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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   \3. Bestuur\6889 
Datum voorstel:   24 augustus 2016 
Datum collegevergadering:   

Datum raadscommissie:  27 oktober 2016 
Datum raadsvergadering:   10 november 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Van Erk 

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

 
Agendapunt:  10b 
 

Griffie Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Verordening op de raadscommissie 2016 
 

 

Wij stellen voor 
 

- de Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016 vast te stellen. 
 

 

Inleiding 
De raad besloot op 19 maart 2015 zijn werkwijze te veranderen. Met aanpassing van de 
Verordening op de raadscommissie (hierna Verordening) 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. De Verordening moet nu worden aangepast aan de nieuwe werkwijze. 
  
Bestaand kader/context 

- Verordening op de raadscommissie 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 Verordening die past bij de huidige werkwijze van de raadscommissie. 

 
Argumenten 
De huidige Verordening is gebaseerd op het werken met informatiebijeenkomsten en 

voorrondes. Omdat de raad heeft besloten terug te gaan naar het commissiemodel, is de 
huidige Verordening niet meer bruikbaar. Daarom is bij het besluit tot wijziging van de 
werkwijze ook bepaald dat de oude Verordening alleen van kracht bleef voor zover dit 

niet strijdig was met de nieuwe afspraken. Ten opzichte van de werkwijze die de laatste 
maanden is gehanteerd wordt nog op enkele punten een aanscherping voorgesteld. 
Dit betreft: 

- Artikel 3, waarin artikel 15 Gemeentewet (verboden handelingen) niet langer van 
toepassing wordt verklaard op burgerleden. Deze wijziging wordt aanbevolen in de 
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modelverordening van de VNG. De argumentatie dat er een taak bij Gedeputeerde 
Staten belegd werd (verlenen ontheffing) zonder dat gemeenten daar een expliciete 
grondslag voor hebben, is voor ons reden u voor te stellen de wijziging over te 

nemen. 
- Artikel 7, waarin wij voorstellen het minimumaantal raadsleden dat nodig is om een 

extra raadscommissie bijeen te roepen op 4 te stellen in plaats van 2. De 

Gemeentewet bepaalt dat voor het bijeenroepen van een extra raadsvergadering 4 
raadsleden nodig zijn (ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit de raad 
bestaat). Met de voorgestelde wijziging gaat dit ook voor de raadscommissie 

gelden. 
- Artikel 15, waarin de spreekregels zo duidelijk mogelijk zijn vastgelegd, voor zowel 

de onderwerpen ter informatie als de onderwerpen ter advisering. 

 
Financiële consequenties 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 
Aanpak / uitvoering / participatie 
De Verordening treedt in werking de dag nadat hij 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 de nieuwe 

Verordening. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
- Concept-Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016 
- Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2011 

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

Commissieverordening 

- Vergelijking voorstel-huidig-model Verordening op de raadscommissie 
 
 

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 82, eerste lid,  van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 
 
de Verordening op de raadscommissie 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 


