
Notitie reglement van orde 

Naar aanleiding van de presidiumvergadering van november 2018 is lid c. aan artikel 30 van het 

het reglement van orde toegevoegd: 

Artikel 30: Afvaardiging 

a. Iedere fractie heeft het recht maximaal 3 leden af te vaardigen naar de oordeelvormende 

vergadering. 

b. De afvaardiging genoemd bij a. dient te bestaan uit ten minste één raadslid. 

C.   Lid b. is niet van toepassing op eenmansfracties.  

 

Nieuwe opmerkingen presidium n.a.v. reglement van orde. 

Fractie Opmerkingen Reactie 

Fractie CDA Hoofdstuk 5, artikel 8, lid c onder 

nummer 2 en 6 hetzelfde. 

Klopt, lid 6 is nu verwijderd.  

Fractie VVD Hoofdstuk 9, artikel 38: de leden b 

en C.2 zijn hetzelfde 

Klopt, C2 is nu verwijderd. 

Fractie VVD Over het initiatiefvoorstel (nieuw 

artikel 38; oud artikel 38): het oude 

reglement van orde gaf aan dat het 

initiatiefvoorstel bij de vaststelling 

van de agenda in stemming werd 

gebracht, dit was besluitvormend. In 

het nieuwe reglement van orde 

wordt hier niet meer over 

gesproken? 

Volgens het nieuwe reglement van orde 

wordt een initiatiefvoorstel op de agenda 

geplaatst na de bespreking van alle 

andere geagendeerde onderwerpen. 

Standaard kan bij de vaststelling van de 

agenda de raad (in meerderheid) 

beslissen om een agendapunt af te 

voeren, dus ook een initiatiefvoorstel. Het 

is dus niet nodig dit separaat toe te 

voegen aan het reglement.  

Fractie VVD In Artikel 11. wordt gerefereerd aan 

artikel 21 van de Gemeentewet, dit 

klopt niet, het hoort bij artikel 10.   

Klopt, dit is aangepast.  

Overige opmerkingen Reactie 

Hoofdstuk 9, artikel 38. Initiatiefvoorstel lid 

C. 3 ‘Het voorstel voor advies naar het 

college dient te worden gezonden. In dit 

geval bepaalt de raad in welke vergadering 

het voorstel opneiwu geagendeerd wordt.’ 

De gemeentewet (artikel 147a. lid 4.) geeft het 

volgende aan: ‘De raad neemt geen besluit over een 

voorstel dan nadat het college in de gelegenheid is 

gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van 

de raad te brengen.‘ 

De gemeentewet is hierin leidend omdat dit 

hogere wetgeving betreft. Het geformuleerde lid 

c in artikel 38 dient dan ook geschrapt te worden. 

 

Daarmee heeft artikel 38 nog vier ‘leden’ 

gekregen zonder verdere splitising.  

Hoofdstuk 11. Vragen van de raad. Artikel 

40. lid C. ‘Mondelinge beantwoording vindt 

plaats in de eerstvolgende 

raadsvergadering.’   

Voorstel: teksttoevoeging: 

‘Indien de vragen minimaal 5 werkdagen 

voorafgaand aan de raadsvergadering zijn 

ingediend.’ 

 



 

 

 

 

 


