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Wat is het onderwerp?
Reglement van Orde raad en commissies gemeente Dordrecht (RvO).
Wat is het doel?
Een actueel reglement dat aansluit bij de nieuwste wetgeving, de genomen raadsbesluiten over de
dóórontwikkeling van de raad en de huidige vergaderpraktijk van de raad en de commissies.
Welk besluit vraagt het presidium van de raad?
Het 'Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en
commissies gemeente Dordrecht' vast te stellen.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hiervan de toelichting?
Er is een drietal argumenten voor het aan uw raad voorleggen van een herzien RvO:
1. Raad heeft besluiten genomen over dóórontwikkeling gemeenteraad
Op 19 juni 2018 heeft de raad besluiten genomen over de dóórontwikkeling van de gemeenteraad.
Een aantal van die besluiten houdt direct verband met het RvO. Zo is besloten dat stukken worden
geagendeerd voor commissie of raad als minimaal drie fracties hierom vragen. In het vigerende
RvO is dat nog twee fracties. Ook is besloten dat het presidium kan besluiten over proceszaken en
dat de fractievoorzitter van een afgesplitste fractie geen lid van het presidium wordt. In het
vigerende RvO is dat niet geregeld. Ook is besloten tot digitalisering van onder andere moties en
amendementen. De bijhorende werkwijze staat nog niet in het vigerende RvO. Het voorliggende
RvO is hierop aangepast.
2. De Gemeentewet is gewijzigd
Het RvO moet uiteraard in lijn zijn met de Gemeentewet. In 2016 is de Gemeentewet op diverse
punten gewijzigd. Zo is onder andere toegevoegd dat de stemming over de benoeming van een
wethouder geheim moet zijn. Dit is nu ook in het voorliggende RvO opgenomen. Idem voor de
gelegenheid voor het college om wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij een
initiatiefvoorstel voordat de raad er een besluit over neemt.
3. Huidige Dordtse praktijk is soms anders dan in Gemeentewet en/of RvO vooroeschreven
Aanvullend op de bovenstaande twee punten is het RvO integraal herzien. Op een aantal punten
sluit het vigerende RvO niet aan op de huidige vergaderpraktijk van raad en commissies of de
Gemeentewet. Bijvoorbeeld dat een initiatiefvoorstel eerst inhoudelijk in de commissie wordt
besproken. In het vigerende RvO staat dat een initiatiefvoorstel via het agendadeel direct naar de
raadsvergadering gaat. Het voorliggende RvO is hierop aangepast.
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Dóórontwikkeling van de raad - RIS 2201029
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
In artikel 16 van de Gemeentewet is geregeld dat de raad een reglement van orde voor zijn
vergaderingen en andere werkzaamheden vaststelt.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het RvO wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl waarna het in werking treedt.
In vervolg op het raadsbesluit dóórontwikkeling gemeenteraad dd. 19 juni 2018 worden nog een
aantal experimenten t.a.v. efficiënter vergaderen uitgewerkt. Het hanteren van spreektijden is er
daar een van. Als deze experimenten succesvol zijn wordt het RvO hier later op aangepast.

Bijlagen
1. Ontwerp raadsbesluit inclusief RvO (zonder bijgehouden wijzigingen ten opzichte van RvO 2016)
2. Ontwerp raadsbesluit inclusief RvO (met bijgehouden wijzigingen ten opzichte van RvO 2016)
3. Artikelsgewijze toelichting bij het RvO
4. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van RvO 2016

