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Artikel

Onderwerp

Wijziging

Toelichting

1

Begripsomschrijvingen

Toegevoegd begrippen: raad, college in
interruptie

Raad en college zijn toegevoegd zodat niet in
het reglement telkens volledig gemeenteraad en
college van burgemeester en wethouders
behoeft te worden weergegeven.
Interruptie is opgenomen ter verduidelijking en
omdat deze term terugkomt in artikel 19

6

Benoeming wethouders

Apart artikel opgenomen; was voorheen
onderdeel van artikel 5, toelaten leden
van de raad. Daarnaast is nu in het
artikel vastgelegd dat van kandidaatwethouders een verklaring omtrent
gedrag wordt gevraagd.

Voor de overzichtelijkheid is voor de procedure
m.b.t. de benoeming van wethouders een apart
artikel opgenomen. Daarin zijn voor de
duidelijkheid ook de artikelen van de
Gemeentewet weergegeven die relevant zijn
voor de benoemingsprocedure van wethouders.

9 (vml 8)
Oproep en voorlopige
(vml=
agenda raadsvergadering
voormalig)

De schriftelijke oproep dient tenminste 3
dagen voor de raadsvergadering te
worden toegezonden; dit was 7 dagen.
De voorzitter kan tot uiterlijk 24 uur voor
de vergadering in spoedeisende
gevallen een aanvullende agenda
opstellen. Dit was 48 uur.

De tijd tussen de commissievergaderingen en
de raadsvergadering is enkele jaren geleden
verkort. Dit heeft er toe geleid dat de oproep,
agenda met sterretjes en de ingekomen stukken
lijst op de maandag voor de raadsvergadering
wordt aangeboden; daar is het reglement nu op
aangepast.

11

Verwijderd is het 2e lid dat stelde dat een
origineel van een ter inzage gelegd stuk
niet buiten het gemeentehuis wordt
gebracht.

Dit artikellid is niet meer van deze tijd nu de
stukken vooral digitaal worden aangeboden.

Ter inzage leggen van
stukken

Toegevoegd is een nieuw 2e artikellid dat Aanpassing op het digitale vergadersysteem

bepaalt dat stukken zo veel mogelijk in
het digitale vergadersysteem worden
geplaatst

waarmee sinds 2014 wordt gewerkt.

Vml 14

Zitplaatsen

Het artikel omtrent het toewijzen van
zitplaatsen is verwijderd;

Dit artikel komt ook niet meer voor in het
modelreglement van de VNG omdat de
zitplaatsen ook geregeld zullen worden zonder
dat hiervoor een bepaling in het reglement is
opgenomen.

14 (vml
15)

Opening vergadering

De tekst waarmee de vergadering wordt
geopend en gesloten is aangepast

De nu voorgestelde tekst sluit meer aan bij de
huidige tijdgeest.

15

Vragenhalfuur

De regels omtrent het vragenhalfuur zijn
nu opgenomen in het reglement.

De pilot-fase omtrent het vragenhalfuur is
voorbij en daarom zijn de regels nu definitief
opgenomen in het reglement.

16 (vml 9)

Vaststellen agenda

Verwijderd is de 2e zin van artikel 1.

Dit omdat het evident is dat als de raad de
agenda vaststelt dit betekent dat de raad ook
een andere agenda kan vaststellen dan is
aangeboden. Dit behoeft geen nadere
regulering.

31 (vml
19)

Ingekomen stukken

In dit artikel is verwijderd dat tot de
ingekomen stukken worden gerekend de
schriftelijke mededelingen van het
college.

De afgesproken praktijk is dat memo’s van het
college ter sprake kunnen worden gebracht in
de betreffende raadscommissie; derhalve
behoeft dit geen regeling in het reglement voor
de vergaderingen van de gemeenteraad.

35

Initiatiefvoorstel

Toegevoegd is lid 2 en 3 en daarmee
zijn de voormalige leden 2, 3, 4 en 5
komen te vervallen.

De Gemeentewet is gewijzigd (artikel 147a) en
bepaalt dat de raad geen besluit neemt over
een initiatiefvoorstel dan nadat het college in de
gelegenheid is gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van de raad te brengen.

Vml 39

Rondvraag

Dit artikel is verwijderd.

Vml 41

Verslag en
verantwoording over het
lidmaatschap van andere
organisaties

Dit artikel is verwijderd.

Vml 44

Geheimhouding

Dit artikel is verwijderd.

Aan de diverse instrumenten die de raad ter
beschikking staan is het vragenhalfuur nu
definitief toegevoegd. De rondvraag heeft geen
toegevoegde waarde tov deze instrumenten. In
het modelreglement van de VNG komt dit artikel
ook niet meer voor.
Het komt niet meer voor dat een lid van de raad
is aangewezen als lid van een algemeen
bestuur van een gemeenschappelijke regeling.
De verantwoording loopt via behandeling van
kadernota’s en begrotingen. Daarnaast wordt
regulier informatie verstrekt via
themabijeenkomsten. En de raad kan altijd
onderwerpen op de agenda opvoeren indien
gewenst.
Het artikel legde op dat de raad voor de afloop
van een besloten vergadering een besluit neemt
omtrent het al dan niet opleggen van
geheimhouding aangaande de stukken of het
verhandelde tijdens de vergadering.
Dit is echter niet nodig. De raad KAN
geheimhouding opleggen en dat vergt een
besluit. Is er geen noodzaak tot geheimhouding
dan behoeft dit ook geen besluit.

