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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 raads- en
presidiumbesluiten 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 gewijzigd RvO:
1. Presidium heeft besluiten genomen naar aanleiding van dóórontwikkeling gemeenteraad
Naar aanleiding van het raadsbesluit over de dóórontwikkeling van de raad heeft in het eerste half
jaar van 2019 een experiment met spreektijden plaatsgevonden. Uit de evaluatie bleek dat het
overgrote deel van de raad spreektijden in de raadsvergadering graag definitief ingevoerd ziet. Het
presidium heeft hier vervolgens toe besloten. De regels rond spreektijden zijn nu in het
voorliggende RvO opgenomen (artikel 20). Een belangrijke wijziging ten opzichte van het
experiment is overigens dat de spreektijd bij elk bespreekstuk standaard 2 minuten in de l e
termijn wordt, tenzij de commissie bepaalt dat een afwijkende spreektijd van 5 minuten van
toepassing is (artikel 20 lid 2, 3 en 4). Een andere wijziging is dat op het indienen en toelichten
van een motie/amendement omdat de bespreking alleen nog daarover gaat en een motie vreemd
in het vervolg een spreektijd geldt van 2 minuten. Dit wordt overigens niet gezien als le termijn.
Ook indienende fracties hebben na het indienen en toelichten dus recht op een reguliere eerste
termijn (artikel 20 lid 5).
Het presidium vindt het niet wenselijk om extra te vergaderen naast de op het jaarschema
aangegeven activiteiten. Ook is het eerder starten dan de gebruikelijke aanvangstijden niet
gewenst. De mogelijkheid om af te wijken van het vastgestelde jaarschema is daarom geschrapt.
Daarnaast is opgenomen dat commissievergaderingen niet eerder dan 20.00 uur aanvangen
(artikel 47). Dit hoeft volgens het presidium geen probleem op te leveren als commissies
selectiever zijn met agenderen en de discussies beperken tot zaken die belangrijk zijn en waar het
echt over moet gaan.
Daarnaast heeft het presidium nog besloten tot het verhogen van het aantal fracties dat nodig is
om een raadsinformatiebrief in de commissie te agenderen (artikel 54 lid 5) en het schrappen van
het vereiste dat een commissielid op de kandidatenlijst van de betreffende fractie moet hebben
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gestaan (artikel 44 lid 4). Het presidium heeft er daarbij voor gekozen in het RvO op te nemen dat
fracties die na de verkiezingen door afsplitsing zijn ontstaan géén commissieleden kunnen
voordragen (artikel 44 lid 2).
2. Wijziging Gemeentewet is niet doorgegaan
Het wetsvoorstel om door wijziging van de Gemeentewet externe commissievoorzitters mogelijk te
maken is door de Eerste Kamer verworpen. Gevolg is dat de oude bepaling nog steeds van kracht
is: alleen raadsleden kunnen commissievoorzitter zijn. U had begin dit jaaral de mogelijkheid in
het RvO opgenomen dat commissieleden ook als commissievoorzitter konden worden benoemd.
Dat wordt nu weer geschrapt.
3. Praktijksituaties waarin het RvO nog niet voorzaa
Er heeft zich het afgelopen jaar een aantal situaties voorgedaan waarin het RvO nog niet voorzag.
Zo is bij het raadsvoorstel over parkeerregulering, nadat het raadsvoorstel was verworpen, niet
meer over de ingediende moties gestemd. Het is echter altijd aan de indiener van een motie om de
motie in te trekken als deze niet meer relevant is. Dat is niet aan de voorzitter van de raad. Voor
alle helderheid is dit expliciet in het RvO toegevoegd.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Reglement van Orde van de vergaderingen van de raad en commissies - RIS 2361305
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 treedt na uw besluit in werking.

Bijlagen
1. Ontwerp raadsbesluit inclusief RvO (zonder bijgehouden wijzigingen ten opzichte van RvO 2019)
2. Ontwerp raadsbesluit inclusief RvO (met bijgehouden wijzigingen ten opzichte van RvO 2019)
3. Artikelsgewijze toelichting bij het RvO
4. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van RvO 2019

