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Reglement van orde van de raad van Gennep

Geachte raad,
In 2017 heeft u geëxperimenteerd met een nieuwe vergaderorde. Het gaat om een
zogenoemde BOB-systeem met informatiebijeenkomsten, oordeelsvormende en
besluitvormende vergaderingen. De oordeelsvormende vergaderingen zijn in dit reglement
van orde “voorbereidende raad” genoemd. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat er een
logisch proces is van beeldvorming, via oordeelvorming naar besluitvorming. Dit opdat in de
besluitvormende vergadering geen herhaling meer plaatsvindt van hetgeen in de
voorbereidende raad al is gewisseld. Vergaderingen duren maximaal tot 23.00 uur en in de
besluitvormende vergadering wordt gewerkt met maximaal drie lange (B2-)
bespreekonderwerpen die meer dan een kwartier mogen duren en twee bespreektermijnen
kennen. Verder zijn er B1- en A-onderwerpen. De benaming van B1- en B2-stukken is ten
opzichte van de proefperiode derhalve gewijzigd. Om verwarring te voorkomen is
aangesloten bij het aantal bespreektermijnen, een B2-stuk heeft dus twee spreektermijnen
en een B1-stuk één.
Gelet op het voorgaande, stelt uw presidium uw gemeenteraad voor:
Het bijgevoegde reglement van orde van de raad van Gennep 2018 vast te stellen.
ARGUMENTEN
In 2017 is in vier heisessie van raad en college gesproken over nieuwe manieren van
omgaan met elkaar en de wenselijke vergaderorde. Blijkens onderzoek is er sprake van een
positieve trend als het gaat om de wijze van omgang met elkaar en de tevredenheid over de
effectiviteit en de efficiëntie van het vergaderen. In 2017 heeft u enkele maanden ervaring
opgedaan met het BOB-systeem. Waar mogelijk zijn informatiebijeenkomsten
georganiseerd die de ene keer openbaar waren en de andere keer nog voor een selecte
groep waren opengesteld. Steeds was de insteek om als raads- en commissieleden (ook) in
gesprek te zijn met inwoners of ambtelijk medewerkers teneinde de eigen beeldvorming
aan te scherpen.
Het presidium stelt voor om voortaan niet meer te spreken van raadscommissies en
commissieleden, maar te gaan werken met een voorbereidende en een besluitvormende
raad. In de voorbereidende raadsvergaderingen kan elke fractie naast tenminste één
raadslid, desgewenst ook één burgerraadslid aan de vergadering laten deelnemen.
Voorbereidende raadsvergaderingen kunnen worden voorgezeten door de burgemeester of
een lid dat daartoe benoemd is door de raad.
De aan de vergadering gekoppelde griffier bereidt tezamen met de betreffende voorzitter
de agenda van de vergadering voor.
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Om tot efficiënte besluitvormende vergaderingen te komen wordt er onderscheid gemaakt
in A(kkoord)- en B(espreek)-stukken. A-stukken komen aan het eind van de agenda en hier
wordt geen debat meer over gevoerd. Bij B-stukken wordt onderscheid gemaakt in B1- en
B2-stukken. B2-stukken kennen twee termijnen en mogen meer dan een kwartier duren
met spreektermijnen voor elke fractie van maximaal vijf minuten. B1-stukken kennen één
bespreektermijn met een spreektermijn van maximaal drie minuten per fractie. Er zijn
maximaal drie B2-onderwerpen per raadsvergadering.
De voorbereidende raad adviseert over de aanwijzing van A- of B-stukken.
KANTTEKENINGEN EN RISICO’S
Het reglement is niet in beton gegoten. Indien gaandeweg blijkt dat iets blijvend niet (meer)
werkt, dan kan het presidium u voorstellen met een aanpassing te komen. Los daarvan
wordt van de voorzitters van de betreffende vergaderingen verwacht dat zij het debat
aanvoelen en flexibel kunnen omgaan met de regels. Het reglement van orde is immers een
hulpmiddel en geen doel op zich.
WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?
Het voorstel heeft vooral interne betekenis. Voor de inwoners verandert er niets in de mate
waarin zij uitgenodigd worden of betrokken bij het raadswerk.
JURIDISCHE PARAGRAAF
Het modelreglement van de VNG is zoveel mogelijk gevolgd, maar dit voorziet niet in de
aanpassingen die voor Gennep nu zijn doorgevoerd. Uiteraard sluit het reglement aan bij de
betreffende bepalingen van de Gemeentewet.
UITVOERING
Dit besluit zal op de gebruikelijke manier bekend worden gemaakt en gepubliceerd.
Hoogachtend,
Het presidium van de gemeenteraad van Gennep,
De griffier,
De burgemeester,

J.W.M. van der Knaap

De heer P.J.H.M. de Koning

BIJLAGEN
1. Concept raadsbesluit
2. Reglement van orde van de raad van Gennep 2018
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