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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Nieuw Reglement van orde voor de raad 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

het voorgestelde Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2011 vast 

te stellen. 

 

BestaBestaBestaBestaand kader: and kader: and kader: and kader:     

Gemeentewet 

Reglement van orde voor de gemeenteraad van de gemeente Hillegom (van 11-5-2006) 

Raadsbesluit over “Een nieuwe weg naar een raadsbesluit” (van 11-2-2010) 

Afspraken van het presidium (van 19 mei en 24 juni 2010) 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Met ingang van de nieuwe raadsperiode heeft de raad zijn vergaderstructuur aangepast. 

Dit heeft consequenties voor het reglement van orde voor de gemeenteraad (hierna te 

noemen: reglement). Daarnaast heeft de VNG een nieuw modelreglement uitgebracht dat 

aanleiding geeft tot aanpassing van ons reglement. 

Naast inhoudelijke wijzigingen stellen wij ook enkele tekstuele wijzigingen voor. Deze 

worden niet verder toegelicht. Omwille van de leesbaarheid is de voorgestelde toelichting 

op het reglement hier en daar wat minder breedvoerig gemaakt. 

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen noemen wij onder Argumenten. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

Voor het voorgestelde reglement geldt het volgende:    

1. Er is rekening gehouden met de nieuwe voorbereidingswijze van raadsbesluiten 

via informatiebijeenkomsten en voorrondes. 

2. Er is een artikel opgenomen over het presidium. Hoewel wij op 24 juni afspraken  

het seniorenconvent daarnaast te laten bestaan, zijn wij bij nadere overweging tot 

de conclusie gekomen dat dit niet nodig is. Het presidium bestaat uit dezelfde leden 

als het seniorenconvent, heeft dezelfde voorzitter en vergadert ook in beslotenheid. 

Voor aangelegenheden die anders in het seniorenconvent behandeld zouden 

worden, kan het presidium besluiten het verslag niet openbaar te maken. Ook de 

VNG-modelverordening gaat uit van alleen een presidium. 

3. De samenstelling van de agendacommissie is overeenkomstig de huidige werkwijze 

(dus voorrondevoorzitters en niet fractievoorzitters). 
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4. De agendacommissie agendeert een aangevoerd agendapunt, anders dan een 

initiatiefvoorstel, indien tenminste twee  raadsleden van verschillende fracties  

daarom verzoeken. Hoewel de oude regeling, waarbij het verzoek van één raadslid 

voldoende was, niet tot agendaproblemen heeft geleid, stellen wij toch voor een 

kleine drempel in te bouwen om mogelijke problemen te voorkomen. 

5. Er is een artikel opgenomen over het raadspreekuur. 

6. Leden van het college worden geacht voor álle vergaderingen van de raad te zijn 

uitgenodigd. Er is geen aparte regeling voor uitnodiging bij besloten vergaderingen 

meer opgenomen. Dit houdt verband met de wijziging van artikel 21 lid 2 

Gemeentewet in: Een wethouder heeft toegang tot de vergaderingen en kan aan de 

beraadslaging deelnemen. Dit geldt voor zowel openbare als besloten vergaderingen. 

7. De weigeringsgronden voor het spreekrecht zijn aangevuld met de praktische 

punten “het onderwerp behoort niet tot het werkterrein van de gemeente” en “het 

onderwerp is niet voldoende nauwkeurig aangegeven”. 

8. De procedureregeling voor een initiatiefvoorstel inhoudende het ontslag van een 

wethouder (huidig reglement artikel 36, lid 5), is overbodig geworden door de 

wijziging van de Gemeentewet in 2009. 

9. De vereiste steun voor het houden van een interpellatie is teruggebracht van een 

raadsmeerderheid naar een vijfde van het aantal raadsleden. De Gemeentewet 

schrijft alleen voor dat de raad hierover “nadere regels” stelt. In een duaal systeem 

past het om ook minderheden ruimte te geven voor het gebruik van dit instrument. 

In de Tweede Kamer geldt een steunvereiste van een vijfde van de leden. Daarbij 

sluiten wij in ons voorstel aan. 

10. Om hierover geen onduidelijkheid te laten ontstaan is aan artikel 45 een lid 

toegevoegd dat aangeeft dat opgelegde geheimhouding in acht moet worden 

genomen door eenieder die bij de vergadering aanwezig is of op een andere wijze 

kennis heeft van de stukken. 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Er zijn geen financiële consequenties. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Er is geen urgentie omdat is afgesproken dat het oude reglement van toepassing blijft, 

voor zover het niet in strijd is met de nieuwe werkwijze. Maar het is wel wenselijk snel 

over een passend reglement van orde te beschikken. 

 

Namens het presidium, 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  

drs. A. Mans  

griffier voorzitter 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2010 

Informatie bij: mw. E. Hulspas , e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204 


