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Steenbergen; 19 november 2012 

Aan de raad, 

1.Inleiding 

In het voorjaar is bij de griffie een onderzoek met betrekking tot de Gemeentewet (Gw) gedaan. De 
kernvraag hierbij was of de raad voldoet aan de door de Gw aan de raad gestelde eisen. Eén van deze 
eisen behelst het feit dat de raad een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden (artikel 16 Gw) en een verordening voor de raadscommissies (artikel 82 Gw) vaststelt. 
De gemeente Steenbergen kent hiertoe een reglement van orde van de gemeenteraad en een 
Commissieverordening. In de afgelopen jaren is gebleken dat dit reglement van orde en de 
Commissieverordening op een aantal punten afwijkt van de werkwijze van de raad. Dit komt de 
transparantie van het raadswerk niet ten goede. 

2. Achtergrond 
Niet alleen zijn het reglementen en de verordening aangepast aan de werkwijze van de raad, ook zijn 
deze aangepast aan het papierloos werken en voorzien in de mogelijkheid om het BOB vergaderen plaats 
te laten vinden. 

Bij het opstellen van het voorstel is gekeken naar het modelreglement van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. Dit model is de basis geweest voor het reglement van orde en de verordening op de 
raadscommissies zoals dit er nu ligt. Vervolgens zijn twee gemeenten geselecteerd die ter vergelijking 
zijn gelegd aan het huidige reglement en de Commissieverordening. Hiervoor zijn de gemeenten 
Drimmelen en Woensdrecht geselecteerd. Deze gemeenten zijn ongeveer van gelijke grootte en liggen 
hier in de regio. Deze gemeenten zijn ook in het voorjaar van 2012 gebruikt voor het onderzoek naar de 
gemeentewet. Voor wat betreft de verordening op de raadscommissies zijn bepalingen toegevoegd over 
de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. 

Het artikel met betrekking tot de werking van het presidium is reeds in juni met de fractievoorzitters 
doorgesproken. 

3. Overwegingen 
In het voorstel is ieder artikel er uit gelicht. Vervolgens is beschreven hoe dit in het modelreglement van 
de VNG staat beschreven. En hoe in de geselecteerde gemeenten. Hierna is een voorstel voor een nieuw 
artikel gedaan met een argumentatie. Indien een artikel niet is gewijzigd staat dat bij de argumentatie 
vermeld. Bij een aantal artikelen is een keuzemogelijkheid voor de raad opgenomen. Die 
keuzemogelijkheid staat in het voorstel. 

Na vaststelling van het reglement en de verordening door de raad wordt een toelichting geschreven op 
beide documenten. 

Hieronder is in een overzicht aangegeven welke artikelen ongewijzigd zijn gebleven, welke zijn gewijzigd, 
i«ioor aan leai i v o m n n H ü k h p i d is aan nehracht en welke ziin vervallen. 



Reglement van orde voor de raadsvergadering: 
Niet gewijzigd: 
2, 3a (3 nieuw), 3b (4 nieuw), 4a (6 nieuw), 4b (7 nieuw), 8a (12 nieuw), 11 (15 nieuw), 12 (16 nieuw), 13 
(17 nieuw), 16 (19 nieuw), 25 (26 nieuw), 27 (28 nieuw), 29 (30 nieuw), 30 (31 nieuw), 31 (32 nieuw), 32 
(33 nieuw), 33 (34 nieuw), 35 (36 nieuw), 36b (39 nieuw), 42 (46 nieuw), 45 (49 nieuw), 46 (50 nieuw), 
46a (51 nieuw), 48 (53 nieuw). 

Gewijzigd: 
1, 3c (5 nieuw), 5 (8 nieuw), 6 (9 nieuw), 7 (10 nieuw), 8 (11 nieuw), 9 (13 nieuw), 10 (14 nieuw), 17 (20 
nieuw), 18 (21 nieuw), 19 (22 nieuw), 21 (23 nieuw), 24 (25 nieuw), 26 (27 nieuw), 28 (29 nieuw), 34 (35 
nieuw), 36 (37 nieuw), 36a (38 nieuw), 37a (40 nieuw), 38 (42 nieuw), 39 (43 nieuw), 40 (44 nieuw), 41 
(45 nieuw), 43 (47 nieuw), 44 (48 nieuw), 47 (52 nieuw), 49 (54 nieuw). 

Keuzes: 14 (18 nieuw), 23 (24 nieuw), 37b (41 nieuw) 

Vervallen: 15, 20, 37c. 

Commissieverordening: 
Gewijzigd: 

(oude nummering): 1,2, 3, 4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. 

Gesplitst in meerdere artikelen: 1, 8, 11 en 12. 

Toegevoegd: 19 (beeldvormende vergadering). 

Toegevoegd in de nieuwe tekst uit het VNG reglement: 8, 20, 21, 22, 24, 31, 32 en 33. 

Keuzes: artikel 3 

4. Voorstel 
Vaststellen van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Steenbergen en vaststellen van de verordening op de raadscommissies. 
Het presidium, 
de griffi de burgemeester 

drs. E.P.M. van der Meer drs. S.C.C.M. Bolten 


