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Artikel voorgesteld RvO (V) Huidig RvO Model-RvO (M) 

1. Begripsomschrijvingen In V geschrapt “lid”, “college”, “raadsavond” en 

“voorstel van orde” en toegevoegd “hamerstuk” 

en “initiatiefvoorstel”. 

In M ontbreekt “Hamerstuk”. 

2. Presidium In V toegevoegd: voorzitter heeft adviserende 

stem. Taken geactualiseerd. 

In M zijn taken beperkt tot aanbevelingen doen 

aan raad over organisatie en functioneren raad. 

3. Griffier Geen verschil Geen verschil 

4. Onderzoek geloofsbrieven en 

beëdiging raadsleden 

In V huidig lid 6 over benoeming wethouders 

vervangen door apart art.5. 

Geen verschil 

5. Benoeming wethouders Geen verschil 

6. Fracties Geen verschil In M is niet geregeld wanneer wijzigingen 

ingaan. 

7. Raadspreekuur Geen verschil Ontbreekt in M. 

8. Voorlopige agenda In V opstelling agenda geactualiseerd. Opstelling voorlopige agenda ontbreekt in M. 

9. Oproep en beschikbaarheid 

stukken 

In V beschikbaarheid stukken geactualiseerd. Geen verschil 

10. Openbare kennisgeving Geen verschil M vermeldt niet wat precies gepubliceerd wordt. 

11. Presentielijst Geen verschil Geen verschil 

12. Zitplaatsen In V geschrapt verplicht overleg met presidium. Ontbreekt in M. 

13. Deelname aan de 

beraadslaging door anderen 

In V geschrapt verplichting dat besluit tot 

deelname genomen moet worden vóór 

bespreking van agendapunt start. 

M vermeldt niet dat RvO ook voor andere 

deelnemers geldt. 

14. Vaststellen agenda In V toegevoegd raad kan behandelwijze 

wijzigen (hamerstuk-bespreekstuk) 

M vermeldt niet de wijzigingsmogelijkheden. 

In M bepaalt de raad bij terugzending voorstel 

aan college, voor wanneer het opnieuw 

geagendeerd wordt (M-art.31). 
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Artikel voorgesteld RvO (V) Huidig RvO Model-RvO (M) 

15. Spreekrecht burgers Geen verschil Ontbreekt in M (VNG adviseert alleen in 

commissie spreekrecht op te nemen) 

16. Vragenkwartier In V toegevoegd dat het om korte, actuele 

vragen gaat. Geschrapt gedetailleerde bepaling 

van tijdstip en spreektijden. Duidelijker 

aangegeven dat voorzitter bepaalt of ook 

andere raadsleden dan de eerste vragensteller 

het woord krijgen. 

M heeft gedetailleerde bepaling van tijdstip en 

spreektijden. 

17. Ingekomen stukken Geen verschil In M stelt presidium voorstel voor afhandeling 

ingekomen stukken op. 

18. Aantal spreektermijnen In V geschrapt vermelding van uitzondering 

voor rapporteur van een commissie (komt te 

weinig voor om apart te regelen; raad kan altijd 

anders beslissen). 

Geen verschil 

19. Spreektijd Geen verschil Ontbreekt in M (in voorstel gehandhaafd omdat 

wij dit standaard doen bij Kadernota en 

Programmabegroting). 

20. Sluiting beraadslaging Geen verschil Geen verschil 

21. Stemverklaring Geen verschil Geen verschil 

22. Algemene bepalingen over 

stemming 

In V geschrapt dat voorzitter, na melding van 

uitslag stemming, meedeelt welk besluit 

genomen is (gebeurt in praktijk niet en is ook 

overbodig).  

M hanteert alfabetische volgorde bij stemming 

i.p.v. presentielijstvolgorde. 

Geschrapte bepaling staat ook in M. 

23. Stemming over 

amendementen en moties 

In V toegevoegd dat raad kan besluiten eerst 

over motie te stemmen en daarna over voorstel. 

Geen verschil 

(Toegevoegde zin is bij VNG-brief 16/051 ook 

aan model toegevoegd) 
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24. Stemming over personen In V geschrapt lid 4 en 7 over behandeling 

stembriefjes. 

In M ontbreekt omschrijving “niet behoorlijk 

ingevuld stembriefje” (in voorstel gehandhaafd 

omdat wet dit niet regelt en raad zelf moet 

bepalen). 

25. Verslag en besluitenlijst Geen verschil M gaat nog uit van alleen schriftelijk verslag en 

noemt daarom samenvatting van gesprokene als 

onderdeel van verslag (toelichting vermeldt dat 

andere vormen ook mogelijk zijn en dat 

Gemeentewet alleen besluitenlijst verplicht 

stelt).  

26. Voorstellen van orde Geen verschil Geen verschil 

27. Amendementen In V geschrapt dat amendement kan inhouden 

dat over onderdelen van voorstel apart wordt 

besloten (dit is eigenlijk ordevoorstel). 

Geschrapt dat (sub)amendement ondertekend 

moet zijn. 

Geen verschil 

28. Moties In V geschrapt dat motie ondertekend moet 

zijn. 

Geen verschil 

29. Initiatiefvoorstellen In V toegevoegd dat college wensen en 

bedenkingen aan raad kan melden (op grond 

van gewijzigd art. 147a Gemeentewet) 

Geen verschil 

(Toevoeging is bij VNG-brief 16/051 ook aan 

model toegevoegd) 

30. Interpellaties In V besluit over interpellatieverzoek bij 

vaststellen agenda i.p.v. bij ingekomen stukken. 

M noemt niet wanneer in de vergadering over 

het verzoek wordt besloten. 

M eist meerderderheidsteun in raad voor 

houden van interpellatie (voorstel sluit aan bij 

Tweede Kamer met vereiste van 20%-steun) 
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31. Schriftelijke vragen In V toegevoegd dat vragen ten minste 48 uur 

tevoren moeten zijn ontvangen voor 

mondelinge beantwoording in eerstvolgende 

raadsvergadering. 

Geen verschil 

32. Verantwoording externe 

vertegenwoordigingen 

In V artikel beperkt tot raadsleden als externe 

vertegenwoordigers (voor collegeleden is 

verantwoording in art. 16, 30 en 31 geregeld). 

Geschrapt dat AB-leden van GR’en bij 

ingekomen stukken verslag kunnen doen (is 

vast agendapunt in raadscommissie). 

Toegevoegd dat vragen ook mondeling gesteld 

kunnen worden. 

Ontbreekt in M (in voorstel gehandhaafd omdat 

anders voor regeling van het vragen van 

verantwoording aan raadsleden die als AB-lid 

zijn benoemd, op tekst GR’en moet worden 

teruggevallen ). 

33. Toehoorders en media Geen verschil Geen verschil 

34. Geluid- en beeldregistraties In V geschrapt dat persvrijheid niet mag worden 

aangetast (overbodig dit te vermelden). 

Geen verschil 

35. Toepassing reglement op 

besloten vergaderingen 

Geen verschil Geen verschil 

36. Geheimhouding Geen verschil 

(Gehandhaafd voor de duidelijkheid hoewel 

art.25 Gemeentewet dit ook regelt). 

Ontbreekt in M. 

37. Opheffing geheimhouding Geen verschil Geen verschil 

38. Uitleg reglement Geen verschil Geen verschil 

39. Inwerkingtreding Geen verschil In M is citeertitel opgenomen (in voorstel 

weggelaten omdat titel gelijk is aan citeertitel). 
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Conform het model-RvO zijn in het voorstel t.o.v. het huidige RvO geschrapt: 

 

Artikel huidig RvO Toelichting  

Art.2 De voorzitter is deels overbodig en deels geregeld in art.26 Gemeentewet 

Art.4 Agendacommissie de Agendacommissie bestaat niet meer 

Art.9 Tijdstip en plaats van vergaderen is overbodig 

Art.16 Opening vergadering; quorum is geregeld in art.20 Gemeentewet 

Art.19 Eerststemmend lid bij hoofdelijke stemming is impliciet opgenomen in art. 22, vierde lid 

Art.24 Handhaving orde; schorsing is geregeld in art.26 Gemeentewet 

Art.25 Beraadslaging is geregeld in art.26 Voorstellen van orde 

Art.32 Herstemming over personen is geregeld in art.31 Gemeentewet 

Art.33 Beslissing door het lot is overbodig 

Art.40 Inlichtingen Dit staat nog wel in het model-RvO, maar is overbodig omdat dit is uitgewerkt in 

art.16 Vragenkwartier, art.31 schriftelijke vragen en in de Verordening op de 

ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

Art.41 Procedure begroting is opgenomen in art.2 Presidium 

Art.42 Procedure jaarrekening is opgenomen in art.2 Presidium 

Art.48 Maatregelen van orde is geregeld in art.26 Gemeentewet 

Art.50 Verbod mobiele telefoons is achterhaald 

 


