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De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, 

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet, 

 

BESLUIT 

vast te stellen de volgende 

 

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIE VAN HILLEGOM 2011 

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. fractie: een fractie als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde voor de 

gemeenteraad van Hillegom 2011; 

b. lid: lid van de raadscommissie; 

c. voorzitter: voorzitter van een informatiebijeenkomst of voorronde; 

d. griffier: de griffier of diens plaatsvervanger; 

e. het college: het college van burgemeester en wethouders; 

f. agendacommissie: de agendacommissie, zoals bedoeld in artikel 4 van het Reglement 

van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2011. 

 

HOOFDSTUK 2: INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING 

 

Artikel 2  Instelling, taken en werkwijze  

1. Er is een raadscommissie. 

 

2. De raadscommissie heeft de volgende taken: 

a. het voorbereiden van besluitvorming door de raad. Die voorbereiding beoogt de 

raad technisch-inhoudelijk voldoende over het voorstel of onderwerp te 

informeren alsook over de opinies die er met betrekking tot het voorstel of 

onderwerp leven; 

b. het voeren van overleg met het college of de burgemeester over door hen 

verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur. 

3. De raadscommissie komt bijeen in informatiebijeenkomsten en voorrondes. 

 

Artikel 3  Samenstelling  

1. De raadsleden zijn lid van de raadscommissie. 
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2. De raad kan op voordracht van de fracties ook niet-raadsleden benoemen 

(burgerleden). 

3. Per fractie mag het aantal niet-raadsleden niet hoger zijn dan drie. 

4. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 

toepassing op een lid van een raadscommissie.  

 

Artikel 4  Voorzitter 

1. De voorzitters van de informatiebijeenkomsten en voorrondes worden door de raad uit 

zijn midden benoemd. 

2. De voorzitters fungeren als technisch voorzitter en zijn belast met: 

a. het leiden van de vergadering; 

b. het handhaven van de orde; 

c. het doen naleven van deze verordening; 

d. hetgeen deze verordening hen verder opdraagt. 

 

Artikel 5  Zittingsduur 

1. De zittingsperiode van een lid eindigt in ieder geval aan het einde van de 

zittingsperiode van de raad. 

2. Een lid houdt op lid te zijn indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 3, vierde lid, 

gestelde eisen of indien de fractie op wiens voordracht hij is benoemd, niet langer 

vertegenwoordigd is in de raad. 

3. Een burgerlid houdt op lid te zijn, indien de fractie op wiens voordracht het lid is 

benoemd, dit schriftelijk aan de raad meedeelt.  

4. De raad kan een voorzitter en een burgerlid ontslaan. 

5. Een burgerlid en een voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan 

schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat direct in. 

 

Artikel 6  De griffier 

1. De griffier ondersteunt de raadscommissie.  

2. Hij is in iedere vergadering aanwezig en kan, indien hij daartoe door de voorzitter 

wordt uitgenodigd, advies en informatie geven. 

 

HOOFDSTUK 3:  VERGADERINGEN 

 

Paragraaf 1  Tijdstip  van vergaderen; voorbereidingen 

 

Artikel 7  Vergaderingen 

1. Een informatiebijeenkomst of voorronde wordt gehouden indien de agendacommissie 

dit nodig oordeelt of indien tenminste twee leden van verschillende fracties schriftelijk 

met opgaaf van redenen hierom verzoeken. 
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2. De agendacommissie bepaalt dag, tijdstip en plaats van de vergadering. 

 

Artikel 8  Oproep 

De bepalingen van artikel 10 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad van 

Hillegom 2010 zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 9  Terinzagelegging van stukken en openbare kennisgeving 

De bepalingen van artikel 12 en 13 van het reglement van orde voor de gemeenteraad van 

Hillegom 2011 zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

Paragraaf 2  Orde van de vergadering  

 

Artikel 10  Presentielijst 

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid dat deelneemt aan de 

informatiebijeenkomst of voorronde de presentielijst.  

 

Artikel 11  Eerststemmend lid bij hoofdelijke stemming 

1. Indien de raadscommissie een besluit dient te nemen waarvoor hoofdelijke stemming 

wordt verlangd, deelt de voorzitter mee, bij welk lid de hoofdelijke stemming zal 

beginnen. Daartoe wordt bij loting een volgnummer van de presentielijst aangewezen; 

bij het daar genoemde lid begint de hoofdelijke stemming. 

2. Alleen de leden die op het moment van de stemming zitting hebben aan de 

vergadertafel, conform artikel 13, eerste lid, nemen deel aan de stemming.  

 

Artikel 12  Verslag 

1. De griffier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst en voor een verslag 

van de vergadering (audioverslag en beknopt schriftelijke verslag). 

2. Het schriftelijke conceptverslag wordt aan de leden en overige personen die het woord 

hebben gevoerd toegezonden. 

3. De leden, de voorzitter en overige personen die het woord hebben gevoerd, hebben 

het recht een voorstel tot verandering aan de raad te doen, indien het schriftelijke 

conceptverslag naar hun mening onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft wat 

geadviseerd is. Een voorstel tot verandering dient, tenminste 24 uur voor de 

vergadering waarin het verslag wordt vastgesteld, schriftelijk bij de griffier te worden 

ingediend. 

4. Het verslag bevat ten minste: 

a. de namen van de voorzitter, de griffier, de ter vergadering aanwezige leden, de 

aanwezige leden van het college en de naam en de hoedanigheid van die personen 

aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 14 is toegestaan deel te nemen 

aan de beraadslagingen; 
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b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest; 

c. in de informatiebijeenkomst of voorronde gedane toezeggingen; 

d. voor onderwerpen die worden voorgelegd aan de raad: een weergave van de 

voorlopige standpunten van de leden; 

e. het advies van de leden voor de verdere behandelwijze van het onderwerp of 

voorstel; 

f. een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke 

stemming van de namen van de leden die voor of tegen stemden, onder 

aantekening van de namen van de leden die zich overeenkomstig de Gemeentewet 

van stemming hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben 

vergist. 

5. Het verslag wordt door de raad vastgesteld. 

 

Artikel 13 Spreekregels 

1. Per fractie hebben gelijktijdig maximaal twee leden zitting aan de vergadertafel, op 

plaatsen die de fractie in de raadsvergadering bezet. 

2. De vergadering kan op voorstel van de voorzitter of een lid regels stellen voor de 

spreektijd van de leden en overige sprekers. 

 

Artikel 14  Deelname aan de beraadslaging door anderen 

1. De agendacommissie en de vergadering kunnen bepalen dat anderen mogen 

deelnemen aan de beraadslaging. 

2. Op degene die op grond van dit artikel is toegelaten deel te nemen aan de 

beraadslaging zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing. 

 

Artikel 15  Voorstellen van orde 

1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van 

orde doen, dat kort kan worden toegelicht. 

2. Over een voorstel van orde beslist de vergadering terstond. 

 

HOOFDSTUK 4: BESLOTEN VERGADERING 

 

Artikel 16  Algemeen 

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige 

toepassing voorzover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de 

vergadering. 
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Artikel 17  Geheimhouding 

1. Voor de sluiting van de besloten vergadering beslist de vergadering, overeenkomstig 

artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het 

verhandelde geheimhouding zal gelden. 

2. De geheimhouding dient in acht te worden genomen door eenieder die bij de 

vergadering aanwezig is en door eenieder die op een andere wijze kennis heeft van de 

stukken. 

3. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen. 

 

HOOFDSTUK 5: TOEHOORDERS EN MEDIA 

 

Artikel 18  Toehoorders en media 

De artikelen 47 tot en met 50 van het reglement van orde voor de gemeenteraad van 

Hillegom 2011 zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 19  Uitleg verordening 

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de 

verordening, beslist de vergadering op voorstel van de voorzitter. 

 

Artikel 20  Inwerkingtreding  

1. Deze verordening treedt in werking de dag nadat deze is bekendgemaakt. 

2. Op dat tijdstip vervalt de Verordening op de raadscommissies van de gemeente 

Hillegom, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 11 mei 2006. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 februari 2011.  

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan drs. A. Mans 

griffier voorzitter 
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ALGEMENE TOELICHTING 

Om voor de in Hillegom gekozen vergaderwijze aansluiting te vinden in de Gemeentewet, 

gebruikt deze verordening de term “raadscommissie”. In de praktijk spreken we alleen over 

informatiebijeenkomsten en voorrondes. 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING  

 

De niet genoemde artikelen behoeven geen toelichting. 

 

Artikel 2  Instelling, taken en werkwijze 

De taken van de raadscommissie zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de 

Gemeentewet. Een raadscommissie kan de besluitvorming van de raad voorbereiden en 

overleggen met het college en de burgemeester.  

Voor de raadsperiode die inging na de verkiezingen van 3 maart 2010 is hiertoe gekozen 

voor twee typen bijeenkomsten: de informatiebijeenkomst en de voorronde. Deze keuze 

is gebaseerd op de drie stappen in een besluitvormingsproces, te weten Beeldvorming – 

Oordeelsvorming – Besluitvorming. 

Een informatiebijeenkomst wordt belegd als dat wenselijk wordt geacht voor de 

beeldvorming over een onderwerp of voorstel. In de bijeenkomst laten de fracties zich 

informeren door of het college en desgewenst ook door inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke instellingen. 

Een voorronde wordt belegd als dat wenselijk wordt geacht voor de oordeelsvorming. De 

fracties hebben zich vóór de voorronde voldoende geïnformeerd over het onderwerp of 

voorstel en gebruiken de voorronde om hun voorlopige politieke standpunten uit te 

wisselen. Dit biedt de mogelijkheid om het eigen standpunt aan te scherpen of bij te 

stellen. Ook kunnen fracties in de voorronde peilen of er draagvlak is voor 

amendementen of moties. Als regel overleggen de fracties na de voorronde nog eenmaal 

ieder in eigen kring, alvorens op een volgende raadsavond een definitief standpunt in te 

nemen. De tussenliggende tijd kan ook benut worden om amendementen of moties voor 

te bereiden. Als er na de voorronde geen tijd meer nodig is ter voorbereiding van de 

definitieve standpunten, kan op dezelfde raadsavond in de raadsvergadering een besluit 

genomen worden.  

 

Artikel 3  Samenstelling 

De raadsfracties hebben er behoefte aan ook anderen dan gekozen raadsleden te laten 

deelnemen aan de voorbereiding van de besluitvorming door de raad. Deze zogenoemde 

burgerleden kunnen de taken van de raadsleden verlichten. Vaak blijkt het 

burgerlidmaatschap ook een “kweekvijver” voor toekomstige raadsleden. Daarmee dient 

het niet alleen het fractiebelang, maar ook het gemeentelijk belang.  
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Op grond van het vierde lid moeten ook niet-raadsleden voldoen aan hetgeen is bepaald 

in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Dit betekent onder andere dat 

zij ingezetene van de gemeente moeten zijn en tenminste achttien jaar, over een geldige 

verblijfstitel moeten beschikken, hun andere functies openbaar moeten maken en niet 

tevens bepaalde in de wet genoemde functies mogen vervullen of werkzaamheden 

mogen verrichten.  

 

Artikel 4  Voorzitter  

Artikel 82, vierde lid, van de Gemeentewet schrijft voor dat de voorzitter van een 

raadscommissie raadslid moet zijn. Om die reden bepaalt artikel 4, eerste lid, dat de 

raad de voorzitters “uit zijn midden” benoemt.  

 

Artikel 5  Zittingsduur 

Een burgerlid neemt deel aan de vergaderingen namens de fractie op wier voordracht hij 

is benoemd.  Lid 3 geeft aan dat een fractie die haar burgerlid niet langer namens de 

fractie kan of wil laten functioneren, het burgerlidmaatschap kan beëindigen door een 

mededeling daarvan aan de raad. 

Raadsleden zijn lid uit hoofde van hun raadslidmaatschap (artikel 3 eerste lid). De 

voorzitters en burgerleden zijn door de raad benoemd en kunnen ook door de raad 

ontslagen worden (lid 4). Dit zou aan de orde kunnen komen als een voorzitter niet meer 

het vertrouwen van de raad bezit of als een burgerlid bij herhaling 

informatiebijeenkomsten of voorrondes verstoort en de eigen fractie het burgerlid niet 

wenst terug te trekken.. 

 

Artikel 6  De griffier  

De griffier heeft als taak de raadscommissie te ondersteunen. Dit betreft met name 

logistieke en procedurele ondersteuning van de informatiebijeenkomsten en voorrondes. 

Indien gewenst kan technische beleidsinhoudelijke ondersteuning door de griffier, via de 

gemeentesecretaris, uit het reguliere ambtelijke apparaat worden betrokken.  

 

Artikel 7  Vergaderingen  

De agendacommissie bepaalt of een informatiebijeenkomst of voorronde wordt belegd. 

Een verzoek daartoe van een raadslid zal, mits goed onderbouwd, als regel door de 

agendacommissie worden gehonoreerd. Als de agendacommissie niet van de zin ervan 

overtuigd is, is de steun van een tweede raadslid uit een andere fractie vereist om het 

onderwerp toch geagendeerd te krijgen. 

Over de openbaarheid van de vergaderingen bevat deze verordening geen bepaling, 

aangezien artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet hierin voorziet. In deze bepaling 

wordt artikel 23 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing verklaard op 

raadscommissies. Dit betekent dat de vergaderingen van de raadscommissie in de regel 
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in het openbaar plaatsvinden. Op verzoek van een vijfde van het aantal leden dat de 

presentielijst getekend voor de betreffende bijeenkomst heeft of de voorzitter kan de 

vergadering beslissen om achter gesloten deuren te vergaderen. Van een besloten 

vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar is tenzij de 

vergadering anders beslist.  

 

Paragraaf 2 orde van de vergadering 

In de verordening is weinig geregeld met betrekking tot de orde van de vergaderingen 

om de werkwijze zo flexibel mogelijk te houden. De mogelijkheid om een voorstel van 

orde in te dienen (artikel 15) legt de sturing geheel bij de vergadering zelf. 

 

Artikel 11 Eerststemmend lid bij hoofdelijke stemming  

In de informatiebijeenkomsten en voorrondes vindt in het algemeen geen besluitvorming 

plaats. Voor de enkele keer dat dit wel gebeurt (b.v. voor stemming over een 

ordevoorstel) is artikel 11 opgenomen. 

 

Artikel 12  Verslag  

De informatiebijeenkomsten en voorrondes kennen een steeds wisselende 

samenstelling. Er is mede daarom voor gekozen de verslagen van deze bijeenkomsten 

door de raad te laten vaststellen. 

 

Artikel 13 Spreekregels 

De nieuwe vergaderstructuur brengt op één raadsavond steeds wisselende deelnemers 

aan de vergadertafel. Om het voor publiek toch overzichtelijk te houden, is bepaald dat 

de deelnemers aan een informatiebijeenkomst of voorronde op dezelfde plaatsen zitten 

als hun fractie tijdens de raadsvergadering. 

 

Artikel 14  Deelname aan de beraadslaging door anderen  

Dit artikel maakt het mogelijk dat de raadsfracties zich door niet alleen het college laten 

informeren. Door derden formeel toe te staan deel te nemen aan de beraadslaging geldt 

voor hen ook het in artikel 22 Gemeentewet geregelde verschoningsrecht, dat in artikel 

82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op 

leden van raadscommissies en andere personen die aan de beraadslagingen deelnemen.  

Uiteraard hebben deze andere sprekers niet dezelfde rechten als de leden. Een andere 

spreker heeft onder meer geen recht om een voorstel te doen over de orde van de 

vergadering.  

 

Artikel 17  Geheimhouding  

Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering, valt niet van rechtswege onder de 

geheimhoudingsplicht. Daarvoor is toepassing van de procedure volgens artikel 86 van 



Verordening 

raadscommissie 2011 

9 

de Gemeentewet nodig. Niet alleen een raadscommissie kan geheimhouding opleggen, 

ook de voorzitter van een raadscommissie, het college van burgemeester en wethouders 

en de burgemeester kunnen geheimhouding aan een raadscommissie opleggen. 

Overigens kan een raadscommissie ook geheimhouding opleggen aan de raad of het 

college ten aanzien van stukken die zij aan de raad of het college overlegt (artikel 25, 

tweede lid, en artikel 55, tweede lid, van de Gemeentewet). De geheimhouding geldt ten 

aanzien van eenieder die aanwezig is bij een besloten vergadering of die kennis draagt 

van stukken ten aanzien waarvan geheimhouding geldt. De geheimhouding geldt totdat 

het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, of de raad, haar opheft. Omdat de 

informatiebijeenkomsten en voorrondes een steeds wisselende samenstelling hebben is 

ervoor gekozen de raad te laten besluiten over opheffing van geheimhouding. 

 

Artikel 18  Maatregelen van orde 

Artikel 26, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet regelt dat de voorzitter van de raad 

toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag 

de toezegging kan ontzeggen. Voor raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling 

in de Gemeentewet. Dit artikel voorziet hierin.  

 


