
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.6 

 

 Doetinchem, 5 april 2017 

 

ALDUS VASTGESTELD 12 APRIL 2017 

 

 

Reglement van Orde voor de 

raadsvergaderingen 2017 

 

 

Te besluiten om: 

Het Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen 2017 (RvO 2017) vast te stellen. 

 

Context 

Het Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen (RvO) bundelt alle afspraken die de orde van 

de raadsvergaderingen betreffen. De basis van het RvO is de Gemeentewet. Daar waar de 

Gemeentewet ruimte laat aan gemeenten om zaken nader in te vullen, is ons RvO aanvullend op de 

Gemeentewet. 

Door verschillende ontwikkelingen is het verstandig om het Reglement van orde voor de 

raadsvergaderingen 2013 (RvO 2013) te actualiseren en te vervangen door een nieuw, geactualiseerd 

RvO 2017: 

- in het presidium zijn afspraken gemaakt die nog verwerkt moesten worden in het RvO; 

- er is een aantal wijzigingen in de Gemeentewet; 

- de VNG heeft een nieuw modelreglement opgesteld; 

- voortschrijdend inzicht op basis van ervaringen met artikelen uit het RvO. 

 

Beoogd effect 

Het voorstel beoogt een aan alle ontwikkelingen aangepast en daarmee actueel RvO te verkrijgen. 

 

Argumenten 

In het presidium zijn afspraken gemaakt die nog verwerkt moesten worden in het RvO. 

Naar aanleiding van het terugkijken op de raadsvergaderingen door het presidium, heeft het 

presidium vastgesteld dat de regel dat vragen voor het vragenhalfuur niet persé van tevoren 

aangekondigd hoeven te worden. De reden hiervoor is dat hiermee actuele onderwerpen tot op het 

laatste moment ingebracht kunnen worden. De opmerking hierbij in het presidium was wel dat de 

kans bestaat dat het college vragen die niet van tevoren aangekondigd zijn, niet kan beantwoorden in 

de raadsvergadering. Artikel 31 Vragenhalfuur is op dit punt aangepast. 

 

Er is een aantal wijzigingen in de Gemeentewet. 

Twee wijzigingen in de Gemeentewet leiden tot aanpassing van ons RvO: 

- In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad kan besluiten om van de volgorde af te wijken om 

eerst over een voorstel te stemmen en vervolgens over een eventuele motie. Artikel 27 

Stemming over amendementen en moties is hier op aangepast. 

- In de Gemeentewet is opgenomen dat bij initiatiefvoorstellen vanuit de raad het college de 

gelegenheid krijgt om zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen alvorens het 

initiatiefvoorstel door de raad behandeld wordt. Artikel 35 Initiatiefvoorstellen is hierop 

aangepast. 
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De VNG heeft een nieuw modelreglement opgesteld. 

Vergelijking van het nieuwe modelreglement en ons RvO leidt tot de volgende aanpassingen in het 

RvO: 

- De artikelen in het modelreglement over het onderzoek geloofsbrieven en over de fracties zijn 

vollediger en beter leesbaar dan die artikelen in ons RvO. Om die reden zijn artikel 4 Onderzoek 

geloofsbrieven en artikel 6 Fracties hierop aangepast. 

- In het modelreglement staan artikelen over de benoeming wethouders en over 

collegevoorstellen. Deze artikelen ontbraken tot op heden in ons RvO, terwijl ze wel van 

toegevoegde waarde zijn. Om die reden zijn artikel 5 Benoeming wethouders en artikel 36 

Collegevoorstel toegevoegd. 

 

Voortschrijdend inzicht op basis van ervaringen met artikelen uit het RvO. 

Ervaringen (of het ontbreken van ervaringen) met artikelen uit het RvO leiden tot de volgende 

aanpassingen in het RvO: 

- De (oude) artikelen 38 en 39 regelen dat de behandeling van zowel de begroting als de rekening 

verlopen volgens een procedure die de raad vaststelt. Omdat onderdeel van de taak van het 

presidium is het procedureel voorbereiden van vergaderingen van de raad, zijn dit overbodige 

artikelen. Artikel 38 Procedure begroting en artikel 39 Procedure rekening zijn daarom geschrapt 

uit het RvO. 

- Artikel 26 handelt over stemming over zaken. De handelwijze in de gemeenteraad is dat, indien 

stemming wordt verlangd, de raad dat over het algemeen bij handopsteking doet. Dat was echter 

niet in het RvO geregeld. Het RvO kende slechts twee smaken: (a) geen stemming vereist en (b) 

hoofdelijke stemming. Artikel 26 Stemming over zaken is hierop aangepast, zodat geregeld is dat 

stemming bij handopsteking de gangbare procedure is. 

- Artikel 29 handelt over herstemming over personen. Het artikel kent een uitgebreide procedure 

indien herstemming (ook) geen meerderheid oplevert. In deze procedure mist een tekst die 

betrekking heeft op voordrachten van twee personen, waardoor bij geen meerderheid bij 

herstemming over twee personen een zinloze tweede herstemming vereist is. Artikel 29 

Herstemming over personen is hierop aangepast. 

 

Wijziging artikelnummers door het toevoegen en schrappen van artikelen. 

Door het toevoegen en schrappen van artikelen hebben bijna alle artikelen in het RvO 2017 een 

ander nummer dan in het RvO 2013. 

 

Financiën 

N.v.t. 

 

Vervolg 

Het RvO 2017 is na vaststelling de leidraad voor de raadsvergaderingen. 

 

Bijlagen 

Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen 2017. 

 

 

De griffier, 

 

drs. B.P.M. Janssens 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de griffier over Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen 2017; 

 

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t : 

 

het Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen 2017 (RvO 2017) vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 12 april 2017, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , vicevoorzitter 

 

 


