
 

 

Vergelijkend overzicht Reglement van Orde 2013 en 2017 

 

 

Artikel RvO 2013 

 

Artikel RvO 2017 

Artikel 4 Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging 

 

1. Het onderzoek van de geloofsbrieven en de daarop betrekking 

hebbende stukken van nieuw benoemde leden geschiedt door een 

commissie van drie leden door en uit de raad te benoemen. De 

commissie onderzoekt de geloofsbrieven en de overige daarop 

betrekking hebbende stukken van nieuw benoemde leden en de 

processen-verbaal van de stembureaus. 

2. De commissie brengt na gedaan onderzoek van de geloofsbrieven 

verslag uit aan de vergadering en doet daarbij een voorstel tot het 

nemen van een besluit. In het besluit wordt ook melding gemaakt 

van een eventueel minderheidsstandpunt. 

3. De voorzitter roept een toegelaten lid op om in de eerste 

vergadering waarin hij zijn betrekking volgens de Gemeentewet kan 

aanvaarden, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te 

leggen. 

4. 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 toelating wordt beslist om de 

voorgeschreven eed of verklaring of belofte af te leggen. 

 

 

Artikel 4 Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging 

 

1. Bij de benoeming van nieuwe raadsleden stelt de raad een commissie 

in, bestaande uit drie raadsleden.  

2. Deze onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking 

hebbende stukken van de nieuw benoemde raadsleden en brengt 

vervolgens advies uit aan de raad over de toelating van de nieuw 

benoemde raadsleden tot de raad. Indien van toepassing, wordt van 

een minderheidsstandpunt melding gemaakt in dit advies. 

3. Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau 

gebeurt in de laatste raadsvergadering in oude samenstelling na de 

raadsverkiezingen. 

4. Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten raadsleden 

op om in de eerste raadsvergadering 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 

in afwijking van het voorgaande een nieuw benoemd raadslid op 

voor de raadsvergadering waarin over diens toelating wordt beslist 

om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen. 

 

(Niet opgenomen in RvO 2013) Artikel 5 Benoeming wethouders 

 

Bij de benoeming van een wethouder stelt de raad een commissie in 

bestaande uit drie raadsleden. De commissie onderzoekt of benoeming 

van de kandidaat voldoet aan de vereisten van de artikelen 36a, 36b, 

41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de Gemeentewet 

en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot 

wethouder. 

 

Artikel 5 Fracties 

 

1. Leden kunnen zich verenigen tot een groep, fractie genaamd. Zij 

doen hiervan mededeling aan de voorzitter, onder vermelding van 

de naam van de fractie en de namen van degenen die als voorzitter 

van de fractie en als diens plaatsvervanger zullen optreden. 

2. De mededelingsplicht geldt ook in geval van splitsing, samenvoeging 

of opheffing van een fractie. 

3. Indien één lid zich als een fractie beschouwt, doet hij hiervan 

mededeling aan de voorzitter. 

 

Artikel 6 Fracties 

 

1. Raadsleden die door het centraal stembureau op dezelfde 

kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van 

de zitting als één fractie beschouwd. 

2. Als boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de 

fractie in de raad deze aanduiding als naam. Als daar geen aanduiding 

was geplaatst, deelt de fractie in de eerste raadsvergadering aan de 

voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad zal voeren. 

3. De namen van de fractievoorzitter en diens plaatsvervanger worden 

zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter. 

4. Als één of meer leden van één of meer fracties als zelfstandige 

fractie gaan optreden of als één of een raadsleden van een fractie 

zich aansluiten bij een andere fractie, wordt hiervan zo spoedig 

mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter. 

5. Een nieuwe naam van een fractie voldoet aan de eisen uit artikel G3 

van de Kieswet en wordt gebruikt met ingang van de eerstvolgende 

raadsvergadering na naamswijziging. 

 

Artikel 25 Stemming over zaken 

 

1. Nadat de beraadslaging is gesloten of indien niemand het woord 

verlangt, brengt de voorzitter het voorstel tot besluitvorming. 

2. De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Indien geen 

stemming wordt gevraagd en ook de voorzitter dit niet verlangt, 

stelt de voorzitter vast dat het voorstel is aangenomen. 

3. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in de notulen 

vragen dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich 

van stemming te hebben onthouden. 

4. Indien door een of meer leden hoofdelijke stemming wordt 

gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling. 

5. De voorzitter roept de leden bij naam op hun stem uit te brengen, 

beginnend bij degene die hij daarvoor bij loting heeft aangewezen, en 

daarna het daarop volgende lid van de presentielijst.  

6. Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat 

zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, 

verplicht zijn stem uit te brengen. 

7. De leden brengen hun stem uit door het woord "vóór" of "tegen" 

uit te spreken, zonder enige toevoeging. 

8. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij 

deze vergissing nog herstellen voordat het volgende lid gestemd 

heeft. 

Artikel 26 Stemming over zaken 

 

1. Nadat de beraadslaging is gesloten of indien niemand het woord 

verlangt, brengt de voorzitter het voorstel tot besluitvorming. 

2. De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Indien stemming 

wordt verlangd, stemmen de leden over het algemeen bij 

handopsteking. 

3. Indien geen stemming wordt gevraagd en ook de voorzitter dit niet 

verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel is aangenomen. 

4. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in de notulen 

vragen dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich 

van stemming te hebben onthouden. 

5. Indien door een of meer leden hoofdelijke stemming wordt 

gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling. 

6. De voorzitter roept de leden bij naam op hun stem uit te brengen, 

beginnend bij degene die hij daarvoor bij loting heeft aangewezen, en 

daarna het daarop volgende lid van de presentielijst.  

7. Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat 

zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, 

verplicht zijn stem uit te brengen. 

8. De leden brengen hun stem uit door het woord "vóór" of "tegen" 

uit te spreken, zonder enige toevoeging. 



 

 

Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de 

voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt, wel 

aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de 

stemming brengt dit echter geen verandering. 

9. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mee, met 

vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij 

doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit. 

 

 

9. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij 

deze vergissing nog herstellen voordat het volgende lid gestemd 

heeft. 

Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de 

voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt, wel 

aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de 

stemming brengt dit echter geen verandering. 

10. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mee, met 

vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij 

doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit. 

 

Artikel 26 Stemming over amendementen en moties 

 

1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, 

wordt eerst over dat amendement gestemd. 

2. Indien op een amendement een sub-amendement is ingediend, 

wordt eerst over het sub-amendement gestemd en vervolgens over 

het amendement. 

3. Indien twee of meer amendementen of sub-amendementen 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 sub-amendement het eerst in 

stemming wordt gebracht. 

4. Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, 

wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de 

motie. 

 

Artikel 27 Stemming over amendementen en moties 

 

1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, 

wordt eerst over dat amendement gestemd. 

2. Indien op een amendement een sub-amendement is ingediend, 

wordt eerst over het sub-amendement gestemd en vervolgens over 

het amendement. 

3. Indien twee of meer amendementen of sub-amendementen 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 sub-amendement het eerst in 

stemming wordt gebracht. 

4. Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, 

wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de 

motie. De raad kan besluiten van deze volgorde af te wijken. 

 

Artikel 28 Herstemming over personen 

 

1. Wanneer bij de eerste stemming niemand 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 de twee personen die bij de tweede stemming de 

meeste stemmen op zich hebben verenigd (herstemming). Zijn bij de 

tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee 

personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt 

tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben. 

3.  Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen 

staken, beslist terstond het lot. 

 

 

Artikel 29 Herstemming over personen 

 

1. Wanneer bij de eerste stemming niemand 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 en de stemming gaat over 

maximaal twee personen, dan beslist terstond het lot. 

3. Wanneer bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte 

meerderheid is verkregen en de stemming gaat over drie of meer 

personen, heeft een derde stemming plaats tussen de twee 

personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich 

hebben verenigd (herstemming). Zijn bij de tweede stemming de 

meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan 

wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee 

personen de derde stemming zal plaatshebben. 

4. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen 

staken, beslist terstond het lot. 

 

Artikel 30 Vragenhalfuur 

 

1. Indien een lid van oordeel is dat het college van burgemeester en 

wethouders over een actueel en spoedeisend onderwerp dat niet 

op de agenda voorkomt aan de gemeenteraad inlichtingen dient te 

verstrekken, dient deze bij de voorzitter vragen voor het 

vragenhalfuur in. 

2. Het vragenhalfuur is het eerste agendapunt van de raadsvergadering 

na de opening en de vaststelling van de besluitenlijst van de 

voorgaande vergadering. 

3. De vragen voor het vragenhalfuur worden ten minste 24 uur voor 

de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter 

ingediend. 

4. De voorzitter brengt de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van 

het college van burgemeester en wethouders. 

5. De vragensteller en een lid van het college van burgemeester en 

wethouders voeren niet meer dan tweemaal het woord, de overige 

leden van de gemeenteraad niet meer dan eenmaal, tenzij de raad 

hen hiertoe verlof geeft. 

 

 

Artikel 31 Vragenhalfuur 

 

1. Indien een lid van oordeel is dat het college van burgemeester en 

wethouders over een actueel en spoedeisend onderwerp dat niet 

op de agenda voorkomt aan de gemeenteraad inlichtingen dient te 

verstrekken, dient deze bij de voorzitter vragen voor het 

vragenhalfuur in. 

2. Het vragenhalfuur is het eerste agendapunt van de raadsvergadering 

na de opening en de vaststelling van de besluitenlijst van de 

voorgaande vergadering. 

3. Een lid kan schriftelijk vooraf aan de vergadering vragen indienen 

dan wel het onderwerp waar zijn vragen betrekking op hebben 

schriftelijk aankondigen.  

4. De voorzitter brengt de vooraf ingediende vragen zo spoedig 

mogelijk ter kennis van het college van burgemeester en 

wethouders. 

5. De vragensteller, de overige leden van de gemeenteraad en een lid 

van het college van burgemeester en wethouders voeren niet meer 

dan tweemaal het woord, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft. 

 

Artikel 34 Initiatiefvoorstellen 

 

1. Ieder lid heeft het recht voorstellen aan de raad te doen, die buiten 

de agenda vallen. 

2. Zo'n voorstel moet, om in behandeling te kunnen worden genomen, 

schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 

3. De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de 

eerstvolgende vergadering, tenzij de oproep hiervoor reeds 

verzonden is. 

4. De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda 

behandelde voorstellen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat 

Artikel 35 Initiatiefvoorstellen 

 

1. Ieder lid heeft het recht voorstellen aan de raad te doen, die buiten 

de agenda vallen. 

2. Zo'n voorstel moet, om in behandeling te kunnen worden genomen, 

schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 

3. De voorzitter brengt het voorstel zo spoedig mogelijk ter kennis 

van leden van de raad en het college. 

4. Het college kan binnen 4 weken nadat het ter kennis is gesteld van 

een voorstel schriftelijk wensen en bedenkingen met betrekking tot 

het voorstel ter kennis brengen van de raad. 



 

 

het voorstel tezamen met een ander voorstel of onderwerp dient te 

worden behandeld, het voorstel eerst in een beeldvormende 

raadsbijeenkomst dient te worden behandeld dan wel om advies in 

handen van het college dient te worden gesteld. Indien de raad 

beslist tot het direct in behandeling nemen van het voorstel, vindt 

behandeling van het voorstel plaats, nadat alle op de agenda 

voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 

 

 

5. De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de 

eerstvolgende vergadering, tenzij de oproep hiervoor reeds 

verzonden is. 

6. De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda 

behandelde voorstellen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat 

het voorstel tezamen met een ander voorstel of onderwerp dient te 

worden behandeld, het voorstel eerst in een beeldvormende 

raadsbijeenkomst dient te worden behandeld dan wel om advies in 

handen van het college dient te worden gesteld. Indien de raad 

beslist tot het direct in behandeling nemen van het voorstel, vindt 

behandeling van het voorstel plaats, nadat alle op de agenda 

voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 

 

(Niet opgenomen in RvO 2013) Artikel 36 Collegevoorstel 

 

1. Een voorstel van het college aan de raad dat vermeld staat op de 

voorlopige agenda van de raadsvergadering, kan niet worden 

ingetrokken zonder toestemming van de raad. 

2. Als de raad van oordeel is dat een voorstel als bedoeld in het eerste 

lid terug aan het college dient te worden gezonden, bepaalt de raad 

binnen welke termijn het voorstel opnieuw geagendeerd wordt. 

 

Artikel 38 Procedure begroting 

 

Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet, geschiedt de 

voorbereiding, het onderzoek en de behandeling van de begroting 

volgens een procedure die de raad vaststelt. 

 

(Geschrapt voor RvO 2017) 

Artikel 39 Procedure rekening 

 

Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet, geschiedt de 

voorbereiding, het onderzoek en de vaststelling van de 

gemeenterekening volgens een procedure die de raad vaststelt. 

 

(Geschrapt voor RvO 2017) 

Artikel 48 Inwerkingtreding 

 

1. Het Reglement van orde voor de raadsvergaderingen 2013 treedt in 

werking op 31 mei 2013. 

2. Op die dag vervalt het Reglement van orde voor de vergaderingen 

van de raad van de gemeente Doetinchem, vastgesteld bij besluit van 

3 januari 2005, nadien gewijzigd bij besluit van 7 oktober 2011. 

 

Artikel 48 Inwerkingtreding 

 

1. Het Reglement van orde voor de raadsvergaderingen 2017 treedt in 

werking op 13 april 2017. 

2. Op die dag vervalt het Reglement van orde voor de vergaderingen 

van de raad van de gemeente Doetinchem 2013, vastgesteld bij 

besluit van 30 mei 2013. 

 

 

 


