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Commissieverordening 

Artikel 1 van de commissieverordening 

Het huidige artikel Instellingsbesluit 
Deze verordening is van toepassing op de commissies Mens & 
Maatschappij en op de commissie Ruimte & Economie. 

Volgens het model van VNG Artikel 1 
Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. lid: lid of buitengewoon lid van een raadscommissie; 
b. voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger; 
c commissiegriffier: secretaris van een raadscommissie of diens 
vervanger; 
d. griffier: griffier van de raad of diens vervanger; 
e. vergadering: vergadering van een raadscommissie. 
 
Artikel 2 
Instelling raadscommissies 
1. De raad stelt de volgende raadscommissies in: 
a. ...; 
b. ...; 
c. … 
2. De raadscommissie ... adviseert en overlegt over de volgende 
onderwerpen: 
a. ...; 
b. ...; 
3. De raadscommissie ... adviseert en overlegt over de volgende 
onderwerpen: 
a. ...; 
b. ...; 
4. De raadscommissie ... adviseert en overlegt over de volgende 
onderwerpen: 
a. ...; 
b. ...; 
5. Indien een onderwerp meerdere raadscommissies aangaat, wordt 
het onderwerp in de afzonderlijke raadscommissies besproken, tenzij 
de voorzitters van de betrokken raadscommissies in overleg beslissen 
dat een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies wordt 
belegd of de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, 
het onderwerp behandelt. 
6. Indien een gezamenlijke vergadering van raadscommissies wordt 
belegd, vervult de voorzitter van de raadscommissie die het 
onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter. 

Gemeente Drimmelen 
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. lid: raadslid van een informatie- of opinieronde 
b. burgerlid: lid van een informatie- of opinieronde, niet zijnde 
raadslid, benoemd door de raad 
c. plaatsvervangend lid: een plaatsvervanger die een lid vervangt bij 
zijn of haar afwezigheid 
d. voorzitter: voorzitter van een informatie- of opinieronde of diens 
vervanger; 
e. presidium: een presidium zoals opgenomen in het “Reglement van 
orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Drimmelen” 
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f. secretaris: de griffier van de raad of diens vervanger; 
g. vergadering: vergadering van een informatie- of opinieronde. 
 
Artikel 2 Instelling 
1. De raad stelt een informatie- en opinieronde in. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Artikel 1 
Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. lid: lid van een raadscommissie; 
b. burgerlid: lid van een raadscommissie, niet zijnde een raadslid; 
c. voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger; 
d. griffier: griffier van de raad of diens vervanger; 
e. vergadering: vergadering van een raadscommissie; 
f. presidium: commissie bestaande uit de voorzitter en de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad en de voorzitters van de 
opinieraden alsmede de griffier; een fractie die geen voorzitter van 
een raadscommissie levert, heeft een vertegenwoordiger in het 
presidium.  
 
Artikel 2 
Instelling raadscommissies 
1. De raad stelt de volgende commissies in:  
a. Raadscommissie Ruimte; 
b. Raadscommissie Samenleving; 
c. Raadscommissie Bestuur. 
2. De raadscommissie Ruimte adviseert en overlegt over de volgende 

onderwerpen: volkshuisvesting, bouwzaken, ruimtelijke ordening, 
milieubeleid, openbare werken en afvalstoffen, verkeer en 
vervoer, monumentenbeleid, markten en kermissen. 

3. De raadscommissie Samenleving adviseert en overlegt over de 
volgende onderwerpen: welzijn, sport en cultuur, 
volksgezondheid, sociale zaken, technisch beheer  

     gebouwen, onderwijs en integraal jeugdbeleid.  
4. De raadscommissie Bestuur adviseert en overlegt over de volgende 

onderwerpen: openbare orde en veiligheid, burgerzaken, 
personeel en organisatie, communicatie,  
bestuurlijke en juridische zaken, economische zaken, handhaving, 
financiën en  
belastingen, centrale inkoop, grondbedrijf, toerisme en recreatie, 
informatisering  
en automatisering.  

5. De raad kan besluiten tot de instelling van een tijdelijke 
raadscommissie. De bepalingen van deze verordening zijn op een 
dergelijke raadscommissie zoveel mogelijk van  
overeenkomstige toepassing.  

Het voorstel 
 

Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. lid: lid van een commissie; 
b. burgerlid: lid van een commissie niet zijnde een raadslid.     
c. voorzitter: voorzitter van een commissie of diens vervanger; 
d. commissiegriffier: secretaris van een commissie of diens 
vervanger; 
e. griffier: griffier van de raad of diens vervanger; 
f. raadscommissie: commissie die de besluitvorming door de raad 
voorbereiden en daartoe zo nodig overleg voeren met het college 
van burgemeester en wethouders; 
g. beeldvormende vergadering: vergadering die tot doel heeft om 
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informatie te verkrijgen en vanuit betrokkenen en belanghebbenden 
te vernemen hoe zij over het te behandelen onderwerp denken; 
h. oordeelsvormende vergadering: vergadering die tot doel heeft om 
op basis van een ambtelijk stuk tot een oordeel te komen over de 
inhoud van dit stuk;  
i. commissie: raadscommissie of oordeelsvormende vergadering.  
j. vergadering: vergadering van een raadscommissie, beeldvormende 
commissie of oordeelsvormende commissie. 
 
Instelling commissies 
1. De raad stelt de volgende raadscommissies in: 
a. mens en maatschappij; 
b. ruimte en economie; 
2. De raad kan oordeelsvormende vergaderingen instellen. 
3. Indien een onderwerp meerdere raadscommissies aangaat, 
beslissen de voorzitters van de betrokken raadscommissies in 
overleg, bij welke commissie(s) het onderwerp behandeld wordt. 
4. Indien een gezamenlijke vergadering van raadscommissies wordt 
belegd, vervult de voorzitter van de raadscommissie die het 
onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter. 
5. Beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen worden 
voorgezeten door de voorzitter die normaliter de desbetreffende 
commissievergadering voorzit. 

 

Argumentatie: Het reglement van Steenbergen kent geen begripsbepaling. Het voorstel is om deze nu op 
te nemen. Tevens zijn bepalingen over beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen opgenomen. 
Deze commissies bestaan vooralsnog naast de bestaande raadscommissies.  
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Artikel 2 van de commissieverordening 

 

Het huidige artikel Taak 
Een commissie waarop deze verordening van toepassing is verklaard 
heeft tot taak met betrekking tot de hem toegewezen 
beleidsterreinen de besluitvorming van de raad voor te bereiden en 
met het college van burgemeester en wethouders terzake die 
beleidsterreinen te overleggen.   

Volgens het model van VNG Taken 
Een raadscommissie heeft de volgende taken: 
a. het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of 
onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 2, tweede, derde of 
vierde lid, genoemde onderwerpen; 
b. het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging; 
c. het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in 
ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte 
inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de in artikel 2, 
tweede, derde of vierde lid, genoemde onderwerpen. 

Gemeente Drimmelen 
 

Artikel 3 Taken en werkterrein 
De informatierondes hebben tot doel informatieverstrekking aan en 
–vergaring van raads-/burgerleden en de aanwezige burgers met 
ruimte voor het stellen van informatieve/toelichtende 
vragen. Tevens ruimte voor inbreng van burgers. 
 
De opinierondes heeft de volgende taken: 
a. Verkennende en/of kaderstellende discussie en meningsvorming 
aan de hand van door het 
college voorbereide voorstellen. 
b. Het voeren van overleg met het college of de burgemeester over 
verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur. 
c. Het college vragen om nadere informatie of verzoeken een 
onderwerp uit te werken en/of met aanvullende of gewijzigde 
voorstellen komen. 
d. Bepalen of een onderwerp voor debat of besluitvorming (een z.g. 
hamerstuk) kan worden 
geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Een raadscommissie heeft de volgende taken: 
a. het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of 
onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 2, tweede, derde of 
vierde lid, genoemde onderwerpen; 
b. het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging; 
c. het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in 
ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte 
inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de in artikel 2, 
tweede, derde of vierde lid, genoemde onderwerpen; 
d. het horen van belanghebbenden en/of deskundigen over een 
voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 2, 
tweede, derde of vierde lid, genoemde onderwerpen. 

Het voorstel 
 

Taken 
1. Een raadscommissie heeft de volgende taken: 
a. het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of 
onderwerp dat geagendeerd is; 
b. het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging; 
c. het uitbrengen van advies aan het presidium of een voorstel wordt 
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doorgeleid aan de raad en of dit als hamerstuk of als bespreekstuk 
door de raad wordt behandeld;  
d. het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in 
ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte 
inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van onderwerpen 
waar een commissie over adviseert of overlegt.  
2. een beeldvormende vergadering heeft de volgende taken: 
a. verkennen en afbakenen van een vraagstuk; 
b. horen van het maatschappelijk veld; 
c. inventariseren van knelpunten en keuzes; 
3. een oordeelsvormende vergadering heeft de volgende taken: 
a. debat tussen de leden van de commissie over een voorstel; 
b. uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot 
een goede weging te komen van voor- of nadelen van het 
betreffende voorstel of onderwerp;  
c. het uitbrengen van advies aan het presidium of een voorstel wordt 
doorgeleid aan de raad en of dit als hamerstuk of als bespreekstuk 
door de raad wordt behandeld. 

 

Argumentatie: Het voorstel is om de taken van de commissies in overeenstemming te brengen met het 
stelsel van raadscommissies, beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. 
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Artikel 3 van de commissieverordening 

 

Het huidige artikel Samenstelling 
1. De raad benoemt op voordracht van de fractie de leden van een 
commissie. 
2. Een commissie bestaat uit tenminste één en maximaal twee leden 
per fractie, waarbij het aantal leden niet meer kan zijn dan het aantal 
raadszetels in de fractie. 
3. Het lidmaatschap van een commissie kan vervuld worden door één 
niet-raadslid per fractie, mits dit niet-raadslid bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst van de betrokken 
partij heeft gestaan.     
4. Een commissielid als bedoeld in het vorige lid dient voorafgaande 
aan zijn benoeming door eed of belofte te verklaren dat hij zich 
volledig conformeert aan de rechten en plichten die bij of krachtens 
de Gemeentewet aan een raadslid zijn of worden gesteld en waarbij 
de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet op hen van 
toepassing zijn.  
5. De raadsfracties zijn vrij, indien hun leden die benoemd zijn tot 
commissielid verhinderd zijn om een commissievergadering bij te 
wonen, uit de eigen fractie een vervanger af te vaardigen naar de 
commissievergadering. Een niet-raadslid kan een ander commissielid 
niet vervangen.    
6. De gemeenteraad kan op verzoek van een éénmansfractie 
verklaren in te stemmen met de vervanging van deze éénmansfractie 
tijdens commissievergaderingen door een door die fractie ander 
aangewezen raadslid.  

Volgens het model van VNG Samenstelling 
1. Een raadscommissie bestaat uit ten minste één en maximaal drie 
leden per fractie naar evenredigheid van het aantal zetels in de raad. 
2. De leden worden door de raad op voordracht van de fracties 
benoemd. 
3. De raad kan daarnaast ... buitengewone leden benoemen. 
4. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10 , 11 
, 12 , 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 
toepassing op een lid van een raadscommissie. De leden dienen 
daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn 
op de kandidatenlijst van de betreffende fractie. 
5. De raad benoemt op voordracht van een fractie voor iedere 
raadscommissie ten minste één plaatsvervangend lid per fractie, die 
zitting in een raadscommissie heeft bij verhindering of ontstentenis 
van een lid. Het plaatsvervangend lid voldoet aan de in het vierde lid, 
genoemde vereisten. 

Gemeente Drimmelen 

 

Artikel 4 Samenstelling 
1. De informatierondes zijn openbaar en voor eenieder toegankelijk. 
2. Voor de vertegenwoordiging in de opinierondes gelden de 
volgende regels: 
a. Elke fractie is met twee personen vertegenwoordigt. Deze 
vertegenwoordiging bestaat minimaal uit een raadslid en een 
burgerlid. Per fractie kunnen 5 burgerleden worden benoemd.  
b. Het benoemen van burgerleden voor de opinierondes is mogelijk, 
mits deze personen lid zijn van hun partij en worden voorgedragen 
door het betrokken partijbestuur. De artikelen 
10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=10
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=11
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=12
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=13
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=15


Versie 15-11-12 

7 
 

toepassing op een burgerlid van een opinieronde. 
c. De fracties melden bij de voorzitter tevoren eventuele wisselingen 
van de fractie tijdens de vergadering (alleen wisseling per 
agendapunt). 
3. Het gestelde onder 2a. is niet van toepassing ingeval het een 
eenmansfractie betreft of een fractie van twee personen. 

Gemeente Woensdrecht 

 

1. De raad benoemt, in de eerste vergadering na het periodieke 
aftreden, de voorzitters,  
plaatsvervangende voorzitters en leden van de raadscommissies;  
2. Een raadscommissie bestaat uit maximaal drie leden per fractie, de 
door een fractie geleverde voorzitter wordt hierbij niet 
meegerekend.  
3. Bij de benoeming van de leden van de commissies draagt de raad 
er zorg voor dat iedere fractie in iedere raadscommissie door 
minimaal één raadslid vertegenwoordigd is, dit raadslid kan zich laten 
vervangen door een ander raadslid van de fractie;  
4. In iedere commissie kunnen maximaal twee niet-raadsleden 
(burgerleden) per fractie worden benoemd, mits deze personen 
inwoners van de gemeente Woensdrecht zijn en door de betreffende 
fractie zijn voorgedragen.  
5. Burgerleden dienen om als lid van een raadscommissie toegelaten 
te worden een document te ondertekenen waarin zij verklaren hun 
functie als lid van een raadscommissie naar eer en geweten te 
vervullen en op een goede en zorgvuldige wijze zullen omgaan met 
de faciliteiten die hun ter beschikking worden gesteld.  

Het voorstel 

 

Samenstelling 
1. De raad benoemt op voordracht van de fractie de leden van een 
commissie. 
2. Een commissie bestaat uit tenminste één en maximaal twee leden 
per fractie, waarbij het aantal leden niet meer kan zijn dan het aantal 
raadszetels in de fractie. 
3. Bij lid 3 zijn de volgende keuzes ten aanzien van burgerleden 
mogelijk: 

1. het artikellid zo laten; 
2. maximum aantal burgerleden per fractie. Er zijn de volgende 

mogelijkheden om het aantal te maximeren:  

 voor iedere fractie kunnen net zoveel burgerleden als 
het aantal zetels in de raad van die fractie worden 
benoemd; 

 er worden twee burgerleden per fractie benoemd; 

 iedere fractie heeft evenveel leden, ongeacht of dit 
raadsleden of burgerleden zijn, waarbij het aantal zetels 
van de grootste fractie bepalend is voor het aantal 
raadsleden en burgerleden; 

3. maximum aantal burgerleden afschaffen. Iedere fractie is 
dan vrij in het aantal te benoemen burgerleden. 

4. Een commissielid als bedoeld in het vorige lid dient voorafgaande 
aan zijn benoeming door eed of belofte te verklaren dat hij zich 
volledig conformeert aan de rechten en plichten die bij of krachtens 
de Gemeentewet aan een raadslid zijn of worden gesteld en waarbij 
de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet op hen van 
toepassing zijn. Een burgerlid dient tijdens de laatste verkiezing van 
de raad op de kandidatenlijst van de betreffende fractie te hebben 
gestaan.  
5. De raadsfracties zijn vrij, indien hun leden die benoemd zijn tot 
commissielid verhinderd zijn om een commissievergadering bij te 
wonen, uit de eigen fractie een vervanger af te vaardigen naar de 
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commissievergadering. Een niet-raadslid kan een ander commissielid 
niet vervangen.    
 

 

Argumentatie: Lid 1, 2, 4 en 5 zijn ongewijzigd. Lid 6 komt te vervallen. Lid 3 geeft de mogelijkheid tot het 
maken van keuzes over het aantal burgerleden per commissie.  

1.  Je kan er voor kiezen om  het artikellid zo te laten. Iedere fractie kan dan maximaal één 
burgerlid benoemen; 

2. Je kan kiezen voor een ander maximum: keuzes die wij in dat geval voorstellen zijn: 
a. Koppelen aan aantal raadszetels; het maakt niet uit of in de commissie raadsleden of 

burgerleden zitting hebben als er maar niet meer commissieleden per fractie zijn dan het aantal 
zetels dat die fractie in de raad heeft; 

b.  Het maximum is standaard twee burgerleden ongeacht het aantal zetels dat een fractie in de 
raad heeft; 

c. Iedere fractie heeft evenveel leden, ongeacht of dit raads of burgerleden zijn, waarbij het aantal 
nooit meer kan zijn dan het aantal zetels van de grootste fractie in de raad. Als de grootste 
fractie in de raad vier zetels zou hebben dan kan een fractie met één zetel nog drie burgerleden 
hebben.   

3. Het maximum laten vervallen.  

 

Artikel 4 van de commissieverordening 

 

Het huidige artikel 

 

Voorzitter 
1. De Commissie benoemt, uit de kring van raadsleden die niet 
tevens lid zijn van de betreffende commissie, een voorzitter en 
plaatsvervangend voorzitter van de commissie. 
2. De voorzitter van de commissie maakt geen deel uit van de 
commissie en heeft derhalve geen stemrecht. 
3. De voorzitter is belast met de orde van de vergadering. Hij 
onthoudt zich van deelname aan de inhoudelijke discussie over 
agendapunten.  

Volgens het model van VNG 1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn 
midden benoemd.  
2. De voorzitter is geen lid van de raadscommissie. 
3. De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de vergadering; 
b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van deze verordening; 
d. hetgeen deze verordening hem verder opdraagt. 

Gemeente Drimmelen 

 

1. Het voorzitterschap rouleert per informatie- en/of opinieronde 
en/of per blok hiervan. 
2. De voorzitters worden door de raad uit zijn midden benoemd. 
3. De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de vergadering; 
b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van deze verordening; 
d. hetgeen deze verordening hem/haar verder opdraagt. 
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Gemeente Woensdrecht 

 

 1. De voorzitter en plaatsvervangers worden door de raad uit zijn 
midden benoemd. Bij de benoeming van de voorzitters wordt, voor 
zover mogelijk en voor zover de fracties niet afzien van aanvaarding 
van de benoeming, een gelijkmatige verdeling over de fracties 
beoogd. 
2. De voorzitter is geen lid van de raadscommissie en heeft geen 
stemrecht. 
3. De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de vergadering; 
b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van deze verordening; 
d. hetgeen deze verordening hem verder opdraagt. 

Het voorstel 

 

Voorzitter 
1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn 
midden benoemd.  
2. De voorzitter is geen lid van de raadscommissie. 
3. De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de vergadering; 
b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van deze verordening; 
d. hetgeen deze verordening hem verder opdraagt. 
4. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering voorlopig vast. 

 

Argumentatie: de formulering van VNG is overgenomen met als toevoeging dat de conceptagenda dient 
door de voorzitter te worden vastgesteld.  

 

Artikel 5 van de commissieverordening 

 

Het huidige artikel Secretaris en notulist 
1. Secretaris van de commissie ingesteld op basis van deze 
verordening is de griffier. Hij kan zich desgewenst voor de 
verslaglegging laten bijstaan door een door hem – in overleg met de 
gemeentesecretaris – aan te wijzen notulist(e).  
2. Bij het besluit als bedoeld in artikel 1 wordt een regeling getroffen 
voor vervulling van het secretariaat van de commissies bij 
onverhoopte verhindering van de griffier.   

Volgens het model van VNG Artikel 7 Griffier 
1. De raad benoemt ter ondersteuning van iedere raadscommissie 
een medewerker van de griffie als commissiegriffier. 
2. De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig. 
3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een 
daartoe door de raad aangewezen medewerker van de griffie. 
4. De griffier kan in iedere vergadering aanwezig zijn. 

Gemeente Drimmelen 

 

Artikel 7 Secretaris 
De secretaris of diens plaatsvervanger is in iedere vergadering 
aanwezig. 

Gemeente Woensdrecht 

 

Artikel 7 Griffier 
1. De raad benoemt ter ondersteuning van iedere raadscommissie 
een medewerker van de griffie als commissiegriffier. 
2. De griffier is in iedere vergadering aanwezig. 
3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een 
door de raad aangewezen plaatsvervangend griffier. 
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4. De griffier is geen lid van de raadscommissie, wel kan hij, indien hij 
daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, deelnemen aan de 
beraadslagingen.  
5. De griffier ondersteunt de voorzitters van de raadscommissies bij 
de voorbereiding en uitvoering van zijn taken.  

Het voorstel 

 

Griffier 
1. De raad benoemt ter ondersteuning van iedere commissie een 
medewerker van de griffie als commissiegriffier. 
2. De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig. 
3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een 
daartoe door de raad aangewezen medewerker van de griffie. 
4. De griffier kan in iedere vergadering aanwezig zijn. 

 

Argumentatie: begrip secretaris gebruiken terwijl griffier wordt bedoeld is verwarrend. Het voorstel is om 
begrip griffier te gebruiken. Verder is de formulering van het VNG reglement gevolgd. 
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Artikel 6 van de commissieverordening 

Het huidige artikel 

 

Zittingsduur 
1. De zittingsduur van de leden van de commissie is gelijk aan die van 
de gemeenteraad. 
 2. De benoeming van de leden van de commissie vindt plaats in  de 
eerste vergadering van de gemeenteraad in zijn nieuwe 
samenstelling na de gemeenteraadsverkiezing.  
3. De raad kan de leden te allen tijde ontslag verlenen, indien de 
motieven die tot de benoeming hebben geleid niet of niet meer 
voldoende aanwezig zijn.  
4.  De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen hiervan 
schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de raad die van de 
ontvangst van een dergelijk bericht mededeling doet in de 
eerstvolgende raadsvergadering.  
5. In een vacature, anders dan bedoeld in het tweede en vierde lid, 
voorziet de gemeenteraad zo spoedig mogelijk.   

Volgens het model van VNG 1. De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun 
plaatsvervangers eindigt in ieder geval met het einde van de 
zittingsperiode van de raad. 
2. Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van een 
raadscommissie indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 4, 
vierde lid, gestelde eisen. 
3. De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens 
voordracht het lid is benoemd. 
4. De raad kan de voorzitter ontslaan. 
5. Een lid en zijn plaatsvervanger en de voorzitter 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. Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de 
raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met 
inachtneming van artikel 4 en 5. 
7. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de 
voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, 
vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie 
is benoemd, van rechtswege. 

Gemeente Drimmelen 

 

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures 
1. De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun 
plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan 
het einde van de zittingsperiode van de raad. 
2. Een lid en zijn/haar plaatsvervanger houden op lid te zijn van een 
opinieronde indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 4, tweede 
lid, gestelde eisen. 
3. De raad benoemt of ontslaat een lid op voorstel van de partij van 
het desbetreffend lid. 
4. De raad kan een der voorzitters of plaatsvervangend voorzitters 
ontslaan. 
5. Een lid, een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter 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. Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de 
raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met 
inachtneming van artikel 3, 4 en 5. 
7. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de 
voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, 
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vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die 
partij is benoemd, van rechtswege. 

Gemeente Woensdrecht 

 

 1. De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun 
plaatsvervangers eindigt in ieder geval met het einde van de 
zittingsperiode van de raad. 
2. Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van een 
raadscommissie indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 4, 
vierde lid, gestelde eisen. 
3. De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens 
voordracht het lid is benoemd. 
4. De raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan. 
5. Een lid en de voorzitter 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. Indien een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk 
over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 4 en 5. 
7. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de 
voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, 
vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie 
is benoemd, van rechtswege. 

Het voorstel 

 

Zittingsduur 
1. De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun 
plaatsvervangers eindigt in ieder geval met het einde van de 
zittingsperiode van de raad. 
2. Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van een 
commissie indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 3, vierde lid, 
gestelde eisen. 
3. De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens 
voordracht het lid is benoemd. 
4. De raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan. 
5. Een lid en de voorzitter 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. Indien een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk 
over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 3 en 4. 
7. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de 
voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, 
vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie 
is benoemd, van rechtswege. 
8. De benoeming van de leden van de commissie vindt plaats in  de 
eerste vergadering van de gemeenteraad in zijn nieuwe 
samenstelling na de gemeenteraadsverkiezing.  

 

Argumentatie: de formulering van Woensdrecht is duidelijker en preciezer dan de formulering van 

Steenbergen. 
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Artikel 7 van de commissieverordening 

 

Het huidige artikel 

 

Vergaderingen 
1. De commissie vergadert in elk geval ten minste 7 dagen voor een 
te houden raadsvergadering voorzover er in die vergadering 
voorstellen aan de orde zullen komen, waarvan de raad het wenselijk 
of nodig oordeelt dat de besluitvorming daarover in de commissie 
wordt voorbereid of waarvan de raad het wenselijk of nodig oordeelt 
dat daarover met het college of de burgemeester wordt overlegd.   
2. Voorts wordt een vergadering belegd indien de voorzitter van de 
commissie dit nodig oordeelt. Hij belegt tevens een vergadering 
wanneer minimaal drie andere leden van de commissie of een 
meerderheid van het college hierom met redenen omkleed 
verzoeken. Een dergelijke vergadering wordt gehouden binnen 10 
dagen na indiening van het betreffende verzoek.   
3. De voorzitter draagt er voor zorg dat tenminste 5 werkdagen 
tevoren aan de leden schriftelijk kennis wordt gegeven van de datum, 
het tijdstip, en de plaats van de te houden vergadering. Tevens 
vermeldt de oproep voor de vergadering te behandelen 
onderwerpen. Ook het college en alle andere leden van de raad 
worden hiervan in kennis gesteld.  

Volgens het model van VNG Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderingen en voorbereiding 
 Artikel 9 Vergaderfrequentie 
1. In de regel vinden de vergaderingen van de raadscommissie: 
a. ... plaats op ... dag (van de maand); 
b. ... plaats op ... dag (van de maand); 
c. ... plaats op ... dag (van de maand). 
2. De vergaderingen van de raadscommissies vangen aan om ... uur 
en vinden plaats ... (in het gemeentehuis). 
3. Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het 
nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties schriftelijk met 
opgaaf van redenen daarom verzoeken. 
4. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of 
aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij 
voert hierover overleg met de griffier. 

Gemeente Drimmelen 

 

Artikel 9 Vergaderfrequentie 
1. Jaarlijks wordt door de raad een vergaderschema voor de 
vergadering van de raad vastgesteld. 
De vergaderingen van de informatie- en opinierondes vangen aan om 
19.30 uur en vinden plaats 
in de raadzaal in het gemeentehuis. 
2. Voorts wordt vergaderd indien de voorzitter het nodig oordeelt of 
indien tenminste twee fracties 
schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken. 
3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of 
aanvangsuur bepalen of een andere 
vergaderplaats aanwijzen. Hij/zij voert hierover overleg met de 
secretaris. 

Gemeente Woensdrecht 

 

1. De raadscommissies vergaderen volgens een door de raad of 
presidium vastgesteld vergaderschema voor alle commissies.  

2. De vergaderingen vangen in de regel aan om 19.30 uur en vinden 
plaats in het gemeentehuis of op een locatie in één van de 
kernen.  
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3. Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het 
nodig oordeelt of indien tenminste vijf leden schriftelijk met 
opgaaf van redenen daarom verzoeken.  

4. De voorzitter kan in bepaalde gevallen een andere dag of 
aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij 
voert hierover overleg met de griffier.  

Het voorstel 

 

Vergaderingfrequentie 
1. De commissies vergaderen volgens een door de raad of presidium 
vastgesteld vergaderschema voor de raad en commissies.  
2. Een commissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig 
oordeelt of indien ten minste twee fracties schriftelijk met opgaaf 
van redenen daarom verzoeken. 
3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of 
aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij 
voert hierover overleg met de griffier. 

 

Argumentatie: Er wordt ieder jaar een vergaderschema vastgesteld. Dat is al praktijk. Dit schema is 
leidend. Het is wenselijker om tenminste twee fracties nodig te hebben om een extra vergadering bijeen 
te roepen dan minstens drie leden of een meerderheid van het college zoals in de huidige verordening 
staat. Het is niet aan het college om een vergadering bij elkaar te roepen.    
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Artikel 8 van de commissieverordening 

Het huidige artikel Toezending voorstellen 
1. De voorzitter zorgt er voor dat – spoedeisende gevallen 
uitgezonderd – de te behandelen voorstellen ten minste vijf 
werkdagen voor de vergadering aan de leden worden gezonden.    
2. Voorts liggen de op de vergadering betrekking hebbende stukken 
voor de leden van de commissie op de gebruikelijke wijze ter inzage 
vanaf het tijdstip van verzending van de uitnodiging aan de 
commissieleden om deel te nemen aan de vergadering tot 3 uur voor 
het geplande begin van de vergadering.  
3. Een lid van de commissie mag een origineel van een ter inzage 
gelegd stuk niet buiten het gemeentehuis, het stadskantoor dan wel 
het fractiehuis brengen. Een lid mag een kopie van een ter inzage 
gelegd stuk slechts voor eigen gebruik buiten het gemeentehuis, het 
stadskantoor of het fractiehuis brengen.    
4. De voorzitter kan toestaan, dat anderen dan de leden de ter inzage 
liggende stukken inzien. 
5. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid blijven stukken, 
omtrent wier inhoud ingevolge artikel 25, eerste dan wel tweede lid, 
van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, onder berusting 
van de gemeentesecretaris, die de leden van de commissie de inzage 
verleent.        

Volgens het model van VNG Artikel 11 Oproep 
1. De voorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering 
de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het 
tijdstip en de plaats van de vergadering. 
2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met 
uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de 
Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de 
schriftelijke oproep aan de leden verzonden. 
3. Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in 
artikel 12, tweede lid, worden deze agenda en de daarop vermelde 
voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur 
voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden. 
Artikel 12 
 De agenda 
1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van 
de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een 
vergadering een aanvullende agenda opstellen. 
2. Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda 
vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie 
bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda 
toevoegen of van de agenda afvoeren. 
3. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel 
onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het 
college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De 
raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of 
voorstel opnieuw geagendeerd wordt. 
4. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de 
volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. 
Artikel 13  
Ter inzage leggen stukken 
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op 
de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de 
schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage 
gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
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ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de 
leden van de raad en zo mogelijk in een openbare kennisgeving. 
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook 
op elektronische wijze aan een ieder ter beschikking worden gesteld. 
3. Indien voor 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 de griffier een lid inzage. 

Gemeente Drimmelen 

 

Artikel 10 Oproep 
1. De voorzitter zendt ten minste tien dagen voor een vergadering de 
leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het 
tijdstip en de plaats van de vergadering. 
2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met 
uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de 
Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de 
schriftelijke oproep aan de leden verzonden. 
3. Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in 
artikel 11, tweede lid, worden deze agenda en de daarop vermelde 
voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden 
gezonden. 
Artikel 11 De agenda 
1. Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de 
voorzitter de agenda van de vergadering voorlopig vast. 
2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van 
de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een 
vergadering een aanvullende agenda opstellen. 
3. Bij aanvang van de vergadering stellen de leden de agenda vast. Op 
voorstel van een lid of de voorzitter kan de vergadering bij de 
vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda 
toevoegen of van de agenda afvoeren. 
4. Wanneer de vergadering een onderwerp of voorstel onvoldoende 
voor de beraadslaging voorbereid acht, kan aan het college of de 
burgemeester nadere inlichtingen of advies worden 
gevraagd. De vergadering bepaalt in welke vergadering het 
onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt. 
5. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de volgorde van 
behandeling van de agendapunten worden gewijzigd. 
Artikel 12 Ter inzage leggen van stukken 
1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op 
de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de 
schriftelijke oproep voor de informatie- en opinieronde op het 
gemeentehuis ter inzage gelegd. De voorzitter maakt van de 
terinzagelegging melding in de aanbiedingsbrief behorend bij de 
vergaderstukken. Indien na het verzenden van de schriftelijke 
oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling 
gedaan aan de vergadering. 
2. Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het 
gemeentehuis gebracht. 
3. Indien voor 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 
secretaris of diens plaatsvervanger; deze verleent een lid inzage. 

Gemeente Woensdrecht 

 

Artikel 10 Oproep 
1. De griffier zendt namens de voorzitter zendt ten minste zeven 
dagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep of e-
mail onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
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vergadering. 
2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met 
uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de 
Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de 
schriftelijke oproep aan de leden verzonden. 
3. Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in 
artikel 11, eerste lid, worden deze agenda en de daarop vermelde 
voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur 
voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden. 
Artikel 11 
De agenda 
1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van 
de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een 
vergadering een aanvullende agenda opstellen. 
2. Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda 
vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie 
bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda 
toevoegen of van de agenda afvoeren. 
3. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel 
onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het 
college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De 
raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of 
voorstel opnieuw geagendeerd wordt. 
4. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de 
volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. 
Artikel 12 Ter inzage leggen van de stukken 
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op 
de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de 
schriftelijke oproep of e-mail voor een ieder op het gemeentehuis ter 
inzage gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep of 
e-mail stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling 
gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk in een openbare 
kennisgeving. 
2. Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het 
gemeentehuis gebracht.  
3. Indien voor 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 de griffier een lid inzage. 

Het voorstel 

 

Oproep 
1. De oproep wordt ten minste tien werkdagen voor een vergadering 
op het Raads Informatie Systeem geplaatst, onder vermelding van de 
dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. 
2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met 
uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de 
Gemeentewet bedoelde stukken, worden op het Raads Informatie 
Systeem geplaatst. 
3. Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in 
artikel 9, tweede lid, worden deze agenda en de daarop vermelde 
voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur 
voor aanvang van de vergadering op het Raads Informatie Systeem 
geplaatst. 
 
De agenda 
1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van 
de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een 
vergadering een aanvullende agenda opstellen. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
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2. Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda 
vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie 
bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda 
toevoegen of van de agenda afvoeren. 
3. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel 
onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het 
college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De 
raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of 
voorstel opnieuw geagendeerd wordt. 
4. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de 
volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. 
 
Ter inzage leggen stukken 

1. 1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op 
de agenda dienen, worden gelijktijdig met het plaatsen van de 
oproep op het Raads Informatie Systeem geplaatst.  

2. 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook 
op elektronische wijze aan een ieder ter beschikking worden gesteld. 
3. Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, 
van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, worden deze 
stukken op het besloten deel van het Raads Informatie Systeem 
geplaatst.  

 

Argumentatie: de artikelen van het modelreglement van VNG zijn gevolgd omdat deze meer 
onderwerpen omschrijven dan in het huidige reglement het geval is. Verder zijn de artikelen in 
overeenstemming gebracht met de praktijk van het plaatsen van stukken op het Raads Informatie 
Systeem. Lid 2 van het artikel geeft de mogelijkheid om de stukken ook per mail te verzenden. 

 

Artikel 9 van de commissieverordening 

Het huidige artikel Spreekrecht 
1. Na het openen van de vergadering kunnen de aanwezige niet-
commissieleden het woord voeren over al dan niet op de agenda 
vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten 
betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen 
van personen.    
2. Zij die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor 
het begin van de vergadering bij de secretaris.  
3. a. de totaal beschikbare spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten. 
b. iedere spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. 
c. indien zich meer dan 6 sprekers hebben gemeld wordt de totaal 
beschikbare spreektijd evenredig over hen verdeeld.  

Volgens het model van VNG Artikel 17 
Spreekrecht burgers 
1. Burgers hebben spreekrecht. Zij kunnen het woord voeren in de 
commissievergadering. 
2. Het woord kan niet gevoerd worden over: 
a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en 
beroep openstaat of heeft opengestaan; 
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van 
personen; 
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 
3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit 
binnen een redelijke termijn voor de aanvang van de vergadering aan 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20wet%20bestuursrecht/article=9%3A1
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20wet%20bestuursrecht/article=9%3A1
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de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer 
en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren. 
4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De 
voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is 
van de orde van de vergadering. 
5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft 
verleend. De voorzitter kan de deelnemers aan de 
commissievergadering toestaan aan insprekers een korte, 
verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen 
een inspreker en deelnemers van de vergadering. 
6. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van 
de inbreng van de burger. 

Gemeente Drimmelen 

 

Artikel 15 Spreekrecht 
1. Personen die het woord willen voeren over de op de agenda 
vermelde onderwerpen melden dit tijdig voor de vergadering bij de 
secretaris van de vergadering. 
2. Het onderwerp waarover men wil inspreken wordt – indien 
mogelijk (gelet op de aard van de overige agendapunten op de 
agenda) – naar voren gehaald op de betreffende vergaderagenda 
3. De spreektijd in eerste termijn bedraagt per spreker maximaal vijf 
minuten. De spreektijd in tweede termijn bedraagt per spreker 
maximaal twee minuten (reactie op 1ste termijn). 
4. Zij die zich tevoren als spreker hebben aangemeld verkrijgen van 
de voorzitter het woord. De voorzitter kan een totale spreektijd 
bepalen en de aan te wenden spreektijd evenredig over de 
sprekers verdelen, indien het aantal sprekers daartoe aanleiding 
geeft. 
5. Het woord kan niet gevoerd worden over: 
·  een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en 
beroep openstaat of heeft opengestaan; 
·  benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van 
personen; 
·  een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 
6. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit bij 
aanvang van de vergadering aan de secretaris of diens 
plaatsvervanger. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en 
telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij/zij het woord wil 
voeren. 
7. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De 
voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is 
van de orde van de vergadering. 
8. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem/haar dit 
heeft verleend. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de 
behandeling van de inbreng van de burger. 

Gemeente Woensdrecht 

 

Artikel 16 
Spreekrecht burgers 
1. Na de opening van de vergadering kunnen burgers en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gezamenlijk 
gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over 
geagendeerde onderwerpen.  
2. Het woord kan niet gevoerd worden over:  
a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en 
beroep openstaat of heeft opengestaan;  
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van 
personen;  
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene 
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wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.  
3. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit vóór 
12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt 
daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, 
waarover hij het woord wil voeren.  
4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De 
voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is 
van de orde van de vergadering.  
5. Elke spreker krijgt maximaal tien minuten het woord. De voorzitter 
verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan 
drie sprekers zijn of als de sprekers over hetzelfde onderwerp willen 
spreken. De voorzitter kan in bijzondere gevallen afwijken van de 
maximale lengte van de spreektijd.  
6. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft 
verleend. De voorzitter kan de deelnemers aan de vergadering 
toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen.  
7. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van 
de inbreng van de burger.  

Het voorstel 

 

Spreekrecht burgers 
1. Burgers hebben spreekrecht. Zij kunnen in de 
commissievergadering het woord voeren over al dan niet 
geagendeerde onderwerpen.  
2. Het woord kan niet gevoerd worden over: 
a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en 
beroep openstaat of heeft opengestaan; 
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van 
personen; 
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 
3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor 
de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij 
zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij 
het woord wil voeren. 
4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De 
voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is 
van de orde van de vergadering. 
5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft 
verleend. De voorzitter kan de deelnemers aan de 
commissievergadering toestaan aan insprekers een korte, 
verhelderende vraag te stellen.  
6. De totale beschikbare spreektijd bedraagt dertig minuten. 
7. Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten. 
8. Indien zich meer dan zes sprekers hebben gemeld wordt de totaal 
beschikbare tijd evenredig over hen verdeeld.   
9. Indien een inspreker inspreekt op een geagendeerd onderwerp 
wordt het agendapunt waarop hij heeft ingesproken meteen na de 
afronding van zijn inspraak behandeld. Nadat de commissie het 
onderwerp in eerste termijn heeft behandeld krijgt de inspreker kort 
de gelegenheid om te reageren.  

 

Argumentatie: Het reglement van VNG is zoveel mogelijk gevolgd. Verder is het artikel aangepast aan de 

praktijk in Steenbergen. 

 

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20wet%20bestuursrecht/article=9%3A1
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Artikel 10 van de commissieverordening  

Het huidige artikel Openbaarheid van vergaderingen/Openbare kennisgeving 
1. De vergadering van de commissie is als regel openbaar.    
2. De vergadering wordt door aankondiging in één of meer dag, 
nieuws-, of huis aan huisbladen, in het gemeentelijk informatieblad 
of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en zo 
mogelijk door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter 
openbare kennis gebracht. 
3. De openbare kennisgeving vermeldt: 
a. de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering; 
b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de 
daarbij behorende voorstellen kan inzien; 
c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld 
in artikel 9. 
4. Indien de voorzitter het nodig oordeelt of drie ander leden van de 
commissie hierom verzoeken worden de deuren gesloten. De 
commissie beslist daarna of met gesloten deuren zal worden 
beraadslaagd. Over de punten, in een besloten vergadering 
behandeld kan eveneens een besluit worden genomen.  

Volgens het model van VNG Artikel 13 
Openbare kennisgeving 
1. De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep 
door aankondiging in … (invullen van één of meer dag-, nieuws-, of 
huis-aan-huisbladen), in het gemeentelijk informatieblad of op de 
voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door 
plaatsing op de gemeentelijke website openbaar gemaakt. 
2. De openbare kennisgeving vermeldt: 
a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda 
van de vergadering; 
b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de 
daarbij behorende stukken kan inzien; 
c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld 
in artikel 17. 
3. Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken, 
indien digitaal beschikbaar, op de website van de gemeente 
geplaatst. 
 
Hoofdstuk 5 Besloten vergadering 
Artikel 26 
Algemeen 
Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening 
van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet 
strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. 

Gemeente Drimmelen 
 

1. De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep 
door aankondiging in het plaatselijke weekblad en door plaatsing op 
de Internetsite van de gemeente ter openbare kennis 
gebracht. 
2. De openbare kennisgeving vermeldt: 
a. de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering; 
b. de voorlopige agenda en de wijze waarop en de plaats waar een 
ieder deze en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van 
de in artikel 25, tweede lid, Gemeentewet 
bedoelde stukken kan inzien; 
c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld 
in artikel 17. 
 



Versie 15-11-12 

22 
 

Hoofdstuk 5: Besloten vergadering 
Artikel 24 
1. De vergaderingen worden in het openbaar gehouden. 
2. De deuren van de vergadering worden gesloten, wanneer ten 
minste een/vijfde van het aantal leden het vordert of de voorzitter 
het nodig acht. 
3. Over punten, welke in een besloten vergadering worden 
behandeld, kan ook in die vergadering een besluit worden genomen. 
4. Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze 
verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze 
bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de 
vergadering. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Artikel 13 
Openbare kennisgeving 
1. De vergadering wordt door aankondiging in de Woensdrechtse 
Bode en door plaatsing op de gemeentelijke website openbaar 
gemaakt.  
Lid 2 en 3: idem reglement VNG.  
 
Hoofdstuk 5 besloten vergadering 
Artikel 25 Algemeen: idem artikel 26 reglement VNG 

Het voorstel 
 

Openbare kennisgeving 
1. De vergadering wordt door plaatsing op het Raads Informatie 
Systeem bekend gemaakt. 
2. De openbare kennisgeving vermeldt: 
a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda  
van de vergadering; 
b. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als 
bedoeld in artikel 9. 
3. Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken 
op het Raads Informatie Systeem geplaatst.    

 

Argumentatie: aansluiting is gezocht bij het model reglement van de VNG. Het artikel is aangepast aan de 
praktijk van plaatsen van stukken op het Raads Informatie Systeem. Een oproep of openbare 
kennisgeving hoeft niet schriftelijk te worden gedaan maar kan ook via de mail of het Raads Informatie 
Systeem. De Gemeentewet is niet dwingend op dit punt. Voorstel is verder om een apart hoofdstuk voor 
besloten vergaderingen op te nemen. Dit conform reglement VNG.  

 

Artikel 11 van de commissieverordening  

Het huidige artikel Geheimhouding 
1. De inhoud van de stukken waarover in een besloten vergadering is 
beraadslaagd en/of besloten hebben een vertrouwelijk karakter.   
2. De voorzitter van de commissie of het college kan op voorhand 
omtrent de inhoud van de aan de commissie over te leggen stukken 
geheimhouding opleggen.  
3. De leden van de gemeenteraad hebben recht van inzage in de 
stukken waaromtrent door de commissie geheimhouding is opgelegd, 
tenzij deze inzage strijdig is met het openbaar belang. Deze stukken 
worden beheerd door de secretaris van de commissie, de griffier of 
de gemeentesecretaris. De opgelegde geheimhouding is onverkort 
van toepassing op de leden van de gemeenteraad, niet deel 
uitmakende van de commissie.  

Volgens het model van VNG Artikel 27 Verslag 
1. Het verslag van een besloten vergadering wordt niet rondgedeeld, 
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maar ligt uitsluitend voor de leden ter inzage bij de griffier. 
2. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering 
ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de 
raadscommissie een beslissing over het al dan niet openbaar maken 
van dit verslag. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en 
de commissiegriffier ondertekend. 
Artikel 28 Geheimhouding 
Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de 
raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de 
Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het 
verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan 
besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 22 van deze 
verordening is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 29 Opheffing geheimhouding  
Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de 
Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt 
daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft 
opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de 
raadscommissie overleg gevoerd. 

Gemeente Drimmelen 
 

Artikel 25 Besluitenlijst 
1. De besluitenlijst van een besloten vergadering wordt slechts 
verspreid onder de leden. 
2. Deze besluitenlijst worden zo spoedig mogelijk in een besloten 
vergadering ter vaststelling aangeboden. Deze besluitenlijst wordt op 
de eerstvolgende vergadering in beslotenheid vastgesteld. 
Artikel 26 Geheimhouding 
1. Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de vergadering 
overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of 
omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde 
geheimhouding zal gelden. De vergadering kan bij meerderheid 
besluiten de geheimhouding op te heffen. 
2. Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de 
Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt 
daarover, indien de vergadering die geheimhouding heeft 
opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de 
vergadering overleg gevoerd. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Idem als reglement VNG. 

Het voorstel 
 

Besloten vergadering 
Algemeen 
1. Indien de voorzitter het nodig oordeelt of drie ander leden van de 
commissie hierom verzoeken worden de deuren gesloten. De 
commissie beslist daarna of met gesloten deuren zal worden 
beraadslaagd.  
2. Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze 
verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze 
bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de 
vergadering. 
 
Besluitenlijst 
1. De besluitenlijst van een besloten vergadering wordt op het 
besloten deel van het Raads Informatie Systeem geplaatst. 
2. Deze besluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk in een besloten 
vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering 
neemt de raadscommissie een beslissing over het al dan niet 
openbaar maken van dit verslag. Het vastgestelde verslag wordt door 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
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de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend. 
 
Geheimhouding 
Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de 
raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de 
Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het 
verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan 
besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 18 van deze 
verordening is van overeenkomstige toepassing. 
 
Opheffing geheimhouding  
Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de 
Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt 
daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft 
opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de 
raadscommissie overleg gevoerd. 

 

Argumentatie: voorstel is om bepalingen over de besloten vergadering conform reglement VNG op te 
nemen. De bepalingen zijn aangepast aan de praktijk van Steenbergen voor wat betreft plaatsing op het 
Raads Informatie Systeem. 

 

Artikel 12 van de commissieverordening  

 

Het huidige artikel Besluitenquorum 
1. De commissie kan wel beraadslagen doch niet besluiten indien niet 
met meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is 
opgekomen.  
2. In een situatie als bedoeld in het eerste lid, kan de voorzitter met 
inachtneming van een termijn van minimaal 24 uur een nieuwe 
vergadering beleggen. In deze nieuwe vergadering kan besloten 
worden ongeacht het aantal ter vergadering opgekomen leden; 
echter alleen over die punten, welke vermeld stonden op de agenda 
voor de eerste vergadering.  

Volgens het model van VNG Paragraaf 2 Orde der vergadering 
Artikel 15 
Presentielijst  
Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid onmiddellijk de 
presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door 
de voorzitter en de commissiegriffier door ondertekening 
vastgesteld. 
 
Artikel 16 
Opening vergadering en quorum 
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien 
meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. 
2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste 
aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar 
dit artikel, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en 
uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste 
vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is 
gelegen. 
3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
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van toepassing. De raadscommissie kan echter over andere 
aangelegenheden alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de 
presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende 
leden aanwezig is. 

Gemeente Drimmelen 
 

Idem reglement VNG. Geen bepaling over presentielijst opgenomen.  

Gemeente Woensdrecht 
 

Artikel 14  
Presentielijst 
Bij griffier houdt de presentielijst bij en deze lijst wordt door de 
griffier, door ondertekening vastgesteld.  
Artikel 15 
Opening vergadering en quorum  
Idem reglement VNG. 

Het voorstel 
 

Presentielijst  
Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder burgerlid 
onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering 
wordt die lijst door de commissiegriffier door ondertekening 
vastgesteld. 
 
Opening vergadering en quorum 
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien 
meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. 
2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste 
aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar 
dit artikel, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en 
uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste 
vierentwintig uur na het plaatsen van de oproep op het Raads 
Informatie Systeem is gelegen. 

 

Argumentatie: De presentielijst wordt alleen door burgerleden ondertekend. Dit in verband met de 
vergoeding. Dit is praktijk in Steenbergen. Bij het quorum is het model reglement van VNG gevolgd. 
Beraadslagen zonder een besluit te nemen zoals nu in de verordening staat heeft niet zoveel zin.  

 

Artikel 13 van het Reglement van Orde  

 

Het huidige artikel Besluitvorming 
1. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen 
genomen. Indien de stemmen staken is artikel 31 dan wel artikel 32 
van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.  
2. Artikel 28, eerste tot en met derde lid van de Gemeentewet is 
dienovereenkomstig van toepassing waar het betreft de deelname 
aan stemmingen door commissieleden.     

Volgens het model van VNG Artikel 25  
Advies 
1. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel 
voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de 
raadscommissie anders beslist. 
2. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de raadscommissie of er 
een advies aan de raad wordt uitgebracht. 
3. Indien de raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt 
beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van 
het advies. 
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4. In het advies worden de standpunten van alle fracties en 
buitengewone leden opgenomen. 

Gemeente Drimmelen 
 

 Geen bepaling opgenomen. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Idem als reglement VNG maar lid 4 zonder ‘.. buitengewone leden..’. 

Het voorstel 
 

Advies 
1. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel 
voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de 
raadscommissie anders beslist. 
2. Nadat de beraadslaging is gesloten, adviseert de raadscommissie 
aan het presidium over de wijze van afhandeling van een onderwerp 
of voorstel. 
3. Indien de raadscommissie een advies aan het presidium uitbrengt 
beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van 
het advies. 
4. In het advies worden de standpunten van alle fracties opgenomen. 

 

Argumentatie: De commissie adviseert aan het presidium over de wijze van afhandeling van het 
onderwerp of voorstel. Dit is bestaande werkwijze in Steenbergen. Besluiten over voorstellen of 
onderwerpen worden in de commissie niet genomen. Om deze reden is het artikel gewijzigd en in 
overeenstemming gebracht met het model reglement van de VNG.  

 

Artikel 14 van de commissieverordening  

 

Het huidige artikel Verslag 
1. Van het besprokene in de vergadering wordt een verslag 
opgemaakt. Daarin wordt melding gedaan van de aanwezige en 
afwezige commissieleden, de eventueel aanwezige collegeleden, de 
behandelde punten en een korte zakelijke omschrijving van de 
besprekingen.  
 2. Het conceptverslag wordt binnen 5 werkdagen na de 
desbetreffende vergadering toegezonden aan de leden van de 
gemeenteraad en het college. 
3. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling 
aan de commissie voorgelegd. 
4. Opmerkingen over het vast te stellen verslag dienen uiterlijk 24 uur 
voorafgaande aan de vergadering schriftelijk of per e-mail bij de 
griffier zijn ingediend.  
5. Aan ieder verslag wordt toegevoegd een lijst van nog niet 
afgewikkelde toezeggingen van leden van het college van B&W.  

Volgens het model van VNG Artikel 18 
Verslag 
1. Het conceptverslag van de voorgaande vergadering wordt, zo 
mogelijk, aan de leden toegezonden gelijktijdig met de schriftelijke 
oproep. Het conceptverslag wordt op hetzelfde moment aan de 
overige personen die het woord gevoerd hebben, toegezonden. 
2. Bij het begin van de vergadering wordt het verslag van de vorige 
vergadering vastgesteld. 
3. De leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders, 
hebben het recht een voorstel tot wijziging van het verslag aan de 
raadscommissie te doen, indien het verslag onjuistheden bevat of 
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niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel 
tot wijziging dient voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij 
de commissiegriffier te worden ingediend. 
4. Het verslag houdt in: 
a. de namen van de voorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de 
burgemeester en de wethouders, de secretaris en de ter vergadering 
aanwezige leden, allen voorzover aanwezig, alsmede van de overige 
personen die het woord gevoerd hebben; 
b. welke leden 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 der aanwezigen die het woord voerden; 
e. een samenvatting van het advies aan de raad onder vermelding 
van de namen van de leden die mededeling hebben gedaan van hun 
goed- of afkeuring, en met aantekening van de namen van de leden 
die zich niet uitgelaten hebben; 
f. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid 
van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 24 
door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de 
beraadslagingen. 
5. Het verslag wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de 
griffier. 
6. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de 
commissiegriffier ondertekend. 
 

Gemeente Drimmelen 
 

Artikel 16 Verslaglegging 
1. De hele vergadering, vanaf opening tot sluiting, wordt, behoudens 
het bepaalde in hoofdstuk 5 van deze verordening, op een 
geluidsmedium geregistreerd. Daarnaast worden een besluitenlijst 
van de vergadering opgesteld. Geluidsopname en vastgestelde 
besluitenlijst zijn openbaar. 
2. De ontwerpbesluitenlijst van de voorgaande vergadering worden, 
zo mogelijk, aan de leden toegezonden gelijktijdig met de schriftelijke 
oproep. Bij het begin van de vergadering wordt, 
zoveel mogelijk, de besluitenlijst van de vorige vergadering 
vastgesteld. 
3. De leden en de voorzitter hebben het recht een voorstel tot 
verandering aan de raad te doen, indien de ontwerpbesluitenlijst 
onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeven wat gezegd of 
besloten is. 
4. De besluitenlijst bevat in elk geval: 
a. de namen van de voorzitter, de griffier, de aanwezige raadsleden, 
alsmede van de leden die afwezig waren, met afzonderlijke 
vermelding van de namen van die leden, 
die na de opening ter vergadering zijn gekomen of deze voor sluiting 
hebben verlaten, en overige personen die in de vergadering het 
woord gevoerd hebben; 
b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest met 
vermelding van de advisering; 
c. de door de burgemeester of wethouder gedane toezeggingen; 
5. De besluitenlijst wordt opgesteld onder de zorg van de secretaris 
of diens plaatsvervanger. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Artikel 17 Besluitenlijst  
1. De concept-besluitenlijst van de vergadering wordt, zo mogelijk 
binnen 10 dagen, aan de leden toegezonden. De concept-
besluitenlijst wordt op hetzelfde moment aan de overige personen 
die het woord gevoerd hebben, toegezonden.  



Versie 15-11-12 

28 
 

2. Bij het begin van de vergadering wordt, de besluitenlijst van de 
vorige vergadering vastgesteld.  
3. De leden, de voorzitter en de portefeuillehouders, hebben het 
recht, een voorstel tot wijziging van de besluitenlijst aan de 
raadscommissie te doen, indien het concept onjuistheden bevat of 
niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel 
tot wijziging dient vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering 
schriftelijk of per e-mail bij de griffier te worden ingediend.  
4. De besluitenlijst moet inhouden een korte zakelijke samenvatting 
van het gesprokene met  
vermelding van de namen van de fracties die het woord voerden en 
een samenvatting van het advies of voorstel. Het besprokene in de 
vergadering kan via de PC in de leeskamer en de cd-rom van iedere 
vergadering beluisterd worden.  
5. De besluitenlijst wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid 
van de griffier.  
6. De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de 
griffier ondertekend.  

Het voorstel 
 

Besluitenlijst 
1. De hele vergadering, vanaf opening tot sluiting, wordt, behoudens 
het bepaalde in hoofdstuk 5 van deze verordening, op een 
geluidsmedium geregistreerd. Daarnaast worden een besluitenlijst 
van de vergadering opgesteld. Geluidsopname en vastgestelde 
besluitenlijst zijn openbaar, tenzij het een besloten vergadering 
betreft. 
2. De conceptbesluitenlijst van de voorgaande vergadering wordt, zo 
mogelijk, gelijktijdig met de plaatsing van de oproep, op het Raads 
Informatie Systeem geplaatst.  
2. Bij het begin van de vergadering wordt de besluitenlijst van de 
vorige vergadering vastgesteld. 
3. De leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders, 
hebben het recht een voorstel tot wijziging van de besluitenlijst aan 
de raadscommissie te doen, indien de besluitenlijst onjuistheden 
bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is.  
4. De besluitenlijst houdt in: 
a. de namen van de voorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de 
burgemeester en de wethouders, de secretaris en de ter vergadering 
aanwezige leden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige 
personen die het woord gevoerd hebben; 
b. welke leden 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 der aanwezigen die het woord voerden; 
e. een samenvatting van het advies aan de raad; 
f. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid 
van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel .. 
door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de 
beraadslagingen. 
5. De besluitenlijst wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid 
van de griffier. 
6. De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de 
commissiegriffier ondertekend.  
7. aan de besluitenlijst wordt een lijst van nog niet afgewikkelde 
toezeggingen van leden van het college van burgemeester en 
wethouders toegevoegd.  
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Argumentatie: In Steenbergen wordt het verslag een besluitenlijst genoemd. Dit begrip is aangepast. 
Verder is het VNG reglement gevolgd. Toegevoegd is de opname op een geluidsmedium. En het plaatsen 
van de stukken is aangepast aan het plaatsen van de besluitenlijst op het Raads Informatie Systeem.  

 

Artikel 15 van de commissieverordening  

 

Het huidige artikel Ingekomen stukken en mededelingen 
1. “Ingekomen stukken en mededelingen” is een vast punt op de 
agenda’s van de commissies. 
2. Commissieleden die bij dit agendapunt vragen willen stellen of 
opmerkingen willen maken dienen er voor te zorgen dat deze uiterlijk 
vóór 15.00 door de griffier zijn ontvangen.     

Volgens het model van VNG Geen bepaling opgenomen. 

Gemeente Drimmelen 
 

Geen bepaling opgenomen. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Geen bepaling opgenomen. 

Het voorstel 
 

Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingen 
1. “Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingen” is een vast 
punt op de agenda’s van de commissies. 
2. Commissieleden die bij dit agendapunt een korte vraag willen 
stellen of opmerkingen willen maken dienen er voor te zorgen dat 
deze uiterlijk vóór 15.00 uur op de dag van de vergadering door de 
griffier zijn ontvangen.     
3. Ingekomen stukken waarover commissieleden meer dan een korte 
vraag  willen stellen of waarop geen kort antwoord kan worden 
gegeven worden geagendeerd voor een volgende vergadering.  

 

Argumentatie: Ook toezeggingen horen bij dit agendapunt. Verder is gewijzigd dat opmerkingen voor 
15.00 uur op de dag van de vergadering door de griffier dienen te zijn ontvangen. Toegevoegd is een 
bepaling dat bij een meer dan korte vraag of antwoord het ingekomen stuk op de agenda van de 
volgende vergadering wordt geplaatst.  

 

Artikel 16 van de commissieverordening  

 

Het huidige artikel Geluid en beeldregistraties 
Degenen die in de vergaderzaal tijdens de commissievergadering 
geluid- en/of beeldregistraties willen maken doen hiervan 
mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzigen.     

Volgens het model van VNG Idem als reglement VNG. VNG heeft als toevoeging ‘Deze 
aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers 
aantasten.’  

Gemeente Drimmelen 
 

Idem als reglement Steenbergen. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Idem als VNG reglement. 

Het voorstel 
 

Geluid en beeldregistraties 
Degenen die in de vergaderzaal tijdens de commissievergadering 
geluid- en/of beeldregistraties willen maken doen hiervan 
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mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzigen.     

 

Argumentatie: Dit artikel blijft ongewijzigd. Dezelfde bepaling is opgenomen in het (nieuwe) reglement 
van orde van de raad.  

 

Artikel 17 van de commissieverordening 

 

Het huidige artikel Begin en eindtijd van de vergadering 
1. De voorzitter ziet er op toe dat de commissie vergadering in de 
regel om 19.30 uur begint en tot maximaal 22.30 uur duurt.  
2. Als vaste uitwijkdatum voor vergaderingen die niet binnen de 
gegeven termijn kunnen worden afgerond geldt de eerstvolgende 
donderdagavond gelegen na de commissievergadering.  

Volgens het model van VNG Artikel 9 
Vergaderfrequentie 
1. In de regel vinden de vergaderingen van de raadscommissie: 
a. ... plaats op ... dag (van de maand); 
b. ... plaats op ... dag (van de maand); 
c. ... plaats op ... dag (van de maand). 
2. De vergaderingen van de raadscommissies vangen aan om ... uur 
en vinden plaats ... (in het gemeentehuis). 
3. Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het 
nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties schriftelijk met 
opgaaf van redenen daarom verzoeken. 
4. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of 
aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij 
voert hierover overleg met de griffier. 

Gemeente Drimmelen 
 

1. Jaarlijks wordt door de raad een vergaderschema voor de 
vergadering van de raad vastgesteld. 
De vergaderingen van de informatie- en opinierondes vangen aan om 
19.30 uur en vinden plaats 
in de raadzaal in het gemeentehuis. 
2. Voorts wordt vergaderd indien de voorzitter het nodig oordeelt of 
indien tenminste twee fracties 
schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken. 
3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of 
aanvangsuur bepalen of een andere 
vergaderplaats aanwijzen. Hij/zij voert hierover overleg met de 
secretaris. 

Gemeente Woensdrecht 
 

1. De raadscommissies vergaderen volgens een door de raad of 
presidium vastgesteld vergaderschema voor alle commissies.  

2. De vergaderingen vangen in de regel aan om 19.30 uur en vinden 
plaats in het gemeentehuis of op een locatie in één van de 
kernen.  

3. Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het 
nodig oordeelt of indien tenminste vijf leden schriftelijk met 
opgaaf van redenen daarom verzoeken.  

4. De voorzitter kan in bepaalde gevallen een andere dag of 
aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij 
voert hierover overleg met de griffier.  

Het voorstel 
 

Begin en eindtijd van de vergadering 
1. De raadscommissies vergaderen volgens een door de raad of 



Versie 15-11-12 

31 
 

presidium vastgesteld vergaderschema voor de raad en commissies. 
De vergaderingen vangen aan om 19.30 uur en eindigen om 22.30 
uur en vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. 
2. Indien de eindtijd niet gehaald wordt doet de voorzitter een 
voorstel van orde ter beoordeling aan de commissie. 
3. Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het 
nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties schriftelijk met 
opgaaf van redenen daarom verzoeken. 
4. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of 
aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij 
voert hierover overleg met de griffier. 

 

Argumentatie: Er is in Steenbergen één schema voor vergaderingen van raad en commissies dat door 
presidium of raad wordt vastgesteld. Het artikel is hier aan aangepast. Voor het overige is het model 
reglement van VNG gevolgd.  

 

Artikel 18 van de commissieverordening  

 

Het huidige artikel Handhaving van de orde 
De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de 
vergadering. Indien hij dit nodig oordeelt kan hij de toehoorders 
doen verwijderen. Voorts zijn de artikelen 19 tot en met 23 van het 
Reglement van orde voor de gemeenteraad van overeenkomstige 
toepassing op de vergaderingen van de commissie.  

Volgens het model van VNG Handhaving van de orde; schorsing 
1. Een spreker wordt in zijn betoog niet gestoord, tenzij: 
a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze 
verordening te herinneren; 
b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de 
spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 
2. Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke 
uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van het in behandeling zijnde 
onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel 
anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde 
geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, 
kan de voorzitter hem gedurende de vergadering waarin zulks plaats 
heeft over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen. 
3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor 
een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening 
de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten. 
4. De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid dat 
door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het 
verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. 
5. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan 
verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de 
voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid 
bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de 
vergadering worden ontzegd. 

Gemeente Drimmelen 
 

Idem als reglement VNG. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Idem als reglement VNG. 
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Het voorstel 
 

Handhaving van de orde; schorsing 
1. Een spreker mag in zijn betoog in eerste termijn niet worden 
gestoord. 
2. Een spreker wordt in tweede termijn in zijn betoog niet gestoord, 
tenzij: 
a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze 
verordening te herinneren; 
b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de 
spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 
3. Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke 
uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van het in behandeling zijnde 
onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel 
anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde 
geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, 
kan de voorzitter hem gedurende de vergadering waarin zulks plaats 
heeft over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen. 
4. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor 
een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening 
de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten. 
5. De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid dat 
door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het 
verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. 
6. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan 
verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de 
voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid 
bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de 
vergadering worden ontzegd. 

 

Argumentatie: Het is duidelijker om hier de bepalingen over handhaving orde en schorsing op te nemen. 
Anders moet wellicht tijdens de vergadering worden teruggegrepen op het reglement van de raad. 
Aansluiting is gezocht bij het model reglement van VNG.   

 

Artikel 19 (nieuw) van de commissieverordening 

 

Het huidige artikel Geen bepaling opgenomen. 
  

Volgens het model van VNG Geen bepaling opgenomen. 

Gemeente Drimmelen 
 

Geen bepaling opgenomen. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Idem als reglement VNG. 

Het voorstel 
 

Overige bijeenkomsten 
Beeldvormende vergaderingen  
Bij een beeldvormende vergadering zijn de artikelen .. van deze 
verordening niet van toepassing.  
De raad krijgt uiterlijk twee weken voor aanvang van de 
beeldvormende vergadering, indien van toepassing, een startnotitie.  
Deze wordt gepubliceerd op het Raads Informatie Systeem en aan 
overige belanghebbenden ter beschikking gesteld. Ook 
steunfractieleden kunnen deelnemen aan de beeldvormende 
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vergadering. Alle andere raadsleden en burgerleden zitten op de 
publieke tribune. Deskundigen of belangstellenden kunnen door de 
voorzitter worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen, 
informatie te presenteren of deel te nemen aan de beraadslaging. 
Afhankelijk van wie het initiatief heeft genomen tot het organiseren 
van de vergadering wijst het presidium een voorzitter aan dan wel 
dat het college of de burgemeester technisch leiding geeft aan de 
vergadering. De deelnemerssamenstelling kan per agendapunt 
wisselen.     

 

Argumentatie: een aparte bepaling over beeldvormende vergaderingen is gewenst omdat een aantal 
artikelen niet op deze vergadering van toepassing zijn.  

 

Artikel 19 van de commissieverordening 

 

 

Het huidige artikel Onvoorziene situaties 
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de 
commissie.    
  

Volgens het model van VNG In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel 
over de toepassing van de verordening, beslist de raadscommissie op 
voorstel van de voorzitter. 

Gemeente Drimmelen 
 

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel 
over de toepassing van de verordening, beslist de vergadering op 
voorstel van de voorzitter. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Idem als reglement VNG. 

Het voorstel 
 

Onvoorziene situaties 
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel 
over de toepassing van de verordening, beslist de raadscommissie op 
voorstel van de voorzitter. 

 

Argumentatie: ter bespoedigen van de vergadering is het beter als de voorzitter een voorstel doet 
waarna de commissie besluit. 

 

Artikel 20 van de commissieverordening  

 

Het huidige artikel Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 november 2010. Op dat 
tijdstip vervalt de Commissieverordening, vastgesteld door de raad 
van Steenbergen op 1 april 2010. 
2. Deze verordening kan worden aangehaald als 
Commissieverordening 1 november 2010.   

Volgens het model van VNG 1. Deze verordening treedt in werking op… 
2. Op dat tijdstip vervalt de verordening … van de raad van de 
gemeente … vastgesteld bij raadsbesluit van …   
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Gemeente Drimmelen 
 

1. Deze verordening treedt in werking op 1-8-2008 
2. Op dat tijdstip vervalt de “Verordening op de raadscommissies 
2008” vastgesteld bij raadsbesluit 
van 13-12-2007. 

Gemeente Woensdrecht 
 

Deze verordening treedt direct in werking. Tegelijkertijd vervalt de 
verordening op de raadscommissies 2002, gewijzigd bij raadsbesluit 
van 29 augustus 2002. 

Het voorstel 
 

Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op… 
2. Op dat tijdstip vervalt de Commissieverordening van de raad van 
de gemeente Steenbergen vastgesteld bij raadsbesluit van 21 
oktober 2010.  

 

Argumentatie: dit artikel is in overeenstemming gebracht met het nieuwe reglement van de raad.   

 

In de huidige verordening ontbreken een aantal artikelen die in het model van VNG wel zijn opgenomen. 

Deze artikelen zijn in het onderstaande nieuwe tekstvoorstel toegevoegd. Het betreft de volgende 

artikelen: 8, 20, 21, 22, 24, 31, 32 en 33.  

 

Het nieuwe voorstel in zijn geheel: 
 
Verordening op de raadscommissies 
 
Inhoudsopgave 
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
Hoofdstuk 2. Instelling, taken en samenstelling 
Artikel 2. Instelling commissies 
Artikel 3. Taken 
Artikel 4. Samenstelling 
Artikel 5. Voorzitter 
Artikel 6. Zittingsduur 
Artikel 7. Griffier 
Hoofdstuk 3. Aanwezigheid college, burgemeester en secretaris  
Artikel 8. Aanwezigheid college, burgemeester en secretaris 
Hoofdstuk 4. Vergaderingen 
Paragraaf 1. Tijdstip van vergaderingen en voorbereiding 
Artikel 9. Vergaderfrequentie 
Artikel 10. Begin en eindtijd van de vergadering 
Artikel 11. Oproep 
Artikel 12. De agenda 
Artikel 13. Ter inzage leggen stukken 
Artikel 14. Openbare kennisgeving 
Paragraaf 2. Orde der vergadering 
Artikel 15. Presentielijst 
Artikel 16. Opening vergadering en quorum 
Artikel 17. Spreekrecht burgers 
Artikel 18. Besluitenlijst 
Artikel 19. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingen  
Artikel 20. Aantal spreektermijnen 
Artikel 21. Spreektijd 
Artikel 22. Voorstellen van de orde  
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Artikel 23. Handhaven van de orde; schorsing 
Artikel 24. Deelname aan de beraadslaging door anderen 
Artikel 25. Advies 
Paragraaf 3. Overige bijeenkomsten 
Artikel 26. Beeldvormende vergaderingen 
Hoofdstuk 5. Besloten vergadering 
Artikel 27. Algemeen 
Artikel 28. Besluitenlijst 
Artikel 29. Geheimhouding 
Artikel 30. Opheffing geheimhouding 
Hoofdstuk 6. Toehoorders en pers 
Artikel 31. Toehoorders en pers 
Artikel 32. Geluid- en beeldregistraties 
Artikel 33. Verbod gebruik mobiele telefoons 
Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 
Artikel 34. Onvoorziene situaties   
Artikel 35. Inwerkingtreding    
 
 

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen  
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. lid: lid van een raadscommissie; 
b. burgerlid: lid van een raadscommissie niet zijnde een raadslid.     
c. voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger; 
d. commissiegriffier: secretaris van een raadscommissie of diens vervanger; 
e. griffier: griffier van de raad of diens vervanger; 
f. raadscommissie: commissie die de besluitvorming door de raad voorbereiden en daartoe zo nodig overleg 
voeren met het college van burgemeester en wethouders; 
g. beeldvormende vergadering: vergadering die tot doel heeft om informatie te verkrijgen en vanuit 
betrokkenen en belanghebbenden te vernemen hoe zij over het te behandelen onderwerp denken; 
h. oordeelsvormende vergadering: vergadering die tot doel heeft om op basis van een ambtelijk stuk tot een 
oordeel te komen over de inhoud van dit stuk;  
i. commissie: raadscommissie of oordeelsvormende vergadering.  
j. vergadering: vergadering van een raadscommissie, beeldvormende commissie of oordeelsvormende 
commissie. 
 

Hoofdstuk 2. Instelling, taken en samenstelling 
 
Artikel 2. Instelling commissies 
1. De raad stelt de volgende raadscommissies in: 
a. mens en maatschappij; 
b. ruimte en economie; 
2. De raad kan oordeelsvormende vergaderingen instellen. 
3. Indien een onderwerp meerdere raadscommissies aangaat, beslissen de voorzitters van de betrokken 
raadscommissies in overleg, bij welke commissie(s) het onderwerp behandeld wordt. 
4. Indien een gezamenlijke vergadering van raadscommissies wordt belegd, vervult de voorzitter van de 
raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter. 
5. Beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter die normaliter 
de desbetreffende commissievergadering voorzit. 
 
Artikel 3. Taken 
1. Een raadscommissie heeft de volgende taken: 
a. het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat geagendeerd is; 
b. het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging; 
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c. het uitbrengen van advies aan het presidium of een voorstel wordt doorgeleid aan de raad en of dit als 
hamerstuk of als bespreekstuk door de raad wordt behandeld;  
d. het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de 
burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van onderwerpen waar een  
commissie over adviseert of overlegt.  
2. een beeldvormende vergadering heeft de volgende taken: 
a. verkennen en afbakenen van een vraagstuk; 
b. horen van het maatschappelijk veld; 
c. inventariseren van knelpunten en keuzes; 
3. een oordeelsvormende vergadering heeft de volgende taken: 
a. debat tussen de leden van de commissie over een voorstel; 
b. uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- of 
nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp;  
c. het uitbrengen van advies aan het presidium of een voorstel wordt doorgeleid aan de raad en of dit als 
hamerstuk of als bespreekstuk door de raad wordt behandeld. 
 
Artikel 4. Samenstelling 
1. De raad benoemt op voordracht van de fractie de leden van een commissie. 
2. Een commissie bestaat uit tenminste één en maximaal twee leden per fractie, waarbij het aantal leden niet 
meer kan zijn dan het aantal raadszetels in de fractie. 
3. Bij lid 3 zijn de volgende keuzes ten aanzien van burgerleden mogelijk: 

1. het artikellid zo laten; 
2. maximum aantal burgerleden per fractie. Er zijn de volgende mogelijkheden om het aantal te maximeren:  

 voor iedere fractie kunnen net zoveel burgerleden als het aantal zetels in de raad van die fractie 
worden benoemd; 

 er worden twee burgerleden per fractie benoemd; 

 iedere fractie heeft evenveel leden, ongeacht of dit raadsleden of burgerleden zijn, waarbij het aantal 
zetels van de grootste fractie bepalend is voor het aantal raadsleden en burgerleden; 
3. maximum aantal burgerleden afschaffen. Iedere fractie is dan vrij in het aantal te benoemen 
burgerleden. 

4. Een commissielid als bedoeld in het vorige lid dient voorafgaande aan zijn benoeming door eed of belofte te 
verklaren dat hij zich volledig conformeert aan de rechten en plichten die bij of krachtens de Gemeentewet aan 
een raadslid zijn of worden gesteld en waarbij de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet op hen 
van toepassing zijn. Een burgerlid dient tijdens de laatste verkiezing van de raad op de kandidatenlijst van de 
betreffende fractie te hebben gestaan.  
5. De raadsfracties zijn vrij, indien hun leden die benoemd zijn tot commissielid verhinderd zijn om een 
commissievergadering bij te wonen, uit de eigen fractie een vervanger af te vaardigen naar de 
commissievergadering. Een niet-raadslid kan een ander commissielid niet vervangen.    
 
Artikel 5. Voorzitter 
1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd.  
2. De voorzitter is geen lid van de raadscommissie. 
3. De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de vergadering; 
b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van deze verordening; 
d. hetgeen deze verordening hem verder opdraagt. 
4. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering voorlopig vast. 
 
Artikel 6. Zittingsduur 
1. De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval met het einde van 
de zittingsperiode van de raad. 
2. Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van een commissie indien zij niet meer voldoen aan de in 
artikel 4, vierde lid, gestelde eisen. 
3. De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd. 
4. De raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan. 
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5. Een lid en de voorzitter 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. Indien een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met 
inachtneming van artikel 4 en 5. 
7. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer 
vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is 
benoemd, van rechtswege. 
8. De benoeming van de leden van de commissie vindt plaats in  de eerste vergadering van de gemeenteraad in 
zijn nieuwe samenstelling na de gemeenteraadsverkiezing. 
 
Artikel 7. Griffier 
1. De raad benoemt ter ondersteuning van iedere commissie een medewerker van de griffie als 
commissiegriffier. 
2. De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig. 
3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een daartoe door de raad aangewezen 
medewerker van de griffie. 
4. De griffier kan in iedere vergadering aanwezig zijn. 
 

Hoofdstuk 3. Aanwezigheid college, burgemeester en secretaris 
 
Artikel 8. Aanwezigheid college, burgemeester en secretaris  
De voorzitter kan de burgemeester, één of meer wethouders en de secretaris uitnodigen in de vergadering 
aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen. 
 

Hoofdstuk 4. Vergaderingen 
 
Paragraaf 1. Tijdstip van vergaderen en voorbereiding 
 
Artikel 9. Vergaderingfrequentie 
1. De commissies vergaderen volgens een door de raad of presidium vastgesteld vergaderschema voor de raad 
en commissies.  
2. Een commissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties 
schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken. 
3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere 
vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de griffier. 
 
Artikel 10. Begin en eindtijd van de vergadering 
1. De raadscommissies vergaderen volgens een door de raad of presidium vastgesteld vergaderschema voor de 
raad en commissies. De vergaderingen vangen aan om 19.30 uur en eindigen om 22.30 uur en vinden plaats in 
de raadzaal in het gemeentehuis. 
2. Indien de eindtijd niet gehaald wordt doet de voorzitter een voorstel van orde ter beoordeling aan de 
commissie. 
3. Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee 
fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken. 
4. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere 
vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de griffier. 
 
Artikel 11. Oproep 
1. De oproep wordt ten minste tien werkdagen voor een vergadering op het Raads Informatie Systeem 
geplaatst, onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. 
2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en 
tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden op het Raads Informatie Systeem geplaatst. 
3. Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 12, worden deze agenda en de 
daarop vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
vergadering op het Raads Informatie Systeem geplaatst. 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
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Artikel 12. De agenda 
1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur 
voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen. 
2. Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de 
voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of 
van de agenda afvoeren. 
3. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid 
acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie 
bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt. 
4. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van behandeling van de 
agendapunten wijzigen. 
 
Artikel 13. Ter inzage leggen stukken 
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met 
het plaatsen van de oproep op het Raads Informatie Systeem geplaatst.  
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze aan een ieder ter 
beschikking worden gesteld. 
3. Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is 
opgelegd, worden deze stukken op het besloten deel van het Raads Informatie Systeem geplaatst. 
 
Artikel 14. Openbare kennisgeving 
1. De vergadering wordt door plaatsing op het Raads Informatie Systeem bekend gemaakt. 
2. De openbare kennisgeving vermeldt: 
a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda  van de vergadering; 
b. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 17. 
3. Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken op het Raads Informatie Systeem 
geplaatst.    
 
Paragraaf 2. Orde der vergadering 
 
Artikel 15. Presentielijst  
Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder burgerlid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke 
vergadering wordt die lijst door de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld. 
 
Artikel 16. Opening vergadering en quorum 
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal zitting 
hebbende leden aanwezig is. 
2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de 
voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de 
volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het plaatsen van de oproep op het 
Raads Informatie Systeem is gelegen. 
 
Artikel 17. Spreekrecht burgers 
1. Burgers hebben spreekrecht. Zij kunnen in de commissievergadering het woord voeren over al dan niet 
geagendeerde onderwerpen.  
2. Het woord kan niet gevoerd worden over: 
a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan; 
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden 
ingediend. 
3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor de aanvang van de vergadering aan de 
griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord 
wil voeren. 
4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, 
indien dit in het belang is van de orde van de vergadering. 
5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de deelnemers 
aan de commissievergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen.  

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20wet%20bestuursrecht/article=9%3A1
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6. De totale beschikbare spreektijd bedraagt dertig minuten. 
7. Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten. 
8. Indien zich meer dan zes sprekers hebben gemeld wordt de totaal beschikbare tijd evenredig over hen 
verdeeld.   
9. Indien een inspreker inspreekt op een geagendeerd onderwerp wordt het agendapunt waarop hij heeft 
ingesproken meteen na de afronding van zijn inspraak behandeld. Nadat de commissie het onderwerp in eerste 
termijn heeft behandeld krijgt de inspreker kort de gelegenheid om te reageren. 
 
Artikel 18. Besluitenlijst 
1. De hele vergadering, vanaf opening tot sluiting, wordt, behoudens het bepaalde in hoofdstuk 5 van deze 
verordening, op een geluidsmedium geregistreerd. Daarnaast worden een besluitenlijst 
van de vergadering opgesteld. Geluidsopname en vastgestelde besluitenlijst zijn openbaar, tenzij het een 
besloten vergadering betreft. 
2. De conceptbesluitenlijst van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, gelijktijdig met de plaatsing van 
de oproep, op het Raads Informatie Systeem geplaatst.  
2. Bij het begin van de vergadering wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. 
3. De leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders, hebben het recht een voorstel tot wijziging van 
de besluitenlijst aan de raadscommissie te doen, indien de besluitenlijst onjuistheden bevat of niet duidelijk 
weergeeft hetgeen gezegd of besloten is.  
4. De besluitenlijst houdt in: 
a. de namen van de voorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de burgemeester en de wethouders, de 
secretaris en de ter vergadering aanwezige leden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen 
die het woord gevoerd hebben; 
b. welke leden 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 der aanwezigen die het 
woord voerden; 
e. een samenvatting van het advies aan de raad; 
f. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van 
het bepaalde in artikel 24 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen. 
5. De besluitenlijst wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de griffier. 
6. De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.  
7. aan de besluitenlijst wordt een lijst van nog niet afgewikkelde toezeggingen van leden van het college van 
burgemeester en wethouders toegevoegd. 
 
Artikel 19. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingen 
1. “Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingen” is een vast punt op de agenda’s van de commissies. 
2. Commissieleden die bij dit agendapunt een korte vraag willen stellen of opmerkingen willen maken dienen 
er voor te zorgen dat deze uiterlijk vóór 15.00 uur op de dag van de vergadering door de griffier zijn ontvangen.     
3. Ingekomen stukken waarover commissieleden meer dan een korte vraag  willen stellen of waarop geen kort 
antwoord kan worden gegeven worden geagendeerd voor een volgende vergadering. 
 
Artikel 20. Aantal spreektermijnen 
1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de 
commissie anders beslist. 
2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 
3. Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel. 
4. Bij de bepaling hoeveel maal een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt 
niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.  
 
Artikel 21. Spreektijd 
Een lid kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden. 
 
Artikel 22. Voorstellen van orde  
1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan 
worden toegelicht.  
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. 
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3. Over een voorstel van orde beslist de commissie terstond. 
 
Artikel 23. Handhaving van de orde; schorsing 
1. Een spreker mag in zijn betoog in eerste termijn niet worden gestoord. 
2. Een spreker wordt in tweede termijn in zijn betoog niet gestoord, tenzij: 
a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren; 
b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog 
zal afronden. 
3. Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van het in behandeling 
zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, 
wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, 
kan de voorzitter hem gedurende de vergadering waarin zulks plaats heeft over het aanhangige onderwerp het 
woord ontzeggen. 
4. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en 
- indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord- de vergadering sluiten. 
5. De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang 
van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. 
6. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering 
onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien 
voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.  
 
Artikel 24. Deelname aan de beraadslaging door anderen 
1. De commissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.  
2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de 
beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.  
         
Artikel 25. Advies 
1. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de 
beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist. 
2. Nadat de beraadslaging is gesloten, adviseert de raadscommissie aan het presidium over de wijze van 
afhandeling van een onderwerp of voorstel. 
3. Indien de raadscommissie een advies aan het presidium uitbrengt beslissen de leden op voorstel van de 
voorzitter over de inhoud van het advies. 
4. In het advies worden de standpunten van alle fracties opgenomen. 
 
Paragraaf 3. Overige bijeenkomsten 
 
Artikel 26. Beeldvormende vergaderingen  
Bij een beeldvormende vergadering zijn de artikelen .. van deze verordening niet van toepassing.  
De raad krijgt uiterlijk twee weken voor aanvang van de beeldvormende vergadering, indien van toepassing, 
een startnotitie.  
Deze wordt gepubliceerd op het Raads Informatie Systeem en aan overige belanghebbenden ter beschikking 
gesteld. Ook steunfractieleden kunnen deelnemen aan de beeldvormende vergadering. Alle andere raadsleden 
en burgerleden zitten op de publieke tribune. Deskundigen of belangstellenden kunnen door de voorzitter 
worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen, informatie te presenteren of deel te nemen aan de 
beraadslaging. Afhankelijk van wie het initiatief heeft genomen tot het organiseren van de vergadering wijst 
het presidium een voorzitter aan dan wel dat het college of de burgemeester technisch leiding geeft aan de 
vergadering. De deelnemerssamenstelling kan per agendapunt wisselen.     
 

Hoofdstuk 5. Besloten vergadering 
 
Artikel 27. Algemeen 
1. Indien de voorzitter het nodig oordeelt of drie ander leden van de commissie hierom verzoeken worden de 
deuren gesloten. De commissie beslist daarna of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.  
2. Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor 
zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. 
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Artikel 28. Besluitenlijst 
1. De besluitenlijst van een besloten vergadering wordt op het besloten deel van het Raads Informatie Systeem 
geplaatst. 
2. Deze besluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. 
Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een beslissing over het al dan niet openbaar maken van dit 
verslag. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend. 
 
Artikel 29. Geheimhouding 
Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, 
van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De 
raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 18 van deze verordening is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 30. Opheffing geheimhouding  
Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de 
geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd 
daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd. 
 

Hoofdstuk 6. Toehoorders en pers 
 
Artikel 31. Toehoorders en pers 
1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen 
openbare vergaderingen bijwonen. 
2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.   
 
Artikel 32. Geluid- en beeldregistraties 
Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen 
hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.  
 
Artikel 33. Verbod gebruik mobiele telefoons 
In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het 
stand-by houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen die inbreuk kunnen maken op de 
orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.      
 

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 
 
Artikel 34. Onvoorziene situaties 
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, 
beslist de raadscommissie op voorstel van de voorzitter. 
 
Artikel 35. Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op… 
2. Op dat tijdstip vervalt de Commissieverordening van de raad van de gemeente Steenbergen vastgesteld bij 
raadsbesluit van 21 oktober 2010.  
 
 
Ter vervanging van de tekst van de commissieverordening van 1 november 2010:   
 
Artikel 1 Instellingsbesluit 
Deze verordening is van toepassing op de commissies Mens & Maatschappij en op de commissie Ruimte & 
Economie. 
 
Artikel 2 Taak 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=25
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Een commissie waarop deze verordening van toepassing is verklaard heeft tot taak met betrekking tot de hem 
toegewezen beleidsterreinen de besluitvorming van de raad voor te bereiden en met het college van 
burgemeester en wethouders terzake die beleidsterreinen te overleggen.   
 
Artikel 3 Samenstelling 
1. De raad benoemt op voordracht van de fractie de leden van een commissie. 
2. Een commissie bestaat uit tenminste één en maximaal twee leden per fractie, waarbij het aantal leden niet 
meer kan zijn dan het aantal raadszetels in de fractie. 
3. Het lidmaatschap van een commissie kan vervuld worden door één niet-raadslid per fractie, mits dit niet-
raadslid bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst van de betrokken partij heeft gestaan.     
4. Een commissielid als bedoeld in het vorige lid dient voorafgaande aan zijn benoeming door eed of belofte te 
verklaren dat hij zich volledig conformeert aan de rechten en plichten die bij of krachtens de Gemeentewet aan 
een raadslid zijn of worden gesteld en waarbij de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet op hen 
van toepassing zijn.  
5. De raadsfracties zijn vrij, indien hun leden die benoemd zijn tot commissielid verhinderd zijn om een 
commissievergadering bij te wonen, uit de eigen fractie een vervanger af te vaardigen naar de 
commissievergadering. Een niet-raadslid kan een ander commissielid niet vervangen.    
6. De gemeenteraad kan op verzoek van een éénmansfractie verklaren in te stemmen met de vervanging van 
deze éénmansfractie tijdens commissievergaderingen door een door die fractie ander aangewezen raadslid. 
 
Artikel 4 Voorzitter 
1. De Commissie benoemt, uit de kring van raadsleden die niet tevens lid zijn van de betreffende commissie, 
een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie. 
2. De voorzitter van de commissie maakt geen deel uit van de commissie en heeft derhalve geen stemrecht. 
3. De voorzitter is belast met de orde van de vergadering. Hij onthoudt zich van deelname aan de inhoudelijke 
discussie over agendapunten. 
 
Artikel 5 Secretaris en notulist 
1. Secretaris van de commissie ingesteld op basis van deze verordening is de griffier. Hij kan zich desgewenst 
voor de verslaglegging laten bijstaan door een door hem – in overleg met de gemeentesecretaris – aan te 
wijzen notulist(e).  
2. Bij het besluit als bedoeld in artikel 1 wordt een regeling getroffen voor vervulling van het secretariaat van 
de commissies bij onverhoopte verhindering van de griffier.   
 
Artikel 6 Zittingsduur 
1. De zittingsduur van de leden van de commissie is gelijk aan die van de gemeenteraad. 
 2. De benoeming van de leden van de commissie vindt plaats in  de eerste vergadering van de gemeenteraad 
in zijn nieuwe samenstelling na de gemeenteraadsverkiezing.  
3. De raad kan de leden te allen tijde ontslag verlenen, indien de motieven die tot de benoeming hebben geleid 
niet of niet meer voldoende aanwezig zijn.  
4.  De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen hiervan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van 
de raad die van de ontvangst van een dergelijk bericht mededeling doet in de eerstvolgende raadsvergadering.  
5. In een vacature, anders dan bedoeld in het tweede en vierde lid, voorziet de gemeenteraad zo spoedig 
mogelijk.   
 
Artikel 7 Vergaderingen 
1. De commissie vergadert in elk geval ten minste 7 dagen voor een te houden raadsvergadering voorzover er 
in die vergadering voorstellen aan de orde zullen komen, waarvan de raad het wenselijk of nodig oordeelt dat 
de besluitvorming daarover in de commissie wordt voorbereid of waarvan de raad het wenselijk of nodig 
oordeelt dat daarover met het college of de burgemeester wordt overlegd.   
2. Voorts wordt een vergadering belegd indien de voorzitter van de commissie dit nodig oordeelt. Hij belegt 
tevens een vergadering wanneer minimaal drie andere leden van de commissie of een meerderheid van het 
college hierom met redenen omkleed verzoeken. Een dergelijke vergadering wordt gehouden binnen 10 dagen 
na indiening van het betreffende verzoek.   
3. De voorzitter draagt er voor zorg dat tenminste 5 werkdagen tevoren aan de leden schriftelijk kennis wordt 
gegeven van de datum, het tijdstip, en de plaats van de te houden vergadering. Tevens vermeldt de oproep 
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voor de vergadering te behandelen onderwerpen. Ook het college en alle andere leden van de raad worden 
hiervan in kennis gesteld. 
 
Artikel 8 Toezending voorstellen 
1. De voorzitter zorgt er voor dat – spoedeisende gevallen uitgezonderd – de te behandelen voorstellen ten 
minste vijf werkdagen voor de vergadering aan de leden worden gezonden.    
2. Voorts liggen de op de vergadering betrekking hebbende stukken voor de leden van de commissie op de 
gebruikelijke wijze ter inzage vanaf het tijdstip van verzending van de uitnodiging aan de commissieleden om 
deel te nemen aan de vergadering tot 3 uur voor het geplande begin van de vergadering.  
3. Een lid van de commissie mag een origineel van een ter inzage gelegd stuk niet buiten het gemeentehuis, het 
stadskantoor dan wel het fractiehuis brengen. Een lid mag een kopie van een ter inzage gelegd stuk slechts 
voor eigen gebruik buiten het gemeentehuis, het stadskantoor of het fractiehuis brengen.    
4. De voorzitter kan toestaan, dat anderen dan de leden de ter inzage liggende stukken inzien. 
5. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid blijven stukken, omtrent wier inhoud ingevolge artikel 25, 
eerste dan wel tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, onder berusting van de 
gemeentesecretaris, die de leden van de commissie de inzage verleent.        
 
Artikel 9 Spreekrecht 
1. Na het openen van de vergadering kunnen de aanwezige niet-commissieleden het woord voeren over al dan 
niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van 
keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.    
2. Zij die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor het begin van de vergadering bij de 
secretaris.  
3. a. de totaal beschikbare spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten. 
b. iedere spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. 
c. indien zich meer dan 6 sprekers hebben gemeld wordt de totaal beschikbare spreektijd evenredig over hen 
verdeeld. 
 
Artikel 10 Openbaarheid van vergaderingen/Openbare kennisgeving 
1. De vergadering van de commissie is als regel openbaar.    
2. De vergadering wordt door aankondiging in één of meer dag, nieuws-, of huis aan huisbladen, in het 
gemeentelijk informatieblad of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en zo mogelijk 
door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht. 
3. De openbare kennisgeving vermeldt: 
a. de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering; 
b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende voorstellen kan inzien; 
c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 9. 
4. Indien de voorzitter het nodig oordeelt of drie ander leden van de commissie hierom verzoeken worden de 
deuren gesloten. De commissie beslist daarna of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. Over de 
punten, in een besloten vergadering behandeld kan eveneens een besluit worden genomen. 
 
Artikel 11 Geheimhouding 
1. De inhoud van de stukken waarover in een besloten vergadering is beraadslaagd en/of besloten hebben een 
vertrouwelijk karakter.   
2. De voorzitter van de commissie of het college kan op voorhand omtrent de inhoud van de aan de commissie 
over te leggen stukken geheimhouding opleggen.  
3. De leden van de gemeenteraad hebben recht van inzage in de stukken waaromtrent door de commissie 
geheimhouding is opgelegd, tenzij deze inzage strijdig is met het openbaar belang. Deze stukken worden 
beheerd door de secretaris van de commissie, de griffier of de gemeentesecretaris. De opgelegde 
geheimhouding is onverkort van toepassing op de leden van de gemeenteraad, niet deel uitmakende van de 
commissie. 
 
Artikel 12 Besluitenquorum 
1. De commissie kan wel beraadslagen doch niet besluiten indien niet met meer dan de helft van het aantal 
zitting hebbende leden is opgekomen.  
2. In een situatie als bedoeld in het eerste lid, kan de voorzitter met inachtneming van een termijn van 
minimaal 24 uur een nieuwe vergadering beleggen. In deze nieuwe vergadering kan besloten worden ongeacht 
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het aantal ter vergadering opgekomen leden; echter alleen over die punten, welke vermeld stonden op de 
agenda voor de eerste vergadering. 
 
Artikel 13 Besluitvorming 
1. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Indien de stemmen staken is artikel 
31 dan wel artikel 32 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.  
2. Artikel 28, eerste tot en met derde lid van de Gemeentewet is dienovereenkomstig van toepassing waar het 
betreft de deelname aan stemmingen door commissieleden.     
 
Artikel 14 Verslag 
1. Van het besprokene in de vergadering wordt een verslag opgemaakt. Daarin wordt melding gedaan van de 
aanwezige en afwezige commissieleden, de eventueel aanwezige collegeleden, de behandelde punten en een 
korte zakelijke omschrijving van de besprekingen.  
 2. Het conceptverslag wordt binnen 5 werkdagen na de desbetreffende vergadering toegezonden aan de leden 
van de gemeenteraad en het college. 
3. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de commissie voorgelegd. 
4. Opmerkingen over het vast te stellen verslag dienen uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de vergadering 
schriftelijk of per e-mail bij de griffier zijn ingediend.  
5. Aan ieder verslag wordt toegevoegd een lijst van nog niet afgewikkelde toezeggingen van leden van het 
college van B&W. 
 
Artikel 15 Ingekomen stukken en mededelingen 
1. “Ingekomen stukken en mededelingen” is een vast punt op de agenda’s van de commissies. 
2. Commissieleden die bij dit agendapunt vragen willen stellen of opmerkingen willen maken dienen er voor te 
zorgen dat deze uiterlijk vóór 15.00 door de griffier zijn ontvangen.  
 
Artikel 16 Geluid en beeldregistraties 
Degenen die in de vergaderzaal tijdens de commissievergadering geluid- en/of beeldregistraties willen maken 
doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzigen.  
     
Artikel 17 Begin en eindtijd van de vergadering 
1. De voorzitter ziet er op toe dat de commissie vergadering in de regel om 19.30 uur begint en tot maximaal 
22.30 uur duurt.  
2. Als vaste uitwijkdatum voor vergaderingen die niet binnen de gegeven termijn kunnen worden afgerond 
geldt de eerstvolgende donderdagavond gelegen na de commissievergadering. 
 
Artikel 18 Handhaving van de orde 
De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering. Indien hij dit nodig oordeelt kan hij de 
toehoorders doen verwijderen. Voorts zijn de artikelen 19 tot en met 23 van het Reglement van orde voor de 
gemeenteraad van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van de commissie. 
 
Artikel 19 Onvoorziene situaties 
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.    
 
Artikel 20 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 november 2010. Op dat tijdstip vervalt de Commissieverordening, 
vastgesteld door de raad van Steenbergen op 1 april 2010. 
2. Deze verordening kan worden aangehaald als Commissieverordening 1 november 2010.   
 

 

 


