Raadsnota
Raadsvergadering de dato 1 april 2019
Onderwerp: Reglement van orde en andere werkzaamheden van de raad
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Artikel 16 van de Gemeentewet verplicht de raad om een reglement van orde op te stellen.
Met dit voorstel ligt het actualiseren van het geldende reglement van orde uit 2002 voor zodat praktijk
en geldende wetgeving op elkaar aansluiten.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
In de periode vanaf 2002 zijn er aanvullende besluiten genomen omtrent het reglement van orde maar
deze zijn tussentijds niet altijd integraal in het reglement verwerkt.
Daarnaast zijn er in deze periode zowel wettelijke bepalingen veranderd als ook meerdere gewijzigde
concept modellen vanuit de VNG verschenen.
Voor de raad is het wenselijk om te werken met een geactualiseerd reglement van orde en ook de
afspraken die er liggen onder de loep te nemen.
3. Relatie met bestaand beleid
Dit voorstel is gebaseerd op het meest recente VNG modelconcept. Het voordeel hiervan is dat er bij
wettelijke of andere wijzigingen altijd gewerkt kan worden vanuit van dit concept.
In de toelichting die achter het concept voorstel gevoegd is, zijn de achtergronden van de
verschillende bepalingen te vinden. Daarnaast zijn de achtergronden en afwegingen voor de in rood
te maken keuzes in het reglement van orde in deze toelichting terug te vinden. Op deze manier is het
aan de raad om zijn reglement van orde in te richten.
Voor het aparte reglement van het presidium wordt voorgesteld om dit in dit reglement op te nemen
(zie daarvoor de specifieke artikelen 2 en 3 omtrent presidium). Op deze manier zijn de regels inzake
de vergaderingen van de raad en presidium helder in een totaaldocument.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
n.v.t.
5. Samenwerking
Vanuit de VNG volgen er bij wettelijke wijzigingen of berichten vanuit ministerie altijd meldingen of
berichten zodat bijstelling zorgvuldiger gevolgd kan worden vanuit de griffie.
6. Aanbestedingen
n.v.t.
7. Duurzaamheid
Het publiceren van het reglement via de digitale kanalen spaart papier en milieu.
8. Financiën
n.v.t.
9. Communicatie
Het geldende reglement wordt via de vaste kanalen gepubliceerd en voor de raad in zijn
raadsinformatiesysteem verwerkt.
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10. Afwegingen en Advies
Aan de raad wordt voorgesteld:





Het VNG modelconcept in basis te volgen bij het voorstel van deze verordening
Keuzes te maken zoals rood gemarkeerd binnen de verschillende artikelen en daartoe de
toelichting als achtergrond te nemen
Het reglement van het Presidium 2009 op te nemen in dit reglement
Met de gemaakte keuzes de nieuwe verordening onder de titel reglement van orde en andere
werkzaamheden van de raad 2019 vast te stellen

11. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VNG ledenbrief 18 maart 2014 inzake model reglement
VNG ledenbrief 29 juni 2016 inzake wijziging model
VNG ledenbrief 27 februari 2018 actualisering VNG modellen
Concept model VNG reglement van orde
Huidig reglement van orde en andere werkzaamheden raad - 2002
Huidig reglement van het presidium Valkenburg aan de Geul – 2009
Het voorstel van het vast te stellen reglement van orde en andere werkzaamheden van de
raad 2019. (met daarin in rood opgenomen de te maken keuzes)

Het Presidium van de raad gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. J.W.L. Pluijmen
griffier

dr. J.J. Schrijen
voorzitter
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gehoord het Presidium de dato 25 februari 2019
Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden de dato 18 maart 2019

Besluit:




Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad Valkenburg aan de Geul 2002 in te trekken
Het aparte reglement van het presidium 2009 in te trekken
Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad Valkenburg aan de Geul 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 1 april 2019.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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