
Model raadsvoordracht wijziging Reglement van orde voor vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad en Verordening op de raadscommissies 
 

Leeswijzer modelbepalingen 
 
- [termijn] of […] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel I, onder B, bij artikel 
30, tweede lid, nieuwe tekst. 
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel II bij artikel 4, eerste lid, laatste zinsnede. 
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel II bij artikel 4, vijfde lid. 
 
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert cursief gezet 
én – als het facultatieve onderdelen betreft, welke tussen blokhaken ( ‘[’ ) staan - onder-
streept. In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt. 

 
De raad van de gemeente [naam gemeente]; 
gelezen het voorstel van [… (bijvoorbeeld het presidium of het college van burgemees-
ter en wethouders)] van [datum en nummer]; 
gelet op de artikelen 16 en 82, eerste lid, van de Gemeentewet; 
gezien het advies van [naam commissie]; 
besluit: 
 
 
Artikel I 
 
De [citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de raad] wordt gewijzigd als volgt: 
 
A 
 
Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt: 
 

Bestaande tekst 

 
Artikel 19. Volgorde stemming over 
amendementen en moties 
 
1. Als een amendement op een aanhangig 
voorstel is ingediend, wordt eerst over dat 
amendement gestemd en vervolgens over 
het voorstel zoals het dan luidt in zijn ge-
heel. 
2. Als een subamendement is ingediend, 
wordt eerst over het subamendement ge-
stemd en vervolgens over het amendement 
waarop dat betrekking heeft. 
3. Als meerdere amendementen of sub-
amendementen op een aanhangig voorstel 
zijn ingediend, wordt, onverminderd het 
eerste en tweede lid, eerst over het meest 
verstrekkende amendement of subamen-
dement gestemd. 
4. Als aangaande een aanhangig voorstel 
een motie is ingediend, wordt eerst over het 
voorstel gestemd en vervolgens over de 

Nieuwe tekst 

 
Artikel 19. Volgorde stemming over 
amendementen en moties 
 
1. Als een amendement op een aanhangig 
voorstel is ingediend, wordt eerst over dat 
amendement gestemd en vervolgens over 
het voorstel zoals het dan luidt in zijn ge-
heel. 
2. Als een subamendement is ingediend, 
wordt eerst over het subamendement ge-
stemd en vervolgens over het amendement 
waarop dat betrekking heeft. 
3. Als meerdere amendementen of sub-
amendementen op een aanhangig voorstel 
zijn ingediend, wordt, onverminderd het 
eerste en tweede lid, eerst over het meest 
verstrekkende amendement of subamen-
dement gestemd. 
4. Als aangaande een aanhangig voorstel 
een motie is ingediend, wordt eerst over het 
voorstel gestemd en vervolgens over de 



motie. motie. De raad kan besluiten van deze 
volgorde af te wijken. 

 
B 
 
Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt: 
 

Bestaande tekst 

 
Artikel 30. Initiatiefvoorstel 
 
1. Raadsleden dienen initiatiefvoorstellen 
schriftelijk in bij de voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deze voorstellen worden op de agenda 
van de eerstvolgende raadsvergadering 
geplaatst, tenzij de schriftelijke oproep hier-
voor reeds verzonden is. In dat geval wordt 
het voorstel op de agenda van de daarop-
volgende raadsvergadering geplaatst. 

Nieuwe tekst 

 
Artikel 30. Initiatiefvoorstel 
 
1. Raadsleden dienen initiatiefvoorstellen 
schriftelijk in bij de voorzitter. Deze brengt 
een ingediend voorstel zo spoedig mo-
gelijk ter kennis van het college. 
2. Het college kan binnen [termijn] nadat 
het ter kennis is gesteld van een voorstel 
schriftelijk wensen en bedenkingen met 
betrekking tot het voorstel ter kennis van 
de raad brengen. 
3. Een voorstel wordt nadat het college 
schriftelijk wensen of bedenkingen ter 
kennis van de raad heeft gebracht of 
kenbaar heeft gemaakt hiertoe niet te 
zullen overgaan, dan wel nadat de in het 
tweede lid gestelde termijn is verlopen 
op de agenda van de eerstvolgende raads-
vergadering geplaatst, tenzij de schriftelijke 
oproep hiervoor reeds verzonden is. In dat 
geval wordt het voorstel op de agenda van 
de daaropvolgende raadsvergadering ge-
plaatst. 

 
 
Artikel II 
 
Artikel 4 van de [citeertitel Verordening op de raadscommissies] wordt gewijzigd als 
volgt: 
 

Bestaande tekst 

 
Artikel 4. Samenstelling; benoeming 
commissievoorzitter 
 
1. Een raadscommissie bestaat uit ten min-
ste […] en maximaal […] commissieleden 
per fractie[, naar evenredigheid van het 
aantal zetels in de raad]. 
2. De commissieleden worden door de raad 
op voordracht van de fracties benoemd. 
3. Zowel raadsleden als niet-raadsleden 
kunnen lid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 
en 15 van de Gemeentewet zijn van over-
eenkomstige toepassing op commissiele-

Nieuwe tekst 

 
Artikel 4. Samenstelling; benoeming 
commissievoorzitter 
 
1. Een raadscommissie bestaat uit ten min-
ste […] en maximaal […] commissieleden 
per fractie[, naar evenredigheid van het 
aantal zetels in de raad]. 
2. De commissieleden worden door de raad 
op voordracht van de fracties benoemd. 
3. Zowel raadsleden als niet-raadsleden 
kunnen lid zijn. De artikelen 10, 11, 12 en 
13 van de Gemeentewet zijn van overeen-
komstige toepassing op commissieleden die 



den die geen raadslid zijn. [Deze commis-
sieleden hebben daarnaast tijdens de laat-
ste raadsverkiezingen op [de kandidatenlijst 
van de desbetreffende fractie OF een kan-
didatenlijst] gestaan.] 
4. De raad benoemt op voordracht van de 
fracties voor iedere raadscommissie ten 
minste één plaatsvervangend lid per fractie, 
die bij afwezigheid van een commissielid 
zitting heeft in de betreffende raadscom-
missie.  
5. [De raad benoemt de commissievoorzit-
ters. OF Een raadscommissie benoemt 
haar commissievoorzitter.] 

geen raadslid zijn.  
 
 
 
 
4. De raad benoemt op voordracht van de 
fracties voor iedere raadscommissie ten 
minste één plaatsvervangend lid per fractie, 
die bij afwezigheid van een commissielid 
zitting heeft in de betreffende raadscom-
missie.  
5. [De raad benoemt de commissievoorzit-
ters. OF Een raadscommissie benoemt 
haar commissievoorzitter.] 

 
 
Artikel III 
 
Dit besluit treedt in werking op [datum]. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum].  
 
De voorzitter,  
De griffier, 
 
 
 
  



Toelichting 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel I 
 
A 
 
Soms kan een motie dermate zwaar wegen voor een fractie dat de steun voor het gehele 
voorstel hiervan afhangt. Dan is het nuttig als de raad – in de praktijk op voorstel van de be-
treffende fractie – kan besluiten om van de voorgeschreven stemvolgorde af te wijken. Die 
mogelijkheid is gecreëerd. 
 
B 
 
Uit het nieuw aan de Gemeentewet toegevoegde vierde lid van artikel 147a volgt dat de ge-
meenteraad geen besluit mag nemen over een initiatiefvoorstel dan nadat het college in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen. Ui-
teraard moet het college daarvoor een redelijke termijn krijgen. 
 
Artikel II 
 
De verwijzing naar artikel 15 van de Gemeentewet (‘verboden handelingen’) is geschrapt. Dit 
omdat het enerzijds te ver lijkt gaan ten aanzien van commissieleden die niet ook raadslid 
zijn en anderzijds omdat er een taak bij gedeputeerde staten belegd werd (verlenen onthef-
fing) zonder dat gemeenten daar een expliciete grondslag voor hebben. 
 
[Daarnaast is de regel geschrapt dat niet-raadsleden enkel zitting kunnen nemen in een 
raadscommissie als zij tijdens de laatste raadsverkiezingen op [de kandidatenlijst van de 
desbetreffende fractie OF een kandidatenlijst] hadden gestaan. Een dergelijke beperking lijkt 
voor de praktijk van weinig toegevoegde waarde.] 


