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Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

De aanvang van een nieuwe raadsperiode is een mooi moment om een nieuw reglement van orde 

voor de werkzaamheden van de gemeenteraad vast te stellen. De gemeenteraad is verzocht om 

opmerkingen over het reglement aan te bieden bij de griffie.  

 

3. Overwegingen 

De kern van de wijzigingen zit inhoudelijk in een aantal hoofdzaken. Zo is het aantal af te vaardigen 

(burger)leden naar een oordeelvormende vergadering aangepast en van twee naar drie leden 

verhoogd. Voor het presidium is nu bepaald dat fractievoorzitters een raadslid aanwijzen dat hen bij 

afwezigheid vervangt in plaats van de formulering: ‘fractievoorzitters mogen vervangen worden 

door een lid van de eigen fractie’. Voor eenmansfracties betekent dit dat zij nu een lid van een 

andere fractie aan kunnen wijzen.  

Bij het artikel 18 Deelname aan de beraadslaging door anderen is toegevoegd dat: ‘Hiertoe dient 

voorafgaand een verzoek bij de voorzitter van de raad ingediend te worden’. Dit om duidelijkheid te 

creëren over het te volgen proces bij deelname van ‘anderen’ aan de vergadering.  

Bij artikel 19. Stemverklaring is het woordje ‘kort’ toegevoegd zodat de tekst nu luidt: 

‘Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming overgaat, heeft ieder lid het 

recht zijn stemgedrag kort te motiveren. Hierbij worden geen interrupties toegestaan ’. Dit om het 

karakter van een stemverklaring beter te duiden.  

 

Verder is de structuur van het reglement aangepast. De opbouw is nu op basis van de vergadering. 

Zo gaat hoofdstuk 5. nu over de besluitvormende vergadering, hoofdstuk 6 over de 

oordeelvormende vergadering en hoofdstuk 7 over de beeldvormende vergadering. Op deze wijze 

wordt gestructureerd wat bij welke vergadering hoort. Bij de artikelen is zoveel mogelijk het juridisch 

kader genoemd.    
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4. Leeswijzer 

De volgende stukken worden aan de gemeenteraad aangeboden: 

1. Het ‘reglement van orde nieuwe versie 04082018’. Dit is de nieuwe integrale tekst van het 

reglement zoals wordt aangeboden aan de raad ter vaststelling.  

2. Het ‘Def. concept Vragen van de raad aug 2018’. Dit is het overzicht ‘vragen van de raad’ 

waarnaar verwezen wordt in het reglement van orde. Het presidium verzoekt de 

gemeenteraad dit vast te stellen met het reglement van orde. 

3. Het huidige reglement van orde.  

4. Het overzicht van door partijen gemaakte opmerkingen met een reactie.  

5. Het document ‘reglement van Orde Stb-VNG-Halderberge A3 formaat’ waarin een vergelijk is 

gemaakt tussen het huidige reglement van orde, dat van de gemeenteraad van Halderberge 

en het modelreglement van de VNG.    

 

5. Communicatie/Aanpak 

Na vaststelling van het reglement van orde wordt dit gecommuniceerd. Verder wordt o.a. via social 

media extra aandacht gegenereerd voor de wijze waarop burgers de gemeenteraad kunnen 

aanspreken en benaderen.   

 

5. Voorstel 

Het presidium verzoekt de gemeenteraad op 25 oktober 2018 een besluit te nemen over het nieuwe 

reglement van orde.  

 

Hoogachtend, 

 

de griffier de burgemeester 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 

 


