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Aan de Gemeenteraad
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een nieuw model Reglement van Orde voor de
gemeenteraad geschreven. Het gaat met name om enkele kleine aanpassingen naar aanleiding van
recente wijzigingen van de Gemeentewet. Verder worden enkele andere wijzigingen en verbeteringen
doorgevoerd.
Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad
van Schiermonnikoog is vastgesteld op 14 juni 2005.
Eén en ander heeft aanleiding gegeven het geldende reglement eens tegen het licht houden aan de
hand van het model, zoals dat door de VNG aangereikt wordt. Het resultaat daarvan is een gewijzigd
reglement, waarbij zoveel mogelijk de opzet en inhoud van het model gevolgd wordt.
Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de bestaande verordening en de nieuw vast te stellen
verordening wordt in een bijlage voor zover dat mogelijk is bij elk artikel verwezen naar het
corresponderende artikel in de bestaande verordening. Daarnaast is het reglement voorzien van een
toelichting, waarin de bedoeling van elk artikel wordt aangegeven. .
Bij de opiniërende bespreking van het nieuw vast te stellen Reglement van Orde voor de
gemeenteraad 2017 is gebleken, dat het wenselijk is het concept van dit reglement op twee punten
aan te passen:



Er is afgesproken elkaar als raadslid niet in de eerste termijn te interrumperen. Deze afspraak is in
het concept-reglement opgenomen (artikel 16, lid 6)
In artikel 33 worden de termen “vragenuur” en “vragenhalfuur” door elkaar gebruikt. Dit is
gewijzigd in die zin, dat de term “vragenhalfuur” geschrapt is.

Voor het overige is het concept ongewijzigd gebleven.
Wij stellen u voor het Reglement van Orde aldus te wijzigen.
Het seniorenconvent van de gemeenteraad van Schiermonnikoog,
de griffier,
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