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Reglement van Orde voor de gemeenteraad
Schiermonnikoog, 20 november 2018

Aan de Gemeenteraad,
Wij stellen u voor om het Reglement van Orde voor de gemeenteraad, vastgesteld op 21 maart 2017,
op een aantal punten te wijzigen. Aanleiding voor de wijzigingen zijn de aanpassingen geadviseerd
door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de evaluatie van het huidige reglement door
het seniorenconvent en de overstap naar een nieuwe vergaderstructuur.
Het huidige reglement van orde voor de gemeenteraad volgt zoveel mogelijk de opzet en inhoud van
het VNG model. Het reglement sluit aan op de werkwijzen die wij voor wat betreft de organisatie van
de raad, werkwijzen en raadsvergaderingen in de praktijk hanteren (uiteraard binnen de kaders van de
Gemeentewet).
De VNG heeft haar model geactualiseerd. Het betreft voornamelijk technische aanpassingen en
inhoudelijk de aanscherping van het integriteitsbeleid bij de benoeming wethouder. Dit laatste punt is
overgenomen in het gewijzigde reglement. De technische aanpassingen zijn per artikel beoordeeld of
een wijziging van het reglement van onze gemeenteraad nodig is.
Begin 2018 hebben de leden van het seniorenconvent het reglement van orde voor de gemeenteraad
2017 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot twee aanpassingen. Deze zijn dat burgers kunnen inspreken
over geagendeerde onderwerpen en dat sprekers in de raadsvergadering elkaar ook in de eerste
termijn mogen interrumperen.
In oktober 2018 is de raad overgestapt op het vergadermodel BOB (beeldvorming, oordeelsvorming,
besluitvorming). Een werkgroep uit de raad heeft het voorstel ‘raad op dinsdag’ geschreven. Het doel
van het nieuwe vergadermodel is om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren en burgers eerder
en meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Het nieuwe vergadermodel heeft geen commissies.
Het voorstel van de werkgroep is overgenomen door het seniorenconvent. Het reglement is aangepast
op de nieuwe werkwijze. Het reglement en verordening van de oude commissies kunnen vervallen.
Bijlagen:
-het Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2017
-wijzigingen ten opzichte van het huidige reglement van orde
-wijzigingen in het VNG model (begeleidende brief en was-wordt-tabel)
Wij stellen u voor het Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2019 vast te stellen.
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