VOORBLAD
Registratienummer:
Datum collegebesluit:
Datum raadsvergadering:
Datum commissievergadering:
Soort Voorstel:
Onderwerp:

Voorstel aan de Raad
woensdag
donderdag 15 februari 2018
donderdag 8 februari 2018
Adviesnota
Wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de gemeenteraad.

Portefeuillehouder:
Programma:

Kernboodschap:

Dit voorstel voorziet in een aantal veranderingen in de
werkwijze van de gemeenteraad. Deze betreffen de wijze van
functioneren van de gemeenteraad, zoals onder andere het
functioneren van het presidium, het fractievoorzittersoverleg,
en het vragenuur.

Bijlagen:

Nee

Beslispunten
Relatie met:

Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk
wat nog moet komen of al geweest is)
Toezegging:
Amendement/motie:
Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Wijziging Reglement van Orde van de gemeenteraad.
Samenvatting
De afgelopen vier jaren, sinds de vorige wisseling van de bestuursperiode is op voorlopige basis
gewerkt met een presidium en een fractievoorzittersoverleg, zonder dit definitief te regelen in
het Reglement van Orde van de gemeenteraad. Dit voorstel voorziet in een definitieve regeling.
Het is van belang dat voordat de nieuwe bestuursperiode intreedt deze wijzigingen van het
Reglement van Orde worden doorgevoerd. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook
op enkele andere punten het reglement aan te passen. Zie hieronder een overzicht van de
voorgestelde wijzigingen:
Artikel 5 Het presidium:
De voorlopige regeling voor het presidium functioneert al een tijdje naar tevredenheid, hoewel
er altijd wel punten van verbetering zijn te benoemen. Deze hebben geen betrekking op de
regeling. Vergadertijdstip en tussentijdse raadpleging vergen nadere afspraken binnen het
presidium.
De voorgestelde wijziging komt overeen met de tekst op basis waarvan het presidium de
afgelopen jaren heeft gefunctioneerd. Deze regeling kan nu definitief worden gemaakt.
Artikel 5a Het fractievoorzittersoverleg
Ook deze regeling functioneert al jaren naar tevredenheid. Voorgesteld wordt deze regeling nu
definitief te maken.
Artikel 8 Commissie voor de geloofsbrieven
Deze commissie onderzoekt de geloofsbrieven van nieuw benoemde raadsleden. Het is
efficiënter als dit voorafgaand aan de vergadering gebeurt. Daarvoor is een wijziging van het
reglement nodig. Dit betekent ook dat er een commissie met een vaste samenstelling zal
komen. Hierin voorzit dit voorstel. Uiteraard kan de samenstelling na verloop van tijd worden
gewijzigd.
Artikel 30 stembureau bij schriftelijke stemmingen
Nu is het verplicht voorgeschreven dat een stembureau wordt gevormd door drie raadsleden.
Dit is niet altijd de meest efficiënte werkwijze. Dit voorstel voorziet erin dat hiervan kan worden
afgeweken als de raad daartoe besluit. In dat geval functioneren de voorzitter en griffier als
stembureau.
Artikel 39 Het doorvragen op antwoorden op schriftelijke vragen.
Dit artikel is gewijzigd en maakt het nu ook mogelijk – volgens gangbare praktijk – om het
doorvragen in een commissievergadering te laten plaatsvinden.
Artikel 40 Het vragenuur
De voorgestelde wijziging behelst een beperking van het soort vragen dat gesteld kan worden.
Het vragenuur is nooit bedoeld geweest om vragen te stellen die ook eenvoudig en beter langs
schriftelijke weg gesteld kunnen worden. Wel is het vragenuur bedoeld voor actuele politieke of
bestuurlijk vragen, waarvan bespreking op korte termijn relevant is. Dit voorstel voorziet
daarin.

Dit zijn de belangrijkste punten die zich nu aandienen voor aanpassing. Aan het begin van de
nieuwe raadsperiode zal het Reglement van Orde geheel opnieuw worden doorgelicht om te
bezien of deze nog op alle punten voldoet. Daarbij zal het laatste model van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten als uitgangspunt dienen.

Besluit
Registratienummer:

De raad der gemeente Voorschoten;
Gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ,

besluit:
1. Tot vaststelling van de hierna volgende 1e wijziging van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Voorschoten 2012.
2. Deze wijziging treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking.

1e wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Voorschoten 2012.
Artikel 5 vervalt en wordt vervangen door het volgende artikel:

Artikel 5. Het presidium
1. De raad heeft een presidium.
2. Het presidium bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters. De griffier is in elke
vergadering van het presidium aanwezig.
3. De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit te nodigen voor het presidium.
4. Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad aan, dat hem bij zijn afwezigheid in het
presidium vervangt.
5. Elke fractievoorzitter heeft één stem in het presidium.
6. Het presidium heeft als taak aanbevelingen te doen aan de raad inzake de organisatie
van de werkzaamheden van de raad en van zijn commissies, en inzake de agenda van
de raad voor de langere termijn.

Artikel 5a wordt toegevoegd. Dit luidt als volgt:

Artikel 5a Fractievoorzittersoverleg
1. De voorzitter van de raad en de fractievoorzitters treden in overleg met elkaar. De
voorzitter van de raad treedt op als voorzitter van het overleg.
2. De griffier is in elk overleg van voorzitter en fractievoorzitters aanwezig.
3. Dit overleg komt bij elkaar indien hiertoe aanleiding bestaat, maar in elk geval bij
uitwisseling van persoonsvertrouwelijke aangelegenheden en politiek bestuurlijke
kwesties.
4. Het overleg komt bijeen zo vaak als de voorzitter van de raad dit noodzakelijk acht.
Iedere fractievoorzitter kan bij de voorzitter van de raad gemotiveerd verzoeken om
een vergadering van het overleg.
5. Dit overleg wordt aangeduid als fractievoorzittersoverleg.
Artikel 8, lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt
1. De raad stelt een commissie in bestaande uit drie leden van de raad, die de
geloofsbrieven onderzoekt en de daarop betrekking hebbende stukken van nieuw
benoemde leden.
Artikel 30 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Wanneer een stemming over personen voor het doen van benoemingen, een voordracht of
aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter drie leden tot stembureau, tenzij
de raad hiervan wil afzien. In dat geval functioneren de voorzitter en de griffier als
stembureau.
Artikel 39 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende commissie- of
raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde commissie- of
raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen
nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college
gegeven antwoord, tenzij de raad of commissie anders beslist.
Artikel 40, lid 2en 6 worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:

2. Het lid van de raad dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder
aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van het vragenuur bij
de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die

niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit
vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
De voorzitter kan na overleg met het presidium weigeren een onderwerp tijdens het
vragenuur aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig
acht aangegeven of indien het onderwerp in de raadsvergadering op diezelfde dag aan
de orde komt.
6. Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller
desgewenst het woord om een korte aanvullende vraag te stellen.

Overig
In de artikelen 6,10, 17, 42 en 43 wordt “seniorenconvent” vervangen door “presidium”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 15 februari 2018.

de griffier

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene

