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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   \3. Bestuur\6822 
Datum voorstel:   21 juli 2016 
Datum collegevergadering:  --- 

Datum raadscommissie:  27-10-2016 
Datum raadsvergadering:   10-11-2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Van Erk 

Behandelend ambtenaar:   mevr. Hulspas-Jordaan 
E-mailadres:   e.hulspas@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 - 537 204 

 
Agendapunt:  10a 
 

Griffie Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Reglement van orde voor de gemeenteraad 2016 
 

 

Wij stellen voor 
 het Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2016 vast te stellen. 
 

 
Inleiding 

De raad besloot op 19 maart 2015 zijn werkwijze te veranderen. Met aanpassing van het 
Reglement van orde (hierna RvO) is gewacht tot duidelijk zou zijn of de nieuwe 
werkwijze beviel. Na hiermee geruime tijd ervaring te hebben opgedaan is de werkwijze 

dit voorjaar geëvalueerd. Uit de evaluatie en de bespreking ervan op 18 april dit jaar, 
bleek dat de gekozen werkwijze in grote lijnen kon worden voortgezet. Het RvO moet nu 
worden aangepast aan de nieuwe werkwijze. 

Ook de deregulering die de VNG in haar modelreglement van orde heeft doorgevoerd 
kan worden verwerkt. Daarnaast zijn er ook wijzigingen in de Gemeentewet aangebracht 
die moeten worden verwerkt in het RvO. 

 
Bestaand kader/context 
- Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2011, vastgesteld 10-02-

2011 
- Besluit van de raad van 19-03-2015 tot wijziging van de werkwijze 
- De Gemeentewet 

 
Beoogd effect 
- Een reglement van orde dat past bij de huidige werkwijze van de raad en waarin de 

laatste wijzigingen van de Gemeentewet zijn verwerkt. 
 
Argumenten 

Met de vernieuwing van het RvO worden enkele zinvolle wijzigingen aangebracht. 
De belangrijkste voorstellen zijn: 
- Op basis van de modelverordening van de VNG een aantal artikelen schrappen. Deze 

zijn overbodig of betreffen zaken die elders al geregeld zijn. In de bijgevoegde 
Vergelijking voorstel-huidig-model RvO is ook een overzicht opgenomen van 14 te 
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schrappen artikelen. 
- Diverse artikelen actualiseren, dat wil zeggen aan te passen aan de nieuwe situatie. 

Zo is in het voorgestelde RvO bijvoorbeeld de agendacommissie vervallen en is een 

artikel opgenomen over verantwoording door raadsleden die als AB-lid van een 
gemeenschappelijke regeling zijn benoemd. 

- Het mogelijk maken dat over een motie wordt gestemd voordat over het 

desbetreffende raadsvoorstel wordt besloten. In bijzondere gevallen kan het zijn dat 
het al dan niet aannemen van een motie voor een raadslid bepalend is voor zijn 
standpunt over het onderliggende voorstel. In dat geval kan de raad besluiten eerst 

over de motie te stemmen. 
- De verplichte ondertekening van amendementen en moties schrappen. 

Ondertekening is niet wettelijk vereist. Het schrappen ervan maakt verdere 

digitalisering van de besluitvormingsprocedure eenvoudig mogelijk. 
 
Financiële consequenties 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 
 
Aanpak / uitvoering / participatie 

Het reglement treedt in werking de dag nadat het is bekendgemaakt. 
 
HLT 

In de andere twee HLT-gemeenten ligt geen voorstel over dit onderwerp voor. 
 
Urgentie 

Geen. 
 
Evaluatie 

Het presidium zal de vinger aan de pols houden betreffende het werken met het nieuwe 

RvO. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 

- Concept-Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2016 
- Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2011 
- Model Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden dan de 

raad 2014, geldend op 21-07-2016 
- VNG Ledenbrief 16/051Wijziging model RvO voor de raad en model 

Commissieverordening 

- Vergelijking voorstel-huidig-model RvO 

 

Namens het presidium, 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
secretaris voorzitter 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van het presidium, 
 

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 
 
het Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2016 volgens voorstel vast 

te stellen. 
 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 november 2016, 

 
 
 

 
de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


