
Toelichting op het                                                                                                                         

Reglement van Orde B&W van Steenbergen 

Algemene toelichting 

Ingevolge artikel 52 Gemeentewet stelt het college een Reglement van Orde (RvO) voor zijn 

vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Onder werkzaamheden wordt blijkens de 

Memorie van Toelichting bij de Gemeentewet onder meer verstaan de bekendmaking van 

besluiten. Ook bijvoorbeeld de onderlinge vervanging tussen de wethouders behoort daartoe. 

De RvO’s van diverse andere gemeenten, veelal gebaseerd op het Modelreglement van orde van 
de VNG dat dateert van 2004, zijn als basis gebruikt voor het RvO. De meeste zaken zijn direct 

afgeleid uit de Gemeentewet; hierin is weinig beleidsvrijheid. In het reglement zijn alle regels die 

voor de vergaderorde van belang zijn integraal opgenomen. 

 Artikelsgewijze toelichting 

 

Toelichting op artikel 1 (verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging) 

In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld zoals dat aan de orde komt in het 

zogenaamde constituerende beraad, de eerste vergadering van het college direct na de 

raadsvergadering waarin wethouders zijn benoemd. De portefeuilleverdeling. Wellicht ten 

overvloede wordt erop gewezen dat het college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor 

de uitgeoefende taken, dit ondanks de portefeuilleverdeling en het eventueel gebruikmaken van 

de in artikel 168 Gemeentewet geboden mogelijkheid tot mandaatverlening aan individuele 

leden van het college. 

Naast de verdeling van de werkzaamheden dient de onderlinge vervanging te  worden geregeld. 

Met lid 2 wordt tevens voldaan aan het gestelde in artikel 77 Gemeentewet over de vervanging 

van de burgemeester. Ter wille van de nodige flexibiliteit is gekozen voor een algemene 

formulering. Lid 3 is een voorwaarde om de vervangingsprocedure in werking te kunnen zetten. 

  

Toelichting op artikel 2 (vergadering en vergaderstukken) 

Met dit artikel wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, lid 1, Gemeentewet. Ook hier is weer 

gekozen voor een algemene flexibele formulering, waardoor de mogelijkheid bestaat in 

bijzondere gevallen af te wijken. De Gemeentewet laat zich niet uit over de competentie tot het 

beleggen van een vergadering. Dit is aan de gemeenten zelf overgelaten. Uit het tweede deel van 

lid 1 en uit lid 2 in dit RvO volgt dat naast de burgemeester (artikel 53 Gemeentewet), ook een lid 

van het college ervoor kan zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. De formulering 

van het bepaalde in lid 2 houdt overigens niet in dat aan de burgemeester de bevoegdheid zou 

toekomen een extra vergadering tegen te houden. De imperatieve formulering van lid 1 staat 

daaraan in de weg. Lid 2 geeft verder de procedure voor een extra vergadering weer. Door niet 

voor te schrijven in welke vorm de toezending van de oproep moet gebeuren, kunnen de stukken 

voor de vergadering zo nodig per e-mail verzonden worden. 



In dit artikel wordt tevens aangegeven dat de secretaris verantwoordelijk is voor het digitaal doen 

toekomen van de agenda en voor het beschikbaar stellen van de volledige verzameling 

vergaderstukken aan de leden van het college. De tekst weerspiegelt de huidige werkwijze. 

Hierbij weegt de secretaris al naar gelang de omstandigheden af of ten aanzien van de 

spoedeisende onderwerpen van tevoren gecommuniceerd wordt met de leden van het college of 

dat dit in de vergadering gebeurt. 

  

Toelichting op artikel 3 (verhindering) 

Dit artikel is van belang voor het tevoren bepalen van de aanwezigheid een vergader- en 

besluitenquorum en om tevoren de eventuele vervanging van de secretaris in gang te zetten. 

 

Toelichting op artikel 4 (vergader- en besluitenquorum) 

De tekst van dit artikel komt overeen met artikel 56 Gemeentewet. Hoewel het de bedoeling is 

alleen het hoogstnodige te regelen in het RvO, is deze tekst voor de volledigheid en 

overzichtelijkheid toch opgenomen. Ingevolge de wetsgeschiedenis staat het aan college vrij in 

het RvO een zwaarder quorumvereiste te stellen. In dit reglement is hiervoor niet gekozen; het in 

de Gemeentewet ter zake opgenomen stelsel is daarmee onverkort van toepassing. 

Bij het niet behalen van het quorum kan geen besluitvorming plaatsvinden. Er moet dan een 

nieuwe vergadering worden uitgeschreven. De Gemeentewet bepaalt hiervoor geen termijn. Om 

toch besluiten te kunnen nemen, werd in het verleden in deze situaties de vergadering gesloten 

en onmiddellijk daarna werd een nieuwe vergadering geopend. Met het oog op de transparantie 

is in dit reglement gekozen voor het expliciet regelen van de besluitvorming door een minderheid 

van het college door het gebruik maken van de mogelijkheid tot onderlinge machtiging (zie artikel 

5). Bepalend voor het quorum is het aantal leden van het college dat aanwezig is. Het staat los 

van de omvang van de aanstelling tot wethouderschap; deeltijdwethouders tellen even zwaar als 

voltijdwethouders. 

 

Toelichting op artikel 5 (rol gemeentesecretaris) 

De rol van de gemeentesecretaris bij de collegevergaderingen wordt in de artikelen 103 tot en 

met 104 Gemeentewet aangegeven. Nadere uitwerking van de taken van de secretaris vindt 

enerzijds plaats in dit reglement, anderzijds in de organisatiebesluiten. 

Deze tekst is afgeleid van de artikelen 103, lid1, en 104 Gemeentewet, waarbij is bepaald dat de 

secretaris het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies terzijde staat bij 

de uitoefening van hun taak en in de vergadering van het college aanwezig is. 

  

Artikel 6 behoeft geen nadere toelichting 

 



Toelichting op artikel 7 (deelneming van derden) 

De artikelen 55, lid 1, en 57 Gemeentewet geven indirect aan dat het mogelijk is dat naast de 

leden van het college en de secretaris anderen bij de vergadering aanwezig kunnen zijn. Deze 

artikelen in de Gemeentewet geven aan dat de onschendbaarheid en de eventueel opgelegde 

geheimhouding voor allen aanwezig bij de vergadering geldt. 

  

Toelichting op artikel 8 (stemmingen) 

Ten aanzien van het stemmen wordt opgemerkt, dat in de praktijk slechts zelden wordt gestemd. 

De opgenomen regeling komt erop neer dat in principe slechts wordt gestemd ten aanzien van 

personen als een van de leden dat wenst. In dat geval wordt mondeling gestemd (ook over 

personen), tenzij ten aanzien van personen om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Over 

zaken wordt dus of niet of mondeling gestemd. De stem van een deeltijdwethouder telt even 

zwaar als die van een voltijdswethouder; er vindt dus geen correctie op een eventuele 

deeltijdfactor plaats. 

  

Toelichting op artikel 9 (besluitvorming en besluitenlijst) 

Dit artikel regelt de verslagleggende taak van de secretaris en de wijze waarop de besluitenlijst 

wordt vastgesteld.  

Let op: de besluiten hebben rechtskracht zodra zij door het college zijn genomen. Hieraan doet 

niet af dat de besluitenlijst nog moet worden vastgesteld. Het is wel mogelijk dat bij de 

vaststelling van de besluitenlijst blijkt dat een agendapunt ten onrechte als besluit is benoemd. In 

dat geval worden eventueel al genomen uitvoeringshandelingen gestaakt c.q. teruggedraaid. 

Als op grond van artikel 55 Gemeentewet door het college een geheimhoudingsplicht is 

opgelegd, wordt ten aanzien van de beraadslaging en eventuele besluiten over dit onderwerp 

een afzonderlijk verslag en/of besluitenlijst gemaakt. Dit wordt door de secretaris afzonderlijk 

bewaard totdat de geheimhouding is opgeheven (zie ook artikel 9). 

  

Toelichting op artikel 10 (parafenbesluiten) 

Dit artikel regelt het nemen van parafenbesluiten. Indien gebruik wordt gemaakt van een 

zogenoemd parafenbesluit, Het gaat hierbij om een concept-besluit dat door de leden van het 

college van parafen wordt voorzien waarna dit door het college als een definitief 

meerderheidsbesluit wordt beschouwd, de uitspraak van de Raad van State van 16 juli 2003 van 

belang is (LJN-nr AH9850, zaaknr. 200200757/1). In deze uitspraak is bepaald dat doordat met 

een parafenbesluit in materiële zin besluitvorming buiten de collegevergadering plaatsvindt, 

moet deze besluitvorming bekend gemaakt worden.  

  



Om te komen tot bevoegd genomen parafenbesluiten is dit artikel in het RvO opgenomen. In lid 1 

is bij onderdeel a bepaald wanneer een conceptbesluit aan te merken is als een parafenbesluit. 

Het bepaalde in onderdeel b biedt het college de mogelijkheid dat in een specifiek benoemde 

tijdsperiode voor een parafenbesluit volstaan kan worden met een akkoordparaaf van ten minste 

een meerderheid van het college. Omdat duidelijk moet zijn wanneer een parafenbesluit 

genomen is, wordt in lid 3 de datum van een parafenbesluit gekoppeld aan de dagtekening van 

de parafenlijst in lid 2. 

  

Toelichting op artikel 11 (openbare vergadering) 

Ingevolge artikel 54 Gemeentewet is de hoofdregel dat de vergaderingen met gesloten deuren 

plaatsvinden. Het college kan daar zelf van afwijken. In artikel 12 wordt dit ook uitdrukkelijk aan 

het college overgelaten. Indien een vergadering van het college openbaar is, bepaalt lid 2 van 

artikel 53 Gemeentewet dat de burgemeester dag, plaats en tijdstip daarvan bekend moet 

maken. 

 

 De artikel 12 en 13 behoeven geen nadere toelichting 

 

 


