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Samenvatting:
De huidige reglementen voor zowel de vergaderingen van de gemeenteraad als wel de
vergaderingen van de raadscommissies dateren van 2007. Sedertdien zijn werkwijzen aangepast
en hebben er ook wetswijzigingen plaatsgevonden die nu formeel zijn opgenomen in de
aangepaste concept-reglementen. Met de voorstelde aanpassingen corresponderen de
reglementen weer met de reeds bestaande werkwijzen en de aangepaste regelgeving.
Voorgesteld besluit:
1. Vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel.
2. Vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies.
Inleiding/probleemstelling:
De huidige reglementen dateren van 2007 en sedertdien zijn werkwijzen aangepast, instrumenten
toegevoegd of gewijzigd en heeft er op onderdelen aanpassing van regelgeving plaatsgevonden.
Daarnaast is het huidige tijdsgewricht ook anders dan ruim 12 jaar geleden en ook dat vraagt om
aanpassing van sommige artikelen van de bestaande reglementen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Besluiten van 4 oktober 2007 en 30 juni 2011 m.b.t. het reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en het besluit van eveneens 4
oktober 2007 betreffende het reglement van orde voor de vergaderingen van de
raadscommissies.
Beoogd resultaat:
Reglementen die zijn aangepast aan regelgeving, werkwijzen en de huidige tijd.
Keuzemogelijkheden:
De Gemeentewet schrijft voor dat de gemeenteraad een reglement van orde voor zijn
vergaderingen en andere werkzaamheden vaststelt en dat de raad de taken, bevoegdheden,
samenstelling en werkwijze van raadscommissies vaststelt. Mits wordt voldaan aan de wettelijke
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bepalingen die gelden voor deze vergaderingen bestaat er voorts keuzevrijheid. Zo kan er
bijvoorbeeld gekozen worden voor een spreekrecht voor burgers, verplicht is dit echter niet. Het
aantal spreektermijnen kan worden bepaald, maar ook daar geldt dat dit niet verplicht is. Zo zijn er
nog meer mogelijkheden te noemen.
Argumenten:
Er is voor gekozen de bestaande reglementen te actualiseren aan de hand van werkwijzen die de
afgelopen jaren reeds waren aangepast maar nog niet in de reglementen waren opgenomen
(voorbeeld: artikel 9 Reglement Gemeenteraad omtrent de termijn waarbinnen de schriftelijke
oproep voor de vergadering moet worden toegezonden en artikel 17 Reglement
Raadscommissies omtrent memo’s), aan de hand van gewijzigde regelgeving (voorbeeld: artikel
35 Reglement Gemeenteraad met betrekking tot de werkwijze aangaande een initiatiefvoorstel) of
vanwege de tijdgeest die nu anders is dan 12 jaar geleden (voorbeeld: artikel 14 Reglement
Gemeenteraad inzake de wijze van opening en sluiting van de vergaderingen van de raad en
artikel 3 van het Reglement Raadscommissies m.b.t. de vereisten van het lidmaatschap van
raadscommissies).
Voor de overzichtelijkheid in de voorgestelde wijzigingen zijn beide reglementen voorzien van een
overzicht waarin de voornaamste wijzigingen staan weergegeven.
Beide reglementen zijn besproken met het Presidium van de gemeenteraad op 20 juni jl. Het
Presidium kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen t.a.v. beide reglementen.
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
De reglementen zijn van belang voor de deelnemers aan de vergaderingen van zowel
gemeenteraad als raadscommissies.
Beide reglementen worden na vaststelling toegevoegd aan de leesmap in het digitale
vergadersysteem zodat zij te allen tijde door de leden van de raad, de leden van de
raadscommissies en de leden van het college te raadplegen zijn.
Voor zover zij van belang zijn voor andere belangstellenden (zoals bijvoorbeeld betrokkenen die
gebruik willen maken van het spreekrecht voor burgers) wordt de benodigde informatie
meegenomen bij de publicatie van de agenda’s van de diverse vergaderingen.
Uitvoering en evaluatie:
Mocht een gewenste andere werkwijze zich aandienen of regelgeving worden aangepast dan
kunnen de reglementen daar in de toekomst altijd op worden aangepast.
Voorstel:
1. Vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel.
2. Vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies.
De voorzitter van de gemeenteraad,

P.M.J.H. Bos
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Bijlagen ter inzage:-Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Overzicht wijzigingen concept reglement van orde raad
Huidig reglement van orde raad
Overzicht wijzigingen concept reglement van orde raadscommissies
Huidig reglement van orde raadscommissies
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