R a a dsg riffie

Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht

Nr. 2259666

De RAAD van de gem eente Dordrecht;
Gelet op de artikelen 16, 82, 83 en 84 van de Gem eentewet;
gelet op de beraadslaging in het presidium van de gem eente Dordrecht;
gezien het voorstel van het presidium van 14 februari 2019,

BE SL UI T :

het volgende reglem ent vast te stellen:
R eglem ent van o rde v o o r verg a d e rin g en en a n d e re w e rkzaa m h e d e n van
de raad en co m m is sie s gem een te D ordrecht

H O O FD STU K 1. A LG E M EN E B EP ALIN G EN
Artikel 1. B eg rip sb ep a lin g en

In dit reglem ent wordt verstaan onder:
a. adviescom m issie: een raadscom m issie als bedoeld in artikel 82 van de
Gemeentewet;
b. am endem ent: voorstel van een raadslid tot w ijziging van een
ontw erpverordening of ontwerpbesluit;
c. college: het college van burgem eester en wethouders, zoals bedoeld in
artikel 34 van de Gemeentewet;
d. com m issiegriffier: griffier van een adviescom m issie of diens
plaatsvervanger;
e. com m issielid: een door de raad benoemd persoon, niet zijnde raadslid, die
mede uitvoering geeft aan de taken van een adviescom m issie;
f. com m issievoorzitter: voorzitter van een adviescom m issie of diens
plaatsvervanger;
g. debatraad: de raadsvergadering waarin, naast ham erstukken en stukken
ter kennisnam e, onderwerpen inhoudelijk en besluitvorm end aan de orde
komen;
h. griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;
i. hamerraad: een korte raadsvergadering, waarin alleen ham erstukken of
stukken te r kennisnam e besluitvorm end aan de orde komen;
j. initiatiefvoorstel: raadsvoorstel van een raadslid voor een verordening of
ander voorstel;
k. interpellatie: het tijdens de raadsvergadering vragen van inlichtingen aan
het college of de burgem eester over een niet-geagendeerd onderwerp;
l.
motie: verklaring waarm ee een oordeel, wens of verzoek wordt
uitgesproken;
m. subam endem ent: voorstel van een raadslid tot w ijziging van een
aanhangig am endem ent;
n. voorzitter: voorzitter van de raad of diens plaatsvervanger.
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Artikel 2. E lektro n isch a a n b ied en

Waar in dit reglem ent sprake is van het verzenden of publiceren van (voorlopige)
agenda's en stukken , kan worden volstaan met elektronisch aanbieden van
bedoelde stukken, tenzij het geheim e status van de stukken zich daartegen verzet.
Artikel 3. Het presidiu m

1.

Er is een presidium dat bestaat uit de fractievoorzitters. Fractievoorzitters
van fracties die tijdens de raadsperiode door afsplitsing van andere fracties
zijn ontstaan, zijn geen lid van het presidium .
2. Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid aan dat hen bij afwezigheid in het
presidium vervangt.
3. De voorzitter van de raad is de voorzitter van het presidium. Hij heeft geen
stem recht.
4. De voorzitter roept het presidium bijeen
a. volgens een vooraf vastgesteld schem a,
b. indien daar naar zijn inzicht directe aanleiding voor is en
c. indien ten m inste twee leden van het presidium hierom verzoeken.
5. Het presidium wordt bijgestaan door de griffier.
6. Het presidium kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn
vergaderingen.
7. Elk lid van het presidium heeft één stem. Het lid, dat in voorkom ende
gevallen waarnem end voorzitter is, heeft in afwijking van lid 3 van dit
artikel één stem.
8. Het presidium neemt besluiten over de organisatie en het functioneren van
de raad en de com m issies (inclusief de rekenkam ercom m issie).
9. Het presidium vorm t uit zijn m idden een w erkgeversdelegatie die de
w erkgeversrol gestalte geeft. De sam enstelling en rol worden verder
uitgew erkt in de 'Verordening w erkgeversdelegatie griffie gemeente
Dordrecht.'
10. De agenda en stukken voor de vergadering van het presidium worden
uiterlijk 6 dagen voor de vergadering verzonden en gepubliceerd op de
website van de gem eenteraad. Van een besloten (deel van de) vergadering
wordt het verslag en de stukken enkel beschikbaar gesteld aan de leden
van het presidium en overige raads- en com m issieleden.
11. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, tenzij er
zwaarwegende redenen zijn om in beslotenheid te vergaderen.
12. De notulen van de vergadering zijn openbaar behoudens de onderdelen
w aarover in beslotenheid is vergaderd.
A rtikel 4. De g riffie r

1.
2.

3.
4.

De griffier staat de raad en de door haar ingestelde com m issies bij de
uitoefening van hun taak terzijde;
De griffier is aanwezig in raadsvergaderingen, vergaderingen van het
presidium en van de w erkgeversdelegatie en kan aanwezig zijn in
vergaderingen van de adviescom m issies.
Bij verhindering of afwezigheid w ordt de griffier vervangen door een door
de raad aangewezen plaatsvervanger.
De griffier kan op uitnodiging van de voorzitter aan beraadslagingen in
raadsvergaderingen deelnem en.
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A rtikel 5. O n d erzo ek gelo o fsb rie ve n en b e ë d ig in g raa d sle d e n

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Bij de benoeming van nieuwe raadsleden stelt de raad een com m issie in,
bestaande uit drie raadsleden.
De com m issie als bedoeld in het vorige lid onderzoekt de geloofsbrieven en
de daarop betrekking hebbende stukken van de nieuw benoemde
raadsleden en onderzoekt of de benoeming voldoet aan de vereisten van
de artikelen 10, eerste en tweede lid, 11, 12 en 13 van de Gem eentewet.
De com m issie brengt vervolgens advies uit aan de raad over de toelating
van de nieuw benoemde raadsleden tot de raad. Indien van toepassing,
wordt van een m inderheidsstandpunt melding gem aakt in dit advies.
Na gem eenteraadsverkiezingen gebeurt het onderzoek van het proces
verbaal van het centraal stem bureau in de laatste raadsvergadering in
oude sam enstelling.
Na gem eenteraadsverkiezingen roept de voorzitter de toegelaten
raadsleden op om in de eerste raadsvergadering in nieuwe sam enstelling
de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.
In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een
nieuw benoemd raadslid op voor de raadsvergadering waarin over diens
toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed o f verklaring en belofte
af te leggen.

A rtikel 6. Benoem ing w eth o u d e rs

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Bij de benoeming van een of m eerdere w ethouders stelt de raad een
com m issie "Benoem baarheid w ethouders" in bestaande uit drie raadsleden,
de griffier en de burgemeester.
De com m issie als bedoeld in het vorige lid onderzoekt of de benoeming van
de kandidaat-w ethouder voldoet aan de vereisten van de artikelen 36a,
36b, 41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de
Gemeentewet.
Bij tussentijdse benoeming van een of m eerdere w ethouders zal in deze
com m issie geen raadslid zitting hebben, behorende tot de fractie van
w aaruit de kandidaat wordt voorgedragen. De vorige volzin is niet van
toepassing bij een nieuwe collegebenoem ing.
De com m issie verricht zijn werkzaam heden in een niet openbare
vergadering.
De kandidaat wethouder wordt in de gelegenheid gesteld de door
hem /haar aangedragen documenten en inform atie mondeling toe te
lichten.
Op basis van de beoordeelde inform atie form uleert de com m issie een
advies aan de raad over de benoem baarheid van de voorgedragen
wethouder(s). Dit advies wordt tijdens de raadsvergadering waarin de
benoeming aan de orde is mondeling aan de raad kenbaar gem aakt en als
zodanig ook opgenomen in het verslag van de raadsvergadering.
Als de com m issie niet unaniem is in zijn oordeel wordt hiervan melding
gem aakt in het advies.

Pagina 3/28

A rtikel 7. F racties

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Raadsleden die door het centraal stem bureau op dezelfde kandidatenlijst
verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één
fractie beschouwd.
Als boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie
in de raad deze aanduiding als naam. Als daar geen aanduiding was
geplaatst, deelt de fractie in de eerste raadsvergadering aan de voorzitter
mee welke naam deze fractie in de raad zal voeren. Deze naam geldt voor
de gehele raadsperiode.
De namen van de fractievoorzitter en diens plaatsvervanger worden zo
spoedig m ogelijk doorgegeven aan de voorzitter.
Er wordt zo spoedig m ogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de
voorzitter als:
a. één of m eer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige
fractie gaan optreden;
b. twee of m eer fracties als één fractie gaan optreden;
c. één of m eer raadsleden van een fractie zich aansluiten bij een
andere fractie.
Een nieuw gevorm de fractie als bedoeld in lid 4 onder a. wordt aangeduid
als 'fractie' gecom bineerd met de naam van zijn fractievoorzitter;
Een nieuw gevorm de fractie als bedoeld in lid 4 onder b. wordt aangeduid
met de gecom bineerde namen van de oorspronkelijke fracties.
Met de gew ijzigde situatie als bedoeld in lid 4 wordt rekening gehouden
met ingang van de volgende raadsvergadering na de mededeling daarvan.

H O O FD S TU K 2. R A A D S V E R G A D E R IN G E N
P ara g raa f 1. V o o rb e re id in g ra a d sve rg a d e rin g
A rtikel 8. V e rg a d e rfre q u e n tie - en tijden

1.
2.
3.

De raadsvergaderingen vinden plaats overeenkom stig het door het
presidium vast te stellen vergaderschem a.
Het presidium kan om bijzondere redenen bepalen van het vastgestelde
vergaderschem a af te wijken.
Voor raadsvergaderingen worden de volgende vergadertijden- en locaties
gehanteerd:
a. Ham erraad: aanvang 20:00 uur in het Stadskantoor;
b. Debatraad: aanvang 14:00 uur in het Stadhuis;
c. W anneer de agenda van de in lid 3 onder b. bedoelde
raadsvergadering om 18:00 uur nog niet is afgewerkt, wordt de
raadsvergadering geschorst tot 20:00 uur. De raad kan op voorstel
van de voorzitter in incidentele gevallen hiervan afwijken met dien
verstande dat de raadsvergadering uiterlijk om 18.30 uur wordt
beëindigd;
d. W anneer de agenda van de in lid 3 onder b. bedoelde
raadsvergadering om 23:59 uur niet is afgewerkt, kan de raad op
voorstel van de voorzitter besluiten tot een nader te bepalen
datum te schorsen of besluiten tot een nader te bepalen tijdstip
e.
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door te gaan.
Het presidium kan in bijzondere gevallen een andere dag en
aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen.

A rtikel 9. O proep en v o o rlo p ig e agen d a

1.
2.

3.

4.

De griffier stelt op basis van de door de adviescom m issies aan de raad
uitgebrachte adviezen, de voorlopige agenda voor de raadsvergadering op.
Namens de voorzitter publiceert de griffier ten m inste v ijf dagen voor een
raadsvergadering een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de
daarbij behorende stukken en doet hiervan mededeling aan de leden van
de raad.
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het publiceren van een
schriftelijke oproep een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voor aanvang van de
raadsvergadering wordt deze m et de daarbij behorende stukken
gepubliceerd. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de leden van de raad.
Op de stukken, bedoeld in het tweede en derde lid, is artikel 11, tweede
lid, van toepassing.

A rtikel 10. O penbare ken n isg e vin g v e rg a d e rin g en

1.
2.

Openbare kennisgeving van raadsvergaderingen vindt plaats door
aankondiging op de website van de gem eenteraad.
De aankondiging verm eldt de datum, het aanvangstijd en de plaats van de
vergadering.

A rtikel 11. O pen bare p u b lica tie van stu kken

1.

2.

Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een
voorlopige agenda dienen, worden gelijktijdig m et het publiceren van de
schriftelijke oproep op de website van de gem eenteraad gepubliceerd. Als
na het publiceren van de schriftelijke oproep stukken worden gepubliceerd,
wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo m ogelijk
door middel van openbare kennisgeving.
Als om trent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de
Gemeentewet geheim houding is opgelegd, worden deze, in afwijking van
het eerste lid, alleen gepubliceerd in de digitale vergaderapplicatie waarbij
de toegang is beperkt tot collegeleden, raadsleden en com m issieleden.

P ara g raa f 2. T er raa d sverg a d erin g
Artikel 12. P resen tielijst

1.
2.

De griffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van
raadsvergaderingen.
Bij binnenkom st in de vergaderlocatie tekenen raadsleden de presentielijst.

A rtikel 13. Zitplaatsen

1.

2.
3.

De voorzitter, de raadsleden en de griffier hebben een vaste zitplaats, door
de voorzitter na overleg met de fractievoorzitters bij aanvang van iedere
nieuwe zittingsperiode van de raad aangewezen.
Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter de indeling herzien na
overleg met de fractievoorzitters.
De voorzitter draagt zorg voor een zitplaats voor de w ethouders en overige
personen, die voor de raadsvergadering zijn uitgenodigd.
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Artikel 14. V o o rz itte r

1.
2.

3.

De burgem eester is voorzitter van de raad;
De voorzitter is belast met:
a. Het leiden van de raadsvergadering;
b. Het handhaven van de orde tijdens de raadsvergadering;
c. Het doen naleven van het reglem ent van orde;
d. Hetgeen de Gem eentew et of dit reglem ent hem verder opdraagt.
De gem eenteraad benoem t bij aanvang van de zittingsperiode één of meer
plaatsvervangend voorzitters conform artikel 77 van de Gem eentew et en
stelt de volgorde voor waarnemen vast.

Artikel 15. O pen in g ra a d sv e rg a d e rin g ; q u oru m

1.

2.

De voorzitter opent de raadsvergadering op het vastgestelde uur, indien
blijkens de presentielijst m eer dan de helft van het aantal raadsleden
aanwezig is.
W anneer een kw artier na het vastgestelde tijdstip het in het eerste lid
genoem de aantal raadsleden niet aanwezig is, bepaalt de voorzitter, na
voorlezing van de namen van de afwezige raadsleden, dag en uur van de
volgende raadsvergadering, met inachtnem ing van artikel 20 van de
Gem eentewet.

A rtikel 16. V a stste lle n agen da

1.
2.

3.

4.

5.

De agenda wordt bij aanvang van een raadsvergadering door de raad
vastgesteld.
Een raadslid of de voorzitter kan voorafgaand aan de vaststelling van de
agenda voorstellen onderwerpen aan de agenda toe te voegen of van de
agenda af te voeren. De raad besluit hierover bij de vaststelling van de
agenda.
W anneer de raad een onderw erp onvoldoende voor de openbare
beraadslaging voorbereid acht, kan hij het onderwerp verw ijzen naar een
com m issie of aan het college nadere inlichtingen of advies vragen.
Een raadslid of de voorzitter kan voorafgaand aan de vaststelling van de
agenda voorstellen de volgorde van behandeling van de agendapunten te
wijzigen. De raad besluit hierover bij de vaststelling van de agenda.
Op verzoek van ten m inste drie fracties kan bij de vaststelling van de
agenda een ham erstuk worden gewijzigd in een bespreekstuk. De raad
beslist hier terstond over. Als dit aan de orde is tijdens een ham erraad
vindt de bespreking van het stuk plaats in de eerstvolgende debatraad.
Fracties melden een dergelijk verzoek uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
raadsvergadering aan griffier en de andere fracties.

A rtikel 17. In trek k en ra a d svo o rste l

1.

2.

Een voorstel van het college aan de raad dat verm eld staat op de
voorlopige agenda van de raadsvergadering, kan niet worden ingetrokken
zonder toestem m ing van de raad.
Als de raad van oordeel is dat het nodig is een voorstel als bedoeld in het
eerste lid voor advies terug te zenden aan het college, bepaalt de raad
binnen welke term ijn het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.
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A rtikel 18. S p re e k re g e ls

1.

2.
3.

De raadsleden spreken in eerste term ijn bij de behandeling van P&Cdocumenten (kadernota, begroting, bestuursrapportage en jaarrekening)
vanachter het katheder. Bij behandeling van andere onderwerpen en in de
tweede term ijn, w ordt de plaats van spreken aan de spreker gelaten.
De indiener van een initiatiefvoorstel m aakt bij de indiening van en
toelichting op het initiatiefvoorstel gebruik van het katheder.
Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de raadsleden
en de overige aanwezigen vanaf een andere plaats spreken.

Artikel 19. V o lg o rd e sp re k e rs

1.
2.

3.

Een raadslid voert het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van
hem verkregen te hebben.
De volgorde van sprekers geschiedt in volgorde van grootte van fractie bij
de laatste gem eenteraadsverkiezingen, waarbij de grootste fractie begint.
Nieuwe fracties die gedurende de raadsperiode door afsplitsing zijn
ontstaan komen achteraan in de volgorde van sprekers waarbij de laatst
ontstane nieuwe fractie achteraan in de volgorde komt.
Bij agendapunten waarbij slechts een minderheid van het aantal fracties
het woord wil voeren, beginnen de fracties die om bespreking hebben
gevraagd met de w oordvoering, waarbij de in het tweede lid genoemde
volgorde van toepassing is.

A rtikel 20. Aantal sp reek term ijn e n

1.

Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste
twee term ijnen, tenzij de raad anders beslist.
2. Spreekterm ijnen worden door de voorzitter afgesloten.
3. Raadsleden voeren in een term ijn niet m eer dan éénmaal het woord over
hetzelfde onderwerp of voorstel.
4. Het derde lid is niet van toepassing op:
a. een raadslid dat een am endem ent, een subam endem ent, een motie
of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, ten aanzien van de
beraadslaging over het door dat raadslid ingediende.
b. De rapporteur van een com m issie.
5. Bij de bepaling hoeveel malen een raadslid over hetzelfde onderwerp of
voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken
over een voorstel van orde.
Artikel 21. D eelnam e aan de b e ra a d sla g in g d o o r anderen

Onverm inderd artikel 21, eerste en tweede lid van de Gem eentewet, kan de raad
besluiten dat anderen mogen deelnem en aan de beraadslaging.
Artikel 22. V o o rstellen van orde

De voorzitter en de raadsleden kunnen tijdens een raadsvergadering mondeling
een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raad beslist hier
terstond over.
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P ara g ra a f 3. S tem m in g en
Artikel 23. S tem v erk la rin g

Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stem m ing overgaat,
kunnen raadsleden hun voorgenom en stem gedrag m ondeling toelichten.
Artikel 24. B eslissin g

1.
2.

De voorzitter sluit de beraadslaging als hij vaststelt dat een onderwerp of
voorstel voldoende is toegelicht, tenzij de raad anders beslist.
Voordat de stem m ing over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt,
form uleert de voorzitter het voorstel voor de te nemen beslissing.

Artikel 25. Stem m in g

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

De voorzitter vraagt de raadsleden of zij stem m ing verlangen. Is dit niet
het geval dan stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stem m ing is
aangenomen.
Als een voorstel zonder stem m ing w ordt aangenom en kunnen de in de
raadsvergadering aanwezige raadsleden aantekening in het verslag vragen,
dat zij geacht willen worden te hebben tegengestem d of overeenkom stig
artikel 28 van de G em eentew et niet aan de stem m ing te hebben
deelgenomen.
Als een raadslid om een stem m ing vraagt, doet de voorzitter daarvan
m ededeling aan de raad.
W anneer stem m ingen plaatshebben wordt gebruik gem aakt van een
daartoe geschikt bevonden m ogelijkheid tot elektronisch stemm en.
Indien elektronisch stem m en niet m ogelijk is w ordt gestem d bij
handopsteking. De voorzitter vraagt achtereenvolgens wie van de
raadsleden 'voor' en wie 'tegen' het voorstel is en noem t de namen van de
fracties en/of raadsleden die voor en tegen hebben gestemd.
Indien elektronisch stem m en niet m ogelijk of naar het oordeel van een
raadslid niet w enselijk is en m inim aal één raadslid verzoekt om hoofdelijke
stem m ing, roept de voorzitter de raadsleden bij naam op hun stem uit te
brengen. Bij loting wordt een volgnum m er van de presentielijst
aangewezen, bij het daar genoem de raadslid begint de hoofdelijke
stem m ing. Vervolgens geschiedt de oproeping naar de volgorde van de
presentielijst.
Bij hoofdelijke stem m ing brengen ter vergadering aanwezig raadsleden,
tenzij zij overeenkom stig artikel 28 van de Gem eentew et niet aan de
stem m ing deel behoren te nemen, hun stem uit door 'voor' of 'tegen' uit te
spreken, zonder enige toevoeging.
Een raadslid dat zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, kan deze
vergissing herstellen totdat het volgende raadslid heeft gestemd. Bem erkt
het raadslid zijn vergissing pas later, dan kan deze nadat de voorzitter de
uitslag van de stem m ing bekend heeft gem aakt aantekening vragen van
zijn vergissing. Dit brengt geen verandering in de uitslag van de stemm ing.
De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stem m ing mee. Deze doet
daarbij tevens mededeling van het genom en besluit.
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A rtikel 26. V o lg o rd e stem m in g o ve r a m e n d e m e n te n en m oties

1.

2.

3.

4.

Als een am endem ent op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst
over dat am endem ent gestemd en vervolgens over het voorstel zoals het
dan luidt in zijn geheel.
Als een subam endem ent is ingediend, wordt eerst over het
subam endem ent gestemd en vervolgens over het am endem ent waarop dat
betrekking heeft.
Als meerdere am endem enten of subam endem enten op een aanhangig
voorstel zijn ingediend, wordt, onverm inderd het eerste en tweede lid,
eerst over het m eest verstrekkende am endem ent of subam endem ent
gestemd.
Als aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst
over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie.

Artikel 27. S tem m in g o v e r personen

1.

Bij stem m ingen over de benoeming van w ethouders vindt, na voordracht
van een kandidaat door de betrokken fractie, een stem m ing plaats waarbij
raadsleden voor of tegen de voorgedragen kandidaat kunnen stem m en.
Hierbij wordt gebruik gem aakt van een daartoe geschikt bevonden
m ogelijkheid tot elektronisch stem m en, onder de voorwaarde dat de
stem m ing geheim is.
2. Ook bij overige stem m ingen over personen voor het doen van
benoemingen, voordrachten of aanbevelingen waarbij sprake is van een
keuze die is beperkt tot de voorgedragen/voorgestelde perso(o)n(en)
wordt gebruik gem aakt van een daartoe geschikt bevonden m ogelijkheid
tot elektronisch stem m en, onder de voorwaarde dat de stem m ing geheim
is.
3. Indien elektronisch stem m en zoals bedoeld in lid 1 en 2 technisch niet
m ogelijk is, wordt schriftelijk gestemd.
4. Bij overige stem m ingen over personen waarbij sprake is van een vrije
keuze -zo n d e r dat personen zijn voorgedragen/voorgesteld- wordt
schriftelijk gestemd.
5. Bij een schriftelijke stem m ing benoemt de voorzitter drie raadsleden tot
stem bureau.
6. Er hebben zoveel stem m ingen plaats als er personen zijn te benoemen,
voor te dragen of aan te bevelen. De raad kan op voorstel van het
stem bureau beslissen dat bepaalde schriftelijke stem m ingen worden
sam engevat op één briefje.
7. Ieder ter vergadering aanwezig raadslid dat zich niet op grond van artikel
28 van de G em eentew et van stem m ing m oet onthouden is verplicht aan de
stem m ing deel te nemen;
8. Bij schriftelijke stem m ing wordt de inhoud van elk stem briefje door een
van de leden van het stem bureau voorgelezen, door een ander nagezien en
door het stem bureau opgetekend.
9. Als de aantallen uitgebrachte stem m en niet gelijk zijn aan het aantal
raadsleden dat aan de stem m ing geacht wordt te hebben deelgenom en,
wordt een nieuwe stem m ing gehouden.
10. Indien het getal van de ingeleverde stem briefjes na telling door het
stem bureau m inder bedraagt dan het voor de opening van de vergadering
vereiste aantal raadsleden, bepaalt de voorzitter datum en tijdstip waarop
opnieuw gestemd wordt.
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11. Voor het bepalen van de volstrekte m eerderheid als bedoeld in artikel 30
van de wet, worden die raadsleden die geen behoorlijk stem briefje hebben
ingeleverd geacht geen stem te hebben uitgebracht. Onder een niet
behoorlijk ingevuld stem briefje wordt verstaan:
a. een blanco ingevuld stem briefje;
b. een ondertekend stem briefje;
c. een stem briefje waarop m eer dan één naam is verm eld, tenzij de
stem m ing verschillende vacatures betreft;
d. een stem briefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan
die waartoe de stem m ing is beperkt.
12. In geval van tw ijfel over de inhoud van een stem briefje beslist de raad op
voorstel van het stem bureau.
13. Onder de zorg van de griffier worden de stem briefjes onm iddellijk na
vaststelling van de uitslag vernietigd.
Artikel 28. H erstem m in g o v e r p erso n e n bij b e p e rk te keuze

1.

2.
3.

4.

5.

W anneer bij een stem m ing als bedoeld in artikel 27 lid 1 en 2 de stem m en
staken wordt in dezelfde vergadering tot een tweede stem m ing
overgegaan.
W anneer ook bij deze tweede stem m ing de stem m en staken beslist
terstond het lot.
Bij een stem m ing over personen waarbij er m eer dan twee
voorgedragen/voorgestelde kandidaten zijn, en geen van de kandidaten bij
de eerste stem m ing een volstrekte m eerderheid van stem m en heeft
verkregen, wordt in dezelfde vergadering tot een tweede stem m ing
overgegaan.
W anneer ook bij een tweede stem m ing als bedoeld in lid 3 geen van de
kandidaten de volstrekte m eerderheid heeft verkregen, heeft een derde
stem m ing plaats tussen twee personen, die bij de tweede stem m ing de
meeste stem m en hebben gekregen. Als daarbij twee personen een gelijk
aantal stem m en heeft gekregen, wordt bij een tussenstem m ing uitgem aakt
welke persoon door gaat naar de derde stem m ing.
Indien bij tussenstem m ing of bij de derde stem m ing de stem m en staken,
beslist terstond het lot.

Artikel 29. H erstem m in g o v e r person en bij v rije keu ze

1.

2.

3.

W anneer bij een stem m ing als bedoeld in artikel 27 lid 4 niemand de
volstrekte m eerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede stem m ing
overgegaan.
W anneer ook bij deze tweede stem m ing door niemand de volstrekte
meerderheid is verkregen, heeft een derde stem m ing plaats tussen twee
personen, die bij de tweede stem m ing de meeste stem m en op zich hebben
verenigd. Zijn bij de tweede stem m ing de meeste stem m en over m eer dan
twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstem m ing uitgem aakt
tussen welke twee personen de derde stem m ing zal plaatshebben.
Indien bij tussenstem m ing of bij de derde stem m ing de stem m en staken,
beslist terstond het lot.
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A rtikel 30. B eslissin g d o o r het lot

1.

2.
3.

Als het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de
beslissing moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel
gelijke, briefjes geschreven.
Deze briefjes worden, nadat zij door het stem bureau zijn gecontroleerd, op
gelijke wijze gevouwen, in een stem bokaal gedeponeerd en omgeschud.
Vervolgens neem t de voorzitter een van de briefjes uit de stem bokaal.
Degene wiens naam op dit briefje voorkom t, is gekozen.

P ara g ra a f 4. V e rsla g le g g in g raa d sve rg a d erin g
A rtikel 31. V ersla g en besluiten

1.
2.

3.

4.

5.

6.

De griffier draagt zorg voor verslagen van raadsvergaderingen en de
publicatie van de genomen besluiten op de website van de gem eenteraad.
Een verslag bevat in ieder geval:
a. de namen van de voorzitter, de griffier, de w ethouders en de
raadsleden, allen voor zover aanwezig, alsm ede van de overige
personen die het woord gevoerd hebben;
b. een aantekening van welke raadsleden afwezig waren;
c. een verm elding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
d. een woordelijke weergave van het gesprokene met verm elding van
de namen van de sprekers;
e. een overzicht van het verloop van elke stem m ing, met verm elding bij
niet elektronische hoofdelijke stem m ing van de namen van de
raadsleden die voor of tegen stem den, onder aantekening van de
namen van de raadsleden die zich overeenkom stig de Gem eentewet
van stem m ing hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun
stem hebben vergist;
f. de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van
orde, moties, am endem enten en subam endem enten;
g. bij het desbetreffende agendapunt, de naam en de hoedanigheid van
die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 17
door de raad is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.
Het ontwerpverslag wordt meteen na het beschikbaar komen op de website
van de gem eenteraad geplaatst met het w aterm erk "nog niet vastgesteld".
Zodra het verslag is vastgesteld, wordt het nog niet vastgestelde
exem plaar op de website van de gem eenteraad vervangen door het
vastgestelde exem plaar. Als bij de vaststelling van het verslag een
w ijziging wordt aangebracht, dan wordt dat aan het einde van het
aangepaste verslag verm eld, waarbij op de plek van de w ijziging een
voetnoot wordt aangebracht dat er ten aanzien van dit deel van de tekst
bij de vaststelling een w ijziging is aangebracht.
W ijzigingsvoorstellen voor het verslag worden in beginsel via een
tekstvoorstel op de dag vóór de vergadering van de vaststelling bij de
griffier ingediend. De griffier brengt deze voorstellen ter kennis van de
raad.
Het staat een ieder raadslid vrij in het verslag te doen aantekenen dat hij
zich met een besluit, zonder hoofdelijke stem m ing genom en, niet heeft
verenigd, evenwel zonder daarbij zijn beweegredenen te verm elden.
Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de voorzitter en griffier.
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7.

Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorm ing zich daartegen niet
verzet, wordt het vastgestelde verslag zo spoedig m ogelijk na de
raadsvergadering openbaar gem aakt door publicatie op de website van de
gem eenteraad.

P ara graa f 5. B eslo ten ra a d sv e rg a d e rin g e n
A rtikel 32. T o e p a ssin g re g le m e n t op b eslo ten ve rg a d e rin g en

Op besloten raadsvergaderingen is dit reglem ent van overeenkom stige toepassing
voor zover dat niet strijdig is m et het besloten karakter van de vergadering.
Artikel 33. V e rsla g beslo ten v e rg a d e rin g

1.

2.

3.

4.
5.

Als het in een besloten raadsvergadering behandelde geheim dient te
blijven legt de raad op grond van artikel 25 Gem eentewet tijdens de
vergadering geheim houding op het conceptverslag en het verslag.
Conceptverslagen en verslagen van besloten raadsvergaderingen w aar de
raad geheim houding op heeft gelegd, worden niet op de gebruikelijke wijze
gepubliceerd, m aar uitsluitend voor de raads- en com m issieleden
beschikbaar gesteld door de griffier.
Het verslag wordt zo spoedig m ogelijk ter vaststelling aangeboden in een
volgende raadsvergadering. Dit geschiedt in de openbare vergadering
zolang vaststelling kan geschieden zonder het verslag te bespreken of in
een besloten vergadering, indien om bespreking van het verslag is
verzocht. .
De geheim houding op het verslag is van kracht totdat de raad haar opheft.
De vastgestelde verslagen worden door de voorzitter en de griffier
ondertekend.

Artikel 34. O ph effin g / n iet b ek ra ch tig e n g eh e im h o u d in g

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde
lid, of 86, tweede en derde lid, van de Gem eentew et voornem ens is de
geheim houding op te heffen dan wel niet te bekrachtigen, wordt daarover in een
openbare raadsvergadering m et het orgaan dat de geheim houding heeft opgelegd
overleg gevoerd, tenzij het betreffende orgaan verzoekt om overleg in een
besloten raadsvergadering.
H O O FD STU K 3. B EV O EG D H ED E N EN IN S TR U M EN TE N R A AD SLED EN
Artikel 35. A m e n d e m e n te n en su b a m e n d e m e n te n

1.

2.
3.

4.

Raadsleden dienen am endem enten en subam endem enten voor het sluiten
van de beraadslaging van het voorstel waarop deze betrekking hebben in
bij de voorzitter. Dit gebeurt schriftelijk en ondertekend, tenzij de
voorzitter oordeelt dat mondelinge indiening volstaat.
Zodra dit technisch en juridisch m ogelijk is, worden am endem enten en
subam endem enten digitaal ondertekend ingediend.
Am endem enten en subam endem enten worden direct na indiening digitaal
beschikbaar gesteld op de w ebsite van de gem eenteraad en in de digitale
vergaderapplicatie van de gem eenteraad en het college.
Er wordt alleen beraadslaagd over am endem enten en subam endem enten
die ingediend zijn door raadsleden die de presentielijst getekend hebben.
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5.

Intrekking door de indiener van een am endem ent of subam endem ent is
m ogelijk totdat de besluitvorm ing daarover door de raad is afgerond.

A rtikel 36. M oties

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Raadsleden dienen m oties schriftelijk en ondertekend in bij de voorzitter.
Zodra dit technisch en juridisch m ogelijk is, worden m oties digitaal
ondertekend ingediend.
Moties worden direct na indiening digitaal beschikbaar gesteld op de
website van de gem eenteraad en in de digitale vergaderapplicatie van de
gem eenteraad en het college.
De behandeling van een motie vindt gelijktijdig plaats met de
beraadslaging over het onderwerp of voorstel waarop het betrekking heeft.
De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen
onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen
zijn behandeld.
Moties over niet op de agenda opgenomen onderwerp worden 48 uur voor
aanvang van de vergadering ingediend bij de voorzitter en de griffier van
de raad, tenzij het spoedeisende karakter van het onderwerp waarop de
motie betrekking heeft dit onm ogelijk maakt.
Intrekking door de indiener van een motie is m ogelijk totdat de
besluitvorm ing daarover door de raad is afgerond.

Artikel 37. In itia tiefvo o rstel

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Raadsleden dienen initiatiefvoorstellen, desgewenst vergezeld van een
m ondelinge toelichting, tijdens een debatraad schriftelijk in bij de
voorzitter.
De griffier brengt een ingediend voorstel zo spoedig m ogelijk ter kennis
van het college.
Het college wordt in de gelegenheid gesteld binnen een term ijn van 4
weken schriftelijk wensen en bedenkingen m et betrekking tot het voorstel
ter kennis van de raad brengen..
Een initiatiefvoorstel wordt na indiening geagendeerd voor het
eerstvolgende agendadeel van de betrokken adviescom m issie w aar wordt
bepaald wanneer en hoe het initiatiefvoorstel en de wensen en
bedenkingen van het college in de adviescom m issie worden behandeld.
Nadat de adviescom m issie haar advies aan de raad heeft uitgebracht
neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.
Als de indieners het voorstel -a l dan niet naar aanleiding van de reactie
van het co llege- wijzigen, doen zij daarvan schriftelijk mededeling aan de
voorzitter. Deze stelt vervolgens de raad in kennis van de wijzigingen.

Artikel 38. In terp ella tie

1.

2.
3.

Raadsleden dienen verzoeken tot het houden van een interpellatie
schriftelijk in bij de voorzitter en de griffier. Het verzoek bevat in ieder
geval het onderwerp w aarover inlichtingen worden verlangd en de te
stellen vragen.
De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig m ogelijk ter kennis
van de overige raadsleden en de wethouders.
Als het verzoek ten m inste 24 uur voor aanvang van een raadsvergadering
is ingediend of in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende
gevallen, wordt over het verzoek tijdens de eerstvolgende
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4.

raadsvergadering gestem d. In andere gevallen tijdens de daaropvolgende
raadsvergadering.
De interpellant voert niet vaker dan tw eem aal het woord. De overige
raadsleden, de burgem eester en de w ethouders niet vaker dan eenm aal,
tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

Artikel 39. In lich tin g en

1.

2.
3.

Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen
169, derde en vierde lid, en 180, derde lid, van de Gem eentew et
schriftelijk in bij de griffier.
De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig m ogelijk ter kennis
van de overige raadsleden en het college of de burgem eester.
De gevraagde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen tien
dagen nadat het verzoek is ingediend, mondeling of schriftelijk door het
college of de burgem eester aan de raad verschaft.

Artikel 40. S ch rifte lijk e vra gen

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgem eester
in bij de griffier.
De griffier brengt de vragen zo spoedig m ogelijk ter kennis van het college
of de burgem eester.
Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig m ogelijk plaats, in ieder geval
binnen dertig dagen nadat de vragen zijn ingediend. Indien beantwoording
niet binnen deze term ijnen kan plaatsvinden, stelt het verantw oordelijke lid
van het college of de burgem eester de vragensteller hiervan gem otiveerd
in kennis, waarbij de term ijn aangegeven wordt, waarbinnen
beantwoording zal plaatsvinden.
De schriftelijke vragen en de schriftelijke beantwoording van het college of
de burgem eester worden als ingekom en stuk voorgelegd aan die
adviescom m issie waarop het onderw erp van de vragen betrekking heeft.
De vragensteller kan bij de behandeling van de ingekom en stukken in de
betrokken adviescom m issie nadere inlichtingen vragen over het door de
burgem eester of door het college gegeven antwoord en de burgem eester
of het college verzoeken de schriftelijke beantwoording hierop schriftelijk
aan te vullen. De aangevulde beantwoording wordt daarna wederom als
ingekom en stuk aan diezelfde adviescom m issie voorgelegd.
Ook com m issieleden kunnen schriftelijke vragen stellen. Het eerste tot en
met het vijfde lid zijn hierop van overeenkom stige toepassing.
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H O O FD STU K 4. A D V IE SC O M M IS S IE S
A rtikel 41. In stellin g a d v ie s c o m m iss ie s

Er is een:
a. adviescom m issie Bestuur en Middelen die zicht richt op de
begrotingsprogram m a's Leefbaar & Veilig Dordrecht, Sam enwerkend &
Verbindend Dordrecht en Financiën van Dordrecht,
b. adviescom m issie Fysieke Leefom geving die zicht richt op de
begrotingsprogram m a's Groen & R uim telijk Dordrecht, Bouwend &
Bereikbaar Dordrecht en Duurzaam & Innovatief Dordrecht,
c. adviescom m issie Sociale Leefom geving die zicht richt op de
begrotingsprogram m a's Gezond & Levendig Dordrecht, Sociaal & Zorgzaam
Dordrecht en Lerend & Ondernem end Dordrecht.
Artikel 42. Taken

Een adviescom m issie:
a. bereidt de besluitvorm ing in de raad voor en brengt advies uit aan de raad
over de behandelwijze van die onderwerpen waarop haar werkzaam heden
betrekking hebben;
b. kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld
onder a;
c. voert overleg met het college of de burgem eester over in ieder geval de
door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van
de onderwerpen bedoeld onder a.
d. handelt namens de raad ingekom en stukken -n ie t zijnde raadsvoorstellen,
initiatiefvoorstellen, burgerinitiatiefvoorstellen en raadsinform atiebrievenaf.
A rtikel 43. B evoegdh eden

De adviescom m issie is bevoegd:
a. zich tot (een lid van) het college te wenden ter verkrijging van alle
inform atie waarvan zij de kennisnem ing nodig acht;
b. mondeling of schriftelijk in overleg te treden met (een lid van) het college;
c. tot het houden van gesprekken met inwoners, bedrijven en instellingen;
d. tot het afleggen van werkbezoeken;
e. zich te laten voorlichten door een com m issie als bedoeld in artikel 84 van
de Gemeentewet;
f. externe deskundigen in te schakelen.
A rtikel 44. S am en stellin g; b en o em in g c o m m issie v o o rz itte r

1.

2.

3.

Een adviescom m issie bestaat uit de volgende leden:
a. Raadsleden
b. Per fractie m axim aal 2 com m issieleden.
De com m issieleden worden door de raad op voordracht van de fracties
benoemd, met een m axim um van twee per fractie. De benoeming heeft
plaats zo spoedig m ogelijk nadat de voordracht heeft plaatsgevonden.
Na het besluit tot benoeming leggen com m issieleden, in handen van de
voorzitter van de raad, de eed of belofte af. Daarm ee zijn de artikelen 10,
11, 12, 13 en 15 van de Gem eentew et van overeenkom stige toepassing op
deze com m issieleden. Deze com m issieleden hebben daarnaast tijdens de

Pagina 15/28

4.

5.
6.
7.

laatste raadsverkiezingen op de kandidatenlijst van de desbetreffende
fractie gestaan.
De raad kan com m issieleden ook benoemen voor m axim aal de periode
waarin zij een ander com m issielid vervangen om dat het betreffende
com m issielid raadslid is geworden ter tijdelijke vervanging van een ander
raadslid aan wie op grond van artikel X 10 van de Kiesw et tijdelijk ontslag
is verleend. Het derde lid is op deze com m issieleden van overeenkom stige
toepassing.
De raad benoem t de com m issievoorzitters. Dit kunnen zowel raadsleden
als com m issieleden zijn.
Elke fractie draagt m inim aal één raadslid of com m issielid uit haar midden
voor benoeming als com m issievoorzitter voor.
Bij verhindering en ontstentenis van de com m issievoorzitter treedt één van
de daartoe benoemde com m issievoorzitters op als vervanger.

Artikel 45. Z ittin g sd u u r c o m m issie lid en co m m is sie v o o rz itte r

1.

De zittingsperiode van een com m issielid en een com m issievoorzitter
eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad of
na de periode w aarvoor hij op grond van artikel 44, derde lid, is benoemd.
2. Een com m issielid houdt op com m issielid te zijn als niet m eer voldaan wordt
aan de in artikel 44, tweede lid, gestelde eisen.
3. Een com m issielid houdt tevens op com m issielid te zijn op het m om ent dat
het com m issielid als raadslid is geïnstalleerd.
4. Als een com m issielid als raadslid is geïnstalleerd ter tijdelijke vervanging
van een ander raadslid aan wie op grond van artikel X 10 van de Kieswet
tijd elijk ontslag is verleend, herleeft het com m issielidm aatschap van
rechtswege op het m om ent dat het tijdelijke raadslidm aatschap ten einde
is gekomen.
5. De raad kan een com m issielid ontslaan op voorstel van de fractie die het
lid voor benoeming heeft voorgedragen.
6. De raad kan een com m issievoorzitter ontslaan.
7. Een com m issielid en de com m issievoorzitter kunnen te allen tijde ontslag
nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.
8. Het ontslag gaat in per de datum die in de schriftelijke mededeling is
opgenomen. Als in de schriftelijke mededeling geen datum is opgenomen
gaat het ontslag met onm iddellijke ingang in.
9. Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo
spoedig m ogelijk over de vervulling daarvan.
10. Het lidm aatschap van een adviescom m issie van com m issieleden, benoemd
op voordracht van een fractie die niet langer vertegenwoordigd is in de
raad, vervalt van rechtswege.
Artikel 46. De co m m is sie g riffie r

1.
2.
3.

De griffier van de raad w ijst ter ondersteuning van iedere adviescom m issie
een op de griffie w erkzam e am btenaar aan als com m issiegriffier.
Een com m issiegriffier is aanwezig in vergaderingen.
Bij verhindering of afwezigheid wordt de com m issiegriffier vervangen door
een daartoe door de griffier van de raad aangewezen op de griffie
w erkzam e am btenaar of, in sam enspraak met de gem eentesecretaris, een
niet op de griffie w erkzam e am btenaar.
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4.

Een com m issiegriffier kan op uitnodiging van de com m issievoorzitter aan
beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

A rtikel 47. V e rg a d e rfre q u e n tie

1.
2.

De com m issievergaderingen vinden plaats overeenkom stig het door het
presidium vast te stellen vergaderschem a.
De adviescom m issie kan om bijzondere redenen voor haar eigen
com m issie bepalen van het vastgestelde vergaderschem a af te wijken.

P ara graa f 1. V o o rb ereid in g co m m issie v e rg a d e rin g
A rtikel 48. O proep en agenda

1.

2.

3.

Namens de com m issievoorzitter publiceert de com m issiegriffier ten minste
v ijf dagen voor aanvang van een vergadering de com m issieleden een
schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende
stukken en doet hiervan mededeling aan de leden van de adviescom m issie.
In spoedeisende gevallen kan de com m issievoorzitter na het verzenden
van een schriftelijke oproep een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig
mogelijk, m aar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering, wordt
deze met de daarbij behorende stukken gepubliceerd. Hiervan wordt
mededeling gedaan aan de leden van de adviescom m issie.
Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 50, tweede
lid, van toepassing.

Artikel 49. O pen bare ken n isg e vin g ve rg a d e rin g e n

1.
2.

Openbare kennisgeving van com m issievergaderingen vindt plaats door
aankondiging op de website van de gem eenteraad.
De aankondiging verm eldt de datum, het aanvangstijd en de plaats van de
vergadering.

A rtikel 50. O pen bare p u b lica tie van stu kken

1.

2.

Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een
agenda dienen, worden gelijktijdig met het publiceren van de schriftelijke
oproep op de website van de gem eenteraad gepubliceerd. Als na het
verzenden van de schriftelijke oproep stukken worden gepubliceerd, wordt
hiervan mededeling gedaan aan de leden van de adviescom m issie en zo
m ogelijk door middel van openbare kennisgeving.
Stukken w aarom trent op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de
Gem eentewet geheim houding is opgelegd, worden, in afwijking van het
eerste lid, alleen gepubliceerd in de digitale vergaderapplicatie waarbij de
toegang is beperkt tot collegeleden, raadsleden en com m issieleden.

P ara g raa f 2 . T e r co m m issie v e rg a d e rin g
A rtikel 51. P resen tielijst

1.
2.

De com m issiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten
van vergaderingen.
Bij binnenkom st op de vergaderlocatie tekenen com m issieleden de
presentielijst, die aan het einde van elke vergadering door de
com m issievoorzitter en de com m issiegriffier door ondertekening wordt
vastgesteld.
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A rtikel 52. O pen in g v e rg a d e rin g en q u oru m

1.

2.

3.

Een vergadering wordt niet geopend voordat m eer dan de helft van het
aantal in de raad zitting hebbende fracties vertegenwoordigd is door
m inim aal één raadslid of com m issielid die de presentielijst heeft getekend,
de voorzitter niet meegerekend.
Als op grond van het eerste lid de vergadering een kw artier na het
verstrijken van de vastgestelde aanvangstijd niet kan worden geopend,
belegt de com m issievoorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip
dat ten m inste 24 uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.
Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van
toepassing. Een adviescom m issie kan echter over andere aangelegenheden
dan die w aarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering
was belegd alleen beraadslagen of adviseren, als blijkens de presentielijst
m eer dan de helft van het aantal zitting hebbende fracties
vertegenwoordigd is door m inim aal één raadslid of com m issielid, de
voorzitter niet meegerekend.

A rtikel 53. V a stste lle n agenda

1.

2.

3.

De agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de
adviescom m issie vastgesteld. De agenda is vastgesteld (gewijzigd dan wel
ongew ijzigd) als m eer dan de helft van het aantal in de
com m issievergadering aanwezige fracties daarm ee akkoord gaat.
Op verzoek van het college kan de com m issie besluiten een voorstel van
het college aan de raad dat op de voorlopige agenda van de
com m issievergadering staat, van de agenda te halen.
Een voorstel van het college aan de raad kan niet worden ingetrokken
zonder toestem m ing van de raad.

A rtikel 54. A g en d a d eel; in geko m en stu kken

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Alle ingekomen stukken gericht aan de raad of de com m issie (zoals
voorstellen, notities en brieven) worden tijdens het agendadeel van de
com m issievergadering met een behandeladvies van de griffie aan de
adviescom m issie voorgelegd.
Voor het agendadeel van de adviescom m issie stelt de com m issiegriffier aan
de hand van de nieuwe behandelvoorstellen en de open voorraadlijst
concept agenda's voor de kom ende adviescom m issies op.
Tijdens het agendadeel bepaalt de adviescom m issie de behandelwijze van
de ingekomen stukken. Er wordt niet inhoudelijk over onderwerpen
gesproken.
Elke fractie krachtens de presentielijst aanwezig, heeft één stem.
Als ten m inste drie fracties daar ter vergadering om verzoeken, wordt het
ingekom en stuk voor bespreking in de adviescom m issie geagendeerd.
Hierbij dient aangegeven te worden waar de bespreking zich op zal richten.
Voor ieder agendadeel wordt een overzicht van de stand van zaken ten
aanzien van m oties en toezeggingen geagendeerd.
Bespreekpunten voor de raad worden eerst in de adviescom m issie
geagendeerd, tenzij in het agendadeel van de adviescom m issie anders
wordt besloten.
Benoem ingen en voordrachten worden -zo n d e r inhoudelijke bespreking in
de adviescom m issie- voor de gem eenteraad geagendeerd.
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A rtikel 55. M on delin ge vragen

1.

2.

3.

4.

5.

Tijdens de com m issievergadering kunnen raadsleden en com m issieleden,
bij het daarvoor bedoelde agendapunt, mondelinge vragen aan het college
of de burgem eester stellen.
Raadsleden en com m issieleden die vragen willen stellen, melden dit onder
aanduiding van het onderwerp -e n zo m ogelijk de te stellen v rag e n - vóór
10.00 uur op de dag van de com m issievergadering bij de com m issiegriffier.
De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangem elde onderwerpen aan de
orde worden gesteld alsm ede de spreektijd voor de vragensteller, de
overige raadsleden, het college en de burgemeester.
Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of
m eer vragen aan het college of de burgem eester te stellen en een
toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de
vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.
De voorzitter kan aan andere com m issieleden het woord verlenen om
hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgem eester
vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

Artikel 56. V ersla g en vera n tw o o rd in g ve rb o n d e n partijen

1.

2.

3.

4.

Een raadslid, een wethouder, de burgem eester of een am btenaar, die is
benoemd tot lid van het algem een bestuur van een openbaar lichaam of
van een ander gem eenschappelijk orgaan, ingesteld op grond van de Wet
gem eenschappelijke regelingen, heeft het recht, om tijdens de
com m issievergadering verslag te doen over zaken die in het algemeen
bestuur aan de orde zijn.
Ieder raadslid of com m issielid kan aan een persoon als bedoeld in lid 1,
mondelingen en schriftelijke vragen stellen. De regels voor het stellen van
schriftelijke vragen, vastgesteld in artikel 40, zijn van overeenkom stige
toepassing.
Als een raadslid of com m issielid een persoon als bedoeld in lid 1 ter
verantwoording wenst te roepen over zijn w ijze van functioneren als
zodanig, besluit de com m issie over het toestaan daarvan.
Dit artikel is van overeenkom stige toepassing op andere organisaties of
instituties, waarin de raad één van zijn leden heeft benoemd.

Artikel 57. A dvies; geen stem m in g en

1.

2.

3.

4.

W anneer de com m issievoorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel
voldoende is besproken, sluit hij de beraadslaging, tenzij de
com m issieleden anders beslissen.
Als een adviescom m issie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de
aan de beraadslaging deelnem ende com m issieleden op voorstel van de
com m issievoorzitter over de inhoud van het advies.
Het verzoek van ten minste drie fracties is voldoende om een onderwerp
terug te verw ijzen naar het agendadeel van de adviescom m issie of het als
bespreekpunt voor de raad te agenderen. Hierbij dient aangegeven te
worden w aar de bespreking in de com m issie dan wel de raad zich op zal
richten.
In een com m issievergadering vinden geen stem m ingen plaats, met
uitzondering van stem m ingen over geheim houding en met betrekking tot
de orde. Er is sprake van een volstrekte meerderheid als meer dan de helft
van het krachtens de presentielijst aanwezige fracties akkoord gaat.
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5. Elke fractie krachtens de presentielijst aanwezig, heeft één stem.
Artikel 58. Aantal sp re e k te rm ijn e n

1.
2.
3.
4.
5.

Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste
twee term ijnen, tenzij de adviescom m issie anders beslist.
Spreekterm ijnen worden door de com m issievoorzitter afgesloten.
Per fractie voert één raadslid of com m issielid over hetzelfde onderwerp of
voorstel het woord.
Raadsleden en com m issieleden mogen in een term ijn niet m eer dan
éénm aal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.
Bij de bepaling hoeveel malen een raadslid of com m issielid over hetzelfde
onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, w ordt niet meegerekend
het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 59. D eeln am e aan de b e ra a d sla g in g d o o r an d eren

Een adviescom m issie kan besluiten dat anderen mogen deelnem en aan de
beraadslaging.
Artikel 60. S p re e k re ch t b u rg ers

1. Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die
geagendeerd zijn. Diegene die van het spreekrecht gebruik wil maken,
m eldt dit uiterlijk de dag voor de adviescom m issievergadering om 16.00
uur aan de com m issiegriffier onder verm elding van zijn naam, adres en
telefoonnum m er en het onderw erp w aarover het woord gevoerd wenst te
worden. De com m issiegriffier zorgt dat de voorzitter(s) vóór de vergadering
geïnform eerd worden over de aangem elde insprekers. Daarnaast zullen de
aangem elde insprekers via het raadsinform atiesysteem aangekondigd
worden.
2. Burgers die het woord willen voeren over niet-geagendeerde onderwerpen
worden na aanm elding door de com m issiegriffier gepland voor een van de
eerstvolgende com m issievergaderingen, behalve w anneer sprake is van
onderwerpen als bedoeld in lid 8.
3. De com m issievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanm elding. De
com m issievoorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is
van de orde van de vergadering.
4. De spreker voert m axim aal v ijf minuten het woord, nadat de
com m issievoorzitter hem dit heeft verleend. De adviescom m issie kan bij
aanvang van het agendapunt besluiten een kortere of langere m axim ale
spreektijd te hanteren.
5. De com m issievoorzitter kan de deelnem ers aan de vergadering toestaan
aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen
discussie plaats tussen een inspreker en deelnem ers van de vergadering.
6. De com m issievoorzitter of een lid van de com m issie doet een voorstel voor
de behandeling van de inbreng van de burger.
7. W anneer een voorstel al eerder onderw erp van inspraak gew eest is en
bestuurlijke besluitvorm ing over de inspraakreacties heeft plaatsgevonden,
worden de reacties en de besluiten daarover opgenom en in het voorstel aan
de adviescom m issie. Het spreekrecht beperkt zich in zo'n geval tot de
politieke besluiten over het onderwerp.
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8. Van spreekrecht kan geen gebruik worden gemaakt:
a. bij de behandeling van bezwaarschriften die krachtens een w ettelijke
regeling tegen een besluit zijn ingediend;
b. w anneer sprake is van een beroepsprocedure of een bij de rechter of
om budsm an aanhangig gem aakt juridisch geschil, respectievelijk
ingediende klacht, tussen de inspreker of de door hem
vertegenwoordigde partij enerzijds en de gem eente anderzijds;
c. over zaken w aarvoor de gem eentelijke klachtenprocedure open staat,
inclusief aantijgingen en/of bejegeningen aan het adres van
bestuurders, raadsleden en/of am btenaren;
d. voor individuele en niet tot een algem een belang herleidbaar
persoonlijk belang;
e. indien over hetzelfde onderwerp eerder is ingesproken en daaraan
geen nieuwe feiten kunnen worden toegevoegd.
9. Burgers nemen geen deel aan de aansluitende com m issiebehandeling en
aan de inname van standpunten.
A rtikel 61. H andh avin g o rd e en sch o rsin g

1. De com m issievoorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de
vergadering.
2. De com m issievoorzitter kan de adviescom m issie voorstellen aan een
raadslid of com m issielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van
zaken belem m ert, het verdere verb lijf in de vergadering te ontzeggen. Over
het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aannem ing daarvan verlaat het
raadslid of com m issielid de vergadering onm iddellijk. Zo nodig doet de
com m issievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het
raadslid of com m issielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de
toegang tot de vergadering worden ontzegd.
3. De com m issievoorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering
voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de
orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.
4. De com m issievoorzitter roept sprekers tot de orde als deze zich in
beledigende of onbetam elijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in
behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk
interrum peren, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan
geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnom en worden over het
aanhangige onderwerp.
Artikel 62. V o o rstellen van orde

Raadsleden, com m issieleden en de com m issievoorzitter kunnen tijdens een
com m issievergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de
vergadering doen. De adviescom m issie beslist hier terstond over.
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P ara g raa f 3. V e rsla g le g g in g co m m is sie v e rg a d e rin g
Artikel 63. B e slu ite n lijst en versla g

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Een com m issiegriffier draagt zorg voor verslagen en besluitenlijsten van
com m issievergaderingen.
Een besluitenlijst bevat in ieder geval:
a. een verm elding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
b. een beknopte sam envatting van het besprokene w aaruit de essentie
van het besprokene blijkt;
c. het advies aan de raad m et -in d ien de adviescom m issie bespreking
in de raad ad v ise e rt- verm elding van waar de bespreking zich op zal
richten;
d. de namen van de fracties voor zover zij mededeling hebben gedaan
van hun goed- of afkeuring;
Een besluitenlijst wordt, zodra deze gereed is, ter vaststelling aan de
com m issie voorgelegd.
Een verslag bevat in ieder geval:
a. de namen van de com m issievoorzitter, de com m issiegriffier, de
burgem eester, de w ethouders en de raadsleden en de
com m issieleden, allen voor zover aanwezig, alsm ede van de overige
personen die het woord gevoerd hebben;
b. een verm elding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
een woordelijke weergave van het gesprokene onder verm elding van de
namen van de sprekers; Een verslag wordt, zodra deze gereed is, ter
vaststelling aan de raad voorgelegd.
Elektronisch beschikbare besluitenlijsten en verslagen worden op de
website van de gem eenteraad geplaatst.

P ara graa f 4. B esloten co m m is sie v e rg a d e rin g e n
A rtikel 64. T o e p a ssin g v e ro rd e n in g op b eslo ten co m m issie v e rg a d e rin g e n

Op besloten com m issievergaderingen is deze verordening van overeenkom stige
toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de
vergadering.
Artikel 65. V ersla g b eslo ten co m m issie v e rg a d e rin g

1.

Als het in een besloten com m issievergadering behandelde geheim dient te
blijven legt de com m issie op grond van artikel 86 Gem eentew et tijdens de
vergadering geheim houding op het conceptverslag en het verslag.
2. Conceptverslagen en verslagen van besloten com m issievergaderingen waar
de com m issie geheim houding op heeft gelegd, worden niet op de
gebruikelijke w ijze gepubliceerd, m aar uitsluitend voor de raads- en
com m issieleden beschikbaar gesteld door de griffier.
3. Het verslag wordt zo spoedig m ogelijk ter vaststelling aangeboden in een
volgende raadsvergadering. Dit geschiedt in de openbare vergadering
zolang vaststelling kan geschieden zonder het verslag te bespreken of in
een besloten vergadering, indien om bespreking van het verslag is
verzocht.
4. De geheim houding op het verslag is van kracht totdat de raad haar opheft.
5. De vastgestelde verslagen worden door de voorzitter en de griffier
ondertekend.
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A rtikel 66. O ph effin g g eh eim h o u d in g

Als de com m issie op grond van artikel 86 eerste lid van de Gem eentew et
voornem ens is de geheim houding op te heffen, wordt, als de adviescom m issie die
geheim houding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten
vergadering met de adviescom m issie overleg gevoerd.
H O O FD STU K 5. TO E H O O R D E R S EN PERS
A rtikel 67. T o e h o o rd e rs en pers

1.

2.
3.

4.

Toehoorders en vertegenw oordigers van de pers wonen openbare raadsen com m issievergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde
plaatsen.
Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze
verstoren van de orde is hen verboden.
De voorzitter cq. com m issievoorzitter is bevoegd, w anneer de orde in de
vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en
zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.
Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering
verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te
ontzeggen.

A rtikel 68. G eluid- en b eeld re g istra tie s

Degenen die van een openbare raads- of com m issievergadering geluid- of
beeldregistraties willen maken, doen hiervan m ededeling aan de voorzitter cq.
com m issievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.
H O O FD STU K 6. SLO TB EP A LIN G E N
A rtikel 69. Uitleg reglem en t

In gevallen waarin dit reglem ent niet voorziet of bij twijfel om trent de toepassing
van het reglem ent, beslist de raad cq. com m issie op voorstel van de voorzitter cq.
com m issievoorzitter.
A rtikel 70. In trekken oude re g le m e n t en ve ro rd e n in g

Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaam heden van de
raad en adviescom m issies van de gem eente Dordrecht, zoals vastgesteld in de
openbare raadsvergadering van 30 augustus 2016, wordt ingetrokken.
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Artikel 71. In w e rk in g tre d in g en cite ertite l

1.
2.

Dit reglem ent treedt m et onm iddellijke ingang in werking nadat deze is
gepubliceerd op w w w .officielebekendm akingen.nl.
Dit reglem ent w ordt aangehaald als: Reglem ent van orde voor
vergaderingen en andere werkzaam heden van de raad en com m issies
gem eente Dordrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 m aart 2019.
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BIJLAG E 1. W ETS A R TIK ELEN B E N O E M B A A R H E ID S V E R E IS T EN
R AAD SLED EN

Artikel 10 (Gemeentewet)
1. Voor het lidm aatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de
gemeente is, de leeftijd van achttien ja a r heeft bereikt en niet is uitgesloten van
het kiesrecht.
2. Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen
tevens te voldoen aan de vereisten dat:
a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, c, d, e
of I, van de Vreem delingenw et 2000 of op grond van een verdrag tussen een
internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze
organisatie in Nederland, en
b. zij onm iddellijk voorafgaand aan de dag waarop de gem eenteraad beslist over
de toelating als lid tot de gem eenteraad gedurende een onafgebroken periode van
ten minste v ijfja re n ingezetene van Nederland waren en beschikten over een
verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel rechtm atig in Nederland verbleven op
grond van artikel 3 of artikel 6 van de W et toelating en uitzetting BES.
Artikel 11 (Gemeentewet)
Ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats is niet benoem baar tot lid
van de raad hij die na de laatstgehouden periodieke verkiezing van de leden van
de raad wegens handelen in strijd m et artikel 15 van het lidm aatschap van de raad
is vervallen verklaard.
Artikel 12 (Gemeentewet)
1 De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het
lidm aatschap van de raad zij vervullen.
2 Openbaarm aking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het
eerste lid bedoelde functies op het gem eentehuis.
Artikel 13 (Gemeentewet!
1 Een lid van de raad is niet tevens:
a. minister;
b. staatssecretaris;
c. lid van de Raad van State;
d. lid van de Algem ene Rekenkam er;
e. Nationale ombudsman;
f. substituut-om budsm an als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale
ombudsman;
g. com m issaris van de Koning;
h. gedeputeerde;
i. secretaris van de provincie;
j. griffier van de provincie;
k. burgemeester;
l. wethouder;
m. lid van de rekenkam er;
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n. om budsm an of lid van de om budscom m issie als bedoeld in artikel 81p, eerste
lid;
o. am btenaar, door of vanwege het gem eentebestuur aangesteld of daaraan
ondergeschikt.
2 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder I, kan een lid van de raad tevens
w ethouder zijn van de gem eente w aar hij lid van de raad is gedurende het tijdvak
dat:
a. aanvangt op de dag van de stem m ing voor de verkiezing van de leden van de
raad en eindigt op het tijdstip waarop de wethouders ingevolge artikel 42, eerste
lid, aftreden, of
b. aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot wethouder en eindigt op het
tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de
raad onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stem bureau heeft beslist
dat geen opvolger kan worden benoemd. Hij wordt geacht ontslag te nemen als lid
van de raad met ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot wethouder
aanvaardt. Artikel X 6 van de Kiesw et is van overeenkom stige toepassing.
3 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder o, kan een lid van de raad
tevens zijn:
a. am btenaar van de burgerlijke stand;
b. vrijw illiger of ander persoon die uit hoofde van een w ettelijke verplichting niet
bij w ijze van beroep hulpdiensten verricht;
c. am btenaar w erkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.
Artikel 15 (Gem eentewet)
1 Een lid van de raad mag niet:
a. als advocaat of adviseur in geschillen w erkzaam zijn ten behoeve van de
gem eente of het gem eentebestuur dan wel ten behoeve van de w ederpartij van de
gemeente of het gem eentebestuur;
b. als gem achtigde in geschillen w erkzaam zijn ten behoeve van de w ederpartij
van de gem eente of het gem eentebestuur;
c. als vertegenw oordiger of adviseur w erkzaam zijn ten behoeve van derden tot
het met de gem eente aangaan van:
le . overeenkom sten als bedoeld in onderdeel d;
2e. overeenkom sten tot het leveren van onroerende zaken aan de
gemeente;
d. rechtstreeks of m iddellijk een overeenkom st aangaan betreffende:
le . het aannem en van w erk ten behoeve van de gem eente;
2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van
w erkzaam heden ten behoeve van de gemeente;
3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gem eente;
4e. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;
5e. het verw erven van betwiste vorderingen ten laste van de gem eente;
6e. het van de gem eente onderhands verw erven van onroerende zaken of
beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;
7e. het onderhands huren of pachten van de gemeente.
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B IJLA G E 2. W ETS A R TIK ELE N B E N O E M B A A R H E ID S V E R E IS T EN W ETH O U D ER S

Artikel 36a (Gemeentewet)
1 Voor het wethouderschap gelden de vereisten voor het lidm aatschap van de
raad, bedoeld in artikel 10, m et dien verstande dat in artikel 10, tweede lid, onder
b, voor «de dag waarop de gem eenteraad beslist over de toelating als lid tot de
gemeenteraad» gelezen wordt: de dag waarop zij tot w ethouder worden benoemd.
2 De raad kan voor de duur van een ja a r ontheffing verlenen van het vereiste van
ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode
van maximaal een jaar, worden verlengd.
3 Dezelfde persoon kan niet in m eer dan één gem eente wethouder zijn.
Artikel 36b (Gemeentewet)
1 Een wethouder is niet tevens:
a. minister;
b. staatssecretaris;
c. lid van de Raad van State;
d. lid van de Algem ene Rekenkam er;
e. Nationale ombudsman;
f. substituut-om budsm an als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale
ombudsman;
g. com m issaris van de Koning;
h. gedeputeerde;
i. secretaris van de provincie;
j. griffier van de provincie;
k. lid van de rekenkam er van de provincie waarin de gem eente waar hij wethouder
is, is gelegen;
l. lid van de raad van een gem eente;
m. burgemeester;
n. lid van de rekenkam er;
o. ombudsman of lid van de om budscom m issie als bedoeld in artikel 81p, eerste
lid;
p. am btenaar, door of vanwege het gem eentebestuur aangesteld of daaraan
ondergeschikt;
q. am btenaar, door of vanwege het Rijk of de provincie aangesteld, tot wiens taak
behoort het verrichten van werkzaam heden in het kader van het toezicht op de
gemeente;
r. functionaris die krachtens de wet of een algem ene maatregel van bestuur het
gem eentebestuur van advies dient.
2 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder I, kan een wethouder tevens lid
zijn van de raad van de gem eente w aar hij w ethouder is gedurende het tijdvak
dat:
a. aanvangt op de dag van de stem m ing voor de verkiezing van de leden van de
raad en eindigt op het tijdstip waarop de w ethouders ingevolge artikel 42, eerste
lid, aftreden, of
b. aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot wethouder en eindigt op het
tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de
raad onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stem bureau heeft beslist
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dat geen opvolger kan worden benoemd. Hij wordt geacht ontslag te nemen als lid
van de raad met ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot wethouder
aanvaardt. Artikel X 6 van de Kiesw et is van overeenkom stige toepassing.
3 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder p, kan een w ethouder tevens
zijn:
a. am btenaar van de burgerlijke stand;
b. vrijw illiger of ander persoon die uit hoofde van een w ettelijke verplichting niet
bij w ijze van beroep hulpdiensten verricht;
c. am btenaar w erkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.
Artikel 41b (Gem eentewet)
1 Een w ethouder vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongew enst is
met het oog op een goede vervulling van zijn wethouderschap.
2 Een w ethouder m eldt zijn voornem en tot aanvaarding van een nevenfunctie aan
de raad.
3 Een w ethouder m aakt zijn nevenfuncties openbaar. Openbaarm aking geschiedt
door terinzagelegging op het gem eentehuis.
4 Een w ethouder die zijn am bt niet in deeltijd vervult, m aakt tevens de inkom sten
uit nevenfuncties openbaar. Openbaarm aking geschiedt door terinzagelegging op
het gem eentehuis uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar waarin de inkom sten zijn
genoten.
Artikel 41c (Gem eentewet!
1 Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkom stige toepassing op de
wethouders.
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