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Voorstel tot het vaststellen van een nieuw Reglement van
Orde aang aande de Gemeenteraad van Waalre
Artikel 16 Gemeentewet, waarin staat dat de raad een
Reglement van Orde voor zijn vergaderingen en andere
werkzaam heden vaststelt.

Voorgesteld besluit:

1. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen

2.
3.

4.

en andere werkzaamheden

aangaande de gemeenteraad vast te stellen;
Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2010, in te
trekken;
De Verordening op de raadscommissies 20t0, vastgesteld bij raadsbesluit van
25 mei 20IO, in te trekken;
Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van het presidium, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 oktober 2006, in te
trekken.
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Onderwerp
Een nieuw Reglement van Orde aangaande de Gemeenteraad.

Voorstel
1.
2

3

4

Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
aangaande de gemeenteraad vast te stellen;
Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2010, in te
trekken;
De Verordening op de raadscommissies 20LO, vastgesteld bij raadsbesluit van
25 mei 2010, in te trekken;
Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van het presidium, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 oktober 2006, in te
trekken.

Inleiding
Reeds geruime

tijd heeft de gemeenteraad van Waalre de wens om een nieuw, volledig

en duidelijk Reglement van Orde aangaande het brede pallet aan werkzaamheden van de
raad. Het huidige reglement dateert van 2010, de vergadersystematiek van 2014. Begin
2015 is een uitgebreide enquête gehouden en eind 2015 is een brede discussie gevoerd
over de vergadersystematiek. Uiteindelijk is, door de hiertoe in het leven geroepen
raadswerkgroep, in overeenstemming met het presidium, een volledig nieuw Reglement
van Orde ontworpen, waarin zowel de raadsvergadering als de oordeelsvormende
bijeenkomst, de raadsinformatieavond, het presidium en andere sub organen en
activiteiten van de gemeenteraad zijn uitgewerkt. Dit reglement is in overeenstemming
gebracht met de huidige praktijk van vergaderen, de actuele wetgeving, het
modelreglement van orde van de VNG en de wensen van de raad die bleken uit de
enquête.

Beoogd resultaat
Het vaststellen van een nieuw, volledig en duidelijk Reglement van Orde aangaande de
Gemeenteraad van Waalre, dat in overeenstemming is met geldende wetgeving en de
h u idige vergadersystematiek.

Argumenten
1. Het voorliggende document is nieuw.
Er is niet gekozen voor het bijstellen van de bestaande documenten, maar een
geheel nieuw document opgesteld. Op deze wijze is het mogelijk om het geheel
van werkzaamheden aangaande de gemeenteraad, zoals die op dit moment in de
praktijk worden georganiseerd, overzichtelijk in een document te vatten.
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2. Het voorliggende document is volledig.
Wat betreft de reguliere gang van zaken rond de gemeenteraad (presidium,
agendacommissie, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming, vormen van
commissies en werkgroepen en alle andere bevoegdheden en instrumenten) zijn
alle bestaande regelingen in elkaar geschoven en is nauwkeurig gecontroleerd of
in het nieuwe document geen aspecten ontbreken.

3, Het voorliggende document is duidelijk.
Het document is overzichtelijk ingedeeld in 6 hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 2
(raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen) is opgedeeld in 6 paragrafen. De
inhoudsopgave met de onderwerpen van alle artikelen is op twee bladzijden te
overzien en digitaal te doorzoeken. Bij het benoemen van de titels is zoveel
mogelijk aansluiting gezocht bij het praktische taalgebruik en in de teksten is zo
veel mogelijk gelet op het toepassen van begrijpelijk Nederlands.

4. Het voorliggende document is in overeenstemming met geldende wetgeving en de
huidige vergadersystematiek.
Het document is tot stand gekomen in samenwerking met de interne driehoek
(Burgemeester, Secretaris en Griffier), het team Juridische Zaken en de
raadswerkgroep, bestaande uit mw. Bastiaans, mw. Beuger, dhr. Claessen, dhr.
Brenninkmeijer, dhr. Compagne en dhr. Ernes. Hierbij is gecontroleerd of de
opgenomen bepalingen juridisch kloppen met de Gemeentewet en de Algemene
Wet Bestuursrecht. Daarnaast is gedurende het gehele proces de praktische gang
van zaken beschreven. Dit laatste is ook teruggezocht in de afsprakenlijsten van
het presidium en de besluiten van de gemeenteraad.

Kantteken¡ngen
Specifieke en op zichzelf staande verordeningen van de raad zijn om praktische redenen
buiten beschouwing gelaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de rekenkamercommissie, de
werkgeverscommissie griffie, de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en de
gedragscode. Op termijn zou, indien gewenst, onderzocht kunnen worden of ook dit soort
onderwerpen in dit reglement verwerkt kunnen worden.

Kosten en dekking
N.v.t.

Vervolgprocedure en plann¡ng

dit Reglement van Orde zo spoedig mogelijk via de
gemeentelijke website bekend worden gemaakt en treedt het daarna direct in werking.
Na vaststelling door de raad zal

Dat betekent dat de eerste vergadering na het zomerreces zal geschieden naar de orde
van dit reglement.
De interne driehoek zal de werking en eventuele onvolkomenheden van dit reglement
monitoren.
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Voorgesteld wordt dat de griffie rond de jaarwisseling, dus nog vóór de
gemeenteraadsverkiezingen, de werking van dit Reglement van Orde evalueert en
daarbij alle raadsleden die dat wensen, een vertegenwoordiger namens het college en
een vertegenwoordiger namens het MT uitnodigt.

Communicatie
Dit betreft grotendeels een intern werkende verordening.
Indien gewenst, in een specifieke situatie, wordt het in de publiciteit gebracht.
De kernboodschap daarbij luidt: De gemeenteraad wil, als volksvertegenwoordiging van
Waalre, transparant en ordentelijk vergaderen en heeft dus een voor eenieder duidelijk
reglement voor al zijn werkzaamheden vastgesteld.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Het vast te stellen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden aangaande de gemeenteraad.

Bijlagen ter informatie
N.v.t.

HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN WAALRE,
namens deze,
de griffier,

W.A. Ernes
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