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Wijziging

Toelichting
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Vereisten lidmaatschap

Nieuw artikel

De Gemeentewet bepaalt dat leden van de
raad ingezetene van de gemeente dienen te
zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt dienen
te hebben. Hierbij is aangesloten in dit
artikel; tevens is de bestaande praktijk dat
het presidium daarvan af kan wijken, nu
bestendigd in het reglement.
De Gemeentewet bepaalt dat de leden van
de raad hun functies openbaar maken; in het
kader van de transparantie is dit nu ook
toegevoegd voor commissieleden, niet zijnde
raadsleden
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Vergaderfrequentie

De bepaling dat leden van een
commissie die hun lidmaatschap van
de commissie willen beëindigen
hiervan schriftelijk mededeling doen
aan de voorzitter van de raad is
geschrapt.
Het 2e lid dat bepaalde dat een
commissie voorts vergadert indien de
voorzitter het nodig oordeelt of indien
één fractie schriftelijk met opgaaf van
redenen daarom verzoekt, is

Daarnaast bepaalt de Gemeentewet met
welke functies het raadslidmaatschap niet
verenigbaar is; hetzelfde is hiermee van
toepassing op commissieleden, niet zijnde
raadsleden.
De praktijk is dat dit zo niet wordt uitgevoerd
als het gaat om commissieleden. In de
praktijk laat de fractievoorzitter dit aan de
griffie weten waarop de samenstelling van de
commissie wordt aangepast. Het reglement
bepaalt dit nu ook niet langer.
In de praktijk wordt van dit artikellid geen
gebruik gemaakt en overigens is het ook de
vraag of dit wenselijk is. Is buiten het
vergaderschema een vergadering
wenselijk/noodzakelijk dan zal dit altijd na

verwijderd

raadpleging van de fractievoorzitters/het
presidium zijn.
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Vaststellen voorlopige
agenda

Het huidig reglement kent deze taak
nog toe aan de agendacommissie.
Deze bestaat echter niet meer en in de
praktijk is deze taak bij het presidium
belegd.
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Uitnodiging vergadering

Het tijdstip voor de uitnodiging en het
toesturen van de stukken voor de
vergaderingen ligt in beginsel op 2
weken voor de vergadering. Dit was 1
week.

In de praktijk geschiedt dit al 2 weken voor
de vergadering.

De bepaling dat de commissie bij de
vaststelling van de agenda een
onderwerp kan toevoegen, afvoeren of
de volgorde van behandeling kan
wijzigen is verwijderd.

Aangezien het de commissie zelf is die
bevoegd is de agenda vast te stellen is het
evident dat de commissie deze
bevoegdheden heeft. Dit behoeft geen
specifieke regeling. Overigens is wel
afgesproken de volgorde van de
agendapunten niet te wijzigen als dit niet
strikt noodzakelijk is.
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Openbare kennisgeving
Ter inzage leggen van
stukken
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Opening vergadering en
quorum

17

Memo’s

Het artikel is vereenvoudigd
Verwijderd is het 2e lid dat stelde dat
een origineel van een ter inzage
gelegd stuk niet buiten het
gemeentehuis wordt gebracht.
Nieuw artikel dat het democratisch
beraadslagings- en
besluitvormingsprincipe waarborgt.
Nieuw artikel waarmee de afspraak
omtrent de behandeling van memo’s in
commissievergaderingen in het
reglement is opgenomen.

Dit artikellid is niet meer van deze tijd nu de
stukken vooral digitaal worden aangeboden.
Voor de gemeenteraad is dit geregeld in de
Gemeentewet; voor een raadscommissie is
dit niet het geval.

