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modelverordenlngen In verband Lbr. 10/006
met de raadsverkiezingen.
Geacht college en gemeenteraad,
In aanloop naar de

van maart 2010 hebben wij een viertal modelveBwdeningej

geactualiseerd.
Het betreft het IJeglement van orde voor de raad, de Commissieverordening, de Verordening
ambtelljke bijstand en fractieondersteuning en de Verordening commlssie bezwaarschriften.
De verordeningen zljn nlet Ingrijpend gewljzigd, er zijn geen wetten gewijzigd die dlt nodig maken,
Wei zljn ze kritlsch doorgenomen, waar nodig verduidelljkt en Is de toelichting geactualiseerd.
Hieronder wordt kort aangegeven wat er in de verschlllende verordeningen is gewijzigd.
Reglement varLQrde voor vergaderinaen en andere werkzaamheden van de raad
«

het duidelijk formuleren van het artikel over het afsplitsen van fracties;

»

een verduidelijking van de taak van de

om na de verkiezingen te onderzoeken of

deze rechtmatig zijn verlopen;
«

het wljzlgen van het artikel omtrent de ter inzage legging van stukken (dit kan nu ook
elektronisch);

CommlBSleverordenlng
•

dlt model Is In 2009 nog gewljzigd, in het model zelf is verder niets veranderd, wel Is de
toelichting is op enkele punten aangevuld.

Verordenlnq ambtelllke bllstand ejiiraotleondersteunlna
«

de verordenlng Is Ihhoudelljfc nauwelljks gewljzigd, we! Is de verordenlng loglscher
opgebouwd waardoor enkele artlkelen verplaatst of samengevoegd zijn en is de
toelichting geactualiseerd;

*

het artikel over de bestedlng van de fractievergoedlng Is verduidelljkt;

*

een artikel over de toepasbaarheid van titel 4,2 van de Algemene wet bestuursrecht is
toegevoegd, waardoor ook in de verordening duidelljk wordt dat een vergoeding voor
fractieondersteuning aangemerkt moet worden als een subsidie op grand van de Awb.

Verordenlng commlssie bezwaarschriften
«

de zittlngsduur is

loopt nu niet meer gelijk met raadsperiode;

»

er Is een artikel opgenomen die bemlddellng mogelljk maakt;

*

er is een artikel opgenomen over het jaarverslag.

Hoogachtend,

Vereniglng van Nederlandse Gemeenten

mr, R.J.J.M, Pans,
voorzltter directleraad

Deze ledenbrlef

ook op www.vna.nl onder brleven.
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MODELVERQRDENINGEN OP DE RAADSCOMM1SSIES
De'raad van de gemeente ..>.;
gelezen het advies van ...;
gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de raadscommissies ,,, (jaartal)

HOOFDSTUK 1. BEGRJPSBEPALINGEN
Artikel 1. Begripsbepalingen
In
a,
b,
c
d.
e.

verordening wordt verstaan onder:
lid: lid of buitengewoon lid van een raadscommissie;
voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of dlens vervanger;
commissiegriffler: secretaris van een raadscommissie of diens vervanger;
griffier: griffier van de raad of diens vervanger;
vergadering: vergaderlng van een raadscommissie.

HOOFDSTUK 2. INSTELLING, TAKEN EN SAMEN3TELLING
Artikel 2, Instelling raadscommissies
1. De raad stelt de volgende raadscommissies in:
a. ...;

b. ...;

c. ,.,
2. De raadscommissie „, adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:
a, „.;
b. ...;
3. De raadscommissie ... adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:
a. ...;
b. ..,;
4. De raadscommissie ... adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:
a. ...;
b. ...;
5. Indien een onderwerp meerdere raadscommissies aangaat, wordt het onderwerp in de
afzonderlijke raadscommissies besproken, tenzij de voorzitters van de betrokken
raadscommissies in overleg beslissen dat een gezamenlijke vergadering van de
raadscommissies wordt belegd of de raadscommissie die het onderwerp het meest
aangaat, het onderwerp behandelt.
6. Indien een gezamenlijke vergadering van raadscommissies wordt belegd, vervult de
voorzitter van de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, de taken van de
voorzitter.
Artikel 3. Taken
Een raadscommissie heeft de volgende taken:
a, het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking
heeft op de in artikel 2, tweede,
of vierde lid, genoemde onderwerpen;
b, het uitbrengen van
aan de
ult elgener beweging;

c. het voeren van overleg met het college of de burgemeester over In ieder geval door het
college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien
van de In artikel 2, tweede, derde of vierde lid, genoemde onderwerpen.
Artikel 4, Samenstelling
1. Een raadscommissie
uit ten minste 66n en maximaal drie leden per fractie naar
evenredigheid van het aantal zetels In de raad.
2. De leden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.
3. De raad kan daarnaast ,„ buitengewone leden benoemen.
4. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn, De artikelen 10, 11,12, 13 en 15 van de
Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie,
De leden dienen daarnaast tijdens de
verkiezingen van de raad geplaatst te zijn
op de kandidatenlijst van de betreffende fractie.
5. De raad benoemt op voordracht van een fractie voor iedere raadscommissie ten minste
een plaatsvervangend lid per fractie, die zitting in een raadscommissie heeft bij
verhindering of ontstentenis van een lid. Het plaatsvervangend lid voldoet aan de in het
vierde lid, genoemde vereisten.
Artikel 5, Voorzitter
1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd,
2. De voorzitter is geen lid van de raadscommissie.
3. De voorzitter is jbelast met:
a. het leiden van de vergadering;
b. het handhaven van de orde;
c. het doen naleven van
verordening;
d. hetgeen
verordening hem verder opdraagt,
ArtikeS 6. Zittmgsduur en vacatures
1. De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder
geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.
2. Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van een raadscommissie Indien zij
niet meer voldoen aan de in artikel 4, vierde lid,
eisen,
3. De
kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is
benoemd,
4. De raad kan de voorzitter ontslaan.
5. Een lid en zijn plaatsvervanger en de voorzitter kunnen te alien tijde ontslag nemen. Zij
doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de
schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.
8. Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat,
de
zo spoedig
mogelljk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 4 en 5.
7. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet
langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op
voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.
Artikel 7. Griffier en commissiegriffier
1. De
benoemt ter ondersteuning van
raadscommissie een medewerker van de
griffie als commissiegriffier,
2. De commissiegriffier is in
vergadering aanwezig.
3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een daartoe door de raad
aangewezen medewerker van de griffie.
4. De griffier kan in iedere vergadering aanwezig zijn.

HOOFDSTUK 3. AANWEZIGHEID COLLEGE, BURGEMEESTER EN
SECRETARIS
Artikel 8. Aanwezigheid college, burgemeester en secretaris
De voorzitter kan de burgemeester, 66n of meer wethouders en de
de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen.

uitnodigen in

HOOFDSTUK 4. VERGADERINGEN
PARAGRAAF 1, TUD3TIP VAN VERGADEREN EN VOQRBEREIDING
Artikel 9. Vergaderfrequentie
1. In de regel vinden de vergaderingen van de raadscommissie:
a. ... plaats op ... dag (van de maand);
b. ... plaats op ... dag (van de maand);
c. ,„ plaats op „, dag (van de maand).
2. De vergaderingen van de raadscommissies vangen aan om ... uur en vinden
... (in
het gemeentehuis),
3. Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of Indien ten
minste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken,
4. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een
andere vergaderplaats aanwijzen, Hij voert hierover overleg met de griffier.
Artikel 10, Agendacommissie
1, Er is een agendacommissie.
2, De agendacommissie
uit de voorzitters van de raadscommissies. De voorzitter
van de raad kan de vergaderingen van de agendacommissie bijwonen, De griffier of zijn
vervanger is in elke vergadering van de agendacommissie aanwezig.
3, De leden van de agendacommissie wijzen elk een raadslid als plaatsvervanger aan.
4, De agendacommissie heeft tot taak het voorlopig vaststellen van de agenda's van de
raadscommissies,
5, De voorzitter van de agendacommissie kan voorstellen de gemeentesecretaris uit te
nodlgen voor een vergadering van de agendacommissie.
6, De leden van de agendacommissie hebben elk een stem in de agendacommissie.
7, De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de ieden van de agendacommissie uit
hun midden benoemd,
Artikel 11. Oproep
1. De voorzitter zendt ten minste
voor een vergadering de leden een
schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de
van de
vergadering.
2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in
artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden
tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden.
3. Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 12, tweede lid,
worden
agenda en de
vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de
gezonden.
Artikel 12. De agenda
1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep
tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvuliende agenda
opstellen.

2. Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel
van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda
onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.
3. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de
beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere
inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie bepaalt in welke vergadering het
onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.
4. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van
behandeling van de agendapunten wijzigen.
Art ike! 13. Tor Inzage leggen van stukken
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen,
worden gelijktljdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het
gemeentehuis ter inzage gelegd, Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep
stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van
de raad en zo mogelijk in een openbare kennisgeving,
2. Onverminderd het bepaal;de in het
lid kunnen stukken ook op elektronische wijze
aan een ieder ter beschikking worden gesteld,
3. Indien voor stukken op grand van artikel 86,
en tweede lid, van de Gemeentewet
geheimhouding Is opgelegd, blijven
stukken in afwijking van het
lid, onder
berusting van de griffier en verleent de griffier een lid inzage.
Artikel 14. Openbare kennisgeving
1. De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in ...
(invullen van een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen), in het gemeentelijk
informatieblad of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door
plaatsing op de gemeentelijke website openbaar gemaakt,
2. De openbare kennisgeving vermeldt:
a. de datum, aanvangstljd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;
b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende
stukken kan inzien;
c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekreeht als bedoeld in artikel 17.
3. Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken, indien digitaal
beschlkbaar, op de website van de gemeente geplaatst,

PARAGRAAF 2. ORDE DER VERGADERING
Artikel 15, Presentietijst
Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent
lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het
einde van
vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de commissiegriffier door
ondertekening vastgesteld.
Artikel 16. Opening vergadering en quorum
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgesteide uur, indien meer dan de helft van
het
zitting hebbende leden aanwezig is.
2. Wanneer een kwartier na het vastgesteide tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig
is,
de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, na voorlezing van de namen der
afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste
vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.
3. Op de vergadering, bedoeld In het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing, De
raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen of
besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting
hebbende leden aanwezig is.

Artikel 17, Spreekreeht burgers
1. Burgers hebben spreekreeht, Zij kunnen het woord voeren in de commissievergadering.
2. Het woord kan niet gevofrd worden, over:
a, een besluit van het gemeentebestuuf waartegen bezwaar en beroep openstaat of
heeft opengestaan;
b, benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c, een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht
kan of kon worden ingediend.
3. Degene die van het spreekreeht gebruik wil maken, meldt dit binnen een redelijke termijn
voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres
en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.
4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding, De voorzitter kan van de
volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend, De voorzitter kan
de deelnemers aan de commissievergadering toestaan aan insprekers een korte,
verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en
deelnemers van de vergadering.
6. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de
burger.
Artikel 18. Verslag
1. Het conceptverslag van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, aan de leden
toegezonden gelijktijdig met de schriftelijke oproep, Het conceptverslag wordt op
, hetzelfde moment aan de overige personen die het woord gevoerd hebben,
toegezonden.
2. Bij het begin van de vergadering wordt het verslag van de vorige vergadering
vastgesteld,
3. De leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders, hebben het recht een
voorstel tot wijziging van het verslag aan de raadscommissie te doen, indien het verslag
onjuistheden bevat of niet duidelljk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is, Een
voorstel tot wijziging dient voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de
commissiegriffier te worden ingediend,
4. Het verslag houdt in:
a. de namen van de voorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de burgemeester en de
wethouders, de secretaris en de ter vergadering aanwezlge leden, alien voorzover
aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;
b. welke leden afwezig waren;
c. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
d. een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermeiding van de namen der
aanwezigen die het woord voerden;
e. een samenvatting van het advies aan de
onder vermelding van de namen van de
leden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeurlng, en met aantekening
van de namen van de leden die zieh niet uitgelaten hebben;
f. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan
wie het op grand van het bepaalde in artikel 24 door de raadscommissie is toegestaan
te nemen aan de beraadslagingen,
5. Het verslag wordt opgesteld onder de verantwoordeiykheld van de griffier.
6. Het vastgesteide verslag wordt door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.
Artikel 19. Aantal spreektermijnen
1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee
termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.
2.
spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten,
3. Een lid mag In een termijn nlet meer dan 64n maal het woord voeren over
onderwerp of voorstel.

4. Bij de bepallng hoeveel maal een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft
gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.
Artikel 20. Spreektijd
Een lid kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden,
Artikel 21. Voorstellen van orde
1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde
doen, dat tort kan worden toegelicht.
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen,
3. Over een voorstel van orde besllst de raadscommissie terstond.
Artikel 22. Handhaving orde; schorslng
1. Een spreker wordt in zijn betoog niet gestoord, tenzij:
a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van
verordening te
herinneren;
b. een lid hem interrumpeert De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere
interruptles zijn betoog zal afronden.
2. Indien een
zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van
het in behandeling zljnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelljk interrumpeert, dan
wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien
de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de
vergadering waarin zulks plaats heeft over het aanhangige onderwerp het woord
, ontzeggen,
3. De voorzitter kan ter handhavlng van de orde de vergadering voor een door hem te
bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de
vergadering slulten.
4. De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen
de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te
ontzeggen.
5. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd, Na aanneming daarvan verlaat het lid de
vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van
zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de
vergadering worden ontzegd.
Artikel 23. Beraadslaging
1. De raadscommissie kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over een of
meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
2. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie
de
beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de
leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden
hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.
Artikel 24. Dee!name aan de beraadslaging door anderen
1. De raadscommissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.
2. Een besllssing
wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens
met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang
wordt genomen.

Artikol 25. Advies
1. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht,
sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist,
2. Nadat de beraadslaging is gesloten,
de raadscommissie of er een
aan de
raad wordt uitgebracht.

3. Indien de raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt besHssen de leden op
voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.
4, In het advies worden de standpunten van alle
en buitengewone leden
opgenomen.

HOOFDSTUK 5, BESLOTEN VERGADERING
Artikel 26. Algemeen
Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van
verordening van overeenkomstige
toepassing voor zover
bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de
vergadering.
Artikel 27. Verslag
1. Het verslag van een besloten vergadering wordt niet rondgedeeld, maar ligt uitsluitend
voor de leden ter inzage bij de griffier.
2. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelllng
aangeboden. Tijdens
vergadering neemt de raadscommissie een beslissing over
het al dan niet openbaar maken van dit verslag, Het vastgesteide verslag wordt door de
voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.
Artikel 28. Geheimhouding
Voor de afloop vaa.de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig
artikel 86,
lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het
verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de
geheimhouding op te heffen. Artikel 22 van
verordening is van overeenkomstige
toepassing,
Artikel 29. Opheffing geheimhouding
Indien de raad op grand van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet
voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daaraver, indien de raadscommissie
die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de
raadscommissie overleg gevoerd.

HOOFDSTUK 6, TQEHOORDERS EN
Artikel 30. Toehoorders en pers
1, De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen
bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.
2, Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de
orde is verboden.
3, De voorzitter is bevoegd toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering
verstoren, te doen vertrekken, Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering
verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering
ontzeggen.
Artikel 31. Geluid- en beeldregistraties
Degenen die In de vergaderzaal
de vergadering geluid- dan wel
willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zljn
aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrljheld van pers
aantasten.
Artikel 32. Verbod gebruik mobiele telefoons
In de vergaderzaal, met inbegrlp van de publleke tribune, is tijdens de vergadering het
gebruik,
het stand-by houden van mobiele telefoons of andere

communicatiemiddelen die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zander
toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

HOOFDSTUK 7.
Artikel 33. Uitleg verordening
In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de
verordening, besllst de raadscommissie op voorstel van de voorzitter.
Artikel 34. Inwerkingtreding
Deze verordenlng treedt in werking op ...
Op dat tijdstip vervalt de verordening ... van de raad van de gemeente...
raadsbeslult van...

bij

TOELICHTING
In de Gemeentewet wordt onderscheid gemaakt tussen raadscommissies,
bestuurscommissies en andere commissies (resp, artikel 82, 83 en 84 Gemeentewet).
Raadscommissies berelden de beslultvormlng in de
voor en voeren overleg met het
college en de burgemeester, Bestuurscommissies zijn commissies waaraan bevoegdheden
van de raad, het college of de burgemeester worden overgedragen. Andere commissies
kunnen alle mogelijke denkbare taken hebben. Er kan gedacht worden aan
adviescommissies, ad hoc commissies en wijkraden,
Deze modelverordening heeft betrekking op de raadscommissies. In veel gemeenten is de
afgelopen jaren stil gestaan bij het bestaande vergaderstelsel. De praktijk laat zien dat het
commissiestelsel niet alleen op verschillende manieren wordt heringericht, maar dat er ook
gemeenten zijn die de keuze hebben gemaakt om zonder raadscommissies te werken. De
'Handreiklng vernieuwend vergaderen: voorbeelden uit de praktijk1 [Uitgave van de
Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie, 2005,] gaat uitgebreid in op de nieuwe
overlegvormen. In 2009 is er een geactualiseerde versie van
handreiking verschenen
met als titel 'Op het tweede gezicht; gemeentelijke vergaderpraktijken nader besehouwd',
handreiking is te downloaden via de website van het Actieprogramma Lokaal Bestuur
via onderstaande link:
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/files/flle/ALBPUBLICATIES/ALB=PUB=TweedeGezicht_Vergaderpraktijken2009.pdf
Op grand van artikel 82,
lid, kan de
zoveel raadscommissies Instelien als hij
wenselijk acht, De
regelt de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de
raadscommissies en de wijze waarop de leden van een raadscommissie
hebben in
stukken ten
waarvan geheimhouding geldt, De Gemeentewet verplicht overigens
niet tot het instellen van raadscommissies. Om te bevorderen dat de dlscussle in de raad
plaatsvindt, zijn er gemeenten die ervoor kiezen om geen raadscommissie(s) in te stellen. De
vaststelling van een verordening op de raadscommissies is uiteraard overbodig als er geen
raadscommissie wordt ingesteld. De instelling van raadscommissies geschiedt veelal bij
verordening, waarin de taken bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de
raadscommissies worden vastgelegd.
modelverordening voorziet hierin.
Uiteraard is deze verordening slechts een model. Gezien de brede dlscussie over de
vergadervormen van de raad kan deze verordening dienen als basis voor wat geregeld kan
worden. In de artikelgewijze toelichting worden nog enkele alternatieve bepalingen gegeven.
Een verordening zal in ieder geval aan het voorschrift moeten voldoen dat collegeleden geen
lid mogen zijn van raadscommissies. Bovendien moet de voorzitter van een raadscommissie
een raadslld zljn en zal er
moeten zijn van een evenwichtige vertegenwoordiging van
de
in de raadscommissies.
Over het voorzittersehap van een raadscommissie kan het volgende worden opgemerkt:
De vraag of een raadscommissie een externe voorzitter mag hebben heeft de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontkennend beantwoord. De VNG heeft in
instantie geadviseerd dergelijke commissies te baseren op artikel 84 Gemeentewet, omdat
de raad op
van dit artikel wel een commissle met een
voorzitter kan instellen.
Dit bleek in de praktijk echter lastig te realiseren, omdat leden van commissies die
functioneren op basis van artikel 84 geen onschendbaarheld krachtens artikel 22
Gemeentewet genieten. Omdat de VNG hecht aan het principe dat raadsleden gedurende
het politieke praces vrijuit moeten kunnen spreken is dat een ongewenste situatie.
Strikt juridisch
kunnen wij de minister volgen in haar zienswijze, Wij vinden echter ook
dat de
krachtens artikel 16 Gemeentewet een
rulme en zelfstandlge bevoegdheld
heeft om de eigen werkzaamheden te regelen,
op de
interpretatie van de wet

hebben wij in deze modelverordening echter gekozen voor het handhaven van de bestaande
situatie. Wei kent een aantal gemeenten inmiddels de constructie dat het technisch
voorzitterschap van een raadscommissie in handen is van een raadslid, maar dat de
inhoudelijke leidlng van de vergadering berust bij een extern persoon. Deze externe fungeert
de
als moderator van de commissievergadering en het raadslid als technisch voorzitter,
waarmee op juridlsch correcte wijze invulllng wordt gegeven aan artikel 82 Gemeentewet. Of
deze constructie genade vindt in de visie van de minister valt te bezien.

ARTIKELSGEWUZE TOELICHTING
HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPAUNGEN
Artikel 1. Begripsbepaiingen
Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening
moeten worden herhaald, is in
bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

HOOFDSTUK 2. INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING
Artikel 2. Instelling raadscommissies
In
modelverordening is gekozen voor een stelsel van meerdere raadscommissies.
Uiteraard zijn allerlei andere modellen denkbaar. Zo zullen sommige gemeenten ervoor
klezen 6en raadscommissie in te stellen om te bevorderen dat de discussie zich van de
raadscommissies naar de raad verplaatst en gelet op de attributie van de
bestuursbevoegdheden in de Gemeentewet aan het college. In dat
kan worden
volstaan met een artikel 2 dat luidt: De raad stelt een raadscommissie in. De leden 2 tot en
met 6 zijn in dat geval overbodig. Zoals gezegd kan de raad er
voor kiezen om geen
raadscommissies in te stellen. Naarmate er meer taken aan het college zijn gedelegeerd, is
welllcht het verminderen of afschaffen van raadscommissies een meer voor de hand
liggende keuze. De raad zal deze keuze moeten maken.
Het vljfde en
lid zijn coordinatiebepalingen. Als een onderwerp meerdere commissies
aangaat, zal moeten worden vastgesteld in welke raadscommissie(s) het onderwerp
besproken zal worden. In dit model is ervoor gekozen om de voorzitters van de betrakken
raadscommissies hierover zeggenschap te geven. Indien er een agendacommissie is
Ingesteld bestaande uit de (plaatsvervangende) voorzitters van de raadscommissies en de
(plaatsvervangend) voorzitter van de raad, ligt het voor de hand dat de agendacommissie
hierover beslist. Het is ook denkbaar dat het presidium hierin een rol vervult. Hierop zal de
verordening dan moeten worden aangepast, Zie ook artikel 10 van
verordening. In
gevai van een gezamenlijke vergadering vervult de voorzitter van de commlssie die het
onderwerp het meest aangaat, de rol van voorzitter, Het
voor zich dat dan ook de
commissiegriffier van die commissie de functie van commissiegriffier vervult.
Desgewenst kunnen het vijfde en
lid echter ook achterwege gelaten worden,
aangezien in artikel 33 van
verordening is bepaald dat de raadscommissie op voorstel
van de voorzitter
in de gevallen waarin de verordening niet voorziet, Aldus kan ad hoc
afstemming tussen raadscommissies plaatsvlnden en praktische werkafspraken gemaakt
worden.
Artikel 3. Taken
De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de
Gemeentewet, De raadscommissies bereiden de besluitvormlng van de
voor en
overleggen met het
of de burgemeester. Voor wat betreft de invulling van de
van de raadscommissies zijn ruwweg
modellen te onderscheiden. In het
model

is een raadscommissie vooral gericht op voorbereiding en informatievoorziening en vindt het
politieke debat plaats in de raad, in het tweede vindt het politieke debat plaats in een
raadscommissie en geschledt de beslultvorming door de raad.
De
om de besluitvormlng van de
voor te bereiden komt tot uitdrukking in de
advies uit te brengen over een voorstel of onderwerp. De raadscommissie kan ook uit
eigener beweglng advies aan de raad uitbrengen, ook dit advies kan aanleiding zijn voor
besluitvorming in de raad. De taken van de raadscommissie zijn in essentle dezelfde als die
van de raad, die van kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan.
De raadscommissie bepaalt evenals de
zijn eigen agenda. Dit betekent dat niet het
college maar (de voorzitter van) de raadscommissie bepaalt of een voorstel aan de
raadscommissie wordt voorgelegd alvorens het in de raad wordt besproken. Hierover kan
uiteraard ook overleg plaatsvinden in het presidium (bestaande uit de fractievoorzitters en de
voorzitter van de raad) of de agendacommissie (bestaande uit de voorzitters van de
raadscommissies die een voorzitter uit hun midden aanwijzen). Veelal zal het echter wel zo
blijven dat een onderwerp eerst in een raadscommissie wordt besproken.
Artikel 4. Samenstelling
De raad bepaalt de samenstelling van de raadscommissies. Wel schrijft artikel 82, derde lid,
van de Gemeentewet voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige
vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordlgde politieke groeperingen. Om dlt te
berelken schrijft het
lid van artikel 4 voor dat een raadscommissie bestaat uit
tenminste een en maximaal 3 leden per fractie naar evenredigheid van het aantal
in
de raad. De verhoudingen in de raadscommissies hoeven overigens blijkens jurisprudentie
niet
overeen te komen met de verhoudingen in de raad. Om tot een evenwichtige
verdeling te komen is gekozen voor een minimum en een maximum aantal leden. Sommige
gemeenten kiezen voor een maximum van twee leden per fractie.
De leden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fractie, Dit houdt in dat het
aan de fracties zelf is om te bepalen welke leden de betreffende fractie vertegenwoordigen in
de verschillende commissies. Het is mogelijk dat de
(moet) besluiten een voorgedragen
lid niet te benoemen tot lid van een commissle. Dlt kan het geval zijn wanneer een "burgerlid"
niet voldoet aan de vereisten van de Gemeentewet (zie de toelichting op het vierde lid).
Andere redenen om een dergeiijke benoemlng achterwege te laten zijn niet aan de orde.
Zoals uit het vierde lid blijkt, hoeven de leden van een raadscommissie geen raadslid te zijn.
Wel is er in
modelbepaling vanuit gegaan dat de politieke groeperingen (fracties) de in
het
lid
leden voordragen, Daarnaast moeten de in het
lid bedoelde
leden op grand van
bepaling op de kandidatenlijst van de betreffende fractie hebben
gestaan. Dit in verband met de 'kenbaarheid' (kiezerslegitimiteit) van de kandidaten bij de
burgers.
eis hoeft niet te worden gesteld, de besllssing hierover is aan de raad.
Deze bepaling opent ook de mogelijkheid om buitengewone leden te noemen, Dit kunnen
burgers zijn die niet op de kandidatenlijst van een fractie hebben gestaan, maar bijvoorbeeld
op
van hun deskundigheid tot lid van een raadscommissie worden benoemd, Er wordt
vanuit gegaan dat dit niet-raadsleden zijn.
Het aantal buitengewone leden dat de raad wil benoemen is opengelaten. Indien de raad het
niet wenselijk acht om andere burgers te benoemen in de raadscommissies kan het derde lid
worden geschrapt.
Op grand van het vierde lid moeten leden en buitengewone leden, evenals raadsleden,
voldoen aan hetgeen is
In de artlkelen 10,11,12,13 en 15 van de Gemeentewet,
Dit betekent onder andere dat zij acnttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel

moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken, geen functie als bedoeld in
artikel 13 mogen vervullen en niet in strijd mogen handelen met artikel 15. Om te beoordelen
of de buitengewone (niet) raadslederl voldoen aan de
van de Gemeentewet, ligt het
voor de hand om gebruik te maken van een geloofsbrievenonderzoek. Het verdient
aanbeveling dit onderzoek uit te laten voeren door de commissie die voor raadsleden en
wethouders het op basis van artikel V4 van de Kieswet verplichte geloofsbrievenonderzoek
uitvoert. De verelsten die onderzocht moeten worden zijn immers gelijk. Dit onderzoek
(alleen naar de niet-raadsleden) gaat vooraf aan het raadsbesluit waarmee de leden
benoemd worden,
Om er voor te zorgen dat
fractie en met name ook de kleine fracties in
zijn om
deel te nemen aan de vergaderingen van de raadscommissie bepaalt het vijfde lid dat iedere
fractie een plaatsvervangend lid kan voordragen. Voor de plaatsvervangende leden gelden
dezelfde elsen als voor het lid van een raadscommissie. De vervangingsregeling geldt
uitsluitend voor de op basis van het
lid benoemde leden,
Artikel 5, Voorzitter
Artikel 82, vierde lid, van de Gemeentewet schrijft voor dat de voorzitter van een
raadscommissie raadslid moet zijn. Om die reden bepaalt artikel 5,
lid, dat de
de
voorzitters en hun plaatsvervangers "uit zijn midden" benoemt. In
bepaling is er voor
gekozen om de voorzitters van de raadscommissies door de raad te laten benoemen.
Het staat de raad echter vrij om te bepalen dat een raadscommissie de (plaatsvervangende)
voorzitter benoemt. Gelet op de belangrijke functie die de raadscommissies ten opzichte van
de raad vervullen, ligt het wel in de
dat de raad de (plaatsvervangende) voorzitters
benoemt. Ook kan er voor gekozen worden de voorzitters te
benoemen door de raad
en de plaatsvervangend voorzitters door de raadscommissies.
Op basis van het tweede lid, is de voorzitter (en de plaatsvervangend voorzitter op grand van
artikel 1 van de modelverordening) geen lid van de raadscommissie. Dit is een bewuste
keuze, op
wijze kan de voorzitter zich concentreren op zijn
als (technisch)
voorzitter en zijn tijd en energie aanwenden voor het bewaken van de posltie van de
raadscommissie. Hij hoeft zich niet te bekommeren om de inbreng van zijn fractie in de
raadscommissie. Een andere
is echter ook denkbaar, de Gemeentewet verzet zich er
niet tegen dat de (plaatsvervangend) voorzitter tevens lid van een raadscommissie is. Indien
de raad er voor kiest om de voorzitters tevens lid van de raadscommissies te laten zijn dan
zullen de artikelen 4 en 5 hierop aangepast moeten worden.
Het ligt voor de hand dat de (plaatsvervangend) voorzitters,
de leden, van de
raadscommissies in de
vergadering van de raad in nieuwe samenstelling worden
benoemd, aangezien de zittingsperiode van de voorzitters en de leden aan het einde van de
zittingsperiode van de raad elndlgt (artikel 6, eerste lid). Aangezien het echter niet altijd
mogelijk zal zijn om de voorzitters direct na de verkiezingen te benoemen, is er voor gekozen
om geen termijn in artikel 5, eerste lid, op te nemen, Hetzelfde geldt overigens voor artikel 4,
tweede lid,
Overigens zij in dit kader verwezen naar de
algemene toelichting van
modelverordening.

over de positie van de voorzitter in de

Artikel 6. Zittingsduur en vacatures
De zittingsperiode van de leden, de eventuele buitengewone leden, de voorzitters en hun
plaatsvervangers Is even lang als de zittingsperiode van de raadsleden, in principe dus vier
jaar, De benoeming eindigt derhalve van rechtswege, de
hoeft hen niet te ontslaan.

Op grand van het tweede lid eindigt het (buitengewoon) lidmaatschap van een
raadscommissie eveneens van rechtswege indien een lid niet meer voldoet aan de in artikel
4, vierde lid, gestelde
en indien een lid is benoemd op voordracht van een fractie die
blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de
niet meer vertegenwoordigd
is In de raad (zevende lid).
De raad kan een lid van een raadscommissie op voorstel van de fractie die het lid heeft
voorgedragen, ontslaan, Deze situatie kan zich voordoen In geval van een splitsing van een
fractie, De ontstane nieuwe fractie heeft dan overigens op grand van artikel 4, eerste lid,
recht op een eigen lid. Er is in
bepaling niet voorzien in een ontslagregeling voor
buitengewone leden,
hebben in prlnclpe 4 jaar zitting, tenzij zij niet meer voldoen aan
de In artikel 4, vierde lid, gestelde eisen, ontslag nemen of overlijden, Desgewenst kan de
raad er voor kiezen om hiervoor een vergelijkbare ontslagregeling als voor de voorzitter op te
nemen door aanvulllng van het vierde lid. De raad kan ook zonder voorstel van een fractie de
(plaatsvervangend) voorzitter van een raadscommissie ontslaan, bljvoorbeeld indien deze
(plaatsvervangend) voorzitter niet meer het vertrouwen van de meerderheid van de raad
bezit. Het vijfde en
lid voorzien in de situatie van een tussentijdse vacature, hetzij door
ontslag hetzij door overlijden.
Artikel 7. Griffier en commissiegriffier
Iedere raadscommissie wordt ondersteund door een commissiegriffier, Afhankelijk van de
omvang van de griffie is dit een medewerker van de griffie of een ambtenaar uit de reguliere
ambtelijke organisatie. In dit geval kunnen de volgende bepalingen gebruikt worden:
Alternatief
lid:
Ter ondersteuning van
raadscommissie fungeert een ambtenaar als commissiegriffier.
De raad en het college beslissen In overleg welke ambtenaar
functie vervult,
Alternatief derde lid:
Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een daartoe door de raad en het
college aangewezen ambtenaar,
De medewerker van de griffie kan ook parttime door de
als commissiegriffier worden
benoemd. Het verschll tussen
beide
komt tot uitdrukking in de alternatieven voor
het
en derde lid,
Indien de commissiegriffier een medewerker van de griffie is, is de raad de werkgever en
benoemt
de commissiegriffier en regelt zijn vervanging. De vervanging van de
eommissiegriffiers kan ook worden overgelaten aan de griffier, in dat geval zal het derde lid
moeten worden gewijzigd, Als de commissiegriffier een ambtenaar uit de reguliere ambtelijke
organisatie is, is het college de werkgever en zal de
in overleg met het college moeten
beslissen welke ambtenaar
functie vervult en wie hem bij zijn afwezigheid of
verhindering vervangt. De facto zal de secretaris bij deze beslissing vaak een rol vervullen.
De commissiegriffier is altijd bij de vergaderingen van de raadscommissie aanwezig. In
principe neemt hij geen deel aan de beraadslagingen, zij het dat de raadscommissie op
grand van artikel 24 van
modelverordening altijd de mogelijkheid heeft om anderen aan
de beraadslagingen
te laten nemen. Of de griffier aanwezig is in de vergaderingen van
de raadscommissies zal afhangen van de omvang van de griffie en het daarmee
samenhangend© profiel van de commissiegriffier. Als de commissiegriffier een ambtenaar uit
de reguliere organisatie is en voornamelijk administratieve taken vervult, ligt het meer voor
de hand dat de griffier ook in de vergaderingen van de raadscommissies aanwezig is.
Het kan ook zijn dat de griffier de taken van de commissiegriffier vervult, maar
op de
overige taken die de griffier moet vervullen wordt dit minder wenselijk geacht.

HOOFDSTUK 3. AANWEZIGHEID COLLEGE, BURGEMEESTER EN
SECRETARY
Artikel 8. Aanwezigheid college, burgemeester en secretaris
Het kan gewenst zijn dat een lid van het college, de burgemeester of de secretaris
deelneemt aan de vergadering van de raadscommissie. De commissle kan per vergadering
beslissen of de aanwezigheid al dan niet gewenst is en of de genodigde aan de
beraadslagingen mag deelnemen. Artikel 82, vijfde lid, dat artikel 21, tweede lid, van
overeenkomstige toepassing verklaart, is hiervoor de grondslag. Dit geldt zowel voor
besloten als voor niet besloten vergaderingen. In openbare vergaderingen kunnen
collegeleden, de burgemeester en de
uiteraard altijd aanwezig zljn. Deelnemen
aan de beraadslagingen kunnen zij echter alleen als de raadscommissie hiermee instemt. In
de regel zal de portefeuillehouder veelal wel aanwezig zijn ten behoeve van het voeren van
overleg en het uitoefenen van controle door de raadscommissie.
De bepaling is met de herziening in 2006 gewijzigd. Er is gekozen voor een wat minder
strenge duale redactie. Zo is het artikel over de seeretaris gemtegreerd in dit artikel 8 en is
weggelaten dat aan het college toestemming moet worden gevraagd voor de aanwezigheid
van de
(aangezien het college werkgever is van de secretaris), Het oude artikel 9
over de secretaris is hierdoor vervallen. Daarnaast is in dit artikel de bepaling geschrapt dat
de raadscommissie bij aanvang van de vergadering kan beslissen dat de burgemeester en
een of meer wethouders niet in de vergadering aanwezig mogen zijn of aan de
beraadslagingen mogen deelnemen, Gezien de eerste bepaling van het artikel is dit feitelijk
overbodlg.
De stuurgroep Leemhuis heeft in haar rapport aandacht besteed aan de aanwezigheid van
de burgemeester en leden van het college in de commissievergaderingen. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrljksrelaties staat een minder 'stramme' ontvlechting voor
ogen. Deze minder stramme ontvlechting komt terug in een voorstel tot wijziging van artikel
21 (aanwezigheid wethouder in de raadsvergadering). In een aanhangig wetsvoorstel (30
902) bij de Tweede Kamer wordt voorgesteld de aanwezigheid van de wethouder in
raadsvergaderingen te reguleren, Dit geldt niet
voor plenaire raadsvergaderingen,
maar ook voor commissievergaderingen.
Met de wijziging van artikel 21 van de Gemeentewet moet tot uitdrukking komen dat de
wethouder als vanzelfsprekende partner van de raad wordt betrokken bij de beraadslagingen
van de raad. Hoewel in de Memorie van Toelichting van de Wet dualisering
gemeentebestuur gemotiveerd is afgeweken van de regellng,
geldt voor ministers
en staatssecretarissen (artikel 69 Qrandwet), is in de praktijk gebleken dat de huidige
bepaling in de Wet dualisering gemeentebestuur toch problemen veroorzaakt. De kern van
de dualisering is weliswaar de ontvlechting van de
en het college van burgemeester en
wethouders, maar het is niet de bedoeling geweest de raad en het college in posities te
brengen, waarmee ze elkaar kunnen uitsluiten. De raad en het college zijn immers samen
verantwoordelijk voor een beter bestuur in de gemeente, Synergie tussen raad en college is
daarbij van wezenlijk belang.
Daarom wordt
voor een redactie van artikel 21 naar analogie van artikel 69
Grondwet, waarin nog voldoende ruimte is voor nadere afspraken die passen bij de lokale
verhoudingen. Hoewel de VNG onderkent dat het al dan niet aanwezig zijn van wethouders
in de raadsvergadering in de praktijk een probleem kan zijn, acht de VNG een aanpassing
van artikel 21 niet nodig en geeft er voorkeur aan om het aan de gemeenten over te laten
hoe met dit artikel om te gaan. Daarbij geeft de VNG aan dat slechts bij wijze van
uitzondering de wethouder niet in de raadsvergadering aanwezig zou moeten zljn. Hlerblj
aansluitend wordt in het huidige voorstei gekozen voor een formulering waarin de
wederkerigheid in de posities van de raad en het college van burgemeester en wethouders is

uitgewerkt, Enerzijds kan de wethouder zelf bepalen of hij al dan niet aanwezig is en
deelneemt aan de beraadslagingen, Anderzijds kan de raad de wethouder uitnodigen indien
hij het van belang acht dat dp wethouder aanwezig is en aan de beraadslagingen deelneemt,
constructie laat voldoehde ruimte voor individuele gemeenten om op hun eigen manier
met dit vraagstuk om te gaan.
In de Memorie van Toelichting op de Wet dualisering gemeentebestuur wordt verwezen naar
de vanzelfsprekendheid dat ministers zich niet mengen in beraadslagingen over
aangelegenheden die in het bijzonder de Kamers aangaan en die de Kamers zonder
inmenging van anderen willen behandelen.
Volgens de minister is er geen reden om te veronderstellen dat wethouders niet ditzelfde
inzicht zullen hebben en is een terughoudende formulering dus niet langer noodzakelijk. Dlt
hangt sterk samen met de positie van de raad ten opzichte van het college. In de praktijk is
gebleken dat er geen aanleiding is om aan de sterke positie van de raad te twijfelen: de raad
heeft volgens de minister juist aan zelfbewustzijn gewonnen.
Om te komen tot een praktische regeling is er in
bepaling voor gekozen om de
voorzitter van de raadscommissie een voorlopige beslissing omtrent de aanwezigheid van de
burgemeester of een wethouder en de deelname aan de beraadslagingen te laten nemen.
Als de raadscommissie het niet met deze voorlopige beslissing van de voorzitter eens is, kan
zij bij aanvang van de vergadering anders beslissen. Een expliciete beslissing bij iedere
vergadering is niet nodig. Als de raadscommissie niet aangeeft dat de aanwezigheid van het
college niet gewenst Is, volstaat de beslissing van de commissievoorzitter.

HOOFDSTUK 4, VERGADERINGEN
PARAGRAAF 1. TIJDSTIP VAN VERGADEREN EN VOORBEREIDING
Artikel 9, Vergaderfrequentie
Veelal zullen de vergaderingen van de raadscommissies plaatsvinden op een vaste dag en
piaats voorafgaand aan de vergaderingen van de raad. Een raadscommissie vergadert vaker
als de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties hieram vragen. In
van twee
kan gekozen worden voor een bepaald deel van de raadscommissie. Ook
zou de agendacommissie of het presidium hierin een rol kunnen vervullen. Deze keuzes zijn
aan de raad voorbehouden. Indien een raadscommissie een hoorzittlng wil houden, kan de
voorzitter gebruik maken van het derde lid en een andere dag, aanvangsuur of plaats
bepalen. Bepaald is dat de voorzitter hierover overleg voert met de griffier. Indien de
commissiegriffier echter meer inhoudelijke taken vervult, is het ook denkbaar dat hierover
overleg wordt gevoerd met de commissiegriffier.
Over de openbaarheid van de vergaderingen bevat deze modelverordening geen bepaling,
aangezien artikel 82, vijfde lid van de Gemeentewet, hierin voorziet. In deze bepaling wordt
artikel 23 van overeenkomstige toepassing verklaard op raadscommissies. Dit betekent dat
de vergaderingen van de raadscommissies in de regel in het openbaar plaatsvinden. Op
verzoek van een vijfde van het aantal leden van een raadscommissie of de voorzitter kan de
raadscommissie
om achter gesloten deuren te vergaderen. Van een besloten
vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat nlet openbaar is tenzij de
raadscommissie anders beslist.
Artikel 10. Agendacommissie
Dit artikel is aan de verordening toegevoegd omdat is gebleken dat binnen gemeenten waar
raadscommissies zijn ingesteld veelal behoefte
aan een agendacommissie. De
agendacommissie vervult een cob'rdinerende rol bij de agendering van zaken in commissies,
De agendacommissie
de agenda's van de raadscommissies voorlopig vast. De

definitieve vaststelling van de agenda van een raadscornmissie geschiedt door de
betreffende commissie bij de aanvang van de vergadering. De voorzitter van de
ageridacommissie voert overleg met het presidium over de voorlopige agenda van de raad.
Dit is bepaald in het reglement van orde voor de raad.
Artikel 11. Oproep
De leden van een raadscommissie ontvangen een oproep inclusief de agenda voor een
vergadering en de stukken tenminste een week voor de vergadering, Indien in spoedeisende
gevallen een aanvullende agenda wordt vastgesteld bedraagt deze termijn minimaal 48 uur
voor een vergadering. Uiteraard kan ook voor andere termijnen worden gekozen. Wel zal de
termijn uiteraard zodanig moeten zijn dat de leden van een raadscommissie in
zijn om
de stukken te lezen. De stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd worden
niet toegezonden, maar kunnen bij de griffier worden ingezien (artikel 13, derde lid).
Artikel 12. De agenda
Voor het verzenden van de oproep, stelt de agendacommissie de agenda voorlopig vast
(artikel 10). Het versturen van de agenda is geregeld in artikel 11.
In dit artikel Is
een procedure voor spoedeisende
geregeld. Uiteindelijk
bepaalt een raadscommissie zijn eigen agenda. De agenderende rol van een
raadscommissie komt tot uitdrukklng in het tweede, derde en vierde lid. Dit betekent onder
andere dat een raadscommissie kan bepalen dat een onderwerp of voorstel onvoldoende
voorbereid is en voor inlichtingen of advies aan het college wordt gezonden. Een
raadscommissie, niet het college, bepaalt vervolgens in welke vergadering het onderwerp of
voorstel opnieuw geagendeerd wordt. Uiteraard zal hierover wel overleg gevoerd moeten
worden met het college of de secretaris.
Artikel 13. Ter inzage leggen van stukken
Naast de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, worden stukken die ter
toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen op een vaste plaats voor
een ieder ter inzage gelegd, Veelal zal dit in het gemeentehuis zijn, maar uiteraard kan in
een gemeente met meerdere dorpskernen ook gekozen worden voor terinzagelegging op
meerdere plaatsen
een bibliotheek. In de openbare kennisgeving wordt vermeld waar
de stukken liggen. Orlglnele stukken moeten uiteraard bij de gemeente blljven berusten.
Stukken ten aanzien waarvan geheimhouding wordt opgelegd kunnen leden van
raadscommissies ook bij de commissiegriffier in plaats van bij de griffier inzien. Deze keuze
is aan de gemeente.
Artikel 14. Openbare kennisgeving
Op grand van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet moet de voorzitter van een
raadscommissie tegelijkertijd met de schriftelijke oproep de dag, het tijdstip en de plaats van
de vergadering ter openbare kennis brengen, De voorlopige agenda en de daarbij behorende
stukken worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep en op een bij openbare kennisgeving
aan te geven plaats ter inzage gelegd. Deze bepaling geeft hier een regeling voor. Bij de
herziening van
verordening en van het reglement van orde voor de raad is tevens de
verplichting opgenomen de agenda en stukken ook op Internet te plaatsen. Vanuit het
oogpunt van
aan de burger is dit een voor de hand liggende regeling diei doordat alle
gemeenten besehikking hebben over een website, ook praktisch ultvoerbaar Is. Dlt Is echter
niet verplicht op grand van de Gemeentewet; gemeenten kunnen ervoor kiezen het derde lid
niet over te nemen.

PARAGRAAF 2. ORDE DER VERGADERING
Artikel 15. Presentielijst
De presentielijst en de onderiekenlng door de voorzitter en de commissiegriffier zijn bedoeld
om formeel
te stellen dat het vergaderquorum aanwezig is, Indien de griffier tevens de
functie van commissiegriffier op zich neemt, ondertekent hij de presentielijst. Daarnaast is de
presentielijst van belang om de vergoedingen voor de leden van een raadscommissie te
kunnen vaststellen.
Artikel 16. Opening der vergadering en quorum
Artikel 20 van de Gemeentewet regelt het vergaderquorum van de raad. Voor de
raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling In de Gemeentewet, Artikel 16 voorziet
hierin. Indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is en de
presentielijst heeft getekend, kan worden vergaderd.
Het derde lid voorziet in een regeling voor een nieuwe vergadering indien het quorum niet
aanwezig is, anders zou de afwezigheid van leden van een raadscommissie de voortgang
van werkzaamheden kunnen belemmeren. Uiteraard
op het moment dat de voorzitter
bepaalt op welke datum en tijdstip, nog niet
op welk moment de schriftelijke oproep
ultgaat. Indien er enkele dagen tussen de twee vergaderingen zitten, mag er vanuit worden
gegaan dat het mogelijk is om 24 uur van tevoren een schriftelijke oproep te versturen.
Overigens ligt het inde rede dat de voorzitter overlegt met de raadscommissie over de
datum van een nieuwe vergadering.
Artikel 17. Spreekreeht burgers
bepaling heeft een facultatief karakter,
Bij de wijziging van de verordening In 2006 is er voor
om het spreekreeht uit het
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad te halen
en dlt reeht te versterken in de verordening op de raadscommissies. Uit de praktijk kwamen
namelijk steeds meer signalen dat het inspreekrecht tijdens de raadsvergaderingen niet de
goede manier was om burgers te betrekken bij de besluitvorming.
Juist omdat de raadsvergadering het sluitstuk is van het besluitvormingsproces dat lang
daarvoor al is begonnen (ambtelijke organisatie, college, commissies) is de kans klein dat de
raad op dat moment - als reactie op het inspreken van een burger - nog van richting
verandert. De inspreekmogelijkheid van de burger tijdens de raadsvergadering kan daarmee
als "schijnspreekrecht" worden betiteld. De mogelljkheid van burgers om tijdens de
commissievergaderingen In te spreken zou daarentegen beter benut kunnen worden.
vergaderingen zijn doorgaans laagdrempellger en hebben meer mogelljkheden om met de
inspreker in overleg te
in een informeie setting. Het spreekreeht van burgers kan
bljdragen aan het vergroten van de betrokkenheld van de burgers bij het lokaal bestuur, een
van de doelstelllngen van de vernieuwing van het lokaal bestuur.
Bij de wijzigingen in 2008 is het spreekreeht (artikel 17) verder gedereguleerd door de
maximale spreektijd per onderwerp en per spreker niet uitdrukkelijk aan termijnen te binden.
Gemeenten kunnen afhankelijk van de lokale situatie hieraan zelf een formele of praktische
invulling geven.
In het
lid zljn drie onderwerpen opgenomen, waar het spreekreeht niet voor geldt. Als
een besluit van de raad of het college vatbaar is voor bezwaar en de burger belanghebbende
is, kan de burger een bezwaarschrift indienen. Ook kan een burger beroep instellen bij de
rechtbank. Dit zijn formele procedures die zien op de rechtsbescherming van de burger.
Verder zijn de benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen van
uitgesloten van het spreekreeht van burgers. Omdat Inspraak over de benoemingen, keuzen,
voordraehten of aanbevelingen van personen - de belangen van - kandldaten al dan niet in

de uitoefening van hun ambt of functie kan schaden, kunnen burgers hierover geen
uitlatingen doen, Vervolgens kunnen burgers zich ook niet uitlaten over onderwerpen, waar
zij op grand van artikel 9:2 Algemene'wet bestuursrecht een klacht over kunnen indienen.
Deze procedure gaat voor het spreekrecht van burgers,
Het is mogelijk om het spreekrecht te beperken tot die onderwerpen die op de agenda van
de raadscommissie staan. In het eerste lid dient dan toegevoegd te worden; d. nietgeagendeerde onderwerpen. Het is een keuze van de raad of en hoe zij het spreekrecht wil
vormgeven. In het geval de burgers de mogelijkheid hebben om een burgerinitiatief in te
dienen ligt het wellieht meer voor de hand om alleen spreekrecht toe te
over
geagendeerde onderwerpen. Burgers hebben immers het instrument van een initiatief om
onderwerpen op de agenda te plaatsen. Indien er geen mogelijkheid is tot burgerinitiatief kan
het spreekrecht het instrument van de burger zijn om aandacht te vragen voor een
onderwerp. In dit geval ligt het voor de hand om dit instrument niet teveel in te perken.
De burgers die wensen in te spreken moeten zich binnen een 'redelijke termijn' voor de
vergadering melden bij de griffier. De griffier kan, indien nodig, de persoon naar de juiste
raadscommissie verwijzen. Uiteraard kan, afhankelijk van de besehikbaarheid, ook gekozen
worden voor aanmelding bij de commissiegriffier. Procedureel is het handig om als 'redelijke
termijn' circa 48 uur aan te houden. Door niet uitdrukkelijk een termijn op te nemen, kan
hiermee flexibel worden omgegaan en de servieegeriehtheid naar de burger worden
vergroot.
\n het vierde lid is ervoor gekozen om een burger slechts een maal het woord te geven en
niet een discussie te
plaatsvinden, De raad kan er ook voor kiezen om burgers die
inspreken een tweede termijn te geven. In dat geval zal het vierde lid moeten worden
aangepast. Afhankelijk van de lokale situatie kan als riehtlijn 5 minuten spreektijd per burger
worden aangehouden. Op voorstel van de voorzitter, die in eerste instantie voor een
ordentelijk verloop van de vergadering moet zorgen en dus moet kunnen aanvoelen of een
verkorting of verlenging van de spreektijd gewenst is, kan van deze riehtlijn worden
afgeweken.
Op
van artikel 18,
hebben ingesproken.

lid, wordt het

toegezonden aan de burgers die

Artikel 18. Verslag
Het conceptverslag wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep verstuurd aan de leden en
aan de overige personen die het woord gevoerd hebben. De voorzitter, de leden en de
collegeleden hebben het recht een voorstel tot wijziging te doen. Een voorstel tot wijziging
wordt voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bij de commissiegriffier ingediend, Het
recht om aanpassing voor te
(derde lid) komt ook toe aan de voorzitter, een lid en een
collegelid, dat bij de desbetreffende vergadering niet aanwezig was. Het is aan de
raadscommissie om te beslissen of een voorgestelde wijziging of aanvulling geaccepteerd
wordt, aangezien de raadseommissie het verslag vaststelt. Een afwijzing van een dergelijk
voorstel Is nlet vatbaar voor beroep (aldus de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State),
Het is aan te bevelen uitsluitend een zakelijke samenvatting van hetgeen besproken is, te
geven. De commissiegriffier
het verslag vast, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid
ligt hlervoor bij de griffier op grand van het vijfde lid, Ir kan ook voor worden gekozen om
deze verantwoordelijkheid bij de commissiegriffier te leggen. Na vaststelling ondertekenen
de voorzitter en de commissiegriffier het verslag.
Als een gemeente de mogelijkheid aan burgers biedt om burgerinitiatiefvoorstellen in te
dienen, moet het verslag ook hiervan melding maken, Dit betekent dat het vierde lid
aangevuld moet worden.

Vervallen
Artikel 19, Spreekregels en artikel 20. Volgorde sprekers
In het kader van deregulering zijn
artikelen bij de herziening in 2006 gesehrapt, Dat de
voorzitter mensen het woord geeft en dat een spreker zich richt tot de voorzitter volgt uit
artikel 5, derde lid, onder a. Het zal in de meeste gevallen niet nodig zijn dit nog expliciet te
regelen.
Indien wel gekozen wordt voor het opnemen van Spreekregels kunnen de volgende
bepalingen gebruikt worden:
Artikel Spreekregels
1. Een lid, de burgemeester, een wethouder en de secretaris spreken vanaf hun
of
van de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter.
2. Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de in het
lid genoemde
personen vanaf een andere plaats spreken.
Artikel Volgorde sprekers
1. Een lid, de burgemeester, een wethouder of de
voeren het woord na het aan
de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben,
2. De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd
over de orde van de vergadering,
Artikel 19. Aantal spreektermijnen
Het stellen van vragen dient ook als een spreektermijn beschouwd te worden. Een
spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. Dit hoeft overigens niets te veranderen
aan de praktijk dat een portefeuillehouder antwoordt na de inbreng van de raadsleden in de
en tweede termijn. Een verzoek van
raadslid na afloop van de tweede termijn om
nog een korte reactie te geven, dient de voorzitter niet te honoreren, Indien de raad van
mening is, dat na de tweede termijn verdere beraadslaging nodig is, kan hij daartoe
uitdrukkelijk besluiten,
Artikel 20. Spreektijd
Dlt artikel strekt
te benadrukken dat een raadscommissie op eigen initiatief regels kan
stellen over de spreektijd van de leden. Hetzelfde geldt voor de spreektijd van overige
sprekers. De voorzitter hoeft dit niet voor te stellen. De voorzitter kan in het kader van zijn
taak om de orde tijdens de vergadering te handhaven wel voorstellen de spreektijd te
beperken.
Artikel 21. Voorstellen van orde
Ieder lid heeft te alien tljde het recht een voorstel van orde te doen. De beslissing of er
inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan de betreffende raadscommissie. Over
een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door de raadseommissie,
Bij het staken van stemmen is het voorstel niet aangenomen (artikel 32, vierde Hd
Gemeentewet is hierop niet van toepassing), Een voorstel van orde betreft bijvoorbeeld het
schorsen van de vergadering voor een (overleg) pauze.
Artikel 22. Handhaving orde; schorsing
Het
lid verzekert dat leden van een raadscommissie vrljelljk kunnen spreken. Wel zljn
interrupties uiteraard toegestaan voor zover de voorzitter bij een overvloed aan interrupties
of in het belang van de voortgang van de beraadslagingen niet bepaalt dat een spreker zljn
betoog zonder verdere interrupties afrondt. Om te bevorderen dat leden van
raadscommissies zich niet belemmerd voelen om hun mening te uiten bepaalt artikel 82,
vijfde lid, van de Gemeentewet bovendien dat artikel 22 van overeenkomstige toepassing Is
op leden van raadscommissies, Hierdoor zijn leden van raadscommissies niet in
te
vervolgen, aan te spreken of verplicht getulgenls af te leggen over hetgeen zij In de

vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsieden als nietraadsleden.
In dit kader kan worden verwezen naar de casus waarbij een raadslid in een
commissievergadering openlijk clteerde uit documenten, waarop geheimhouding rustte, Het
raadslid was zich bewust van de schending van de geheimhoudingsplieht, maar
constateerde dat hij vrljelijk kon citeren uit de bewuste documenten omdat hij bescherming
genoot conform het bepaalde in artikel 22 Gemeentewet.
De VNG vindt dit een ongewenste situatie en heeft hierover vragen gesteld aan de minister
van BZK, De geheimhoudingsplieht is formeel-wettelijk vastgelegd en het is daarom
ongewenst dat commlssleleden deze met een beroep op de onschendbaarheid omzeilen. Op
het moment van schrijven is het nog onduidelijk welk standpunt de minister terzake inneemt;
de tekst van artikel 23 is derhalve ongewijzigd gebleven.
Op
van het tweede lid kunnen alle sprekers in bepaalde gevallen door de voorzitter tot
de orde worden geroepen en kan hen zo nodig over het aanhangige onderwerp het woord
ontzegd worden. Ook kan de voorzitter de vergadering sehorsen en bij herhaling van de
verstoring van de orde, de vergadering slulten. In het ulterste geval kan hij een lid het
verdere verblijf ontzeggen en hem uit de vergadering doen verwijderen. Indien een lid blljft
volharden in zijn gedrag kan hem de toegang tot de vergadering voor ten hoogste drie
maanden worden qntzegd. Het vierde lid sluit aan bij artikel 26, derde lid, van de
Gemeentewet, die een dergelljke regeling geeft ten aanzien van raadsleden.
Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeurlng;
deze uitingen worden beschouwd als verstoringen van de orde. Voor wat betreft de
handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 30 van deze
verordening.
Artikel 23. Beraadslaging
Om de duur van vergaderingen niet onnodig te verlengen wordt over een voorstel dat in
onderdelen of artikelen is verdeeld, in principe in zijn geheel beraadslaagd. In het
lid
Is een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Zowel de voorzitter als de leden hebben het
reeht om voor te stellen een voorstel gesplitst te behandelen. Het
lid brengt daarmee
tot ultdrukking dat een raadscommissie zijn eigen werkwijze bepaalt, Het recht wordt aan
ieder individueel raadslid toegekend. Dit past in het streven naar dualisering, aangezien
dualisering versterking van de vertegenwoordigende en daarmee agenderende rol van een
raadscommissie veronderstelt. Hiertoe dienen ook individuele raadsleden en kleine fraeties
over adequate instrumenten te beschikken.
indien de schorsing als bedoeld in het tweede lid aan het einde van de tweede termijn
plaatsvlndt, zijn er vervolgens twee mogelijkheden: er wordt direct tot stemming overgegaan
of aan de beraadslagingen wordt een derde termijn toegevoegd (zie artikel 19).
Artikel 24. Deelname aan beraadslaging door anderen
Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 Gemeentewet
verschonlngsrecht, dat in artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige
toepassing wordt verklaard op leden van raadseommissies en andere personen die aan de
beraadslagingen deelnemen. Het Is uiteraard ook mogelijk dat een raadscommissie bepaalt
dat een bepaalde functionaris in bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag
deelnemen (bijvoorbeeld de voorzitter van een deelraad aan de beraadslaging over
deelgemeente-aangelegenheden). Het gaat in
bepaling om anderen dan de leden, de
voorzitter, de burgemeester, de wethouders en de
hebben op grand van
artikel 8 van
modelverordening reeds het recht om aan de beraadslagingen
te
nemen, Uiteraard hebben
andere sprekers niet
reehten als de leden. Een

andere spreker heeft onder meer geen recht om een voorstel te doen tot wijziging van het
verslag, een voorstel over de spreektijd of over de orde van de vergadering.
Artikel 25. Advies
De voorzitter kan de beraadslaging sluiten, als hij vaststelt dat een onderwerp voldoende is
toegelieht, tenzij een raadscommissie anders besllst. Een raadscommissie neemt geen
besllssingen, maar bereidt de besluitvorming in de raad voor en overlegt met het college en
de burgemeester, Wel kan een raadscommissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
aan de raad. De leden beslissen over het advies. Ten behoeve van het debat in de raad en
om recht te doen aan de mening van alle fracties, inclusief minderheidsstandpunten, worden
de standpunten van alle fraeties opgenomen. Het ligt voor de hand dat indien een lid het niet
is met het fractiestandpunt, hier afzonderlijk melding van wordt gemaakt in het advies
aan de raad.

HOOFDSTUK 5. BESLOTEN VERGADERING
Artikel 26. Algemeen
Bij bepalingen die van overeenkomstige toepassing zijn kan onder meer gedacht worden aan
de bepalingen omtrent het tljdig verzenden van stukken, het vergaderquorum en voorstellen
van orde. De bepalingen van
verordening zijn eehter niet van toepassing, voor zover de
toepassing van die bepalingen strljdig is met het besloten karakter van de vergadering, Zo
zullen er bijvoorbeeJd geen beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt
kunnen worden. Ten aanzien van de stukken die betrekking hebben op een besloten
vergadering en het behandelde zal een raadscommissie moeten besluiten of geheimhouding
als bedoeld in artikel 86 van de Gemeentewet wordt opgelegd dan wel opgeheven.
Artikel 27. Verslag
Op grond van artlkel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet is artikel 23 van overeenkomstige
toepassing. Het vierde lid van artikel 23 van de Gemeentewet schrijft voor dat van een
besloten vergadering een afzonderlijk verslag wordt opgemaakt, dat niet openbaar wordt
gemaakt tenzij de raad en in casu dus een raadscommissie anders beslist. In aanvulling
hierop bepaalt het
lid van
modelbepallng dat het verslag van een besloten
vergadering ter inzage ligt bij de griffier. Uiteraard kan ook voor inzage bij de
commissiegriffier worden gekozen, indien deze (vrijwel) voortdurend aanwezig is. De
raadscommissie besllst over het openbaar maken van dit verslag,
Artikel 28. Geheimhouding
Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering, valt niet van reehtswege onder de
geheimhoudingsplieht. Daarvoor is toepassing van de procedure volgens artikel 86 van de
Gemeentewet nodig. Niet
een raadscommissie kan geheimhouding opleggen, ook de
voorzitter van een raadscommissie, het college en de burgemeester kunnen geheimhouding
aan een raadscommissie opleggen. Overigens kan een raadscommissie ook geheimhouding
opleggen aan de raad of het college ten aanzien van stukken die zij aan de raad of het
college overlegt (artikel 25, tweede lid, en artikel 55, tweede lid, van de Gemeentewet). De
geheimhouding geldt ten aanzien van een ieder die aanwezig is bij een besloten vergadering
of die kennis draagt van stukken ten aanzien waarvan geheimhouding geldt. De
geheimhouding geldt totdat het orgaan dat de geheimhouding
opgelegd of de raad,
haar opheft,
Artikel 29. Opheffing geheimhouding
Zoals uit de toelichting op artikel 28 blijkt kan de raad de geheimhouding die een
raadscommissie aan de raad oplegt, opheffen. In
modelbepaling is een
overlegverplichting opgenomen waardoor recht wordt
aan het prlnclpe van hoor en
wederhoor.

HOOFDSTUK 6. TOEHOORDERS EN PERS
Artikel 30. Toehoorders en pers
Artikel 26,
en tweede lid, van de Gemeentewet regelen dat de voorzitter van de
toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volhardlng In hun gedrag de
toezegging kan ontzeggen. Voor raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de
Gemeentewet, het derde lid voorziet hierin.
Artikel 31. Geluid- en beeldregistraties
Aangezien de vergaderingen van een raadscommissie in principe openbaar zijn, kunnen
radio- en tv-stations geluid- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het
een besloten vergadering betreft,
Artikel 32. Verbod gebruik mobiele telefoons
Dit artikel heeft betrekking op het mobiele telefoonverkeer, Het afgaan van mobiele telefoons
werkt verstorend tijdens de vergadering. Dlt laat echter onverlet, dat indien zwaarwegende
redenen dit noodzakelijk maken, de voorzitter aanwezigen toestemmlng kan geven hun
mobiele telefoon wel stand-by te laten staan.

HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN
Artikel 33. Uit leg verordening en artikel 34 Snwerkingtreding
Deze artikelen behoeven geen toelichting.

VERORDENENG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN
De raad, het college en de burgemeester van de gemeente „,;
ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;
het voorstel van het college;
gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Begrlpsbepallngen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;
b. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften,
Artikel 2. Inleldende bepaling commissie
1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de
raad, het college en de burgemeester,
2, De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen
besluiten op grondsvan:
a. een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;
.b. ...;
c. ...
Artikel 3. Samenstelling van de commissie
1, De eommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.
2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.
3, Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden.
4. De eommissie regelt de vervanging van de voorzitter.
Artikel 4. Secretaris
1. De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.
2, Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.
Artikel 5. Zittingsduur
1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar.
Het is mogelijk een
herbenoemd te worden.
2. De voorzitter en de leden van de commlssie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen
daarvan schriftelijk mededeling aan het college,
3. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie
vervullen totdat in de opvolging is voorzien.
Artikel 6. Ingediend bezwaarschrift
1, Op het ingediende bezwaarsehrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.
2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen
werkdagen in
handen van de commissie gesteld,
Artikel 7. Bemiddeling
De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in
behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.
Artikel 8. Uitoefenmg bevoegdheden
De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de
toepassing van
verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissle:

a. artikel 2:1, tweede lid;
b. artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;
c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de
commissie;
d. artikel 7:4,
lid;
e. artikel 7:6, vierde lid,
Artikel 9. Vooronderzoek
1. De voorzitter van de commissle is bevoegd reehtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen
of te laten inwinnen,
2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies
of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig ultnodlgen daartoe op de hoorzitting te versehijnen.
Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist,
Artikel 10. Hoorzitting
1. De voorzitter van de commissle bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de
belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de
commissie te laten horen.
2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb .
3. Indien de voorzitter op grand van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij
daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.
Artikel 11. Uitnodiging zitting
1, De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken
.voor de zitting sehriftelijk uit.
2, Binnen drie dagen na de ultnodiglng kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan
onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen,
3, De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk 66n week voor het tijdstip van de
zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld,
4, De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wljken of afwljklng toe te staan
van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.
Artikel 12. Quorum
Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in
elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.
Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling
De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een
bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig
vervangen,
Artikel 14. Openbaarheid zitting
1. De zitting van de commissie is openbaar.
2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commlssie of een van de
aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.
3. Indien de commlssie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zieh tegen
openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting
achter gesloten deuren.
Artikel 15. Schriftelijke verslaglegging
1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun
hoedanigheid.
2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder
ter zitting is voorgevallen.
3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of Indien
belanghebbenden, respeetievelijk hun gemachtigden niet in
tegenwoordigheid zijn
gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

4, Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen
worden gehecht.
5, Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie,
Artikel 16, Nader onderzoek
1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek
wenselljk blljkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweglng of op verlangen van de andere
commissieleden dit onderzoek houden,
2. De ult het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrlft aan de leden van de
commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.
3, De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen
een week na verzendlng van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een
verzoek riehten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n
verzoek.
4, Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de
hoorzitting, zo veel mogelljk van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17. Raadkamer en advies
1. De commissie beraadslaagt en
achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen
advies.
2. De commlssie besllst bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.
3. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
4. Van een mlnderheWsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat
verlangt.
5. .Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het
bezwaarschrift.
6. Het advies wordt door de voorzitter en de
van de commissie ondertekend.
Artikel 18. Uitbrengen advies en verdaging
1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 15 en eventueel door
de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het
bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.
2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd
in artikel 7:10,
lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen
van een
en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de
beslissing te verdagen.
3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.
Artikel 19. Jaarverslag
De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van
haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.
Artikel 20. Intrekking oude regeling
De Verordening ... wordt ingetrokken.
Artikel 21. Inwerkingtreding
verardening
in working op ,„
Artikel 22. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,,, (datum)
De voorzitter,

De griffier,

De burgemeester,

De secretaris,

TOELICHTING
Deze verordening geeft een uitwerking van de behandeling van bezwaarschriften door een
advlescommissie. Om een volledig beeld te krijgen van de procedure die moet worden gevolgd bij
de behandeling van een bezwaarschrift is het noodzakelijk om de bepalingen uit de Awb en de
verordening
elkaar te plaatsen. In de artikelsgewijze toeliehting bij het model zijn zo veel
mogelijk onderdelen uit de Awb opgenomen die van belang zijn in de behandellngsprocedure.
Ambtelijke commissie
Niet
gemeente kiest voor behandellng van bezwaarschriften door een externe commissie.
Mogelijk is dat voor bepaalde categorieen besluiten gekozen wordt voor een ambtelijke commissie.
Zo kan er gekozen worden voor een systeem waarbij de eommissie adviseert over de
ingewikkeldere bezwaarschriften, terwijl de eenvoudige ambtelijk worden afgehandeld. Een
ambtelijke commissie hoeft zich niet te houden aan de vereisten uit artikel 7:13 Awb. Doordat niet
bij de bevestiging van ontvangst van een bezwaarschrift verplicht moet worden medegedeeld dat
een commissie zal adviseren, maar doordat in de wet is bepaald dat dit zo spoedig mogelijk dient
te gebeuren heeft een gemeente de tijd en mogelijkheid om bezwaarschriften te scheiden. De in
verordening opgenomen bepalingen over het horen, de gang van zaken tijdens de hoorzitting
en het adviseren aan het bestuursorgaan kunnen ook voor een ambtelljke commlssie gelden. Voor
het horen door een ambtelijke commissie gelden de bepalingen uit artikel 7:5 Awb.
Bestuursorgaan
Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursreehtspraak Raad van State, 19 maart 2003, LJN
AF6023, is duidelijk dat de bezwaarsehriftencommissie niet alleen een adviescommissie is maar
ook een bestuursorgaan. In
Verordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de
adviestaak van de eommissie. De raad, het college en de burgemeester stellen de commissie in en
hebben daarmee zeggenschap over de wijze waarop de commissie haar adviestaak uitoefent. Zo
kunnen afspraken met de commissie worden gemaakt over de termijnen waarbinnen de
bezwaarsehriftencommissie advies uitbrengt. In het kader van de Wet dwangsom en beroep is het
van belang dat de commissie op tijd adviseert, zodat ook tijdig een beslissing op het bezwaar kan
worden genomen.
De raad, het college en de burgemeester hebben geen zeggenschap over de uitoefening van de
bevoegdheden door de commissie als bestuursorgaan,
Er zijn een aantal mogelijkheden denkbaar waarbij de commissie als bestuursorgaan optreedt. Dit
is het geval als er een verzoek op grand van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) of Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt ingediend of indien er een klacht wordt ingediend.
Op grand van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in doeumenten over
een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuurorgaan of een onder verantwoordelijkheid
van een bestuurorgaan werkzame installing, dienst of bedrijf.
De commissie dient te beslissen op Wob verzoeken om documenten die onder haar berusten. Het
gaat dan om alle documenten die vanuit de commissie worden verzonden en om alle doeumenten
die aan de commissie zijn gericht.
Ook Is de bezwaarschriften commissie verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens in de zin van de Wbp. De verwerking van persoonsgegeven in het kader van
de behandeling van bezwaarschriften vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de commissle.
Voor het recht op inzage en het recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming
(artikel 35 en 36 Wbp) zal de belanghebbende zich tot de commissie moeten richten.
Op
van artikel 9:1 Awb kan een
een klacht Indienen over de wijze waarop het
bestuursorgaan of een onder de verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzame
zich In
een concrete situatie
de klager of iemand anders heeft gedragen. Dit betekent dat niet

alleen klachten over de commissie als geheel, over een commissielid maar ook klachten over de
secretaris moeten worden afgedaan door de commissie zelf.
Eveneens kan een klaeht over de commissie worden ingediend bij de Natlonale Ombudsman.
Het is mogelijk dat de eommissie zelf een regeling opstelt voor de werkwijze en besluitvormlng in
die gevallen dat zij optreedt als bestuursorgaan. Omdat dit relatief weinig voorkomt is het ook
mogelijk om tijdens een vergadering van de gehele eommissie hierover afspraken te maken.
Vierde tranche Awb
Op 1 juli 2009 trad de vierde tranche van de Awb in working. Deze tranche
3 onderwerpen:
* algemene
voor betaling en inning van schulden (bestuursrechtelijke geldschulden)
» bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlljke boete
* attributie van bevoegdheden aan ambtenaren
In de ledenbrief van 25 junl 2009 heeft de VNG de leden uitgebreid ge'mformeerd over deze
aanvulling op de Awb. Zie hiervoor de website www.vng.nl
De vierde tranche heeft verder weinig gevolgen voor de werkzaamheden van de
bezwaarsehriftencommissie. Wellieht leidt
aanvulling van de Awb tot een toename van het
aantal bezwaarschriften. Op dit moment is daar echter nog weinig over bekend,
Wet dwangsom en beroep
Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep, onderdeel van de Awb, in werking getreden,
Voor de bezwaarsehriftencommissie is deze wet op 2 punten van belang.
Allereerst is met de inwerkingtreding van deze wet de besllstermljn voor een bezwaarschrift
verruimd. De termijn begint nu niet meer te lopen vanaf het moment dat een bezwaar wordt
ingediend maar vanaf het moment dat de bezwaartermljn van het beslult Is afgelopen. Deze
regeling ziet op die gevallen waarbij er meerdere bezwaren tegen 1 besluit worden ingediend, het
is nu mogelijk om
gelijk te behandelen. Voorheen was het mogelijk dat er rulm 5 weken zat
tussen het
ingediende bezwaarschrift en het
waardoor het lastig was op op tijd het
I9 bezwaarschrift af te handelen,
Daarnaast is de beslistermijn indien er een eommissie is, verlengd van 10 naar 12 weken en de
mogelijkheid om te verdagen van 4 naar 6 weken.
Wordt er niet op tijd een besluit genomen door het bestuursorgaan dan is het mogelijk dat de
bezwaarde een dwangsom aanvraagt. Dit proces wordt gestart door het sturen van een
ingebrekestelling, Dan heeft het bestuursorgaan nog twee weken de tijd om het besluit te nemen.
Gebeurt dit niet dan gaat automatisch de dwangsom lopen, per dag, met een maximum van 42
dagen wat
voor een bedrag van €1260, -. Tegelijk met de ingebrekestelling kan er beroep
worden ingesteld bij de rechter. De rechter kan ook een passende dwangsom opleggen.
De Wet dwangsom en beroep zorgt ervoor dat bestuursorganen hun interne processen goed
inriehten zodat op tijd besluiten genomen kunnen worden. De bezwaarcommissie maakt onderdeel
uit van het
om tot een beslissing op bezwaar te komen. Het ligt voor de hand dat er
afspraken worden gemaakt tussen bestuursorgaan en commlssie. Voor de commissie is het
belangrijk dat zij zo
mogelijk de dossiers behorende bij het bezwaarsehrift ontvangen van de
ambtelijke organisatie, voor het bestuursorgaan is het van belang dat de commissie rekening
houdt met de vergadercyclus van bijv. het college en dat adviezen op tijd worden aangeleverd.

ARTIKELSGEWUZE TOELICHTING OP DE MODELVERORDENING
COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN
In de aanhef van de regelgeving Is bepaald dat de bestuursorganen van de gemeente, de raad,
het college en de burgemeestef, ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft, besluiten de
verordening vast te stellen. Duldelljk Is dat de raad de verardenende bevoegdheid heeft. Het
college en de burgemeester hebben
bevoegdheid niet, maar nemen hiermee het besluit tot
het instellen van de eommissie bezwaarschriften. Op
manler Is het mogelijk dat de
bestuursorganen samen een en dezelfde commissie instellen om te adviseren op bezwaren tegen
besluiten van de raad, het college en de burgemeester. De ondertekenlng gebeurt eveneens door
de drie bestuursorganen.
Artikel 1. Begripsbepaling
In dit artikel zijn slechts die begripsbepalingen opgenomen die niet in de Awb voorkomen. Zo
ontbreekt er een omsehrijving van het begrip 'bestuursorgaan1 hoewel dat op meerdere plaatsen in
de verordenlng voorkomt. Het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, wordt in
de verordening aangeduid als Verwerend orgaan1, Dit kan de gemeenteraad betreffen, het college
van burgemeester en wethouders, de burgemeester of een commissie waaraan via delegatie
bevoegdheden van de hiervoor genoemde bestuursorganen zijn overgedragen.
Artikel 2. Inleidende bepaling commissie
In de algemene toelichting is de keuze ver(ant)woord voor het horen en adviseren door een
gemeentelijke commissie, Deze commissie wordt via deze inleidende bepaling als zodanlg
geTntroduceerd, In artikel 1:5 van de Awb is omsehreven wat onder het maken van bezwaar dient
te worden verstaan.
Uiteraard is het tweede lid een facultatieve bepaling. Denkbaar is dat van de hier geboden
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt voor die bezwaarschriften die betrekklng hebben op een zo
specifieke materie of voor onderwerpen waarover zulke grate aantallen bezwaarschriften te
verwaehten zijn dat het wenselijk is daarvoor een andere methodiek van horen en adviseren te
hanteren, Hierbij kan gedacht worden aan personeelszaken, belastingzaken en WOZ-zaken. Over
de twee laatstgenoemde zaken dient opgemerkt te worden dat de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en de WOZ afwijkende of aanvullende bepalingen bevatten over beslistermijnen,
het horen en de geheimhouding. In verband hiermee hebben wij ervoor gekozen ze in elk geval uit
te zonderen,
Artikel 3. Samenstelling van de commissie
Het eerste lid verwijst naar de advieseommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 Awb.
De wet stelt als mlnimale eisen aan de samenstelling van een advieseommissie:
1, De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden (artikel 7:13,
lid, onder
a, van de Awb)
2. De voorzitter maakt geen
uit en is niet werkzaam onder verantwoordeHjkheid van het
bestuursorgaan (artikel 7:13, eerste lid, onder b, van de Awb)
In artikel 84, tweede lid van de Gemeentewet is een uitzondering opgenomen voor bezwaar- en
klaehtcommissies voor wat betreft het uitgangspunt dat leden van de
lid mogen zijn van
een door het college of de burgemeester
eommissie.
Het is dus mogelijk dat een raadslid voorzitter of lid is van een bezwaarschriftencommlssie. Wel
staat dit ter discussle. In een dualistisch stelsel ligt het niet voor de hand dat een raadslid
onderdeel uitmaakt van een advieseommissie welke voornamelijk adviseert over genomen
collegebesluiten. Begin 2009 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties de 'Staat van de dualisering1 aan de Tweede Kamer aangeboden, Daarin
wordt een
van
geschetst rand het
van dualisering in het lokaal bestuur. De
geeft hierin aan dat zij de mogelijkheid dat raadsleden lid kunnen zijn van
advieseommissie bezwaarschriften uit de Gemeentewet wil sehrappen. De
vindt
dit een onzuiver eJement in de verhouding tussen raad en college, omdat het geen raadswerk

betreft. Raadsleden krijgen op
manier indirect de kans om op de stoel van het bestuur te
gaan zitten, terwijl de politieke verantwoordlng en controle via de raad hoort te lopen.
De VNG kan zieh vinden in dit voorstel (VNG brief aan de Tweede Kamer, 24 februari 2009,
ECGR/U200900348). Wanneer de voorstellen uit de 'Staat van de dualisering1 als wetsvoorstel aan
het parlement worden voorgelegd is op dit moment nog niet duidelljk.
Meer over dit onderwerp in De Gemeentestem, 2005, nr, 7226,het artikel Raadsleden en bezwaar
door L,M. Koenraad en GAL van Schijndel,
Wanneer er is gekozen voor een advieseommissie zijn de twee meest voorkomende vormen een
eommissie die volledig bestaat uit leden die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan of een gemengde commissie welke deels
uit
externen (waaronder de voorzitter) en
uit internen.
Bij de beantwoording van de vraag voor welke samenstelling van de commlssie wordt gekozen,
moet voor ogen worden gehouden welk doel met de eommissie wordt nagestreefd. In de
plaats moeten de personen die de commlssie vormen in die mate vakkundig zijn dat er van de
commissie goede adviezen te verwaehten zijn, Hierbij kan gedacht worden aan personen die
weten wat er
bij de desbetreffende overheid (oud-bestuurders), maar ook aan deskundigen
op het gebied van gesehillenbesleehting (juristen), De
van de commissle moeten gevoel
hebben voor politieke en bestuurlljke verhoudingen. De taak van de commissie is immers een
bestuurlijke heroverweging, die naast de rechtmatigheidstoetsing toetsing van de doelmatigheid
omvat.
x

Mogelijke voordelen externe eommissie (juristen/deskundigen/oud-bestuurders):
- Schijn van partijdigheid wordt vermeden
- Ontlasting van de werkdruk van het bestuursorgaan
Mogelijke nadelen externe commissie:
- De gevolgde procedure kan voor de burger op een reehtsgang lijken: in de meeste gevallen is
er nog een rechtsgang in
aanleg mogelijk en in hoger beroep bij de onafhankelijke
rechter.
- Formalisering procedure: bestuurlljk direct betrokkenen hebben meer mogelijkheden om in de
voorprocedure te komen tot praktisehe oplossingen dan een
onafhankelijke commissle.
Dit nadeel verdwijnt als de vertegenwoordiger van het verwerend orgaan op de hoorzitting
voldoende mandaat heeft gekregen om indien gewenst toezeggingen te doen.
Indien gekozen wordt voor een externe commissie kan de volgende bepaling aan artikel 3 worden
toegevoegd:
De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn
onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan,
Door de bepaling in het tweede lid delegeert de raad de benoeming van commissieleden aan het
college. Het college is hiermee ook het orgaan dat indien nodig het functioneren van de leden van
de commissie evalueert. Indien een lid van de commissie niet naar behoren functioneert is het in
eerste instantie de commissle die hierop
zal ondernemen.het is immers een zelfstandig
bestuursorgaan, De voorzitter zal hierbij een rol spelen. Mocht een eommlssielid niet zelf ontslag
nemen dan Is het uiteindelijk aan het college om op te treden, Het ligt voor de hand dat voordat
een dergelijke
wordt genomen er diverse gesprekken hebben plaatsgehad en dat er
dossier Is gevormd. Bij de bevoegdheid van het college om een lid te schorsen kan gedacht
worden aan een situatie waarbij het functioneren van een commissielid wordt onderzocht en deze,
hangende het overleg hierover, wordt geschorst.
Op 22 juli 2009 heeft de
van
uitspraak
het ontslag door het college van
van een bezwaarsehrifteneommissie, aanleiding
een vertrouwensbreuk (gepublleeerd in
JB 2009, 216). Met name in de
van de Rechtbank, minder in die van de Afdeling, wordt
ingegaan op de bevoegdheid van het college om leden van de bezwaarsehriftencommissie te

ontslaan wegens een vertrouwensbreuk, De commissie heeft als adviseur in zekere mate een
onafhankelijke rol ten opziehte van het college en daarom dient aan de commissie ruirnte te
worden gelaten om op verantwoorde wijze invulling aan haar onderzoeksbevoegdheden te geven.
Het college mag daarom niet te lichtvaardig met de ontslagbevoegdheid omspringen omdat anders
de schijn zou kunnen ontstaan dat een commissie(lld) aan de kant wordt geschoven vanwege
voor het bestuurorgaan onwelgevallig standpunt, Tegelijkertijd is de commissie een adviserend
orgaan en ligt de eindverantwoordelijkheld voor de beslissing op het bezwaar bij het
bestuursorgaan. In verband hiermee achtte de Rechtbank en ook de Afdeling het ontoelaatbaar
dat de commissie het inltlatief nam tot een bemiddelingspoging door een derde, terwijl verweerder
al had laten blijken niets te voelen voor een dergelijke oplossing. Het felt dat de commissieleden
voor een periode van vierjaar worden benoemd doet niet ter
indien sprake is van een
vertrouwensbreuk is ontslag mogelijk.
Instelling kamers
Als, bijvoorbeeld gelet op het grote aantal te behandelen geschriften of in verband met een
wenselljke splltslng naar onderwerp, daaraan behoefte bestaat, kan de commissie worden
opgesplitst in kamers. In dat geval dient gekozen te worden voor de volgende bepaling (gekozen Is
voor de instelling van kamers door de eommissie zelf, maar uiteraard is het mogelijk dat de raad
daartoe zelf rechtstreeks overgaat):
Artikel 3a,
1. De commissie kan kamers instellen, die belast worden met de behandeling van
bezwaarschriften,
2. De commissle bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie of
categorieen bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.
3. Elke kamer bestaat uit ten minste drie leden:
a. een voorzitter overeenkomstig artikel 7:13 Awb, zljnde de voorzitter of een van de leden van
de commissie, uit haar midden aangewezen;
b. ten minste twee andere leden, door de commlssie aangewezen uit haar midden.
4. De eommissie wijst uit haar midden voor elk lid een eerste en een tweede plaatsvervanger aan.
5. De kamer kan beslissen dat de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie zal
geschieden,
6. Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in
verordening zo veel mogelijk van
overeenkomstige toepassing.
Voor de samenstelling van een commissie voor bezwaarsehriften ex artike! 7:13 Awb gelden niet
de
van artikel 7:5 Awb (Raad van
31-5-99, JG 1999/179).
Artikel 4. Secretaris
Hoewel in de Awb nergens over een secretaris wordt gesproken, is het gebruikelijk dat een
commissie beschikt over een seeretaris ter ondersteuning van de werkzaamheden.
Bij een commissie met kamers als bedoeld in artikel 3a dient tussen 'commissie1 en 'is1 te worden
tussengevoegd: en haar kamers.
Artikel 5. Zittingsduur
Deze bepaling is gewijzigd bij de herziening van 2010. In het voorgaande model was bepaald dat
de zittingsduur van de commissie gelijk Hep met de zittingstermijn van de raad. Dat heeft alleen
een funetie als raadsleden lid van de commissie zijn. In de toelichting op artikel 3 is aangegeven
dat dit, hoewel juridisch (nog) mogelijk geen gewenste situatie is.
Door de wijziging is er een mate van continui'teit bij de commissle, Is het nlet meer zo dat op 66n
moment de hele eommissie opstapt, maar door natuurlijk verloop zal dit meer gespreid zijn, Voor
de zittingsduur van vierjaar is gekozen omdat dlt door diverse gemeenten in hun verordening
wordt gebruikt. Uiteraard kan hier een andere termijn worden bepaald. Dit geldt ook voor de
(on)mogelijkheid tot herbenoeming.
Een lid kan bij zijn ontslag zelf het tijdstip van dat ontslag bepalen. Het kan ook een later tijdstip
om zodoende eventueel nog bij de afhandellng van lopende zaken betrokken te kunnen

zijn. De bepallng van het derde lid is van orde. Een ontslagnemend lid kan niet gedwongen worden
ook feitelijk de functie te blljven vervullen.
Artikel 6. Ingediend bezwaarschrift
Dlt artikel spreekt voor zich.
in de Awb wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de wijze waarop een bezwaarschrift
ingediend moet worden en de daarmee samenhangende ontvankelijkheidsvragen. Hieronder wordt
beknopt aangegeven welke onderwerpen In de Awb aan de orde komen:
a. Vereisten te stellen aan het bezwaarschrift (artikel 6:5).
b. De indieningstermijn (artikel 6:7 tot en met 6:12):
1. De indieningstermijn bedraagt zes weken (artikel 6:7).
2. De indieningstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de
voorgeschreven wijze bekend is gemaakt (artikel 6:8),
3. De ontvangsttheorle (artikel 6:9,
lid) of een combinatie van de verzend- en
ontvangsttheorie is van toepassing (artikel 6:9, tweede lid).
4. Regeling voor de ontvankelijkheid van te vroeg of te laat ingediende bezwaarschriften
(artikel 6:10 en 6:11).
5. Bezwaar dat gericht is tegen het niet-tljdlg nemen van een besluit, is nlet aan een termijn
gebonden (artikel 6:12).
c. De procedure na ontvangst van een bezwaarschrift (artikel 6:14 tot en met 6:15):
1, Schriftelijk bevestlgen van de ontvangst door het orgaan waarbij het bezwaarschrift Is
ingediend, Hierbij kan worden vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.
Dit kan ook in een later stadium: zie ook de opmerklngen in paragraaf 3 onder ambtelljke
eommissie (artikel 6:14).
2, Doorzendplieht (artikel 6:15),
Over de ontvangstbevestiglng wordt nog opgemerkt dat
verzending per post ook uitreiking
van een ontvangstbewijs in aanmerking komt. Het ontvangstbewijs kan samenvallen met de
mededeling aan de indiener dat hij in de gelegenheid wordt gesteld te worden gehoord, mlts de
mededeling spoedig na de ontvangst van het bezwaarschrift kan worden gedaan.
Het verdient aanbeveling om bij grensgevallen naast aantekening van de datum van ontvangst op
het bezwaarschrift, de envelop waarin het is verzonden te bewaren, Dit is gezien het belang van
de datum van de poststempel en ter voorkoming van onnodlge gesehillen over de ontvankelijkheid
(zie artikel 6:9 Awb). Een per fax verzonden bezwaarsehrift dient voor 24.00 uur van de laatste dag
van de termijn te zijn ingediend. Op grand van jurisprudentie moet het faxen zijn aangevangen
vdor 24.00 uur. Het risieo van storingen in zowel de zendende als de ontvangende faxapparatuur
is voor de verzender (ABRS 16 mel 2000, AB 00/325). Een bezwaarsehrift verzenden per e-mail is
ook mogelijk. Wel is het zo dat het bestuursorgaan deze weg expliciet moet openstellen (art.2:15
Awb), Dit geeft de gemeente ook de mogelijkheid om een apart e-mail
in te richten voor de
ontvangst van bezwaarschriften. Indien een bezwaarde per e-mail een bezwaarsehrift
ingediend terwijl het bestuursorgaan
mogelijkheid niet heeft toegestaan, dan dient het
bestuursorgaan de verzender op de hoogte te brengen dat
manler niet mogelijk is en de
verzender te verzoeken het bezwaarschrift alsnog op de voorgeschreven wijze te versturen, Een
per e-mail ingediend bezwaarschrift kan niet automatisch niet-ontvankelijk worden verklaard.
Het aantekenen van de datum van ontvangst wordt In artikel 6:15 Awb uitdrukkelijk
voorgeschreven indien het bezwaarschrift wordt ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan of
een onbevoegde administratieve rechter. Dit heeft betekenis voor de
of het geschrift tijdig bij
de bevoegde instantie is ingediend. Ingevolge het
lid van artikel 6:15 Awb dient nameiijk de
bevoegde instantie het doorgezonden geschrift als tijdig ingediend te beschouwen indien de
indiening bij de onbevoegde instantie tijdig is geschied, tenzij belanghebbende kennelijk mlsbruik
heeft gemaakt van zijn procesrecht (derde lid, zoals gewijzigd bij de Eerste evaluatiewet Awb, in
werking getreden op 1 april 2002), Hiervan is bijvoorbeeld sprake als belanghebbende bij
herhaling willens en wetens een bezwaarsehrift bij het verkeerde bestuursorgaan indient Wanneer
het
lid
toepassing vindt, is de ontvangst bij het bevoegd orgaan
Er zal dan
meestal
zijn van verwljtbaar handelen van de indiener die daarvoor zelf het risieo loopt. In

beglnsel moet doorzendlng blnnen twee weken plaatsvinden. Gebeurt dit niet, dan komt dit niet
voor risieo van belanghebbende.
Met dlt artikel wordt de daadwefkelijke behandeling van een ingediend bezwaarsehrift door de
commissie gestart. In verband met de voor de afhandellng geldende termijn verdient het
aanbeveling aan het hier gestelde (zo spoedig mogelijk) ook daadwerkelijk te voldoen, Eventueel
kunnen
woorden vervangen worden door een concrete aanduidlng, bljvoorbeeld: [... met de
daarbij overgelegde stukken worden binnen twee weken in handen van de commissie gesteld,
De in artikel 7:13, tweede lid, bepaalde melding dat een commissle over het bezwaar zal
adviseren, is van belang omdat hierdoor de beslistermijn van zes weken wordt verlengd tot twaalf
weken met een verdagingsmogelijkheid van zes weken (artikel 7:10). Welllcht ten overvloede
wordt hier opgemerkt dat het aanbeveling verdienf indieners al in een zo vroeg mogelijk stadium
op de hoogte te brengen van de te volgen procedure.
Artikel 7. Bemiddeiing
Deze bepaling is bij de herzlenlng van 2010 toegevoegd. Alternatieve geschillenbeslechting wordt
bij de
bestuursorganen en rechtbanken op een bepaalde manier toegepast. Veel
voorkomende vormen zijn (pre)-mediation of een andere aanpak.
Bij de andere aanpak wordt vaak na ontvangst van het bezwaarschrift meteen gebeld naar de
bezwaarde. Op
manier kunnen misverstanden worden rechtgezet, het besluit nader worden
toegelieht etc. Dit kan leiden tot intrekking van het bezwaarschrift.
Mediation is een formelere vorm. Hierbij kan onder begeleiding van een mediator naar een
oplosslng gezocht worden waarmee beide partijen uit de voeten kunnen. Belangrijk is dat beide
partijen
nemen en afspraken die hierbij horen worden formeel in een overeenkomst
vastgelegd.
De keuze om al dan niet tot mediation over te gaan is aan het bestuursorgaan, dat ook de grenzen
van de onderhandelingsruimte dient vast te stellen.
Deze bepaling Is facultatlef. Er kan voor gekozen worden om deze bepaling niet op te nemen, Wij
verwaehten dat in de
gemeenten enige vorm van alternatieve gesehilbesleehting wordt
toegepast en hebben daarom
bepaling toegevoegd. Het is de commissie die na ontvangst
van een bezwaarschrift kan beoordelen of een bemiddelingspoging zinvol is. In de praktijk zal de
secretaris een initierende rol hebben om een bemiddelingsvoorstel zowel bij de commissie als de
behandelende afdeling voor te leggen.
Door deze bepaling is procedureel vastgelegd dat een bemiddelingspoging mogelijk is in het
bezwaarschriftenproces. Door de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het van
belang dat, indien er gesproken wordt over mogelijke oplossingen buiten de bezwaarprocedure
om, formeel wordt vastgelegd dat de beslistermijn van het bezwaarschrift wordt opgesehort tot het
moment dat aan de
wordt meegedeeld wat de uitkomst van de bemiddelingspoging is.
Artikel 8. Uitoefening bevoegdheden
Ingevolge artikel 7:13 Awb beslist de commissie over onder andere de toepassing van artikel 7:4,
lid, en 7:5, tweede lid, Dit uitdrukkelijke voorsehrift maakt het niet mogelijk dat
bevoegdheid door de voorzitter (of een ander lid) van de commissie wordt uitgeoefend, De
hlervoor aangehaalde bepalingen zijn in dit artikel dan ook niet genoemd.
De In dlt artikel aangehaalde artikelen of artikelleden van de Awb luiden als volgt.
Artikel 2:1, tweede lid
Een bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke maehtiging verlangen.
Toelichting:
Deze bepaling is faeultatief geformuleerd: de voorzitter Is dan ook vrlj al dan nlet van
bevoegdheid gebruik te maken.

Artikel 6:6
indien niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld verelste voor het in
behandeling nemen van het bezwaar of beroep, kan dit niet-ontvankelijk worden verklaaTd, mits de
indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde
termijn.
Toelichting:
De termijn waarbinnen het verzuim dient te worden hersteld, wordt vastgesteld door de voorzitter,
Er is van afgezien in de verordening een vaste termijn daarvoor op te nemen omdat het niet goed
mogelijk is in algemene zin voor alle gevallen aan te geven hoe lang
termijn zou moeten zijn,
Uitgangspunt is wel dat er sprake moet zijn van een redelijke termijn (in de meeste gevallen kan
met een termijn van twee weken na het elnde van de bezwaartermijn worden volstaan), Enerzijds
moet de indiener een
mogelijkheid worden geboden het geconstateerde verzuim te
herstellen; anderzljds moet het nlet zo zijn dat door een langere termijn de procedure wordt
vertraagd. Uit jurisprudence over belastingen valt af te leiden dat na het bieden van een
hersteltermijn, bij of na afloop van die termijn ook nog gerappelleerd dient te worden.
Een zorgvuldlge formulering van de brief waarin gewezen wordt op het verzuim en waarin de
termijn wordt
waarbinnen het verzuim moet worden hersteld, is noodzakelijk. Er zal
duidelijk aangegeven moeten worden welke consequentie verbonden is aan het niet-voldoen aan
verplichting. Dit volgt ook uit de facultatieve wijze waarop artikel 6:6 is geformuleerd voor het
gevolg van het in verzuim zijn: het bezwaarschrift 'kan' nlet-ontvankelijk worden verklaard, De
uiteindelijke beslissing ligt dus bij het bestuursorgaan,
Overigens zal niet zonder meer geconcludeerd mogen worden dat er in zo'n situatie sprake is van
een kennelijk niet-ontvankelijk bezwaarschrift waardoor - ingevolge artikel 7:3 Awb - van het horen
kan worden afgezien.
Ten slotte wordt hier gewezen op artikel 7:10 van de Awb waarin voorschriften zijn opgenomen
voor de termijn waarbinnen op een ingediend bezwaarschrift dient te worden besllst. De
beslistermijn wordt namelijk opgeschort met ingang van de dag waarop de indiener is verzocht een
verzuim als bedoeld in artikel 6:6 Awb te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of
de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
Artikel 6:17
Indien iemand zich laat vertegenwoordigen, zendt het orgaan dat bevoegd is op het bezwaar te
beslissen, de op de zaak betrekking hebbende stukken in elk geval aan de gemachtigde.
Toelichting:
Deze bepaling spreekt voor zich. Voorzover het de behandeling door de commissie betreft, ligt
bij de voorzitter.
Hef is niet nodig om in de bezwaarfase ook de stukken aan de vertegenwoordigers van de
belanghebbende toe te zenden die zijn geproduceerd in de
tussen de aanvraag en het
primaire besluit (CRvB 24 juni 1997, JB 1997/196).
Artikel 7:4, vierde lid Awb staat toe om leges te heffen voor het verstrekken van afschriften van de
desbetreffende stukken aan de gemachtigde van een belanghebbende (HR 20 September 2000,
JG 2001/30),
Artikel 7:4,
lid
Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de
betrekking hebbende
stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste 6en week voor belanghebbenden ter
inzage,
Toelichting:
Het inzagerecht is ais een van de fundamentele waarborgen voor een
verlopende
bezwaarschriftprocedure te beschouwen, Het maakt het prineipe van hoor en wederhoor mogelljk.

Het is gekoppeld aan de hoorzitting: wordt er nlet gehoord, dan Is er ook geen sprake van een
verplichte ter-inzage-legging.
Stukken toezenden hoeft niet, maar een verzoek van een belanghebbende om stukken in te zien
mag niet beperkt blljven tot de termijn van ter-lnzage-legglng (Rb. Amsterdam, 8 augustus 1995,
Awbkatern 1996, 19),
•
Artikel 7:6, vierde lid
Het bestuursorgaan kan, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, toepassing van het
derde lid achterwege laten, voorzover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden [...].
Het derde lid van dit artikel luidt:
Wanneer belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld
van het verhandelde
het horen buiten zijn aanwezigheid,
Toelichting
In het tweede lid van artikel 7:6 wordt de mogelijkheid gegeven om de belanghebbenden
afzonderlijk te horen. Een reden om dit te doen kan zijn dat tijdens het horen feiten of
omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om gewichtige redenen is
geboden. Het vierde lid geeft aan dat in dit geval de versehillende partijen niet gemformeerd
hoeven te worden over wat er in de afzonderlijke hoorzittingen is besproken.
Artikel 9. Vooronderzoek
Het spreekt voor zich dat de voorzitter van de commissie er zorg voor dient te dragen dat al het
noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van het bezwaarschrift voldoende voor te
bereiden, Dat geldt zowel intern bij de gemeente - hij krijgt de bevoegdheid alle gewenste
iniiehtlngen In te winnen - als extern. Zo moet het mogelijk zijn om met de bezwaarde in contact te
treden om nadere informatie in te winnen of bijvoorbeeld hem bij kennelijke niet-ontvankelijkheld in
overweglng te geven het bezwaarschrift in te trekken.
De activiteiten van de commissie of haar voorzitter bij de voorbereiding van de te behandelen
zaken kunnen kosten met zich meebrengen, Daarbij vallen gewone en bijzondere kosten te
onderscheiden. Bij gewone kosten valt te denken aan bijvoorbeeld de vergoedingen voor de leden.
Het Insehakelen van externe deskundigen zal bijzondere kosten met zich meebrengen.
kosten komen ten
van de gemeentebegroting. Normaal gesproken is er in de begrotlng
voorzien in de normale kosten van een commissie. Dat kan anders liggen als het om bijzondere
kosten gaat.
Aangezien het college belast is met de uitvoering van de begroting, ligt het voor de hand dat
bijzondere kosten niet gemaakt worden voordat het college de gelegenheid heeft gehad dit te
toetsen aan een begrotingspost, Om
reden is in onderhavige bepaling voor de kosten voor
getuigen of deskundigen een machtlglng vooraf ge'fntroduceerd. Uiteraard mag het nietzo zijn dat
het college door zo'n toetsing het werk van de commissie frustreert en haar onafhankelijke positie
daardoor aantast.
In dit verband verdient ook artikel 3:7 Awb aandaeht. Daarin is bepaald dat het bestuursorgaan
waaraan advies wordt uitgebracht, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking stelt aan
de adviseur die nodig zijn voor een goede vervulling van diens taak,
Uit de hier gebezlgde formulering volgt dat het ter beoordeling van het bestuursorgaan blijft welke
gegevens dat zullen zijn, Uit de aard van het advies van de commissie vloelt evenwel voort dat dit
alle op de
betrekking hebbende gegevens zullen zijn, De commissie zal immers geen
afgewogen oordeel kunnen uitbrengen indien gegevens worden aehtergehouden.
Artikel 10. Hoorzitting
Voor het bepaalde in het
lid: zie de toelichting op artikel 8 van
verordenlng.
Artikel 7:3 van de Awb geeft aan In welke gevallen van het horen van belanghebbenden kan
worden afgezien, Voor een ingediend bezwaarsehrift is dat indien:
a. het bezwaarschrift kennelljk niet-ontvankelijk is;

b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c. de belanghebbenden verklaard hebben geen gebruik te willen maken van het recht te worden
gehoord, of
d. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor nlet
In hun belangen kunnen worden geschaad.
Add.
Het ligt voor de hand dat indien het verwerend orgaan aan het bezwaar van appellant volledig
tegemoet denkt te kunnen komen, het daarover met de voorzitter van de commissie contact
opneemt. In dit verband wordt ook gewezen op artike! 6:18 en 6:19 Awb. In artikel 6:18 gaat het
over het tijdens het aanhangig zijn van bezwaar intrekken of wijzigen van het bestreden besluit. In
artikel 6:19 wordt bepaald dat indien een bestuursorgaan zo'n intrekkings- of wijzigingsbesluit heeft
genomen, het bezwaar geacht wordt mede gerieht te zijn tegen het nieuwe besluit tenzij dat besluit
geheel tegemoetkomt aan het bezwaar.

De bevoegdheid om van het horen af te zien wordt door de verordening toegekend aan de
voorzitter van de commlssie. Deze beslissing is dus niet aan het bestuursorgaan dat het
bezwaarschrift
ontvangen. Dat zou overigens ook niet mogelijk zijn, gelet op artikel 7:13,
vierde lid, waarin onder andere Is bepaald dat de commissie, voorzover bij wettelijk voorschrift niet
anders is bepaald, beslist over de toepassing van artikel 7:3.
Het bepaalde in het derde lid spreekt voor zich, Daarnaast zal in het uiteindelijk uit te brengen
advies hier nogmaals op teruggekomen moeten worden. Dat is noodzakelijk omdat ingevolge
artikel 7:12 Awb bij de beslissing op een bezwaarschrift, indien van het horen is afgezien,
aangegeven moet worden op welke grand dat is geschied.
Artikel 11. Uetnodiging zitting
Ingevolge het
lid van
bepaling wordt ook het verwerend orgaan uitgenodigd voor de
zitting, Het is van groot belang dat dit orgaan zich ook ter zitting laat vertegenwoordigen. Daarmee
kan worden voorkomen dat er, vanwege de inbreng van bezwaarmaker, een eenzijdig beeld
ontstaat. Voorts is het voor een externe commissie van graot belang om van bestuurlijke zijde te
vernemen hoe een beslissing tot stand is gekomen. Anders kan het voor de commissie moeilijk
worden om een goede afweglng te maken.
Het verdient aanbeveling een termijn vast te stellen die ligt tussen de oproeping en de zitting zelf.
In het algemeen moet gedaeht worden aan een zodanige termijn dat de bezwaarde en de overige
belanghebbenden voldoende gelegenheid krijgen om zich behoorlijk op de zitting voor te bereiden.
Bezwaarden kunnen geattendeerd worden op de mogelijkheid om hun verweer op schrift te stellen
dat bij het verslag wordt gevoegd.
Gekozen is voor een termijn van twee weken, mede In verband met de termijn van 12 weken
waarbinnen, behoudens verdaging, op het bezwaar moet zijn beslist (zie artikel 7:10 Awb) en het
bepaalde in artikel 7:4 Awb (zie hierna).
Voorts is een regeling opgenomen over het desgevraagd wijzigen van het tijdstip van de zitting.
Uitstel hoeft overigens niet altijd te worden verleend. Betrokkene dient wel tijdig uitsluitsel over zijn
verzoek om ultstel te krijgen. Met de inwerkingtreding van de wet Dwangsom en beroep bij nlet
tijdig beslissen is het verstandig om indien een
verzoekt om ultstel en hiermee
Ingestemd wordt, af te spreken dat daarmee de beslistermijn met eenzelfde periode wordt
opgeschort, en dit op papier te bevestigen
De toelichting op dit artikel van deze verordening is ook de plaats om te wijzen op het bepaalde in
artikel 7:4 en 7:8 van de Awb, Het verdient aanbeveling om van de inhoud van
artikelen bij
de uitnodiglng van de hoorzitting mededeling te doen,
Omdat de inhoud van
artikelen voor zich spreekt, Is
Integraal op te nemen (zie ook de toelichting bij artikel 8).

volstaan de

ervan hier

Artikel 7:4
1. Tot 10 dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen.
2, He't bestuursorgaan/beroep^orgaan iegt het bezwaarschrift/beroepsehrift en alle verder op de
betrekking hebbende stukken, voorafgaand aan het horen, gedurende ten minste e§n
week voor belanghebbenden ter Inzage.
3. Bij de oproeping voor het horen worden belanghebbenden gewezen op het
lid en wordt
vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen.
4. Belanghebbenden kunnen van deze stukken tegen vergoedlng van ten hoogste de kosten
afschriften verkrijgen,
5, Voorzover de belanghebbenden daarmee instemmen, kan toepassing van het tweede lid
achterwege worden gelaten,
6, Het bestuursorgaan/beroepsorgaan kan, al dan niet op verzoek van een belanghebbende,
toepassing van het
lid voorts aehterwege laten, voorzover geheimhouding om
gewichtige redenen is geboden. Van de toepassing van
bepaling wordt mededeling
gedaan.
7. Gewichtige redenen zijn in elk geval niet aanwezig, voorzover ingevolge de Wet openbaarheid
van bestuur de verpliehtlng
een verzoek om informatie, vervat in
stukken, in te
. wllllgen.
8, Indien een gewichtige reden is gelegen in de vrees voor sehade aan de llchamelljke of
geestelijke gezondheid van een belanghebbende, kan
van de desbetreffende stukken
worden voorbehouden aan een gemachtigde die hetzij advoeaat, hetzij arts is.
Volgens de parlementaire geschiedenls zal voor het aannemen van geheimhoudingsredenen een
sterkere grand aanwezig moeten zijn dan de in de WOB opgenomen weigeringsgronden (zie ook:
Rb. Den Haag, 19 februari 1996, Awb katern 1996, 43).
In de bezwaarsehrlftprocedure is aangaande inzage in en geheimhouding van stukken niet de
WOB, maar artikel 7:4 Awb van toepassing (Rb. Alkmaar, 20 oktober 1997, Belastingblad 1998, 7).
Artikel 7:8
1. Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en
deskundigen worden gehoord.
2. De kosten van getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de belanghebbende die hen
heeft meegebracht.
Het aanwezig zijn van partijen bij het horen van getuigen in de bezwaarsehriftprocedure is een
beginsel van goede procesorde (JG 2000/122).
Artikel 12. Quorum
Dit
spreekt voor zieh.
Er is
wettelljk bezwaar
het horen in het kader van de bezwaarpracedure door de
voorzitter en een lid van de adviescommlssle, terwljl advisering door de voltallige commissie heeft
plaatsgevonden (ABRS 2 maart 2000, GS 2000/ 7119, 5). In de Gemeentestem 2008, nr. 101 is
een artikel verschenen van mr. H. Piefers : "Horen en adviseren door een onvolledige
bezwaarsGhriftencommissie".
Artikel 13, Niet-deelneming aan de behandeling
Dit artikel behoeft geen toelichting. Zie ook artikel 2:4 Awb.
Ook al is de voorzitter formeel onafhankelijk, dan staat daarmee nog niet vast dat automatlsch ook
op inhoudelljk vlak van nlet-vooringenomenheid sprake is (Rb. Leeuwarden 8 februari 1996, JB, 3
(1996), 100).
Artikel 14. Openbaarheid zitting
Ingevolge artikel 7:5,
lid Awb besluit het bestuursorgaan, voorzover niet bij wettelijk
voorschrift anders is
of het horen in het openbaar plaatsvindt. In artikel 7:13, vierde lid
Awb wordt
bevoegdheid aan de eommissie toegekend.

In de onderhavige verordeningsbepaling is vastgelegd dat de hoorzitting in principe in het
openbaar plaatsvindt. Uitzondering op deze regel blljft mogelijk, bijvoorbeeld indien bijzonder
persoonlijke zaken van famlllaire, medische of financiele aard of andere zaken met een
vertrouwelijk karakter aan de orde komen,
De zitting dient te worden onderscheiden van de beraadslaging van de eommissie, die ingevolge
artikel 16 van de verordening achter gesloten deuren plaatsheeft.
Indien de bezwaarsehriftencommissie adviseert over bezwaren op grand van de Wet werk en
bijstand kan het praktiseh zijn een bepaling op te nemen waaruit duidelijk wordt dat
zittingen
achter gesloten deuren plaatsvinden. Mogelijk zijn er meer onderwerpen te noemen waarbij
zittingen nooit openbaar zijn,
bijv. urgentleverklarlngen op grand van de
huisvestlngsverordening, bepaalde aanvragen op grand van de Wet maatsehappelijke
ondersteuning en bijvoorbeeld de prostitutiebepaling uit de Algemene Plaatselljke Verordening.
Hiermee worden problemen voorkomen indien de commissie vergeet te besluiten tot een nietopenbare zitting.
De bepaling kan toegevoegd worden aan artikel 14 en als volgt luiden:
De zitting van de commissie vindt achter gesloten deuren plaats voor wat betreft bezwaarschriften
die zijn ingediend tegen besluiten op grond van de Wet werk en bijstand.
Artikel 15, Schriftelijke verslaglegging
Artikel 7:7 Awb vereist zeer kort en bondig dat van het horen een verslag wordt gemaakt, De wijze
waarop en de inhoudelijke vereisten aan het verslag worden niet door de Awb geregeld. Dit
er overigens niet aan in de weg dat In de verordening een
procedure wordt opgenomen,
Het bepaalde in het eerste lid hoeft niet zo ver te strekken dat van al het aanwezige pubiiek naam
en hoedanigheid wordt opgenomen, Wel zal uit het verslag duidelijk moeten blijken wie namens
welke partij aanwezig was en wat door hen naar voren is gebracht.
Gezien de betekenis van de hoorzitting in het kader van de besluitvormlng in de
bezwaarsehriftfase, ligt het voor de hand (hoewel niet voorgeschreven in de Awb) dat het verslag
van de zitting uiterlijk gelijktijdig met de beslissing op het bezwaar aan belanghebbenden wordt
toegezonden. Ook Is het mogelijk het verslag van de hoorzitting voor het nemen van het bestreden
besluit aan de belanghebbenden te zenden. Hierdoor krijgen belanghebbenden de gelegenheid te
reageren indien het verslag een onjulste weergave bevat van de hoorzitting. Uit oogpunt van een
zorgvuldige voorbereiding zal dit vaak de voorkeur genieten (ABRS 12 juni 1997, JB 1997/188).
Het verslag speelt ook een rol in de raadkamer en bij het advies, Als een lid afwezig is geweest bij
het horen en de stemmen staken in de advieseommissie, dan hoeft bij de hernleuwde behandeling
in de eommissie nlet opnleuw gehoord te worden (CRvB, 2 april 1996, AB 1997/23).

Artikel 16. Nader onderzoek
Een nader onderzoek kan feiten of omstandigheden aan het lleht brengen die op het moment van
de zitting nog niet bekend waren. Dit kan aanleiding zijn om belanghebbenden en het verwerend
orgaan opnieuw te horen, De onderhavige bepaling voorziet In de mogelijkheid de eommissie te
verzoeken daartoe een nieuwe zitting te houden. In artikel 7:9 Awb wordt bepaald dat indien het in
het hier bedoelde geval feiten of omstandigheden betreft die voor de op bezwaar te nemen
beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zljn, dit aan belanghebbenden wordt meegedeeld en
dat zij opnieuw in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord (rechtsbeginsel hoor en
wederhoor). Is de nieuwe informatie niet van aanmerkelijk belang dan kan er voor gekozen worden
om de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen schriftelijk te reageren, Na de hoorzitting
gehouden telefoongesprekken kunnen
worden als nader onderzoek (Natlonale ombudsman
9 juli 2001, AB 2001/263). Een zorgvuldige procedure houdt ook in dat het bestuursorgaan zich
niet reehtstreeks tot de advieseommissie kan wenden zonder dat de andere belanghebbenden in

de gelegenheid worden gesteld om hun standpunt dienaangaande kenbaar te maken (Rb.
Rotterdam, 10 november 1999, JB, 1999/311).
Artikel 17. Raadkamer en advjes
Zie ook de toelichting bij artikel 14, De hoorzitting is in principe openbaar; de hier bedoelde
beraadslaging vindt aehter gesloten deuren plaats.
Het tweede lid, onder b, is opgenomen voor die gevallen waarin het vergaderquorum wel aanwezig
is, maar de eommissie door afwezigheid van een of meer leden dan wel hun plaatsvervangers (of
als gevolg van de toepassing van artikel 13) tijdens de besluitvorming uit een even aantal
personen bestaat,
Het horen kan plaatsvinden door een nlet-voltallige commissie (zie onder 12); de advisering dient
plaats te vinden door een commissie die voldoet aan de
van artikel 7:13,
lid, onder a
van de Awb, Hoe het advies tot stand komt, Is nlet voorgeschreven. Schriftelijke consultatie is
mogelijk (CRvB 21 oktober 1999, AB 2000/42 en Rb, Haarlem 5 januari 2001, ongepubllceerd,
zaaknummer Awb 00/8620 en 00/8621).
Advisering door de voorzitter en een lid van de hooreommissie is in strijd met artikel 7:13,
lid, onder a Awb (Raad van
Afdellng bestuursrechtspraak 19-10-98, JB 1998/257). Uit het
derde lid van dit artikel (mogelijkheid voor de eommissie om het horen op te dragen aan de
voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan) volgt niet dat de gehele advisering kan worden opgedragen aan de
voorzitter en een lid,
Een advieseommissie mag
adviseren: ze kan geen (gedelegeerde) beslisbevoegdheid
krijgen, (Raad van State, Afdellng bestuursrechtspraak 06-01-1997),
In 2002 is de Wet kosten bestuurlljke voorprocedures in working getreden, Deze wet bevat een
regeling voor de vergoeding van de kosten die een belanghebbende maakt bij de behandeling van
een door hem ingediend bezwaar- of administratlef beroepsehrift. De bepalingen zijn opgenomen
in art. 7:15, 7:28 en 8:75 Awb. Een verzoek om vergoeding van de kosten moet worden gedaan
voordat het bestuursorgaan op het bezwaar of administrate beroep heeft beslist. Doorgaans zal
een dergelijk verzoek in het bezwaarschrift of mondeling tijdens de hoorzitting worden gedaan. De
bezwaarsehriftencommissie adviseert in dat geval ook over dlt verzoek en zal aangeven of er reeht
is op een vergoeding en zo ja over de hoogte van het vergoedingsbedrag. Dit laatste kan worden
ontleend aan het Besluit proeeskosten bestuursreeht.
Artikel 18. Uitbrengen advies en verdaging
Volgens artikel 7:13,
lid Awb maakt in de bezwaarsehriftpracedure het versiag van de
hoorzitting
ult van het
van de commissie en wordt het sehriftelijk uitgebraeht.
De beslistermijn bedraagt ingevolge artikel 7:10 van de Awb 12 weken, behoudens In het geval
van opschorting of met gebruikmaking van de mogelijkheid van verdaging. De onderhavige
bepaling verlangt van de voorzitter van de commissie dat indien hij voorziet dat de termijn als
hiervoor bedoeld nlet wordt gehaald, hij tijdig het bestuursorgaan verzoekt de beslissing op het
bezwaar te verdagen,
Het besluit tot verdaging is een besehikking, Ingevolge artikel 7:14 Awb zijn artikel 3:41 tot en met
3:45 Awb, die de wijze van bekendmaklng en mededeling van besluiten regelen, In dlt geval nlet
van toepassing. Artikel 3:40 Awb is wel van toepassing. Dit artikel bepaalt dat een besluit niet in
werking treedt voordat het bekendgemaakt is. Het ligt voor de hand in verband hiermee ook
belanghebbenden een afsehrift van het verdagingsbesluit toe te zenden,
Afronding van de procedure

De verordening spltst zich toe op de behandeling van bezwaarschriften en eindigt er in feite mee zie artikel 18 - dat door de commissie schriftelijk advies wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan
dat op het bezwaarsehrift dient te beslissen.
In de artikelen 7:11 (bezwaarse:hrift) Awb is geregeld wat er daarna dient te gebeuren. Indien het
bezwaar ontvankelijk Is, dient op grondslag daarvan
heraverweging van het bestreden besluit
piaats te vinden. Is een bezwaarschrift niet ontvankelijk, dan wordt aan heraverweging niet
toegekomen. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan
het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in plaats daarvan een nleuw besluit. Dit
nieuwe besluit treedt daarmee in de plaats van het oorspronkelijke (bestreden) besluit.
Omdat in het verleden bestuursorganen nogal
bij de beslissing op bezwaarschriften (outer
toetsten op rechtmatigheid is in het
lid van art 7:11 vastgelegd dat het om
heroverweging gaat, Dat betekent dat de toetsing niet beperkt moet blljven tot vragen van
rechtmatigheid, maar binnen de grenzen van de wet zich ook dient uit te strekken tot beleidsmatige
en bestuurlijke aspecten.
De heroverweging dient ex nunc
te vinden, dat wil zeggen dat rekening moet worden
gehouden met inmiddels gewijzigde feiten en omstandigheden. De feiten en omstandigheden van
het moment waarop het nieuwe besluit wordt genomen zijn van belang.
Daarnaast dient de heroverweging op grondslag van het bezwaar te geschieden, Hieruit vloeit
voort dat die onderdelen van het besluit die geheel los van de aangevoerde bezwaren staan, in
beglnsel bulten beschbuwing blijven. Het bestuursorgaan zal daarbij de naar voren gebrachte
bezwaren voldoende ruim naar hun strekking moeten opvatten, Indien bijvoorbeeld tijdens de
hoorzitting blijkt dat
ondanks een beperkte omschrijvlng in het bezwaarschrift, ruimer
bedoeld zijn, dan zal daarmee rekening moeten worden gehouden.
Verder is het de bedoeling van
bepaling dat er geen verslechtering van de positie van
degene die het bezwaarsehrift indient tijdens de bezwaarschriftenprocedure mag optreden (verbod
van reformatio In peius). Natuurlijk staat dit er niet aan in de weg dat als een derde bezwaar maakt
tegen bijvoorbeeld een afgegeven vergunning, die bezwaren gehonoreerd kunnen worden. Dit Is
het wezen van de bezwaarsehrlftenprocedure en nlet in strijd met genoemd beginsel.
In artikel 7:12 Awb Is voorgesehreven dat de beslissing op het bezwaarschrift dient te berusten op
een deugdelijke motivering die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. Daarbij Is
het van belang dat indien van het advies van de commissie wordt afgeweken in de beslissing de
reden van die afwijking wordt vermeld en het advies met de beslissing wordt meegezonden.
Tenslotte wordt verwezen naar artikel 6:23 Awb waarin wordt voorgeschreven dat indien beroep
kan worden ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar, daarvan bij de bekendmaking van de
beslissing melding wordt gemaakt. Daarbij moet worden aangegeven door wie, binnen welke
termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld,
Artikel 19. Jaarverslag
Deze bepaling is opgenomen bij de laatste wijziging van de verordening In 2010. In de praktijk
blijkt dat de bezwaarsehrlfteneommlssie jaarlijks verslag uitbrengt aan de raad, het college en de
burgermeester over haar werkzaamheden, De invulling van dit verslag is aan de commlssie
gelaten. Voor de hand ligt dat wordt aangegeven welke aantallen bezwaren zijn ingediend, wat de
werkvoorraad was bij aanvang van het kalenderjaar, hoeveel adviezen zijn uitgebracht, wat de
adviezen inhielden (niet-ontvankelijk, (deels) gegrond etc.) of het bestuursorgaan contrair heeft
besioten, in welke gevallen beroep wordt ingediend en wat de uitkomst van dit beroep is.
In geval er een klacht is ingediend tegen de bezwaarsehriftencommissie wordt dit in het Jaarverslag
vermeld.

Het Jaarverslag is ook een instrument voor de commissie om aan de bestuursorganen adviezen te
geven over de verbeterpunten op het gebied van juridische kwaliteit.
Artikel 20. Intrekking oude regeling
Dit artikel spreekt voor zieh,
Artikel 21. Inwerkingtreding
In artikel 139 tot en met 144 Gemeentewet zijn de bekendmaking en inwerkingtreding van
besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden geregeld. De bepalingen over
bekendmaking en mededeling van besluiten zoals opgenomen in afdeling 3.6 Awb zijn niet van
toepassing op algemeen verbindende voorsehriften (zie artikel 3:1 Awb dat aangeeft dat op
besluiten, die algemeen verbindende voorsehriften inhouden, van dat hoofdstuk slechts afdeling 2
tot en met 4A van toepassing zijn en wel voorzover de aard van de besluiten zieh daartegen nlet
verzet). Besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden,
verbinden niet dan wanneer ze bekendgemaakt zljn. De bekendmaking gesehiedt door plaatslng in
het Gemeenteblad of in een andere door de gemeente algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave
(huis-aan-huisblad of plaatselijk dagblad).
Artikel 22, Citeertitel
verordening kan worden aangehaald als: Verordening commissie bezwaarsehriften.

Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
gelezen het voorstel van van,,, nr,,,,;
gezlen het advies van

;

De raad van de gemeente

;

Gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;
Besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning ,,, (jaartal);

PARAGRAAF 1. AMBTELIJKE BIJSTAND
Artikel 1. Verzoek om informatie
1. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:
a. feitelijke informatie van geringe omvang;
b. inzage In of afschrlft van documenten die openbaar zijn;
c. bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.
2, De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een
medewerker van de griffie of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven,
3, Indien een ambtenaar twljfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld In het
lid, onderdeel a of b,
hij de seeretaris daarvan In kennis. De secretaris neemt
het besluit.
4. De bijstand, bedoeld in het
lid, onderdeel c, wordt verieend door de griffier of een
medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een
medewerker van de griffie kan worden verieend kan de griffier de secretaris verzoeken
6en of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk
verlenen,
Alternatief voor artikel 1. Verzoek om informatie
1. Een
wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:
a, feitelijke informatie van geringe omvang;
b. inzage in ofafschrift van documenten die openbaar zijn.
2. Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder
het
lid, onderdeel a ofb, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris
beslist.
3, Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van
voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.
4, De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verieend door de griffier of een medewerker
van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffie kan worden verieend kan
de griffier de secretaris verzoeken een of meer ambtenaren aan te wijzen die de
gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen,
Artikel 2. Verlenen van ambtelljke bijstand
1. Een ambtenaar verleent op verzoek van de
ambtelijke bijstand aan een
raadslid tenzij:
a. het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de
werkzaamheden van de raad;
b, dit het belang van de gemeente kan schaden;
e. het bijstand, bedoeld in artikel 1,
lid, onderdeel c, betreft en het
volledig gebruik heeft gemaakt van het hem op grand van artikel 5,
lid,
uren ambtelijke bijstand.

2. De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grand van het eerste lid geweigerd
wordt.
3. Indien de bijstand op grand van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met
redenen omkleed
aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft Ingediend.
4. De seeretaris verstrekt de betreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een
afschrlft van het verzoek,
Artikel 3. Weigering verzoek ambtelijke bijstand
Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de seeretaris wordt geweigerd kan
de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester, De
burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.
Artikel 4, Geschil over ambtelijke bijstand
1, Indien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende ambtelijke
bijstand kan hiervan mededeling worden gedaan aan de secretaris;
2. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende
oplossing leggen zij de
voor aan de burgemeester. De burgemeester voorziet zo
spoedig mogelijk in de kwestie,
Artikel 5. Hoeveelheid ambtelijke bijstand
1, Elk raadslid heeft per jaar reeht op ... uur ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onderdeel c.
"*.

Alternatief voor artikel 5
1. Elk raadslid heeft ,„ keer per jaar recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1,
lid, onderdeel c.
2. De secretaris houdi een register van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onderdeel c bij, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere
ambtelijke organisatie wordt opgenomen:
a. welk raadslid om bijstand heeft verzocht;
b. over welk onderwerp om bijstand is verzocht;
c. welke ambtenaar de bijstand heeft verieend;
d. hoeveel tijd het verlenen van de bijstand
gekost;
e. de reden waarom een verzoek is geweigerd.
Alternatieven voor artikel 5 tweede lid
(2) De secretaris houdi in een register bij hoeveel uren per jaar een raadslid gebruik maakt
van ambtelljke bijstand als bedoeld in artikel 1,
lid, onderdeel c.
(2) De secretaris houdt in een register bij hoeveel verzoeken om ambtelijke bijstand als
bedoeld in artikel 1,
lid, onderdeel c een raadslid per jaar doet.
PARAGRAAF 2. FRACTIEONDERSTEUNING
Artikel 6, Recht op financiele vergoeding
1. De fraeties als bedoeld in artikel ...van het Reglement van orde voor de vergaderingen
van de raad ontvangen jaarlijks een finaneiele bljdrage als tegemoetkoming in de kosten
voor het funetioneren van de fractie;
2.
bijdrage
uit een vast deel van €.. voor elke fractie.
ontvangt elke
fractie een bedrag van €... per raadszetel.
Artikel 7. Besteding finanoille vergoeding
1, Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en
eontrolerende rol te versterken;
2, De bijdrage mag niet gebrulkt worden ter bekostlglng van:
a. ultgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regellngen;

b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of
natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestatles (diensten of goederen)
geleverd ten behoeve/van de fractie op
van een gespecificeerde,
declaratie;
c. giften;
d. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge
het rechtspositiebesluit raads- en commlssieleden toekomen;
e. opleidingen voor raads- en commissieleden voor zover deze inhoudelijk gerelateerd
zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.
Artikel 8. Voorschot bijdrage fractieondersteuning
1, De bijdrage voor fraetieondersteunlng wordt voor 31 januari van het betreffende
kalenderjaar in de vorm van een voorsehot op dat kalenderjaar verstrekt;
2, Het voorsehot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de
raad de bedragen heeft vastgesteld,
Artikel 9. Tijdstip verstrekken voorsehot in verkiezingsjaar
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 wordt in een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden
het voorsehot v66r 31 januari verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de
verkiezingen plaatsvinden. In de
maand na de maand waarin de
vergadering
van de nieuw gekozen raad plaatsvlndt wordt het voorsehot verstrekt voor de overige
maanden van dat jaar.
Artikel 10. Gevolgen splltsen fractie
1. Bij afsplitsing van een fraetie wordt de op grand van artikel 8, tweede lid, vastgesteide
bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrakken fraeties naar
evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.
2. Bij afsplitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte
voorsehot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.
Artikel 11. Reserve
1. De raad reserveert het in enig jaar niet gebrulkte gedeelte van de bijdrage toekomend
aan een fractie ter besteding door die fractie in voigende jaren.
2. De reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fraetie in het voorgaande
kalenderjaar toekwam op grand van artikel 8,
3. Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve, komt tot ultdrukking in de
verrekening over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats,
4. De
blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fraetie die onder dezelfde naam
terugkeert, dan wel voor de fraetie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger
daarvan kan worden beschouwd,
5. Als bij zetelverlies de reserve voor een fraetie hoger zou worden dan aangegeven in het
tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere,
6. Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar
evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve
nlet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie In het
voorgaande kalenderjaar ontving.
Artikel 12. Verantwoording en controle
1, Elke fractie legt, binnen drle maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad
verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder
overlegging van een verslag.
2, Controle van het verslag vindt
door de accountant, belast met de controle van de
jaarrekening, De accountant breng advies uit aan de raad.
3, De raad stelt na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van:
a. de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

b. de wijziging van de reserve;
c. de resterende reserve;
d. de verrekening tussen de in onderdeel a, genoemde uitgaven en het ontvangen
voorsehot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvorderlng van ontvangen
voorschotten.
Artikel 13. Toepassing Awb
Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiele middelen die
een fractie ontvangt.
PARAGRAAF 3 SLOTBEPALINGEN
Artikel 14. Intrekking oude verordening
De verordening ambtelljke bijstand en fractieondersteuning (2006) wordt ingetrokken,
Artikel 15. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op
Artikel 16.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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TOELICHTING BIJ DE MODELVERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND
EN FRACTIEONDERSTEUNING (ARTIKEL 33 GEMEENTEWET)
ALGEMEEN
Deze verordening geeft ultvoering aan artikel 33 van de Gemeentewet, Dit artikel is in 2002
door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur ingrijpend gewijzigd. Het
legt expliciet vast dat de raad en individuele raadsleden een recht op ambtelijke bijstand
hebben. Voor politieke groeperingen bestaat daarnaast een recht op fractieondersteuning.
De uitwerking van
rechten moet bij verordening worden geregeld.
In
verordening vervult de griffier een centrale rol. Hij of zij is het
aanspreekpunt
als het gaat om ambtelijke bijstand. De griffier vervult ook de rol van schakel tussen de
raadsleden en de reguliere ambtelijke organisatie,
De burgemeester vervult ook een rol in het proces, Indien er een confllctsituatie ontstaat of
dreigt te ontstaan, zal de burgemeester een bemiddeiende en uiteindelijk beslissende rol
kunnen spelen. De positie van de burgemeester maakt hem bij uitstek gesehikt voor
taak als bruggenbouwer en als degene die uiteindelijk het
woord heeft,
Gezien de duale verhoudingen ligt het voor de hand dat er ook op het punt van de ambtelijke
bijstand heldere seheldslljnen worden getrokken tussen werkzaamheden voor de raad en
voor het college. Dat komt tot uitdrukking in het feit dat een raadslid kan aangeven dat een
verzoek om ambtelijke bijstand en de inhoud van de verleende bijstand geheim moeten
worden gehouden. De ambtenaar mag niet onder druk komen te staan doordat hij
werkzaamheden voor de raad verricht. Daarom zal een collegelid dat toon informatie wenst
over het verzoek om ambtelijke bijstand, zich moefen wenden tot het betrokken raadslid en
niet tot de behandelend ambtenaar,
De verordening behandelt gedetailleerd de ambtelijke bijstand. Aangezien het de verhouding
betreft tussen de raadsleden en de reguliere ambtelijke organisatie, is behoefte aan
duidelijke regels. De ambtenaren werken doorgaans namelijk voor het college. Artikel 103
Gemeentewet iaat dit scherp zien. V6or de invoering van de Wet dualisering
gemeentebestuur bepaalde dit artikel dat de seeretaris (en daarmee de onder hem
ressorterende ambtelijke organisatie) de raad en het college terzijde stand. In de duale
verhoudingen staat de secretaris het college terzijde en wordt de raad bljgestaan door de
griffier.
Dat de
beschikt over een griffier met griffie betekent nlet dat er geen behoefte meer zou
zijn aan ambtelijke bijstand door de reguliere ambtelijke organisatie, De griffie zal, in
vergelijklng met de reguliere organisatie beperkt in omvang zljn. Voor speclalistische hulp op
het gebied van het maken van amendementen, moties en regelingen zal een beroep op deze
organisatie dan ook nodig blijven. Dit geldt ook voor specifieke informatie die alleen bij de
reguliere ambtelijke organisatie beschikbaar is. De wetgever heeft dat onderkend en het
recht op
vorm van ambtelljke ondersteuning expliciet vastgelegd,
verordening
vormt de uitwerking van dit recht,
De formulerlng van artikel 33 van de Gemeentewet Iaat buiten twijfel dat Individuele
raadsleden, dus ook die behorend tot een mlnderheld In de raad, recht hebben op ambtelijke
bijstand. Op deze verordening kan dus door alle raadsleden een beroep worden gedaan.
In de verordening is
bepaling opgenomen voor die gevallen waarin de tot het verlenen
van hulp
ambtenaar op grand van gewetensbezwaren
nlet
is. In
een dergelijk
is
van een reehtsposltioneel probleem dat binnen de ambtelijke
organisatie tot een oplosslng dient te worden gebracht.

Deze modelverordening heeft in de afgelopen jaren zijn waarde bewezen. In jurisprudence
wordt er regelmatig naar verwezen en de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gaf aan dat de modelverordening prime voldoet. Toch Is In de
geactualiseerde versie een aantal bepalingen gewijzigd en heeft een
"fine-tuning"
plaatsgevonden. Waar het ton zijn artikelen samengevoegd en zinseonstructies aangepast.
Dat leldt tot een overzichtelijker geheel, Ook hebben de diverse artikelen, conform de
Aanwijzingen voor de deeentrale regelgeving, nu opschriften gekregen,
Tevens is een nieuw artikel 13 aan
verordenlng toegevoegd waarin titel 4,2 van de
Algemene wet bestuursreeht van toepassing wordt verklaard op de fraetlevergoeding.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING
Artikel 1.
De verordening is niet bedoeld om formele barrieres op te werpen die het verlenen van
bijstand aan raadsleden juist bemoellijkt. Indien het gaat om het verzoek om informatie van
feitelijke aard, dan wel
in of afschrift van openbare documenten, kan een
contact opnemen met de griffier die het verzoek kan neerleggen bij een ambtenaar uit de
reguliere ambtelijke organisatie, Het begrip document wordt hier overigens gebruikt in de
betekenis die het in.de Wet openbaarheid van bestuur heeft. Met openbaar wordt bedoeld
openbaar in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur. Op niet-openbare documenten is
het bepaalde in de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet van toepassing.
rechten zijn
uitgewerkt In het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad,
het Reglement van orde voor de vergaderingen van het college en de Verordening op de
raadscommissies.
Er is voor gekozen de griffier te benoemen als centrale functionaris, Het bestaan van het
instituut griffie en de ontvleehting van de posities van de raad en het college, die bij de
dualisering hun beslag hebben gekregen, leiden ertoe dat de ambtelijke organisatie parallel
ontvlochten is. Omdat de griffier geen zeggenschap
over de reguliere ambtelijke
organisatie zal de secretaris de ambtenaar die de bijstand verleent moeten aanwijzen. De
ontvlechting van posities leldt in dit geval dus noodzakelijkerwijs tot een verdergaande
formallsering van de regeling omtrent ambtelijke bijstand.
De bijstand wordt zo spoedig mogelijk verieend. Het is niet mogelijk in de verordening
hiervoor
termijnen op te nemen In verband met de verschillen in
en omvang van
de werkzaamheden voor een verzoek, De griffier ziet er op toe dat er voortgang blijft in het
proces.
In de gehele verordening is er voor gekozen een onderscheid aan te brengen tussen
ambtenaren en medewerkers van de griffie. Als er over ambtenaren gesproken wordt,
worden ambtenaren van de reguliere ambtelijke organisatie bedoeld die onder het gezag van
het college vallen en dus niet onder de noemer "griffiemedewerkers", Dit neemt niet weg dat
medewerkers van de griffie ook ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet zljn.
Op grand van het derde lid Is er bij twijfel een rol voor de
weggelegd. Deze zal
moeten beslissen of het een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b betreft.
Het verschil tussen het eerste lid en het alternatieve (gecursiveerde) eerste lid ligt er in dat er
In het
lid voor gekozen is om alle verzoeken om Informatie of bijstand
voor te
leggen aan de griffier. in het alternatieve
lid wordt de mogelijkheid geboden aan
om zich rechtstreeks tot een ambtenaar van de reguliere ambtelijke organisatie
te wenden, De keuze is uiteraard aan de raad.

Artikel 2.
De voormalige artikelen 6 en 7 van de modelverordening zijn vanwege de helderheld nu
toegevoegd aan artikel 2, vierde en vijfde lid. Het betreft hier immers regels omtrent
hetzelfde onderwerp dat
geregeld is in artikel 2.
In het vierde lid wordt gewezen op het belang dat de betrokken portefeuillehouder heeft van
het op de hoogte zijn van het feit dat bijstand is verieend door onder zljn
verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren. Gezien de
tussen raad en college
is het logisch dat desgewenst melding wordt gemaakt van het verlenen van ambtelljke
bijstand. Het college en de
kunnen afspreken in welke gevallen hiervan melding
wordt gemaakt.
Het vijfde lid voorkomt dat de betreffende ambtenaar in een spagaat tussen raad en college
terecht komt. Indien een raadslid om ambtelijke bijstand verzoekt, moet hij ervan uit kunnen
gaan dat de ambtenaar bij het verrlehten van die werkzaamheden onafhankelijk opereert van
het college. Om te verzekeren dat een ambtenaar niet door collegeleden onder druk wordt
gezet om toeh inlichtingen te versehaffen over het
van een raadslid is in het vijfde lid
bepaald dat wethouders of de burgemeester zieh voor informatie direct tot het betrokken
raadslid wenden en niet tot de behandelend ambtenaar. Dit biedt bovendien een extra
waarborg voor de qnafhankelijke behandeling van een verzoek om ambtelijke bijstand.
De ambtenaar die ambtelijke bijstand verleent blijft echter wel onderdeel van de reguliere
ambtelijke organisatie, Het verlenen van ambtelijke bijstand heart tot de normale uitoefening
van zijn taak. Indien hij dit gedeelte van zijn
niet goed uitoefent behoudt het college dus
de mogelijkheid om de ambtenaar hierop aan te spreken.

Artikel 3.
Beoordeling of een van de in artikel 2 genoemde weigeringsgronden zich voordoet vindt in
instantie plaats door de gemeentesecretaris als hoofd van de reguliere ambtelijke
organisatie, Artikel 3 regelt dat de uiteindelijke beslissing over het nlet verlenen van
ambtelijke bijstand Is voorbehouden aan de burgemeester, Het ligt in de
dat hij hierover
overleg voert met de secretaris en de griffier (en indien nodig ook het betrokken raadslid).
Uiteraard kan de raad via de gebruikelijke weg hierover de burgemeester verzoeken
verantwoording af te leggen (artikel 180 Gemeentewet).
Artikel 4.
Ook indien - naar de mening van het raadslid - op onvoldoende wijze aan zijn of haar
verzoek om hulp gehoor wordt gegeven kan de
aan een hogere instantie worden
voorgelegd: de burgemeester is daar gezien zijn elgenstandlge
in het gemeentelijke
bestuur de meest aangewezen instantie voor,
Wel dient het betrokken raadslid of de griffier hierover eerst overleg te voeren met de
secretaris,

Artikel 5,
Dit artikel biedt de mogelijkheid om aari
een
hoeveelheid uren of keren
recht op ambtelijke bijstand door de reguliere ambtelijke organisatie toe te kennen. Hiermee
wordt een extra garantie geboden dat dit recht ook geeffectueerd kan worden, Het biedt de
ambtelijke organisatie bovendien de mogelijkheid enigszlns grip te houden op de omvang
van de werkzaamheden, Deze begrenzing geldt nlet voor eenvoudige informatieverschaffing
als bedoeld in artikel 1,
lid, onderdeel a en b,
bijstand kan onbeperkt geboden
worden.

Het door de secretaris bij te houden register maakt het bovendien mogelijk na te gaan hoe
vaak er al een beroep is gedaan op de ambtelijke organisatie. Tevens kan het een
belangrijke rol spelen bij het jn kaart brengen van de behoefte aan
voorzieningen.
De

kan een keuze maken tussen de mogelijke alternatieven die zijn gecursiveerd.

Artikel 6,
Fraetleondersteuning vindt zijn vorm in een financiele ondersteunlng. De hoogte van het
budget voor fractieondersteuning zal in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen
en dus door de raad worden vastgesteld. De fractieondersteuning bestaat uit een vast en
een variabel
Het
deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op
gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Omdat grate
meer lasten zullen hebben
op facllltair gebied is het logisch dat zij voor dergelijke kosten een hogere vergoeding krijgen,
Artikel 7.
Voor wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning wordt de fracties
grotendeels de vrijheid gelaten. Mlnlmumvoorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt
aan raadswerkzaamheden, Verder is een aantal doelen genoemd waarvoor de bijdrage niet
gebruikt mag worden. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de bijdrage
verkiezlngscampagnes worden gefinaneierd en dat raadsleden hun elgen vergoeding voor
het raadswerk (vastgelegd in het rechtspositlebesluit raads- en commissieleden, dat zijn
grondslag vindt in de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet) aanvullen met de bijdrage
voor fractieondersteuning, Algemene opleidingen voor raads- en commissieleden die
meestal worden georganiseerd door de griffie(r) dienen bekostigd te worden uit de
gemeentelijke bedrijfsvoering en dientengevolge ook nlet uit de bijdrage voor
fractieondersteuning. Deze cursussen worden
verzorgd door politiek neutrale
instltuten.
Omdat het bij uitstek om politieke ondersteuning gaat kan
Inhoudelijk niet te zeer
gedetailleerd geregeld worden. Fractieondersteuning in de vorm van het beschikbaar stellen
van gemeenteambtenaren voor de fracties wordt niet wenselijk geaeht, aangezien het vaak
politiek getinte ondersteuning betreft. Fraetles moeten daarom vrij zijn in de keuze van de
personen die de fracties eventueel ondersteunen.
Artikel 8.
De bijdrage wordt als voorsehot verstrekt, in een verkiezlngsjaar wordt het voorsehot in twee
gedeelten gesplitst. Het is logisch dat het aangepast wordt aan de nieuwe verhoudingen in
de raad. Indien blijkt dat het geld onrechtmatig is besteed kan dit aan het eind van het jaar
verrekend worden,
Artikelen 9. en 10.
Het kan gebeuren dat de bijdrage aangepast moet worden aan veranderde verhoudingen in
de raad. Dit artikel is zo geformuleerd dat het zowel kan dienen voor fracties die bij de
verkiezingen blijken te verdwijnen dan wel na de verkiezingen opkomen, maar het kan ook
dienen om de mutaties in aantal op te vangen van de zittende fraetles.
Bij splitsing van een fractie zal het al
verstrekte voorsehot direct verrekend moeten
worden. Als dat niet zou gebeuren zou een
van de oorspronkelijke
over een te
groot voorsehot besehlkken en zou het andere deel van de oorspronkelijke fractie juist
helemaal geen voorsehot krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten
worden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct te laten plaatsvinden,
Artikel 11.
Ook met betrekking tot de
is het van belang dat
wordt omgegaan met de
splitsing van een fractie, De regeling voorziet in het naar evenredigheid verdelen van de

reserve over de nieuw ontstane fracties. Indien een splitsing kort na de verkiezingen
plaatsvindt zou
conflict kunnen ontstaan over de verdeling van de reserve, De regeling
Iaat er eehter geen twljfel ov0r dat ook In dat geval de reserve verdeeld moet worden.
De reserve bestaat ult het overschot van voorgaande jaren. Dit bedrag zal niet elndeloos
mogen groeien, De
is dan ook aan een maximum gebonden.
Artikel 12.
De eontrole van het verslag kan door de accountant meegenomen worden met de controle
op de jaarrekening. Uit het verslag en de aceountantsverklaring kan naar voren komen dat er
een verrekening dient
te vinden met het verstrekte voorsehot, Indien niet verrekend
kan worden, bijvoorbeeld omdat een fractie uit de raad verdwijnt, zal de
het ten
onrechte uitgekeerde voorsehot kunnen terugvorderen. In kleinere gemeenten waar het om
een beperkte bijdrage voor fractieondersteuning gaat, kan wellicht accountantseontrole van
het verslag van de fractie achterwege blijven. In dat geval kan het tweede lid vervallen en zal
het derde lid aangepast moeten worden,
Het
vanzelf dat de
sanctiemogelijkheden kan hanteren voor het geval een
fractie niet handelt conform de verordening. Bijvoorbeeld wanneer uitgaven worden gedaan
waar de financiele bijdrage niet voor bedoeld is of die niet kunnen worden onderbouwd,
wanneer de verantwoording niet tijdig of volledig wordt ingediend, of wanneer teveei
ontvangen voorschotten niet tijdig worden terugbetaald. De vermelding in de verordening van
de mogelijkheid van terugvordering is stikt genomen overbodig omdat die mogelijkheid ook al
bestaat op grand van artikel 4:57 van de Awb. Bestedingen in strljd met
verordenlng
kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, nog
geen vijf jaren zljn verstreken.
Artikel 13.
Indien fractieondersteuning de vorm heeft van financiele middelen is sprake van een
subsidie als bedoeld in titel 4.2 Awb.
De
kan zelf bepalen of ook afdeling 4,2.8 van de Awb van toepassing is; indien
afdeling van toepassing is horen daar wel extra verplichtingen bij. Dat kan een dergelljke
keuze minder aantrekkelijk maken, Bij de invoering van het reeht op fractieondersteuning
(amendement-De Cloe c.s.) Is niet stiigestaan bij de verhouding met de Awb. In veel
gemeenten wordt eehter inmiddels de fractieondersteuning met toepassing van titel 4,2 Awb
aangewend. Nu blijkt dat dit een julste wijze van handelen is.
Wij hebben derhalve besloten in de modelverordening een extra artikel toe te voegen, waarin
het verkrijgen van fractieondersteuning gelijk wordt gesteld aan het verkrijgen van subsidie.
De wijze waarop lokaal invulling wordt gegeven aan de formele reehtsregels dient lokaal
bepaald te worden en wordt derhalve niet in een modelregeling vastgelegd. In de regel zal
het met name gaan over de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te stellen tegen de
beschikking die een bepaald budget ter beschikking stelt, of zoals hierboven omschreven,
om de mogelijkheid bezwaar en beroep in te stellen tegen een terugvordering,
Artikel 14.
Dit artikel behoeft geen toelichting.

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE
WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD
De

van de gemeente ,,,;

gelezen het advies van ...;
gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende regeling:

REGLEMENT VAN
VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE
WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD
HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. voorzitter: de voorzitter van de raad of diens vervanger;
b. amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerp-verardening of ontwerp-beslissing,
naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen;
c. subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm
gesehikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking
heeft;
d. motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens
of verzoek wordt uitgesproken;
e. voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering;
f. initiatiefvoorstel: een voorstel voor een verordening of een ander voorstel.
Artikel 2. De voorzitter
De voorzitter is
met:
a. het leiden van de yergadering;
b, het handhaven van de orde;
e. het doen naleven van het reglement van orde;
d. hetgeen de Gemeentewet of dit reglement hem verder opdraagt.
Artikel 3. De griffier
1. De griffier is in elke vergadering van de
aanwezig.
2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de raad daartoe
aangewezen plaatsvervangend griffier.
3. De griffier kan, Indien daartoe door de voorzitter uitgenodigd, aan de beraadslagingen als
bedoeld in dit reglement deelnemen.
Artikel 4, De secretaris
De
kan het college verzoeken de secretaris in de vergadering aanwezig te laten zijn en
te laten nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglennent.
Artikel 5. Het presidium
1, De raad heeft een presidium,
2, Het presidium bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters, De griffier is in elke
vergadering van het presidium aanwezig,
3, De voorzitter kan voorstellen de
uit te nodigen voor het presidium.

4. Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad aan, dat hem bij zijn afwezigheid in het
presidium vervangt.
5. Elke fraetievoorzitter heeft een stem in het presidium.
6. Het presidium heeft, naast de taken vermeld In de artikelen 6, 9, 12,16, 20, 40, 42 en 43
van
verordening, als
aanbevelingen te doen aan de
de organisatie
van de werkzaamheden van de raad en van zijn commissies,
Artikel 6. De agendacommissie
1, Er is een agendacommissie
2. De voorzitter van de agendacommissie overlegt met het presidium over de samenstelling
van de voorlopige agenda voor de vergadering van de
voordat
door het
presidium wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 2, TQELATING VAN NIEUWE LEDEN; BENOEMING
WETHOUDERS; FRACTIES
Artikel 7, Onderzoek geloofsbrieven; beediging; benoeming wethouders
1. Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de
een commissie in
bestaande uit drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de
daarop betrekking hebbende stukken van nieuw benoemde leden.
2, De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad
en doet daarbij een voorstel voor een besluit, in het verslag wordt ook melding gemaakt
van een minderheidsstandpunt.
3, Het onderzoek van het proees-verbaal van het centraal stembureau gebeurt In de
samenkomst van de raad in oude samenstelling na de verkiezingen.
4, Na een raadsverkiezlng roept de voorzitter de toegelaten leden van de raad op om in de
vergadering van de raad in nieuwe samenstelling, bedoeld in artikel 18 van de
Gemeentewet, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.
5. In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd
lid van de raad op voor de vergadering van de raad waarin over diens toelatlng wordt
beslist om de voorgesehreven eed of verklaring en belofte af te leggen.
6. Bij de benoeming van een wethouder wordt overeenkomstig het
lid een commissie
ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet.
Op de werkwijze van
commissie is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8. Fractie
1. De leden van de raad die door het eentraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst
verkozen zljn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als een fractie beschouwd.
Is onder een lijstnummer sleehts 6en lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke
fractie beschouwd.
2. Indien boven de kandidatenlijst een aanduldlng
geplaatst, voert de fraetie in de raad
deze aanduidlng als naam. Indien geen aanduiding boven de kandidatenlijst was
geplaatst, deelt de fraetie in de eerste vergadering van de raad aan de voorzitter mee
welke naam deze fractie in de raad wil voeren.
3. De namen van degenen die als voorzitter van de fraetie en als diens plaatsvervanger
optreden worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter,
4. Indien 66n of meer leden van een of
fracties als zelfstandlge fraetie
optreden
of Indien een of meer
van een fraetie zieh aansluiten bij een andere fraetie wordt
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter. Voor het
splltsen dan wel het vormen van nieuwe fracties Is geen toestemming vereist van de
raad.
5. De nieuwe naam van de fraetie wordt gebruikt met ingang van de eerstvolgende
vergadering van de raad.

HOOFDSTUK 3. VERGADERINGEN
PARAGRAAF 1. TIJDSTIP VAN VERGADIREN; VOORlIRilDlNGlN

Artikel 9. Vergaderfrequentie
1. De vergaderingen van de raad vinden in de regel plaats op ... dag (van de maand),
vangen aan om ... uur en worden gehouden in (het gemeentehuis).
2. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag en aanvangsuur bepalen of een
andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een
spoedeisende situatie, overleg in het presidium.
Artikel 10. Oproep
1, De voorzitter zendt ten minste 7 dagen voor een vergadering de leden van de raad een
schriftelijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.
2, De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in
artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden
tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden van de
verzonden.
Artikel 11. Agenda
1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep
tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda
opstellen, Deze^wordt met de daarbij behorende stukken aan de leden van de raad
verzonden, en openbaar gemaakt.
2. Bij aanvang van de vergadering stelt de
de agenda vast. Op voorstel van een lid van
de
of de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan
de
toevoegen of van de agenda afvoeren.
3. Wanneer de raad een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging
voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar een eommissie of aan het college
nadere inlichtingen of advies vragen.
4. Op voorstel van een lid van de raad of van de voorzitter kan de raad de volgorde van
behandeling van de agendapunten wijzigen.
Artike! 12. De wethouder
Het presidium kan een of meer wethouders uitnodigen om in de vergadering aanwezig te zijn
en aan de beraadslagingen deel te nemen.
Artikel 13. Ter inzage leggen van stukken
1, Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen,
worden gelljktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het
gemeentehuis ter inzage gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep
stukken ter Inzage worden geiegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van
de raad en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.
2, Onverminderd het bepaal;de in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze
aan een ieder ter beschikking worden gesteld.
3, Indien omtrent stukken op grand van artikel 25,
of tweede lid, van de
Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven
stukken in afwljklng van het
lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier de leden van de
inzage.
Artikel 14. Openbare kennisgeving
1. De vergadering wordt door aankondiging in ,,, (invullen van een of meer dag-, nieuws-, of
huis-aan-huisbladen), in het gemeentelijk informatieblad of op de voor afkondigingen in
de
gebrulkelljke wijze en door plaatsing op de gemeentelijke website openbaar
gemaakt,
2, De openbare kennisgeving vermeldt:

a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;
b, wijze waarop en de plaats waar een ieder de bij de vergadering behorende stukken
kan Inzien.
3. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden, indien eiektronisch
besehlkbaar, op de
van de gemeente geplaatst.

PARAGRAAF 2.

DER VERGADERING

Artikel 15. Presentieiijst
Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van de raad de presentielijst. Aan het
einde van
vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening
vastgesteld.
Artikel 16. Zltplaatsen
1. De voorzitter, de leden van de raad en de griffier hebben een vaste zitplaats, door de
voorzitter na overleg in het presidium bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van
de raad aangewezen.
2. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter de indellng herzien na overleg in het
presidium.
3. De voorzitter draagt zorg voor een zitplaats voor de wethouders, secretaris en overige
personen, die voor de vergadering zijn uitgenodigd,
Artikel 17. Opening vergadering; quorum
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgesteide uur indien het daarvoor door de
wet vereiste aantal leden van de
blljkens de presentielijst aanwezig is,
2. Wanneer een kwartier na het vastgesteide tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig
is,
de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van
de volgende vergadering, met inachtneming van artikel 20 van de Gemeentewet.
Artikel 18. Primus bij hoofdelijke stemming
Alvorens de aangekondigde onderwerpen aan de orde te stellen deelt de voorzitter mede, bij
welk lid van de raad, de hoofdelijke stemming zal beginnen. Daartoe wordt bij loting een
volgnummer van de presentielijst aangewezen; bij het daar genoemde lid beglnt de
hoofdelijke stemming.
Artikel 19. Verslag en besluitenlijst
1, De griffier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, een kort verslag en de
besluitenlijst van de vergadering.
2. Het conceptverslag van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, aan de leden van
de
toegezonden geiijktijdig met de schriftelijke oproep. Het coneeptverslag wordt
gelijktijdig aan de overige personen die het woord gevoerd hebben, toegezonden.
3. De leden, de voorzitter, de wethouders, de griffier en de seeretaris hebben het recht, een
voorstel tot verandering aan de raad te doen, indien het conceptverslag onjuistheden
bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is, Een voorstel tot
verandering dient voor de aanvang van de vergadering bij de griffier te worden ingediend.
4, Het verslag bevat tenmlnste:
a. de namen van de voorzitter, de griffier, de seeretaris, de wethouders en de ter
vergadering aanwezige leden,
van de leden die afwezig waren en overige
personen die het woord gevoerd hebben;
b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
c, een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de
aanwezigen die het woord voerden;
d, een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke
stemming van de namen van de leden die voor of tegen stemden, onder aantekenlng

van de namen van de leden die zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming
hebben onthouden of zieh bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist;
e. de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde,
moties, amendementen en subamendementen;
f. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan
wie het op grand van het bepaalde in artikel 25 door de raad is toegestaan deel te
nemen aan de beraadslagingen,
5. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld, waarna dit door de
voorzitter en de griffier wordt ondertekend.
6. Aan de hand van het verslag wordt een besluitenlijst opgesteld. Voor zover de aard en de
inhoud van de besluitvorming zieh daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo
spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt op de in de gemeente
gebruikelijke wijze.
Artikel 20. Ingekomen stukken
1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college
aan de raad, worden op een lijst geplaatst,
lijst wordt aan de leden van de raad
toegezonden en ter inzage gelegd.
2. Na de vaststelllng van het
stelt de raad, op voorstel van het presidium, de wijze
van afdoening van de ingekomen stukken vast.
Artikel 21. Aantal spreektermijnen
1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee
. termljnen, tenzij de raad anders beslist,
2.
spreektermijn wordt door de voorzitter afgesioten,
3. Een lid mag in een termijn niet meer dan een maal het woord voeren over hetzelfde
onderwerp of voorstel.
4. Het derde lid is niet van toepassing op:
a. de rapporteur van een commissle;
b. het lid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend,
voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel.
5. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord
heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde,
Artikel 22. Spreektijd
Een lid van de raad kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden en de overige
aanwezigen.
Artikel 23. Handhavlng orde; schorsing
1. Een
mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:
a, de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het in acht nemen van dit reglement te
herinneren;
b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere
interrupties zijn betoog zal afronden,
2. Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van
het in behandeling zljnde onderwerp, een
spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan
wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen, Indien
de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de
vergadering waarin zulks plaats heeft over het aanhanglge onderwerp het woord
ontzeggen.
3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te
bepalen tijd schorsen en - indien na de heropenlng de orde opnieuw wordt verstoord - de
vergadering sluiten.

Artikel 24. Beraadslaging
1. De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over een of
meer onderdelen van een, onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
2. Op verzoek van een lid van de
of op voorstel van de voorzitter kan de
besluiten
de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of
de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen
worden hervat nadat de schorsingsperlode verstreken Is.
Artikel 25. Deelname aan de beraadslaging door anderen
1, De raad kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van de
raad, de wethouder, de secretaris, de griffier en de voorzitter deelnemen aan de
beraadslaging,
2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of 66n der leden van de
genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde
agendapunt een aanvang wordt genomen,
Artikel 26. Stemverklaring
Na het slulten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming overgaat, heeft ieder
lid het recht zijn stemgedrag te motiveren.
Artikel 27. Beslissing
1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende Is toegelicht,
sluit hij de beraadslaging, tenzij de raad anders beslist.
2. Nadat de beraadslaging Is gesloten vindt, na een stemming over eventuele
amendementen, de stemming plaats over het voorstel,
het dan luldt, in zijn geheel
tenzij geen stemming wordt gevraagd.
3. Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvlndt, formuleert de voorzitter
het voorstel over de te nemen elndbeslissing.
PARAGRAAF 3. PROCEDURES BIJ STEMMINGEN
Artikel 28. Algemene bepalingen over stemming
1. De voorzitter vraagt, of stemming wordt verlangd. Indien
stemming wordt gevraagd
en ook de voorzitter dit niet verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder
hoofdelijke stemming is aangenomen.
2. in de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen, dat zij
geacht willen worden te hebben tegengestemd of zieh op grand van artikel 28
Gemeentewet van stemming te hebben onthouden,
3. Indien door een of
leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan
mededeling.
4. De voorzitter of de griffier roept de leden van de
bij naam op hun stem uit te
brengen, De stemming beglnt bij het lid dat daarvoor overeenkomstig artikel 18 is
aangewezen. Vervolgens gesehiedt de oproeping naar de volgorde van de presentielijst
5. Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van
deelneming aan de stemming op grand van artikel 28 Gemeentewet moet onthouden
verplicht zijn
uit te brengen.
6. De leden brengen hun stem uit door het woord 'voor' of 'tegen' uit te spreken, zonder
enlge toevoeging.
7. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn
vergist, dan kan hij
vergissing nog
herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft, Bemerkt het lid zljn vergissing pas
later, dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt
we! aantekening vragen dat hij zieh heeft vergist; in de uitslag van de stemming brengt dlt
eehter geen verandering.

8. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het
aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het
genomen besluit.
.
Artikel 29. Stemming over amendementen en moties
1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt
over dat
amendement gestemd.
2. Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt
over het
subamendement gestemd en vervolgens over het amendement.
3. Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel
zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd.
Daarbij geldt de regel, dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het
eerst in stemming wordt gebraeht.
4. Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het
voorstel gestemd en vervolgens over de motie.
Artikel 30. Stemming over personen
1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen
van een voordraeht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter drie leden
tot stembureau,
2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grand van de Gemeentewet van
stemming moetpnthouden is verplicht een stembriefje in te leveren, De stembriefjes
dienen identlek te zijn.
3. Er hebben
stemmingen plaats als er personen zljn te benoemen, voor te dragen of
aan te bevelen, De
kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat
stemmingen worden samengevat op een briefje.
4. Het stembureau onderzoekt of het
ingeleverde stembriefjes gelljk Is aan het aantal
leden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren, Wanneer de
aantallen niet gelijk zijn worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en
wordt een nieuwe stemming gehouden,
5. Voor het bepalen van de volstrekte meerderheld als bedoeld in artike! 30 van de
Gemeentewet worden geaeht geen
te hebben uitgebraeht die leden die geen
behoorlljk stembriefje hebben ingeleverd.
6. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad, op voorstel van de
voorzitter.
7. Onder de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelllng van de
uitslag vernietigd.
Artikel 31. Herstemming over personen
1. Wanneer bij de
stemming nlemand de volstrekte meerderheid heeft \verkregen,
wordt tot een tweede stemming overgegaan.
2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is
verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede
stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de
meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een
tussenstemming uitgemaakt
welke
personen de
stemming zal
plaatshebben.
3. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond
het lot.
Artike! 32. Beslissing door het lot
1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing
moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke,
gelijke, brlefjes
geschreven.

2. Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze
gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgesehud.
3, Vervolgens neemt de voorzitter een van de
uit de stembokaal. Degene wlens
naam op dit brlefje voorkomt, is gekozen,

HOOFDSTUK 4, RECHTEN VAN
Artikel 33. Amendementen
1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen
indlenen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in
een of meer onderdelen te splltsen, waarover afzonderlijke besluitvormlng zal
plaatsvinden. Er kan
beraadslaagd worden over amendementen die ingediend zijn
door leden van de
die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering
aanwezig zijn.
2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een
lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).
3. Elk amendement of subamendement en elk voorstei moet om in behandeling genomen te
kunnen worden schriftelljk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het
oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde -oordeelt, dat met een mondelinge
indiening kan worden volstaan.
4. Intrekking, door de indiener(s), van het amendement of subamendement is mogelijk,
totdat de besluityorming door de raad heeft plaatsgevonden,
Artikel 34. Moties
1. Ieder lid van de
kan ter vergadering een motie indienen.
2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de
voorzitter worden ingediend.
3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk
met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats,
4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt
plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld,
5. Intrekking, door de lndiener(s), van de motie is mogelijk totdat de beslultvorming door de
raad
plaatsgevonden.
Artikel 35. Voorstellen van orde
1, De voorzitter en Ieder lid van de raad kunnen tijdens de vergadering mondeling een
voorstel van orde doen, dat tort kan worden toegeilcht.
2, Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.
3, Over een voorstel van orde
de raad terstond.
Artikel 36. Initlatlefvoorstel
1. Een initiatiefvoorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij
de voorzitter worden ingediend.
2. De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij
de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit
geval wordt het voorstel
op de
van de daaropvolgende vergadering geplaatst. Bij vaststelllng van de
agenda wordt het initiatiefvoorstel In stemming gebracht.
3. De behandeling van het voorstel vindt
nadat alle op de agenda voorkomende
voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat:
a. het voorstel met het oog op de orde van de vergadering tezamen met een ander
geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld;
b. het voorstel
dient te worden behandeld In een raadscommissie;
e. het voorstel voor
naar het
dient te worden gezonden. In dit geval
de
in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

4. De raad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet
zijnde een voorstel voor een verordening.
Artikel 37, Collegevoorstel
1. Een voorstel van het college aan de raad dat vermeld
op de agenda van de
raadsvergadering, kan niet worden ingetrokken zonder toestemmlng van de raad.
2, Indien de raad van oordeel is dat een voorstel als bedoeld in het
lid voor advies
terug aan het college moet worden gezonden, bepaalt de raad In welke vergadering het
voorstel opnieuw geagendeerd wordt,
Artikel 38, Interpellate
1, Het verzoek tot het houden van een Interpellate wordt, behoudens in naar het oordeel
van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor de aanvang van de
vergadering sehriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke
omschrljving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te
stellen vragen.
2, De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de
overige leden van de
en de wethouders. Bij de vaststelllng van de agenda van de
eerstvolgende vergadering na indiening van het
wordt het verzoek in stemming
gebracht. De
bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellate zal
worden gehouden.
3, De Interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden van de raad,
de burgemeester en de wethouders niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe
. verlof geeft.
Artikel 39. Schriftelijke vragen
1. Schriftelijke vragen worden tort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een
toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of
mondelinge beantwoording wordt verlangd, Vragen die nlet voldoen aan het hiervoor
gestelde worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.
2. De vragen worden bij de griffier ingediend, Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo
spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de
en het college of de
burgemeester worden gebracht.
3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, In ieder geval binnen dertig
dagen nadat de vragen zijn binnengekomen, Mondelinge beantwoording vindt plaats in
de eerstvolgende raadsvergadering, Indien beantwoording nlet binnen deze termijnen
kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de
vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt,
waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dlt berlcht wordt behandeld als een
antwoord.
4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de
griffier aan de leden van de raad toegezonden,
5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording In de eerstvolgende
raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de
behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere Inliehtingen vragen
omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord,
de raad
anders
Artikel 40. Vragenuur
1. Op ... dag (van de maand) om ... uur is er een vragenuur, tenzij er bij de voorzitter geen
vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het
vragenuur op een ander tijdstip wordt gehouden, De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het
vragenuur eindigt,
2, Het lid van de raad dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder
aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van het vragenuur bij de

3.
4.
5,
6,
7.

8,

voorzitter. De voorzitter kan na overleg met het presidium weigeren een onderwerp
tijdens het vragenuur aan de orde te stellen Indien hij het onderwerp niet voldoende
nauwkeurlg acht aangegeven of indien het onderwerp in de raadsvergadering op
diezelfde dag aan de orde komt.
De voorzitter
de volgorde, waarin aangemelde onderwerpen tijdens het
vragenuur aan de orde worden gesteld.
De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor het college,
voor de burgemeester en voor de overige leden van de raad.
Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verieend om ien of meer vragen
aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven.
Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller
desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen,
Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de raad het woord verlenen om hetzij
aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over
hetzelfde onderwerp.
Tijdens het vragenuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen
Interrupties teegelaten.

Artikel 41. Inlichtingen
1. Indien een lid van de raad over een onderwerp inlichtingen als bedoeld in de artikelen
169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet verlangt, wordt een verzoek
daartoe door tussentomst van de griffier schriftelijk ingediend bij het college of de
burgemeester.
2. De griffier draagt er zorg voor dat de overige leden van de raad een afsehrift van dit
verzoek krijgen.
3. De veriangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of In de
daarop volgende vergadering gegeven.
4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering,
waarin de antwoorden zuilen worden gegeven.

HOOFDSTUK 5. BEGROTING EN REKENING
Artikel 42. Procedure begroting
Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet geschledt de voorberelding, het onderzoek,
de behandeling en de vaststelling van de begroting volgens een procedure die de raad, op
voorstel van het presidium, vaststelt,
Artikel 43. Procedure jaarrekening
Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet gesehledt de voorbereiding en het
onderzoek van de jaarrekening en het Jaarverslag, alsmede de vaststelling van de
jaarrekening en van een eventueel Indemnlteitsbesluit volgens een procedure die de raad,
op voorstel van het presidium, vaststelt,

HOOFDSTUK 6, LIDMAATSCHAP VAN ANDERE ORGANISATIES
Artikel 44, Verslag en verantwoording
1, Een lid van de raad, een wethouder, de burgemeester of de secretaris, die door de
gemeenteraad is aangewezen tot lid van het algemeen bestuur van een openbaar
lichaam of van een gemeensehappelljk orgaan Ingesteld op grand van de Wet
gemeenschappelijke regelingen of in een andere organisatie of institutie, heeft het recht
om in aansluiting op de behandeling van de lijst van ingekomen stukken 6f voor het
sluiten van de vergadering verslag te doen over zaken die in het algemeen bestuur of
gemeensohappelijk orgaan aan de
zijn. Door de
van dlt
verslag kan de voorzitter verwljzen
de desbetreffende eommissie.

2. Ieder lid van de raad kan aan een persoon als bedoeld in het eerste lid, schriftelijke
vragen stellen. Artikel 39 is van overeenkomstige toepassing,
3. "Wanneer een lid van de raad een persoon als bedoeld In het
lid ter
verantwoording wenst te roepen over zljn wijze van functioneren als zodanig, besluit de
over het toestaan daarvan, Artikel 41 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 7. BESLOTEN VERGADERING
Artikel 45. Algemeen
Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige
toepassing voor zover
bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de
vergadering.
Artikel 46. Verslag
1. De besluitenlijst, dan wel het verslag van een besloten vergadering wordt niet verspreid,
maar ligt uitsluitend voor de leden ter Inzage.
2, De besluitenlijst, dan wel het verslag wordt zo spoedig mogelijk in een besloten
vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens
vergadering neemt de raad een
besluit over het al dan nlet openbaar maken van dit verslag, De vastgesteide
besluitenlijst, danwel het verslag wordt door de voorzitter en de griffier ondertekend,
Artikel 47. Geheimhouding
1. Voor de afloop van een besloten vergadering beslist de raad overeenkomstlg artikel 25,
lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde
geheimhouding zal gelden.
2. De geheimhouding dient in acht te worden genomen door een ieder die bij de
vergadering aanwezig is en door een ieder die op een andere wijze kennis heeft van de
stukken.
3. De raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen.
Artikel 48. Opheffing geheimhouding
indien de
op grand van artikel 25, derde en vierde lid, artikel 55, tweede en derde lid, of
artikel 86, tweede en
lid, van de Gemeentewet voornemens Is de geheimhouding op te
heffen wordt, indien daarom wordt verzoeht door het orgaan dat geheimhouding heeft
opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

HOOFDSTUK 8. TOEHOORDERS EN PERS
Artikel 49, Toehoorders en
1, Toehoorders en vertegenwoordigers van de
kunnen uitsluitend op de voor hen
bestemde plaatsen openbare vergaderingen bljwonen.
2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de
orde Is verboden.
Artikel 50. Geluid- en beeldregistraties
Degenen die in de vergaderzaal tijdens een openbare raadsvergadering geluid- dan wel
beeldregistraties wlllen maken doen hlervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich
naar zljn aanwijzingen,
aanwijzingen kunnen nlet zover gaan dat zij de vrijheid van
pers aantasten,
Artikel 51. Verbod gebruik mobiele telefoons
In de vergaderzaal, met inbegrlp van de publieke tribune, is tijdens de vergadering gebruik
van mobiele telefoons of
communicatiemiddelen, dat Inbreuk kan maken op de orde
van de vergadering, zonder toestemmlng van de voorzitter, niettoegestaan.

HOOFDSTUK 9, SLOTBEPALINGEN
Artikel 52. UitSeg reglement
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twljfel omtrent de toepassing van het
reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.
Artikel 53. Inwerkingtreding
1, Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
van de gemeente, vastgesteld bij raadsbesluit van
wordt ingetrakken,
2. Dit Reglement treedt in werklng op
2010.
Aldus vastgesteld In de vergadering van

Burgemeester

2010,

Griffier

TOELICHTING MODELREGLEMENT VAN ORDE VOOR DE
VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD
ALGEMENE TOELICHTING
In aanloop naar de raadsverkiezingen van 2010 hebben wij het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad krltiseh bekeken. Wij komen tot de conclusie dat het model uit
2006 nog In grate lijnen voldoet. Wel is de tekst van het model op enkele punten aangepast.
Deze aanpassingen hebben betrekking op:
- het duidelijk formuleren van het artikel over het afsplltsen van
- een verduidelijking van de taak van de raad om na de verkiezingen te onderzoeken of
deze rechtmatig zijn verlopen;
- het wijzigen van het artikel omtrent de ter inzage legging van stukken (dit kan nu ook
elektronlseh);
- bepalingen omtrent de orde en geheimhouding in de raadsvergadering,
zijn
aangepast en geactualiseerd.
Uiteraard Is dit een model, Het is aan de raad om te bepalen welke bepalingen zij wel of niet
wil opnemen in haar regiement.

HOOFDSTUK 1.x ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begrlpsomschrijvingen
Onder 'aanhangig1 wordt verstaan aan de orde/in behandeling zijnd, De omsehrljving van de
termen amendement en initiatiefvoorstel luiden hetzelfde als In de artikelen 147a en 147b
van de Gemeentewet.
Artikel 2. De voorzitter
De burgemeester is voorzitter van de raad. Artikel 125, derde lid, van de Grondwet en artikel
9 van de Gemeentewet schrijven dit dwingend voor. In artikel 77,
lid, is bepaald dat
het langstzittende raadslid het raadsvoorzitterschap waarneemt bij verhindering of
ontstentenis van de burgemeester. Als twee raadsleden even lang zitting hebben, is de oudst
in jaren degene die het raadsvoorzitterschap waarneemt, Daarnaast heeft de raad altijd de
mogelijkheid zelf te kiezen voor een andere waarnemer. De burgemeester heeft het reeht op
grand van artikel 21 van de Gemeentewet in de vergadering aan de beraadslaging deel te
nemen. Als voorzitter zorgt hij onder andere voor de handhaving van de orde in de
vergadering.
Artikel 3, De griffier
De
is verplieht een griffier te benoemen (artikel 100 Gemeentewet). De griffier is in
Instantie verantwoordelijk voor de bijstand aan de raad. Hij is in principe in elke
vergadering van de raad aanwezig. De Gemeentewet eist dat de raad de vervanging van de
griffier regelt (artikel 107d, eerste lid). In het tweede lid is daarover een bepaling opgenomen.
In verband met artikel 22 Gemeentewet (versehoningsrecht) is in het derde lid een bepaling
opgenomen met betrekking tot het deelnemen van de griffier aan de beraadslaging.
Reehtsposltionele bepalingen omtrent de beidiglng, woonplaats
zijn niet in dit
reglemenf opgenomen, aangezien dat beter geregeld kan worden in de ambtslnstructle voor
de griffier, die de raad vaststelt. In de instruetie voor de griffier zijn de taken van de griffier
uitgewerkt,
Artikel 4. De secretaris
De secretaris houdt zich voornamelijk
met de ondersteuning van het college en het
leiden van de ambtelijke organisatie. In het kader van die twee taken kan het
wenselijk zijn dat de seeretaris deelneemt aan de beraadslagingen van de raad. De

seeretaris wordt echter benoemd en ontslagen door het college, Dit houdt in dat de raad de
secretaris niet kan dwlngen om In de raad aanwezig te zijn, De raad zal het college moeten
verzoeken of het college de secretaris opdraagt in de vergadering aanwezig te zijn om aan
de beraadsiagingen
te nemen. Op
wijze kan de raad onder meer een beroep doen
op kennis en Informatie, die de secretaris bezit of kan de
bijvoorbeeld deelnemen
aan een discussie over het functioneren van de ambtelijke organisatie.
Artikel 5. Het presidium
Uit een screening van reglementen van diverse gemeenten is gebleken dat verreweg de
gemeenten de term 'seniorenconvent' hebben vervangen door de term 'presidium'.
Het modelreglement is in 2006 conform de praktijk aangepast hetgeen inhoudt dat de term
'seniorenconvent1 is vervangen door 'presidium', Uiteraard
het gemeenten vrij te kiezen
uit een van
twee benamingen. Het presidium heeft in het modelreglement voornamelijk
een procedurele rol (vaststellen voorlopige agenda, uitnodigen externen, wijzigen
vergadermomenten e.d,). Diverse gemeenten hebben dit takenpakket uitgebreid met meer
Inhoudelijke taken, De VNG is van mening dat het presidium voor wat betreft de inhoudelijke
aspeeten van het raadswerk een ondergeschikte rol dient te vervullen omdat anders het
gevaar
dat er binnen de
een nieuw bestuursorgaan wordt geereeerd, hetgeen in
strijd is met de Grondwet, die het primaat immers expliciet bij de
legt (artikel 125 lid 1
Grondwet),
In de 'Staat van deOualisering', een beleldsnota waarin een aantal aspeeten van de
dualisering onder de loep wordt genomen, wordt een wettelijke grondslag in de
Gemeentewet voor het presidium voorgesteld. In het voorstel dient de burgemeester daarvan
voorzitter te zijn en verdient het volgens de
de voorkeur om de op dit punt
ontstane praktijk in gemeenten te codificeren in de wet.
De VNG heeft echter aangegeven zich niet te kunnen vinden in dit voorstel. In de meeste
gemeenten is een seniorenconvent of presidium ingesteld; wij hebben het presidium daarom
ook opgenomen in dit model. Een wettelijke regeling voor het presidium achten wij echter
onnodig en onwenselijk, Het gevaar daarvan is namelijk dat een presidium allerlei
eigenstandige bevoegdheden krijgt waardoor in
besluitvormlng daar plaatsvindt, Dat
zou het democratisch besluitvormingsproces kunnen frustreren, omdat raadsbeslulten de
facto dan niet meer worden genomen in een openbare en voor iedereen toegankelijke
raadsvergadering. Dat kan niet de bedoeling zljn van het wettelijk formaliseren van het
presidium. Codificatie van het presidium hoort naar onze mening derhalve niet in de
Gemeentewet thuis, maar in dit Reglement van Orde.
Uit praktiseh oogpunt zou men er echter voor kunnen kiezen de regie van
intern/organisatorische kwesties bij het presidium neer te leggen. In artikel 5 Is als
aanvullende taak opgenomen dat het presidium aanbevelingen doet aan de raad
de
organisatie van de werkzaamheden van de raad en zijn commissies, Hieronder vallen taken
als: het initieren van een aanpassing van het reglement van orde, het instrueren van de
griffier en aanbevelingen doen aan de raad ter bevordering van het dualiseringsproces,
Het is van belang dat In het presidium elke partij een stem heeft die even zwaar weegt. Op
wijze wordt de positie van minderheldsfraeties in een dualistisch
versterkt.
Tevens kan dit de betrokkenheld van alle
bij de raadsvergaderingen vergroten, Het
instellen van een presidium is overigens niet verplicht, maar verdient wel aanbeveling,
aangezien het een waardevolle bijdrage kan leveren aan de dualisering van verhoudingen
tussen raad en college.
De griffier is bij
vergadering van het presidium aanwezig, omdat de griffier voor de
ondersteuning van de
zorgt, Hij moet weten hoe de agenda emit komt te zien en welke
punten besproken gaan worden. De aanwezigheid van de secretaris kan gewenst zijn, omdat

de secretaris aandacht moet kunnen vragen voor of een toelichting kan geven op
onderwerpen die worden voorbereid door de ambtelijke organisatie, Uiteraard is het aan de
om te bepalen of het opnemen van een artikellid dat de aanwezigheid van de secretaris
in het presidium mogelijk maakt, wenselijk wordt geacht in gedualiseerde verhoudingen.
Bij de herziening van dit reglement in 2006 Is er voor gekozen om een agendaeommissle op
te nemen (zie artikel 6). In het geval er voor gekozen wordt deze agendacommissie niet in te
stellen is het ook mogelijk om de voorzitters van de raadseommissies deel uit te laten maken
van het presidium of een periodiek overleg te voeren tussen het presidium en de
commisslevoorzitters. In het
geval zullen het tweede, vierde en vijfde lid aangevuld
moeten worden met de 'voorzitters van de raadscommissies'. Door toevoeging van een
lid als: 'Het presidium voert tenminste twee maal per jaar overleg met de voorzitters
van de raadscommissies', kan worden voorzien in een grondslag voor het overleg tussen het
presidium en de voorzitters van raadscommissies. In sommige gemeenten bestaat de
behoefte om - naast het presidium - een seniorenconvent of fractievoorzittersoverleg in het
(even te roepen waaraan vertrouwelijke mededelingen kunnen worden gedaan e.q. waar
politiek gevoellge
kunnen worden besproken.
De VNG is van mening dat
rol
ook kan worden vervuld door het presidium en
dus
geen aparte bepaling voor het senlorenconvent/fractievoorzittersoverleg in haar reglement
opgenomen. Het staat gemeenten uiteraard vrij dit wel te doen.
•*,

Artikel 6. De agendaeommlssie
Dit artikel Is aan het reglement toegevoegd omdat is gebleken dat binnen gemeenten waar
raadscommissies zijn ingesteld veelal
aan een agendaeommissle die
funetioneert
het presidium, De bepaling in het reglement van orde is summier, De
eigenlijke uitwerking van de instelling, samenstelling en taak van de agendacommissie is
opgenomen in de verordening op de raadscommissies. De agendacommissie vervult een
belangrijke (coordinerende) rol bij de agenderlng van zaken in de raadscommissies. De
commissie stelt de agenda's van raadscommissies voorlopig vast. De deflnitieve vaststelling
van de agenda van een raadscommissie geschiedt door de betreffende commissie bij de
aanvang van de vergadering. De voorzitter van de agendacommissie overlegt met het
presidium over de voorlopige agenda van de
(zie ook artikel 6 lid 2), Uiteraard bestaat
de mogelijkheid in artikel 5, lid 2 van het reglement op te nemen dat de voorzitter van de
agendacommissie deel uitmaakt van het presidium.

HOOFDSTUK 2, TOELATING VAN NIEUWE LEDEN; BENOEMING
WETHOUDERS; FRACTIES
Artikel 7. Onderzoek geloofsbrieven; beediging- benoeming wethouders
Met de geloofsbrief geeft de voorzitter van het centraal stembureau aan de benoemde
kennis van zijn benoeming (artikel V1 Kieswet). Voor dit benoemingsbeslult is bij ministeriele
regeling een model vastgesteld. De benoemde geeft schriftelijk aan of hij de benoeming
aanneemt (artikel V2 Kieswet), Tegelijk met de mededeling dat hij zijn benoeming aanneemt
worden aan de
stukken overlegd waaruit blijkt dat de benoemde voldoet aan de
om als lid van de
toegelaten te worden. Dlt omvat de volgende stukken: een
ondertekende verklaring met de openbare betrekkingen die hij bekleedt, een uittreksel uit de
GBA met zljn woonplaats, geboorteplaats en -datum, en (Indien niet-Nederlander) stukken
waaruit blijkt dat hij voldoet aan de verelsten van artikel 10, lid 2 Gemeentewet (artikel V3
Kieswet). Het onderzoek van de geloofsbrieven moet in een openbare vergadering
gebeuren. Bij het onderzoek zal ook de gedragseode (artikel 15, derde lid Gemeentewet)
betrokken worden. In
code zijn onder meer bepalingen opgenomen over al dan niet
nevenfuneties. De commissie welke de geloofsbrieven onderzoekt brengt verslag
uit. Dit kan
mondeling als sohrlftelljk.

De formulering van het eerste lid benadrukt dat de raad en niet de voorzitter een commissie
instelt, die het zogenaamde geloofsbrievenonderzoek verricht nadat de voorzitter van het
eentraal stembureau nieuwe -laden heeft benoemd, Het onderzoek van het proces verbaal
(onderzoek naar het verloop van de verkiezing of de vaststelling van de uitslag) gebeurt
alleen in de
samenkomst van de nieuwe
na de gemeenteraadsverkiezingen. Het
onderzoek van de geloofsbrief strekt zich niet uit tot de geldigheid van de kandidatenlijsten
en van de lijstverbindingen.
ingevolge artikel V4 van de Kieswet beslist de raad over de toelating van zijn leden. Daarbij
is er een versehil in de procedure bij de samenstelling van een nieuwe raad of bij de
vervulling van een tussentijdse vaeature. Na een raadsverkiezing kunnen de raadsleden op
de
vergadering van de
in nieuwe samenstelling de eed of verklaring en belofte
afleggen. De voorzitter zal hen hiervoor oproepen. Bij tussentijdse vacaturevervulling kan de
eed of verklaring en belofte aanslultend aan de beslissing van de raad over de toelating van
het betrokken raadslid plaatsvinden. De tekst van de eed of verklaring en belofte die een
raadslid bij het aanvaarden van het raadslldmaatschap moet afleggen, is in artikel 14 van de
Gemeentewet vastgelegd.
De mogelijkheid van beroep bij de Raad van
tegen de beslissing tot toelating als lid
van de raad is vervallen door inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur in
2002,
Het
lid van dit artikel is verduidelijkt. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de
eommissie voor het geloofsbrievenonderzoek een extra taak, zij adviseert de
ook over
het verloop van de verkiezingen (of dit op wettige wijze is gebeurd) en het vaststellen van de
uitslag (is
juist vastgesteld). Zij doet dit op
van het proees-verbaal van het
eentraal stembureau, De raad dient op basis van dit advies een besluit te nemen over het
verloop van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag.
De raad heeft dus de bevoegdheid om te besluiten tot het hertellen van de stemmen en zelfs
de bevoegdheid om te besluiten tot een herstemming, beide eventueel in een
van de
gemeente bij een aantal speeifieke stembureaus. Het praces-verbaai vormt de aanleidlng tot
een besluit tot hertelllng of herstemming, Dit dient concrete aanwijzingen te bevatten waarop
de raad tot een dergelijk besluit over gaat. Het feit dat een fractie een klein aantal (bljv. 3)
stemmen te weinig heeft om een extra zetel te behalen Is geen valide motivering om tot
hertelllng over te gaan. Een proces-verbaal waaruit blijkt dat kiezers bezwaar hebben
gemaakt over de onzorgvuldige wijze waarop het stembureau na sluitlng de stemmen heeft
geteld, kan dit wel zijn.
Het
lid
invulling aan een leemte in de Gemeentewet. Uit de Kieswet vloeit het
geloofsbrievenonderzoek van raadsleden voort. Aangezien de wethouder geen gekozen
volksvertegenwoordlger is, is hierover niets in de Kieswet geregeld. De Gemeentewet geeft
wel aan welke formele eisen gesteld worden aan een wethouder maar niet op welk moment
deze getoetst worden. De formele eisen voor het wethouderschap zijn grotendeels
vergelijkbaar met de vereisten voor het raadlidmaatschap (Gemeentewet artikel 36a, 36b,
41 b en 41 c), Het ligt voor de hand om voor het benoemen van wethouders ook een
eommissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven In te stellen. Vandaar dat er een vijfde
lid aan dit artikel is toegevoegd. Dit artikel Is ook van toepassing als er geen wethouder van
buiten maar uit de raad wordt benoemd, de incomptablliteiten en nevenfuncties dienen
immers opnieuw beoordeeld te worden.
Een raadslid dat benoemd wordt tot wethouder mag raadslid blljven totdat de geloofsbrieven
van zljn opvolger zijn goedgekeurd (artikel 36b, lid 2 Qemeentewet), In het
de
in de raad een meerderheid heeft van ein
kan het verstandlg zljn
als
ontslag te nemen en een nieuw raadslid te benoemen. Het vooraf ontslag nemen als raadslid

is een risieo, Het kan immers gebeuren dat
persoon of niet tot wethouder wordt
benoemd of dat de geloofsbrieven niet worden goedgekeurd,
Artikel 8. Fracties
In een aantal gevallen blijkt behoefte te
aan een regeling van wat onder een fraetie
moet worden verstaan. De Kieswet en de Gemeentewet kennen een dergelijk begrlp niet. In
de Gemeentewet in artikel 33, tweede lid, wordt wel uitgegaan van het bestaan van in de
raad vertegenwoordigde groeperingen (recht op fractie-ondersteuning). In veel gemeenten
bestaan regelingen ten aanzien van vergoedingen aan fraeties, faciliteiten voor fraeties,
fractie-assistentie, etc. In
nadere regelingen kan worden aangesloten bij het in dit
reglement opgenomen fractiebegrip,
Bij de aanvang van de eerste zitting van de nieuwe raad na de verkiezingen, worden de
leden die op dezelfde lijst hebben gestaan, als een fractie beschouwd. De fractie gebruikt in
de vergadering van de raad de aanduiding die zij boven de kandidatenlijst had staan. Op
deze wijze is de relatie tussen de fractie in de raad en de fractie op de kandidatenlijst voor de
burger duidelijk. Het kan eehter voorkomen dat een fraetie geen aanduiding boven de
kandidatenlijst heeft
In een dergelijk geval deelt de fractie in de
vergadering de
aanduiding mee.
In de loop van een zittingsperiode kan het voorkomen dat leden de raad verlaten, Het
beeindigen van de^itting in de raad kan verschillende oorzaken hebben, Raadsleden
kunnen ongeneeslljk ziek zijn, een conflict met hun fractie hebben, te weinig tijd hebben voor
het
en zo zijn er nog vele redenen denkbaar. In een dergelijk geval vindt er een
verandering in de samenstelling van de fractie
Als dit het geval is, deelt de fractie dit
aan de voorzitter mede, Het is ook mogelijk dat een raadslid zijn lldmaatschap niet opzegt
maar uit een fractie stapt. Hij kan als zelfstandlge fractie verdergaan of zich aansluiten bij
een bestaande fractie,
Uitgangspunt van ons kiesstelsel is dat volksvertegenwoordigers op persoonlijke tite! worden
verkozen en benoemd (dit
door de voorzitter van het stembureau),, Dit uitgangspunt
is gebaseerd op
27 van de Gemeentewet, waarin is bepaald dat elk bindend mandaat
van een lid van de raad nietlg Is. De volksvertegenwoordlger handelt naar eigen overtulging
en is bij stemmingen niet gebonden aan een lastgeving. Geen andere persoon of instantie
kan hem rechtens bindende instructies opleggen met betrekking tot zijn stemgedrag. Het is
de individuele volksvertegenwoordiger die een mandaat van de kiezer heeft gekregen. De
volksvertegenwoordiger heeft daardoor ook de mogelijkheid om tussentijds van fractie te
veranderen of zelfstandig verder te gaan,
Ook de
gaat niet uit van politieke partijen, een
'hoort' dan ook niet bij een partlj
maar is verbonden aan de volksvertegenwoordiger die daardoor ook de mogelijkheid heeft
om tussentijds van fractie te veranderen of zelfstandig verder te gaan. Ook kan een fractie
besluiten om haar naam te veranderen, Dit staat de fractie vrij om te doen. Op grand van
deze bepalingen heeft de raad geen zeggenschap over wijziglngen in de samenstelling,
fusles en splitsingen van fraeties en de naamvoering. De raad kan hier dus geen beslult over
nemen, Een mededeling aan de voorzitter van de
is voldoende. De
is gehouden
met Ingang van de
vergadering nadat hlervan mededeling is
rekening
te houden met de nieuwe situatie,
Dit betekent ook dat:
- kandidaten die van een kandidatenlijst deel uitmaken en binnen die lijst/partij een
onderlinge schriftelijke (en soms notariele) afspraak maken, bijvoorbeeld dat men onder
bepaalde voorwaarden zal afzien van aanvaardlng van het raadslidmaatsehap, zich
dienen te realiseren dat dergelijke afspraken nietig zijn, vanwege strijd met de
Gemeentewet en de Kieswet;

-

personen die tussentijds van partij veranderen hun raadslidmaatschap niet verllezen;
als men uit een partij stapt en als elgen partij verder gaat, de verlatende partij geen
middelen heeft om het
uit de raad te weren.

In de praktijk levert een nieuwe naamvoering van een fractie soms problemen op,
bijvoorbeeld doordat een naam wordt gekozen die sterk lijkt op de naam van een al
bestaande fractie. Bij de wijziging van het reglement in 2010 is daarom bepaald dat de naam
getoetst dient te worden aan de afwijzingsgronden uit artikel G 3 van de Kieswet. Dit is een
logische voorwaarde, Indien de nieuwe fraetie wil meedoen aan de eerstvolgende
raadsverkiezingen zal dit ook gebeuren, Bij registratie als politieke groepering wordt getoetst
aan hoofdstuk G van de Kieswet, waarin
aangegeven in welke gevallen
geweigerd wordt.
Fractieafplitsing en het ontstaan van een nieuwe fractie kan diverse praktische gevolgen
hebben, te denken valt aan: fractievergoedingen en -faciliteiten, fractievoorzitterschap dan
wel vertegenwoordiging in het presidium, zo nodig andere zitplaatsen in de raadszaal,
bezetting in raadscommissies en eventueel de bezetting in raadscommissies door
burgerraadsleden,
Als moet worden voorzien in de vaeature van een raadslid dat zich heeft afgesplltst, wordt
teruggegrepen op de lijst waarop betrokkene oorsprankelijk was gekozen (artikel P19
Kieswet).

HOOFDSTUK 3, VERGADERINGEN
PARAGRAAF 1. TIJD VAN VERGADEREN; VOORBEREIDINGEN
Artikel 9. Tijd en plaats van vergaderen
Ingevoige artikel 17 van de Gemeentewet vergadert de raad zo vaak hij daartoe heeft
besloten en voorts indien de burgemeester het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde
van het aantal leden van de
schriftelijk met opgave van redenen daarom vraagt, Het
tweede lid brengt tot uitdrukking dat de voorzitter in het
van een andere dag en
ander aanvangsuur zoveel mogelijk overleg
in het presidium. Op
wijze houdt het
presidium ook bij vergaderingen, die niet op het gebruikelijke tijdstip plaatsvinden, Invloed op
de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering, Het wijzigen van het aanvangsuur is
van gemeenschappelijk belang, omdat het merendeel van de raadsleden het
raadslidmaatschap combineert met een andere (on)betaalde functie.
Artikel 10, Oproep
In
19,
lid van de Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester de leden van
de
schriftelijk uitnodigt voor de vergadering.
Het eerste lid bepaalt dat de voorzitter ten minste zeven dagen v66r een vergadering de
leden een brief (de schriftelijke oproep) stuurt, waarin de vergadering wordt aangekondigd.
Deze termijn is, bij de herzlening van het reglement in 2006, gewljzigd van veertien naar
dagen. In de praktijk worden diverse termijnen gehanteerd, gekozen is om dezelfde
termijn te hanteren als in de verordenlng op de raadscommissies. De brief vermeldt de dag,
tijdstip en
van de vergadering. Het tweede lid stelt verplicht dat de voorlopige agenda
en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 25, eerste en tweede lid,
van de Gemeentewet bedoelde stukken, tegelijkertijd met de oproep aan de leden worden
verzonden. De in artikel 25, eerste en tweede lid, bedoelde stukken zijn stukken ten aanzien
waarvan geheimhouding is opgelegd. Hier wordt melding van gemaakt op de stukken.
Uiteraard Is het mogelijk, indien de
dit wenst de stukken en oproep niet per post maar
per e-mail te versturen.

Artikel 11, Agenda
Het presidium bepaalt na overleg met de voorzitter van de agendaeommissie hoe de agenda
emit komt te zien (artikel 6), Het versturen van de agenda en stukken is geregeld in artikel
10, Dit is echter een voorlopige agenda. In de dagelijkse praktijk van de gemeente zal het
niet altijd mogelijk zijn om een week voor de vergadering een
op te stellen, die ook
zicht heeft op de 'waan1 van de dag. In een dergelijke situatie kan de voorzitter na het
verzenden van de schriftelijke oproep zo nodig een aanvullende agenda en stukken
rondsturen, Dit kan echter niet tot op het laatste moment, maar tot uiterlijk twee dagen voor
de aanvang van de vergadering. Het derde lid heeft tot doel om de raad een aetievere rol te
geven In de opstelling van de raadsagenda. Individuele raadsleden kunnen via hun
fractievoorzitter in het presidium onderwerpen voor de agenda voordragen. Zij kunnen echter
ook bij aanvang van de raadsvergadering een voorstel doen om onderwerpen aan de
agenda toe te voegen of van de agenda af te voeren, Daarmee kan het individuele raadslid
in ieder geval op twee momenten invloed uitoefenen op de vaststelling van de agenda,
Het vierde lid vloeit voort uit de verpliehting van het college om de raad van voldoende
informatie te voorzien. Als de raad niet voldoende op de hoogte is van de inhoud en
strekking van een onderwerp, is het niet gewenst dat de raad zieh over dit onderwerp
uitspreekt. In een dergelijk geval heeft de raad de mogelijkheid, het onderwerp naar een
commissie te verwijzen of aan het college nadere inlichtingen of advies te vragen. Het
lid regelt dat de raad op verzoek van een lid of op voorstel van de voorzitter de volgorde van
behandeling van de agendapunten kan wijzigen.
Voorstellen aan de
kunnen van diverse aetoren afkomstig zijn. In de
plaats zijn
dit het college en de burgemeester. Daarnaast kunnen raadsieden initiatiefvoorstellen
indienen. Het presidium kan voorstellen doen die te maken hebben met de organisatie en de
werkzaamheden van de raad (zie artikel 5, lid 6),
Indien er niet voor gekozen is een agendacommissie in te stellen, dient het eerste lid
aangepast te worden. In dit geval stelt het presidium de voorlopige agenda vast,
Artikel 12. De wethouder
Deze bepaling is gewijzigd door een verandering en aanvulling van artikel 21 Gemeentewet
op 16 april 2009. In de oude situatie bestond voor de raad de mogelijkheid om een
wethouder uit te nodigen voor de raadsvergaderingen. De raad had ook de mogelijkheid om
de wethouder buiten de beraadslagingen te houden, bijvoorbeeld Indien hij van gedachten
wilde wisselen over het eigen functioneren of bij de voorbereiding van een besluit tot een
onderzoek naar het door het college gevoerde bestuur. Aanwezigheid geschledde op
uitnodiging, nlet-ultgenodlgde wethouders konden
op de publieke tribune
plaatsnemen en hadden niet het reeht aan de beraadslagingen
te nemen. De bepaling
in het Reglement van orde regelde dat op verzoek van de wethouder of op wens van het
presidium een wethouder werd uitgenodlgd om aan de beraadslagingen deel te nemen.
Door de wijziging en aanvulling van artikel 21 van de Gemeentewet heeft de wethouder
toegang tot de raadsvergadering en kan hij aan de beraadslaging deelnemen. Bij de
wijziging van de Gemeentewet is een
lid aan artikel 21 toegevoegd: Een wethouder
kan door de
worden uitgenodigd om tor vergadering aanwezig te zijn. De gewljzlgde
bepaling in het Reglement van orde geeft een nadere uitwerking van
bepaling, Het
derde lid bij het artikel is toegevoegd omdat het niet noodzakelijk is dat een wethouder elke
raadsvergadering bijwoont. Het gebruik van het werkwoord 'uitnodlgen' geeft aan dat een
wethouder kan weigeren te verschijnen in de raad. In de praktijk zal dat echter niet
waarschijnlijk zijn, omdat een dergelijke weigering door de
kan worden uitgelegd als
een weigering inllehtingen te versohaffen of verantwoording af te leggen; met alle mogelijke
onaangename politieke gevoigen van dlen voor de betrokken wethouder, De staatssecretarls
van BZK vindt het eehter onwenselijk dat in een duaal
en college elkaar

uitsluiten, De burgemeester draagt als voorzitter van de raad en van het college een
bijzondere verantwoordelijkheid hierop toe te zien,
Het is overigens nog
de raad zelf die de eigen agenda vaststelt. Met andere woorden:
het reeht van de wethouder om de raadsvergadering bij te wonen en aan de
beraadslagingen deel te nemen houdt uitdrukkelijk niet het recht in om de agenda mede te
bepalen. De wethouder kan wel inspelen op onderwerpen die worden behandeld, maar hij
speelt geen rol bij de onderwerpen die op de agenda worden geplaatst, De aanpasslng in de
Gemeentewet heeft vooral betrekking op het samenspel tussen raad en college; de
geforceerde scheiding
raad en college, die onder andere tot uitdrukking kwam in de
spelregels omtrent de aanwezigheid van de wethouder in de raadsvergadering vindt de
staatssecretaris ongewenst.
Artikel 13. Ter image leggen van stukken
Onder de stukken ter inzage wordt verstaan; geheime stukken en de zogenaamde
'achterliggende1 stukken waarvan In raadsvoorstellen melding wordt gemaakt. (ambtelijke
adviezen, toelichtende nota's, etc,),
Een agendapunt kan betrekking hebben op een grate hoeveelheid verschillende stukken, die
bijvoorbeeld betrekking hebben op een groot bouwproject, Omdat raadsleden zich
bezighouden met een groot aantal verschillende onderwerpen en voorstellen, is het niet
wenselijk dat raadsleden alle onderllggende stukken krijgen toegezonden. Uiteraard dienen
alle raadsleden en andere gei'nteresseerden wel de mogelijkheid te hebben om alle stukken
desgewenst in te zien, Hiervoor hebben ze voldoende tijd nodig. Daarom worden alle
stukken gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep ter Inzage aangeboden,
Naast de fysieke terinzagelegglng op het stadhuis, worden alle relevante stukken behorende
bij de agenda op het digitale Raadsinformatlesysteem geplaatst en daarmee voor elk
raadslid elektronisch ter inzage aangeboden. Ook kan worden overwogen om stukken op
een andere, elektroniseh toegankelijke, wijze aan raadsleden ter beschikking te stellen.
Een stuk is een 'document' in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Een
document houdt in: een bij een bestuursorgaan berustend sehriftelijk stuk of ander materlaal
dat gegevens bevat. Onder documenten vallen niet alleen de door de overheidsorganen
gecreeerde stukken of ander materlaal. Ook alle van buiten komende stukken en ander voor
overheidsorganen bestemd materiaal zoals agenda's, verslag, (eoncept)adviezen en
magneetbanden verkrijgen de status van document in de zin van de Wob,
Indien het
om geheime of vertrouwelijke stukken, waarop voorlopige geheimhouding is
opgelegd door het bestuursorgaan dat het document aanbiedt aan de raad, dient dit duidelijk
op het stuk te zijn aangegeven. Ook kan worden overwogen hlervan
topieen
te laten
maken, omdat het gevaar bestaat dat vaak gekopieerde stukken toch in de openbaarheid
komen.
De griffier vervult de secretariaatsfunctie ten dienste van de raad. Het ligt dan ook in de rede
dat stukken, die betrekking hebben op de agenda en de voorstellen van de raadsvergadering
en die geheim moeten blijven bij hem ter inzage worden gelegd. Op
van de
van de
kan de griffier inzage aan hen verlenen,
Artikel 14. Openbare kennisgeving
Met dit artikel wordt invulllng gegeven aan het voorschrlft van artikel 19, tweede lid, van de
Gemeentewet. Voor wat betreft de wijze van publleatie Is aangesloten bij artikel 3:12 van de
Algemene wet bestuursreeht. Bij de herzlening van het reglement is tevens de verpllehtlng
opgenomen de
en stukken ook op het internet te plaatsen. Vanuit het oogpunt van
service aan de burger is dit gewenst. Elke gemeente beschikf over een website. Dlt Is echter
niet verplicht op grand van de Gemeentewet, Gemeenten kunnen ervoor
het derde lid

niet over te nemen. In het reglement van orde wordt explieiet vastgelegd in welke dag-,
nieuws- of huls-aan-huisbladen de aankondiging van de vergadering van de
wordt
geplaatst, Indien de gemeente eehter vaak wisselende media benut, 'is het niet verstandig *
om de naam van een blad op te nemen, aangezien het reglement dan
opnieuw moet
worden aangepast,

PARAGRAAF 2. ORDE DER VERGADERING
Artikel 15. Presentielijst
De verpllchting tot het hebben van een presentielijst vloeit voort uit artikel 20 Gemeentewet.
In dit artikel wordt de procedure vastgelegd, De handtekeningen op de presentielijst zijn
bedoeld om formeei vast te stellen, dat het vergaderquorum aanwezig is, De lijst kan niet
dienen om het stemquorum vast te stellen; daarvoor geldt artikel 29 van de Gemeentewet,
De griffier geeft de ambtelijke ondersteuning die de raad nodig heeft, Daarom stelt hij samen
met de voorzitter de presentielijst vast en ondertekent deze. Deze ondertekening dient te
waarborgen dat de lijst volledig is en het quorum aanwezig was,
Artikel 16, Zitplaatsen
De griffier is overeenkomstlg artikel 3a in elke vergadering aanwezig en heeft daarom een
elgen zitplaats. De voorzitter kan na overleg in het presidium de indeling herzien, indien
daartoe aanleiding toestaat. Op grand van artikel 12 kunnen wethouders worden uitgenodigd
om in de vergadering aanwezig te zijn, Ook andere personen kunnen uitgenodigd worden
om ter vergadering aanwezig te zijn. De voorzitter is de aangewezen persoon om voor een
zitplaats voor hen te zorgen.
Artikel 17. Opening vergadering
De vergadering kan beginnen, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende
raadsleden aanwezig is en de presentielijst heeft getekend. Artikel 20 van de Gemeentewet
voorziet in een procedure voor een tweede vergadering indien het vereiste aantal leden niet
op komt dagen,
Vervallen
artikel 14 Spreekrecht burgers
Dit artikel is vervallen bij de herzlenlng van het reglement in 2006. Dit dient in samenhang
met de verordening op de raadscommissies worden te gezien, deze laatste is ook op dit punt
herzien. Het betreft het verwijderen van het spreekreeht uit het reglement en het meer
benadrukken van
mogelijkheid in de verordening op de raadseommissies. Uit de
praktijk kwamen slgnalen dat het spreekrecht in de raadsvergadering niet de goede manier is
om burgers te betrekken blj de besluitvorming, Dit omdat de raadsvergadering het sluitstuk is
van het beslultvormingsproces dat lang daarvoor al Is begonnen (ambtelijke organisatie,
college, commissies) waardoor de kans kiein is dat de raad op dat moment - als reactle op
het inspreken van een burger - nog van richting verandert. De inspreekmogelijkheid van de
burger tijdens de raadsvergadering kan daarmee als schijnspreekrecht worden betiteld. De
mogelijkheden van burgers om tijdens de commissievergaderingen in te spreken zou
daarentegen
benut kunnen worden.
vergaderingen zijn doorgaans
laagdrempeliger en hebben meer mogelijkheden om met de inspreker in overleg
te
in
een informele setting.
Afhankelijk van de commissiegrootte sehulft de inspreker aan tafel bij de commissieleden, in
plaats van het spreken achter een spreekgestoelte in de raadsvergadering.
Indien wel gekozen wordt voor het opnemen van een spreekrecht voor burgers kan de
volgende facultatieve bepaling gebruikt worden:
Artikel Spreekrecht burgers

1. Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende
maximaal dertlg mlnuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
2. Het woord kan niet gevoerd worden:
a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter
openstaat of heeft opengestaan;
b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c. Indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of ton worden
ingediend;
d. over onderwerpen waarover al in een commissievergadering het woord gevoerd ton
worden,
3. Degene, die van het spreekreeht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 48 uur voor de
aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en
telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.
4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmeldlng. De voorzitter kan van de
volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
5. Elke spreker krljgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd
evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn, De voorzitter kan tevens in
bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.
6. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit
verieend, De voorzitter of
een lid van de
doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger,
artikel 15 Geluid- en beeldregistraties
Artikel 15 is bij de herziening van 2002 verplaatst naar het hoofdstuk toehoorders en pers,
zie artikel 50, De bepaling is ongewijzlgd gehandhaafd.
Artikel 18. Primus bij hoofdelijke stemming
Praktisch gezien verdient het aanbeveling de volgorde van stemmen te bepalen aan het
begin van de vergadering; deze volgorde geldt dan voor de gehele vergadering, ook na een
eventuele sehorsing. Uiteraard is ook hier afwijking mogelijk, bijvoorbeeld door te bepalen
dat pas op het moment van stemming de primus wordt bepaald. Zie ook artikel 28, vierde lid.
Artikel 19. Verslag en besluitenlijst
Dit artikel regelt de verslagleggende
van de griffier en de wijze waarop het verslag wordt
vastgesteld. Het maken van een verslag is niet verplieht. In de Gemeentewet wordt alleen
gesproken over de verpliehtlng een besluitenlijst openbaar te maken (artikel 23, vijfde lid
Gemeentewet). Bij de herziening van het reglement in 2006 is dlt artikel gewijzigd. Dit betreft
de bepaling over de besluitenlijst en het gebruik van de term verslag, Wat dit laatste betreft,
voorheen werd gesproken over notulen. Gekozen is om aan te sluiten bij de termlnologle van
de Gemeentewet (artikel 23, vijfde lid) en de bepalingen In het modelreglement van orde
voor het college,
Het conceptverslag wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep verstuurd aan de leden en
overige personen die het woord gevoerd hebben. Omdat wethouders (artikel 12), de
burgemeester, de griffier en de secretaris ook het woord kunnen voeren in de vergadering,
kunnen zij tevens een voorstel tot verandering van het verslag aan de raad doen. Een
voorstel tot verandering dient voorafgaand aan de vergadering sehriftelijk te worden
ingediend, Het is ook mogelijk om te
dat dit kan plaatsvinden tot het moment dat het
verslag wordt vastgesteld. Er is hier gekozen om het voor de griffier zo praktisch mogelijk te
regelen.
De griffier verleent de ambtelijke ondersteuning van de raad. Daarom is de griffier
aangewezen om voorstellen tot wijzlgingen van het verslag in ontvangst te nemen, het
verslag op te stellen en
met de voorzitter, te ondertekenen. Het is aan de
om te beslissen of een voorgestelde wijziging of aanvulling geaccepteerd wordt. Een
afwijzing van een dergelijk voorstel is niet vatbaar voor beroep (aldus de Afdeling

Reehtspraak van de Raad van State). Als de seeretaris aanwezig is, dient zijn naam, omdat
het een belangrijke functionaris betreft, vermeld te worden in het verslag. Hetzelfde geldt
voor wethouders.
Verder dient het verslag niet alleen een zakelijke samenvatting van hetgeen de leden
hebben gezegd te bevatten, Ook hetgeen de overige aanwezigen zoals bijvoorbeeld de
aanwezige wethouders of de gemeentesecretaris of burgers zeggen moet zakelijk
samengevat worden.
Dit betekent dat die sprekers ook in het verslag genoemd moeten worden. In het kader van
de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek kunnen gemeenten het indienen van
burgerinitiatiefvoorsteilen mogelijk maken (zie de handreiking Burgerinitiatief, beschikbaar op
de website van het Aetieprogramma Lokaal Bestuur). Als een gemeente burgers die
mogelijkheid geeft, moet het verslag ook de tekst van die voorstellen inhouden.
Met de inwerkingtreding van de Aanpassingswet dualisering gemeentebestuur is de
openbaarmaking van een besluitenlijst van de raadsvergadering verpileht
vanaf 19
februari 2003. Al
was in de Gemeentewet de verplichting voor het college opgenomen
(artikel 60), door middel van een amendement is dit nu ook voor de
geregeld in artikel
23, vijfde lid van de Gemeentewet, Tijdens de behandeling van dit amendement in de
Tweede Kamer is aangegeven dat de besluitenlijst op zo tort mogelijke termijn moet worden
gepubliceerd. Dit kan voordat het verslag is vastgesteld aangezien de besluitenlijst 'slechts1
een overzicht geeft van (alle) door de raad genomen beslissingen (dus niet alleen besluiten
In de zin van de Algemene wet bestuursrecht maar ook bijvoorbeeld een afspraak om een
werkbezoek af te leggen).
Andere vormen van verslaglegging zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld een geluidsopname van
de raadsvergadering op CD, met een overzieht van de sprekers, de onderwerpen -voorzien
van tijdscodes- en een besluitenlijst,
Artikel 20. Ingekomen stukken; mededelingen
Omtrent de (aan de
geriehte) ingekomen stukken worden alleen voorstellen gedaan en
besluiten genomen van pracedurele aard, bijvoorbeeld ter kennlsneming, steunen, afwijzen,
in behandeling nemen, doorsturen naar een raadscommissie, doorsturen naar het college
etc, Inhoudelijke discussle over de stukken kan de voorzitter buiten de orde verklaren,
Wanneer een ingekomen stuk leidt tot inhoudelijke discussie en besluitvorming, dient dit op
de gebruikelijke wijze te worden voorbereid. De schriftelijke mededelingen van het college
aan de
komen in principe ook bij de
binnen. De mededelingen zijn dan ook een
ingetomen stuk, Verder bewaakt de voorzitter de orde van de vergadering. De
op
voorstel van het presidium de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. In
van het reglement was
taak bij de voorzitter gelegd. Het is loglscher,
nu er een presidium is, deze taak hier neer te leggen.
Vervallen
artikel 21 Spreekregels en
22 Volgorde
In het kader van deregulerlng zljn
artikelen bij de herziening in 2006 gesehrapt. Het zal
in de
gevallen niet nodig zijn dit nog expliciet te regelen. Indien wel gekozen wordt
voor het opnemen van Spreekregels kunnen de volgende bepalingen gebruikt worden:
Artikel Spreekregels
1. Een lid, de burgemeester, een wethouder en de secretaris spreken vanaf hun plaats of
van de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter.
2. Bij bijzondere geiegenheden kan de voorzitter
dat de in het
lid genoemde
personen vanaf een
spreken.

Artikel Volgorde sprekers
1, Een lid, de burgemeester, een wethouder of de secretaris voeren het woord na het aan
de voorzitter gevraagd ert van hem verkregen te hebben.
2. De voigorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd
over de orde van de vergadering,
Artikel 21. Aantal spreektermijnen
Indien de raad van mening is, dat na de tweede termijn verdere beraadslaging nodig is, kan
hij daartoe uitdrukkelijk besluiten. Het tweede lid benadrukt dat de voorzitter elke
spreektermijn afslult. Dit behoeft overigens niets te veranderen aan de praktijk dat een
portefeuillehouder antwoordt na de Inbreng van de raadsleden in de
en tweede
termijn.
Het stellen van vragen dient ook als een spreektermijn beschouwd te worden. Een verzoek
van een raadslid na afloop van de tweede termijn om nog een korte reactie te geven, dient
de voorzitter niet te honoreren.
De beraadslaging over een motie vindt niet
in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig
met de beraadslaging over het betreffende, aan de orde zijnde onderwerp.
Artikel 22. Spreektijd
Het artikel strekt ertoe te benadrukken dat de raad ook uit eigen initiatief regels kan stellen
over de spreektijd van de leden. De voorzitter hoeft dit niet voor te stellen. De voorzitter kan
in het kader van zijn
tot het handhaven van de orde tijdens de vergadering wel
wijzigingen voorstellen in de omvang van de spreektijd,
Artikel 23. Handhaving orde; schorsing
Het
lid verzekert dat raadsleden vrijelijk kunnen spreken. Wel zljn interrupties
toegestaan voor zover de voorzitter bij een overvloed aan interrupties of in het belang van de
voortgang van de beraadslagingen niet bepaalt dat een spreker zijn betoog zonder verdere
interrupties afrondt. Om te bevorderen dat leden van de
zieh niet belemmerd voelen om
hun mening te uiten, Is In artikel 22 Gemeentewet bepaald dat zij niet in reehte te vervolgd
kunnen worden, aan te spreken zijn of verplicht zijn getuigenis af te leggen over hetgeen zij
in de vergadering zeggen of sehriftelljk overleggen. Het tweede lid heeft naast de leden die
het woord voeren, ook betrekking op de wethouders, de secretaris, de griffier of andere
personen, die het woord voeren. De voorzitter kan hen tot de orde roepen, Indien zij hieraan
geen gehoor geven, kan hen het woord worden ontzegd.
In dit kader kan worden verwezen naar de
waarbij een raadslid in een
commissievergadering openlijk citeerde uit doeumenten, waarop geheimhouding rustle, Het
raadslid was zich bewust van de sehending van de geheimhoudingsplieht, maar
constateerde dat hij vrijelijk ton eiteren uit de bewuste documenten omdat hij bescherming
genoot conform het bepaalde in artikel 22 Gemeentewet.
De VNG vindt dit een ongewenste situatie en heeft hierover vragen
aan de minister
van BZK, De geheimhoudingsplieht is formeel-wettelijk vastgelegd en het is daarom
ongewenst dat commissieleden
met een
op de onschendbaarheid omzeilen. Op
het moment van schrljven Is het nog onduidelijk welk standpunt de minister terzake Inneemt;
de tekst van artikel 23 is derhalve ongewijzigd gebleven.
De bevoegdheid die In het tweede lid aan de voorzitter wordt gegeven om een spreker over
een aanhangig onderwerp het woord te ontzeggen, gaat minder ver dan de mogelijkheid die
artikel 26,
lid, van de Gemeentewet biedt om aan dat lid, dat door zijn gedragingen de
gang van
belemmert, de toegang tot de vergadering te ontzeggen, De
laatstgenoemde bevoegdheid van de voorzitter blijft echter onveriet, Het artikel is sleehts een

aanvulling op de Gemeentewet. Een besluit van de voorzitter om lemand het woord te
ontnemen is een op feitelijk handelen gerichte beslissing met een intern karakter, Dit is geen
besluit In de zin van artikel 1;3 Awb. (JB 9 (2002) 138).
Onder Interruptle Is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring;
uitingen worden beschouwd als verstoringen van de orde. Voor wat betreft de
handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 49 van dit
reglement.
Artikel 24. Beraadslaging
Teneinde de vergaderduur nlet te te verlengen wordt over een voorstel dat in
onderdelen of artikelen is verdeeld, in principe in zljn geheel beraadslaagd. In het eerste lid
is een uitzonderingsmogelijkheld opgenomen.
Door de toevoeging 'of een lid van de raad' wordt ook raadsleden het recht toegekend om
voor te stellen een voorstel gesplltst te behandelen, Dit brengt tot uitdrukking dat de raad zijn
eigen werkwijze bepaalt. Het recht is aan ieder Indlvidueel raadslid toegekend. Dit
in het
streven naar dualisering, aangezien dualisering versterking van de vertegenwoordigende en
daarmee agenderende rol van de raad veronderstelt. Hiervoor dienen ook individuele
raadsleden en kleine fracties over adequate instrumenten te besehlkken.
Indien de schorsing als bedoeld In het tweede lid aan het einde van de tweede termijn
plaatsvindt, zijn er vervolgens twee mogelijkheden: er wordt direct tot stemming overgegaan
of aan de beraadslagingen wordt een derde termijn toegevoegd (zie artikel 21).
In het tweede lid wordt onder meer gesproken over het college dat de mogelijkheid krljgt tot
nader beraad, Dit is uiteraard alleen het geval indien het college bij de bespreking van het
betreffende onderwerp vertegenwoordigd Is.
Artikel 25. Deetname aan de beraadslaging door anderen
Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 Gemeentewet geregelde
verschoningsrecht. Het is uiteraard ook mogelijk dat de
dat een bepaalde
funetlonaris in bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag deelnemen (bijvoorbeeld
de voorzitter van de deelgemeenteraad aan de beraadslaging over deelgemeenteaangeiegenheden).
De raad kan op grand van artikel 3, 4 respectievelijk 12 bepalen dat de griffier, de seeretaris
en de wethouder(s) deelnemen aan de beraadslagingen, De burgemeester heeft het recht
(het woord te voeren en) deel te nemen aan de beraadslagingen op grand van artikel 21,
lid van de Gemeentewet. De strekking van artikel 25 blijft alleen onveranderd wanneer
aan het
lid de griffier, de wethouder en de seeretaris worden toegevoegd, Daarmee
blijft het artikel uitdrukken dat de raad kan beslissen dat anderen kunnen deelnemen aan de
beraadslagingen.
In het tweede lid wordt het begrlp 'beslissing' gebruikt, Het
besluitbegrip in de zin van de Algemene wet bestuursreeht.

hier namelijk niet om het

Artikel 26. Stemverklarlng
Stemverklarlngen zullen tort moeten zijn en mogen niet het karakter krijgen van een derde
termijn, als laatste reactle op de vorige spreker. De stemverklaringen worden gegeven voor
de hoofdelijke oproep van de leden dat de stemming begint.

Artikel 27,
De voorzitter kan de beraadslaging sluiten, als hij
dat een onderwerp voldoende is
toegelicht, tenzij de
anders beslist. De voorzitter formuleert daarna de te nemen

eindbeslissing. Indien geen stemming wordt gevraagd, is het voorstel aangenomen op grand
van artikel 32, derde lid, van de Gemeentewet.
PARAGRAAF 3. PROCEDURES BSJ STEMMINGEN
Artikel 28, Algemene bepalingen over stemming
Indien een lid te kennen geeft een hoofdelijke stemming te wensen, moet de stemming
plaatsvinden. De raad heeft niet de bevoegdheid om van
bepaling van artikel 32 van de
Gemeentewet af te wijken. Vraagt niemand stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn
aangenomen. Wellicht ten overvloede wordt hierbij nog verwezen naar artikel 209, tweede lid
Gemeentewet, welke een hoofdelijke stemming verplicht.
De regeling in het
deel van het tweede lid kan toepassing krijgen, indien de uitkomst
van de stemming tevoren duidelijk is en slechts enkele leden zouden tegenstemmen. Een
raadslid kan zich alleen onthouden van stemming op grand van artikel 28 Gemeentewet, In
alle andere gevallen is een raadslid verplieht stalling in te nemen en te stemmen.
Stemmingen zijn in prlnclpe ook openbaar. Een volksvertegenwoordiger dient duidelijk te zijn
in zijn of haar rol. Door de openbaarheid is het voor de aehterban (kiezers) duidelijk hoe ze
vertegenwoordlgd worden. Bij wie de stemming begint, is geregeld in artikel 18.
In de Winsumuitspraak (Raad van State, 7 augustus 2002) is het hoger beroep op artikel 28
Gemeentewet afgewezen, maar heeft de Afdeling wel geconeludeerd dat het genomen
besluit in strijd is met artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht omdat de sehljn van
belangenverstrengellng onvoldoende was vermeden. Naar aanleldlng van
uitspraak zijn
er vragen gerezen over de mogelijke gevolgen voor stempracedures en de
verantwoordelljkheden in gemeenteraden.
In deze uitspraak geeft de Afdeling het rechtsbeginsel neergelegd in artikel 2:4 Awb voorrang
boven hetgeen in artikel 28 Gemeentewet Is bepaald. Over de mogelijke gevolgen van de
uitspraak adviseert Minister Remkes in zijn beschouwing van 19 mei 2003:
"de beslissing over stemonthouding dient voorbehouden te blijven aan het individuele
raadslid; bij stemming heeft de
optie dan te waarschuwen dat het te nemen besluit
we!
aanvechtbaar zou kunnen zijn in een bezwaarsehriftprocedure of bij de
bestuursrechter of in het kader van een spontane vernietiging door de Kroon (artikel 268
Gemeentewet); de raad kan in dergelijke gevallen een belangrijke rol spelen door in
algemene zin te bespreken, individuele raadsleden door hun handelen de sehijn van
belangenverstrengeling kunnen wekken en hoe dat voorkomen kan worden (en dit bijv,
opnemen in de gedragsoode); uiteraard Is de gedragscode in juridisehe zin niet blndend, dlt
is tevens niet wenselijk."
Bij staking van stemmen is het bepaalde in artikel 32 van de Gemeentewet van toepassing,
Indien de vergadering voltallig is, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Is de
vergadering niet voltallig, dan wordt het nemen van het besluit tot een volgende vergadering
uitgesteld. Als ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geaeht niet te zijn
aangenomen.
In gemeenten kan
elektronlsch stemsysteem gebruikt worden waarbij de openbaarheid
gewaarborgd wordt doordat de naam van het raadslid gekoppeld wordt aan het voor of
tegen. Dit is te lezen op een scherm, de afdruk ervan wordt meegenomen in de
verslaglegging, Deze manier van stemmen is mogelijk op grand van de Gemeentewet. Een
elektronisch stemsysteem kan wel prablemen opleveren bij de geheime stemming over
personen (artikel 31 Gemeentewet). Indien het een vrije
ronde
waar elk lid elgen
kandidaten kan voordragen Is dit met de huidige systemen vaak niet mogelijk. Elektranische
stemsystemen hebben een aantal bevelllglngsmechanismen. Hierdoor zal doorgaans maar

een persoon gemachtlgd zijn om gegevens in te voeren. Bij vrije stemrandes over personen
dient ieder raadslld de mogelijkheid te hebben kandidaten voor te dragen.
Artikel 29. Stemming over amendementen en moties
Voor meer informatie over een amendement of een motie (betekenis, indiening e,d.) wordt
verwezen naar de artikelen 1, 33 en 34 van dit reglement, Voor alle duidelijkheid wordt hier
een verschll In procedure aangegeven tussen een motie en een amendement, Een
amendement komt in stemming voorafgaande aan de stemming over het onderliggende
voorstel. Een motie strekt niet tot wijziging van een voorgesteld besluit; over een motie wordt
een apart besluit genomen, nadat de besluitvormlng over het aanhangige voorstel is
afgerond. Bij een motie over een afzonderlijk onderwerp geldt dit uiteraard niet en is het
vierde lid niet van toepassing,
Artikel 30. Stemming over personen
Eind 2005 is de Gemeentewet gewijzigd wat betreft het stemmen over personen. Voorheen
was in artikel 31, eerste lid bepaald dat, indien er wordt gestemd over de benoeming,
voordracht of aanbeveling van personen, dlt sehrlftelijk dient te geschieden door middel van
gesloten en ongetekende stembriefjes. Op
wijze zou de geheimhouding zijn
gewaarborgd. De verplichting om dit bij stembriefjes te doen is nu vervallen. Gemeenten
kunnen dus ook door middel van een elektronisch systeem stemmen over personen, mits de
geheimhouding gewaarborgd is,
"*>

Het reglement van orde gaat vooralsnog uit van een stemming door middel van behoorlijk
fngevulde stembriefjes, Een bianco stembriefje wordt niet aangemerkt als een behoorlijk
ingevuld stembriefje (MvT, 19 403, nr, 3 p, 86), In geval van een sehriftelljke stemming wordt
dan ook
rekening gehouden met bianco stembriefjes. Een bianco of verkeerd ingevuld
stembriefje telt wel mee bij de bepaling van het quorum, De raad oordeelt of een stembriefje
behoorlijk is ingevuld, Wat onder een (niet) behoorlijk ingevuld stembriefje moet worden
verstaan, is in de wet niet geregeld.
Bij de herziening van het reglement In 2006 Is de bepaling wat wel en wat niet onder een
behoorlijk stembriefje valt geschrapt, De bepalingen zijn onnodig gedetailleerd en zorgden in
de praktijk regelmatig voor verwarrlng. Daarnaast heeft de
altijd het laatste woord In het
geval van twljfel over een behoorlijk stembriefje,
Indien er wel behoefte bestaat aan een uitwerking van wat onder een behoorlijk stembriefje
wordt verstaan kan de volgende bepaling aan het vijfde lid worden toegevoegd:
Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan:
1. een bianco ingevuld stembriefje;
2. een ondertekend stembriefje;
3. een stembriefje waarop meer dan een naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende
vacatures betreft;
4. een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een persoon
wordt gestemd die niet is voorgedragen;
5. een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de
stemming is beperkt.
Bij een benoeming stelt de raad een speelfiek persoon aan in een bepaald ambt (raadslid,
wethouder). Op het stembiljet wordt de naam van de te benoemen persoon (of personen in
geval van meerdere vacatures) met daaraehter de opties Voor1 en 'tegen' vermeld, Het gaat
hier overigens nlet over de benoeming tot raadslid, dit is een heel ander soort benoeming dat
in artikel 7 van dit reglement wordt toegelicht, Onder voordracht wordt verstaan het als
kandidaat voorstellen van een persoon voor een bepaald ambt, Een voordracht is voor de
bindend, op de stemblljetten dienen de namen van de voorgedragen perso(o)n(en) te
worden vermeld met daaraehter de
'voor1 en 'tegen1. Bij een aanbeveling wordt
voorgesteld om
personen voor een
ambt voor te dragen, de raad mag van

de aanbevelingen afwijken. Het betreft hier een zogenaamde vrije stemming (zie ook
toellehting bij artike! 28), Op de stemblljetten kunnen de namen van de aanbevolen personen
worden vermeld met daarachier de opties Voor' en 'tegen' in een vrije ruimte waar een
kandidaat van eigen keuze kan worden ingevuld.
Af en toe blijkt er in gemeenten verwarring te bestaan over het meestemmen in de raad van
kandidaat-wethouders over hun eigen benoeming (artikel 28 Gemeentewet).
In de
plaats is er, indien raadsleden genomineerd worden voor de funetie van
wethouder, sprake van een vrije stemming, Er is
sprake van een voordracht, De
beoogd wethouder mag dus meestemmen over zijn eigen benoeming, Een voorstel tot
benoeming gaat hem persoonlljk aan "wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze
door een voordracht of bij een herstemming Is beperkt" (artikel 28, lid 1, onder a, lid 3,
Gemeentewet). Dat is echter In casu niet aan de orde, omdat er ook op een ander persoon
kan worden gestemd. De aard van de stemming is derhalve van belang,
Dit heeft tot gevolg dat raadsleden de mogelijkheid hebben op het stembriefje de naam van
de kandidaat die hun voorkeur heeft in te vulien (die van de voorgestelde perso(o)n(en), of
die van
ander). Er Is In dlt geval geen sprake van een voordracht of een anderszins
beperkte keuze en aan de stemming mag derhalve ook worden deelgenomen door
raadsleden die ter benoeming zljn voorgesteld: zij kunnen immers op het stembriefje een
andere naam dan hun eigen naam invullen.
De stemming in de
over een wethoudersbenoeming is dus een vrije stemming waar de
beoogde wethouder gewoon over zijn eigen benoeming kan meestemmen. De wetgever
heeft nooit de bedoellng gehad de politieke verhoudingen in de raad te beTnvloeden door
middel van een verbod op het meestemmen van de kandidaat-wethouder. Los van de
formeel-juridlsche context pleiten de volgende argumenten nog voor bovenstaande
zlenswljze:
« een democratisch gekozen vertegenwoordiger mag niet te snel het reeht op stemming
worden ontnomen. Stel: partij X beveelt meneer Janse en meneer Pieterse aan als
wethouders, Als
personen In de raad zitting hebben en niet mee mogen stemmen
houdt dit In, dat de partij ineens twee stemmen In de
minder heeft, Dat is
onaanvaardbaar in het licht van de politieke verhoudingen;
• een aanbeveling Is geen voordracht, Het spraakgebrulk heeft het vaak over voordracht,
maar een persoon nomineren als wethouder staat niet gelijk aan een voordracht;
Tenslotte is het denkbaar dat een kandidaat-wethouder die voor benoeming wordt
aanbevolen, uit moreel-polltieke overwegingen en om iedere schijn van
belangenverstrengeling te vermijden op eigen inltlatlef
van het meestemmen over de
benoeming, Alhoewel het uitgangspunt is dat
terughoudend moet worden omgegaan
met het inperken van het stemrecht van gekozen volksvertegenwoordigers, Iaat de wet de
betrokkenen de ruimte daarin een eigen afweglng te maken, De verwarring komt mede door
de veelheid aan opvattingen die de afgelopen periode ten aanzien van de interpretatie van
artikel 28 Gemeentewet is verschenen.
Artikel 31. Herstemming over personen
De wijziging van het tweede lid strekt ertoe verwarring over de term 'herstemming' In artikel
31, tweede lid, van de Gemeentewet te voorkomen.
Artikel 32, Beslissing door het lot
In dit artikel wordt een nadere uitwerking gegeven van hetgeen in artike! 31, derde lid van de
Gemeentewet is voorgeschreven.

HOOFDSTUK 4, RECHTEN VAN LEDEN
Artikel 33, Amendementen
Het reeht van amendement is neergelegd in artikel 147b van de Gemeentewet. Dit artikel
verplicht de raad nadere regels te stellen.
staan in het tweede tot en met
het vierde lid. Op
van artikel 147b van de Gemeentewet Is de raad verplicht een
amendement te behandelen,
Dualisering veronderstelt versterking van de vertegenwoordigende en contralerende functie
van de raadsleden, Hiervoor dienen ook Individuele raadsleden en kleine fraetles te
beschikken over adequate instrumenten, Voor een effeetlef gebruik van
instrumenten is
het wenselljk dat ook het individuele raadslid zonder belemmeringen toegang tot het gebruik
daarvan heeft (geen drempelsteun). Door het recht van amendement kan de regelgevende
taak van de raad reeel inhoud krijgen en mede ten dienste staan van de inkaderlng en de
controle door de raad. Ook kleine fraeties en individuele raadsleden worden zo in
gesteld actief deel te nemen aan de effectuering van de controlerende, vertegenwoordigende
en budgettaire functie van de raad.
Leden van de
kunnen aan de raad wljziglngen op het voorstel van het college of op
initiatiefvoorstelien Indienen, de zogenaamde amendementen. Wanneer een amendement is
Ingediend, kan dit voor een ander raadslid aanleiding zijn, op dit amendement nog weer een
wijziging voor te stellen, het subamendement, Een (sub)amendement kan Ingediend worden
op een voorgesteld besluit, dat aanhangig is. De beraadslaging over het (sub)amendement
vindt
in ten hoogste twee termljnen. Indien (in uitzonderlijke situaties) een ingediend
amendement verdere beraadslaging noodzakelijk maakt, kan de
besluiten tot een derde
termijn (artikel 21).
Voor wat betreft de stemming over amendementen wordt verwezen naar artikel 29. Voorstel
tot splitsing van een voorgestelde beslissing kan, indien aangenomen, meebrengen, dat een
onderdeel van een besluit we! en een ander niet wordt aanvaard,
Artike! 34. Moties
In het
artikel van dit reglement is de definitie van het begrip motie gegeven, Een motie
is een voorstel tot het doen van een uitspraak. Het kan gaan om het uitspreken van een
wens (van inhoudelijke, politieke, procedurele aard), het uitspreken van Instemming dan wel
afkeuring over bepaalde ontwikkelingen of om het doen van een verzoek, Een motie betreft
dus niet een concreet besluit dat op reehtsgevolg is gericht; een motie heeft geen juridisehe,
maar een politieke betekenls. Daarom zijn burgemeester en wethouders formeel niet aan
een motie gebonden of tot uitvoering ervan verplleht. Wel kan het naast zich neerleggen van
een motie door het college lelden tot een vertrouwensbreuk tussen
en college en hieruit
kan het college dan zijn consequentie trekken. Voor wat betreft de besluitvormingsprocedure
omtrent een motie wordt opgemerkt, dat over een motie een apart besluit wordt genomen,
Voor de beraadslaging over een motie over een aanhangig onderwerp geldt, dat deze niet
plaatsvindt in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig met de beraadslaging over het
onderwerp, waarop de motie betrekking heeft, Een besluit over een motie over een niet op
de agenda opgenomen onderwerp vindt aan het elnde van de vergadering plaats. Dergelijke
moties benaderen de in artikel 36 geregelde initiatiefvoorsteilen. Duallsering veronderstelt
versterking van de vertegenwoordigende en eontrolerende functie van de raadsleden.
Hiervoor dienen ook individuele raadsleden en kleine fracties te beschikken over adequate
instrumenten. Dat wil zeggen dat het voor een effectlef gebruik van deze instrumenten
wenselijk is dat ook het individuele raadslid zonder belemmeringen toegang tot het gebruik
daarvan heeft, De mogelijkheid om zonder drempelsteun een motie in te dienen
dan
ook ten dienste van een effectieve uitoefenlng van de Inkadering en controle door de raad.

In de Gemeentewet wordt een speelfleke motie uitgewerkt. Dit betreft de motie van
wantrouwen waarbij de raad aangeeft het vertrouwen in een wethouder te hebben verloren.
Bij de wijziging van de Gemeentewet van april 2009 is dit artikel 49 gewijzigd. Voortaan is
het een wethouder niet toegestaan om na een aangenomen motie van wantrouwen aan te
blljven. Indien hij dit zelf niet doet, dient de raad actie te ondernemen.
Artikel 35. Voorstellen van orde
De voorzitter legt aan de raad ter beslissing voor of er Inderdaad sprake is van een voorstel
van orde. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door de
raad. Bij staken van stemmen is het voorstel niet aangenomen, (artikel 32, lid 4
Gemeentewet is hierop niet van toepassing). Een voorste! van orde betreft bijvoorbeeld het
schorsen van de vergadering voor een pauze, indien het gaat om een niet geagendeerd
voorstel, dient de procedure van een Initiatiefvoorstel gevolgd te worden (artikel 36),
Artikel 36. Initiatiefvoorstellen
Het is de taak van het college aan de raad de nodige voorstellen te doen, Maar raadsleden
kunnen ook zelf een voorstel voor een ontwerpverordening of ontwerpbesllssing ter
behandeling bij de raad indlenen. Hiervoor is het recht van initiatief toegekend.
In artikel 147a,
lid, van de Gemeentewet is dit uitgewerkt. Het tweede lid van dit artikel
bepaalt dat de raad regelt op welke wijze een initiatiefvoorstel voor een verordening wordt
ingediend en behandeld. Het
tot en met het derde lid van artikel 36 voorzien hierin.
Artikel 147a, derdeJid, bepaalt in tegenstelling tot artikel 147a, tweede lid, dat voor andere
initiatiefvoorstellen geen verpllehte behandeling voorgeschreven is, Dit betekent dat de raad
(aanvullende) voorwaarden kan stellen aan het in behandeling nemen van een ander
initiatiefvoorstel. Het vierde lid geeft hiervoor - in aanvulling op de
drie leden
voorschriften.
Algemeen uitgangspunt is dat dualisering de versterking van de vertegenwoordigende en
controlerende functie van de raadsleden inhoudt. Hiervoor dienen ook individuele raadsleden
en kleine fraeties te besohikken over adequate instrumenten, Voor een effectief gebruik van
instrumenten is het wenselijk dat ook het individuele raadslid zonder belemmeringen
toegang tot het gebruik daarvan heeft. Het ontbreken van drempelsteun bij het recht van
initiatief
ten dienste van een effeetieve ultoefenlng van de inkadering en controle door
de raad. Ook kleine fraeties en individuele raadsleden worden zo in staat gesteld aetief deel
te nemen aan de controlerende, vertegenwoordigende en budgettalre functie.
Het tweede lid houdt in dat de voorzitter het initiatiefvoorstel zo spoedig mogelijk op de
agenda plaatst, maar de voorzitter plaatst het voorstel echter niet meer op de agenda, nadat
de oproep verzonden is. Dit Iaat de mogelijkheid onverlet voor het individuele
om op
grand van artike! 11, tweede lid, het initiatiefvoorstel toch aan de
toe te voegen,
Aangezien het voor de hand ligt om de raad tevens de mogelijkheid te geven om een
initiatiefvoorstel tezamen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp te behandelen,
is dit in het derde lid opgenomen. Een Initiatiefvoorstel hoeft formeel niet langs het college,
maar in geval het voorstel personele (en financiele) consequenties heeft kan het raadzaam
zijn het initiatiefvoorstel ook aan het college voor te leggen voor advies, De stuurgroep
Leemhuis heeft In het evaluatierapport dualisering de aanbeveling gedaan om het college de
beleldsvoorbereiding te
doen en om de rol van het college bij initiatiefvoorstellen te
versterken. De VNG vindt het nlet nodig om op dit punt de Gemeentewet te wijzigen en het
college bij initiatiefvoorstellen een rol te geven, De positie van de raad, in haar
kaderstellende rol is het uitgangspunt. De tendens, dat het college meer betrokken moet
worden bij de beleidsvoorbereiding is evident. Toch dienen gemeenten ervoor te waken dat
het college de kaderstellende rol van de raad niet
overnemen. De VNG heeft duidelijk
aangegeven dat samenspel tussen
organen een oplossing is voor eventuele fricties.

Als de raad andere voorwaarden voor het indienen van een initiatiefvoorstel, niet zljnde een
verordening, wenselijk aeht, kunnen
op
van het vierde lid worden vastgesteld.
Hierbij kan gedacht worden pan strijd met het algemeen belang, het belang van de
gemeente of het gemeentelijk beleld. De
of een voorstel in strijd is met de wet
(bijvoorbeeld de Wet op de ruimtelijke ordening), het algemeen belang (bijvoorbeeld de
volksgezondheid), het belang van de gemeente (bijvoorbeeld het terugtrekken uit een
publiek-private samenwerking die gericht is op het renoveren van aehtergestelde
woonwijken) of het gemeentelijk beleid (het bouwen van een parkeergarage in het centrum
als enkele maanden geleden de binnenstad autoluw is gemaakt),
Het kamerlid Kalsbeek heeft de minister van BZK vragen gesteld over het initiatlefreeht. De
minister heeft aangegeven: "Het recht op initiatief houdt niet in dat individuele raadsleden en
raadsminderheden het recht moeten hebben om onderwerpen op de agenda van de raad te
plaatsen maar het houdt In dat zij in beginsel invloed moeten kunnen hebben op de agenda,
Het is immers aan de raad om, aan het begin van de raadsvergadering, met meerderheid
van stemmen, de agenda vast te stellen. Het is dan ook de raad die beslist welke
onderwerpen worden behandeld, Zou elk individueel raadslid het recht toekomen om
agendapunten voor de vergadering aan te dragen dan zou het effectief funetioneren van de
raad in gevaar kunnen komen. Een raadsminderheid die bij herhaling onderwerpen op de
agenda plaatst, waarover de raadsmeerderheid nlet wenst te beraadslagen, kan de
besluitvorming van de raad ernstig belemmeren",
^

Bij de wijziging van het model reglement in 2010 is het vijfde lid gesehrapt. Het vijfde lid gaf
de mogelijkheid een wethouder na een motie van wantrouwen direct te ontslaan (artikel 49
Gemeentewet), Zonder de bepaling in het vijfde lid
ontslagmogelljkheid niet
mogelijk door de procedureregels van het reglement van orde. Bij de wijziging van de
Gemeentewet van apri! 2009 Is artikel 49 gewijzigd, hierdoor is deze bepaling overbodig
geworden en gesehrapt.
Artikel 37. Collegevoorstel
Dit artikel heeft betrekking op het agenderingsreeht van de raad. De
is de enige die een
voorstel voor een verordening of een ander voorstel kan agenderen, dat het
voorbereid. Als het college het voorstel heeft voorbereld, betekent dit niet dat het college het
door hen voorbereide voorstel kan Intrekken indien het college van oordeel Is dat verdere
behandeling van het voorstel niet wenselijk is. De raad moet hier toestemming voor geven.
Indien de raad van oordeel is dat een voorstel voor een verordening of een ander voorstel
niet voldoende is voorbereid, kan de raad het voorstei voor een verordening of een ander
voorstel op grand van het tweede lid nogmaals voor advies aan het college zenden. De
kan het college bijvoorbeeld verzoeken het voorstel voor een verordening of ander voorstei
nader te onderbouwen. De raad bepaalt echter wanneer het voorstel voor een verordening of
ander voorstel, dat door het college verder voorbereid Is, opnieuw behandeld wordt, De raad
kan dit in dezelfde raadsvergadering regelen, maar de raad kan dit ook aan het presidium
overlaten.
Artikel 38. Interpellate
Dlt artikel
aan artikel 155 van de Gemeentewet. Het interpellatiereeht ligt
in het veriengde van het mondelinge vragenrecht. Het gaat om een recht van een
volksvertegenwoordiger om tijdens een vergadering over een niet geagendeerd onderwerp
inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen. Daarvoor is verlof van de raad
nodig,
Dualisering veronderstelt versterking van de vertegenwoordigende en controlerende funetie
van de raadsleden. Hiervoor dienen ook individuele
en kleine
te
beschikken over adequate Instrumenten. Voor een effectief gebruik van
Instrumenten is

het wenselijk dat ook het individuele raadslid zonder belemmeringen toegang tot het gebruik
daarvan heeft. We! is hier gekozen voor een ondersteuning door de raad bij gewone
meerderheid. Minister Pechtold
in een brief van 16 deeember 2005 aan de Groen-Unks
in Schoonhoven aangegeven dat de
de ruimte heeft
beleid te ontwikkelen,
waardoor de
dus de vrijheid heeft om te bepalen dat een raadsmeerderheid nodig is om
een interpellatiedebat te houden, De minister julcht dit echter niet toe. Voor de demoeratie
lijkt het hem goed om de regels van de Tweede Kamer te volgen, Dit houdt in dat de
toestemming ven een betekenende minderheid (ondersteuning door 30 van de 150 leden)
volstaat. In een gedualiseerd systeem zijn wethouders geen lid meer van de raad, Toch is
het van belang dat zij bij een instrument als de interpellatie ook op de hoogte worden
van de inhoud van het verzoek. Door de toevoeglng In het
lid wordt hiervoor gezorgd.
De toeliehting bij artikel 36 over de stuurgroep Leemhuis en de (verplichte) aanwezigheid
van collegeleden is ook op dit artikel van toepassing.
Artikel 39. Schriftelijke vragen
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het reeht Informatie te vragen over
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het
karakter van
vragen is primair van informatleve strekking. Op grand van
bepaling
kan een raadslid sehriftelljke vragen
aan het college of de burgemeester, al naar
gelang wie verantwoordelijk is. De verantwoordelljke portefeuillehouder dient de
vragensteller gemotiveerd In kennis te stellen, indien de beantwoording nlet binnen de
gestelde termijnen kan plaatsvinden, Niet de voorzitter, maar het verantwoordelijk collegelid
of de burgemeester geeft daarom het antwoord. De raad kan oordelen dat het bijvoorbeeld
wenselijk is dat een eollegelld of de burgemeester direct kan antwoorden op een vraag. Om
die reden is in het
lid ingevoegd dat de
anders kan beslissen.
In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld nadere
inlichtingen over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft gegeven, Indien
de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot een besluit van de
raad moet leiden, kan hij het recht van Initiatief of het interpellatierecht benutten om het
onderwerp of het voorstel op de agenda van de raad te krijgen.
Artikel 40. Vragenuur
Deze bepaling vomit een invulling op het voorgesteld artikel 155,
lid, van de
Gemeentewet met betrekking tot het vragenrecht. Het is een facultatleve bepaling. Het is aan
de raad om te bepalen of de instelling van een vragenuur en daarmee het opnemen van een
dergelijke bepaling in het reglement van orde wenselijk is, Wel kan het vragenuur bijdragen
aan een vergrotlng van de betrakkenheid van burgers bij het bestuur: een van de
doelstellingen van dualisering.
Bewust is er gekozen voor een algemene regeling van het vragenuur, Veelal fungeert de
rondvraag in de raadsvergadering als een mogelijkheid tot het stellen van vragen. In een
dualistisch stelsel is het echter niet meer vanzelfsprekend dat de ter zake kundige wethouder
aanwezig is, Om die reden en omdat het de herkenbaarheid van de controlerende taak van
de
ten goede komt, kan hiervoor een aparte gelegenheid geereeerd worden, De
drempel om vragen te stellen wordt verlaagd en de media-aandacht voor de lokale politiek
kan worden vergroot. In het vragenuur krijgt de
de mogelijkheid over vooraf ingebraehte
onderwerpen (leden van) het college aan de tand te voelen.
Het karakter van het vragenuur verschilt dan ook van het recht van interpellatie. Het recht
van interpellatie heeft als instrument een zwaarder politiek karakter, Leden van de raad
kunnen aan het college Inliehtingen vragen over het door hem gevoerde bestuur, voor zover
dat nlet bij geagendeerde onderwerpen aan de orde komt.

Raadsleden vragen daarmee leden van het college zich te verantwoorden voor het door hen
gevoerde bestuur. Het vragenuur kan bijvoorbeeld voorafgaand aan de raadsvergadering
worden gehouden, Wel is heit voor de herkenbaarheid voor de burgers raadzaam om het
vragenuur op een vast tijdstip te houden.
In het tweede lid is een aanmeldingstermijn van 24 uur voor vragen opgenomen vanwege
het felt dat wethouders moeten worden uitgenodigd om aniwoord te kunnen geven op de
vragen van raadsleden. Vanwege het minder zware karakter van het vragenuur vergeleken
met de interpellatie is gekozen voor een aanmeldingstermijn van 24 uur (terwljl voor de
Interpellatie 48 uur geldt).
Artikel 41. Inlichtingen
In dit artikel wordt een procedurele uitwerking gegeven van de inlichtingenpllcht die het
college en de burgemeester hebben ten opzichte van de raad.

HOOFDSTUK 5. BEGROTING EN REKENING
Artikel 42, Procedure begroting en artikel 43. Procedure jaarrekening
In
artikelen wordt de procedure voor de begroting en jaarrekening vastgelegd. De
desbetreffende procedure kan jaarlijks of in zljn algemeenheid voor een langere perlode
worden bepaald. In de Handreiking voor de financiele verordeningen en
eontroleverordeningen (artikel 212, 213, 213a Gemeentewet) (website Actieprogramma
Lokaal Bestuur) wordt de inhoudelijke kant uitgewerkt,

HOOFDSTUK 6. LIDMAATSCHAP VAN ANDERE ORGANISATIES
Artikel 44, Verslag en verantwoording
Leden van de raad (of in voorkomende gevallen de burgemeester, een wethouder of de
gemeentesecretaris), die lid zijn van een algemeen bestuur van een gemeenschappelijke
regeling, verrichten aldaar hun taak zowel als leden van dat bestuur en als
vertegenwoordiger van en in naam van de gemeente, Voor de wijze, waarop zij in het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling functioneren, zijn zij verantwoording
verschuldigd aan de
die hen heeft aangewezen, Ook de gemeenschappelijke regeling
dient over
verantwoordingsplicht en over de informatieverstrekking aan de raad
bepalingen te bevatten.
In het
lid van dit artikel is een regeling getroffen voor mondelinge verslaglegging
(uiteraard kan ook een ander moment worden gekozen). En wordt aangegeven dat
bespreking in een commissie kan plaatsvinden. Indien de gemeente geen eommissles heeft
kan hier een ander daarvoor geeigend overlegorgaan worden opgenomen.
In het tweede lid wordt de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen aangegeven,
overeenkomstig de regels, daarvoor gesteld in artikel 39.
Het derde lid bevat de procedure voor de ter verantwoording roeplng, die aansluit bij de
regels voor inlichtingen,
Het Is zlnvol de bepalingen van dit artikel ook van toepassing te verklaren op andere
organisaties, waarin de raad een of meer van zijn leden heeft benoemd. Hierbij valt te
denken aan privaatrechtelijke rechtspersonen en vennootschappen, zoals een (raad van
commissarissen van) een NV, Hierin voorziet het vierde lid.

HOOFDSTUK 7. BESLOTEN VERGADERING
Artikel 45. Algemeen
Dit artikel
dat de bepalingen van dit reglement van overeentomstige toepassing zljn
op een raadsvergadering achter gesloten deuren, Hierbij kan onder meer gedacht worden
aan de bepalingen omtrent het tijdig verzenden van stukken, het recht van amendement, het
recht van motie, het maken van het verslag.
De bepalingen van het reglement zijn eehter niet van toepassing, voorzover het toepassen
van die bepalingen strijdig Is met het besloten karakter van de vergadering. Zo zullen er
bijvoorbeeld
beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt kunnen
worden. Ten aanzien van de stukken die betrekking hebben op een besloten vergadering en
het behandelde zal de
moeten besluiten of geheimhouding als bedoeld in de artikelen
25, 55 en 86 van de Gemeentewet wordt opgelegd dan wel opgeheven.
In artikel 23 van de Gemeentewet zijn procedurevoorsehrlften opgenomen voor 'het sluiten
van de deuren', de wijze waarop een vergadering
besloten vergadering wordt.
Artikel 46. Verslag
In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan artikel 23, derde lid, van de Gemeentewet, In
overeenstemming met artikel 19 is de griffier verantwoordelijk voor het verslag van de
raadsvergadering. Bit geldt ook voor het verslag van een besloten vergadering, Dit verslag
ligt ter inzage bij de griffier,
Artikel 47. Geheimhouding
Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering, valt niet van reehtswege onder de
geheimhoudingsplieht. Daarvoor is toepassing van de procedure volgens artikel 25 jo artikel
55 van de Gemeentewet noodzakelijk.
Artikel 48, Opheffing geheimhouding
In de aangehaalde artikelen wordt aan de
de mogelijkheid geboden de geheimhouding
van stukken op te heffen; stukken die niet per se aan hem behoeven te zijn overgelegd. Het
kan dus (zie bijvoorbeeld artikel 86,
lid, van de Gemeentewet)
om de
dat de burgemeester geheimhouding heeft opgelegd ten aanzien van stukken die hij aan de
raadscommissie heeft overgelegd. De raadscommissie kan dan aan de raad verzoeken de
geheimhouding op te heffen (indien de burgemeester daar niet toe bereid is), in het
onderhavige artike! is nu ter
een overlegverpliehting opgenomen waardoor recht wordt
gedaan aan het prlneipe van hoor en wederhoor.
Op grand van artikel 25, derde en vierde lid, kan geheimhouding worden opgelegd door het
college, de burgemeester en een commissie, Ieder ten aanzien van stukken die zij aan de
raad of aan leden van de raad overleggen. De opgelegde geheimhouding met betrekking tot
aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de raad de oplegging niet in zijn
eerstvolgende vergadering die volgens de presentielijst door meer dan de helft van het
aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekraehtigd.
Als de
niet van plan Is de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, kan het orgaan
dat geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met de
overleg voeren.
Deze besloten vergadering kan dan gaan om de vraag waarom de raad de geheimhouding
wi! opheffen.

HOOFDSTUK 8. TOEHOORDERS EN PERS
Artikel 49. Toehoorders en pers
De hier aangegeven procedurebepalingen zijn gebaseerd op de in artikel 26,
en
tweede lid, van de Gemeentewet gegeven bevoegdheid aan de voorzitter van de raad om
toehoorders die de orde verstoren, te doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag de
toegang te ontzeggen.
Artikel 50. Geluid- en beeldregistraties
Aangezien de vergaderingen van een de raad in prineipe openbaar zijn, kunnen radio- en tvstations geluid- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een
besloten vergadering betreft.
Artikel 51. Verbod gebruik mobiele telefoons
Dlt artikel 51 heeft betrekking op het mobiele telefoonverkeer. Het mobiele telefoonverkeer
werkt verstorend tijdens de vergadering. Dit Iaat echter onverlet, dat indien zwaarwegende
redenen dit noodzakelijk maken, de voorzitter aanwezigen toestemming kan geven zijn
mobiele telefoon we! standby te laten

HOOFDSTUK 9. SLOTBEPALINGEN
Artikel 52. Uitleg reglement
Dit artikel behoeft geen toelichting,
Artikel 53. Inwerkingtreding
Dit artikel behoeft geen toelichting.

