (vervallen tweede termijn) van 
belang is. Hierop wordt het informatiedocument dat door de griffie aan de insprekers verstrekt 
wordt aangepast.

7. Voorstel
Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl
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De gemeenteraad wordt voorgesteld het reglement van orde vast te stellen. 

Hoogachtend,

Het presidium,

de burgemeester,griffier,

drs. E.PľMrvafi-éeŕMeer Belt, MBA

2


