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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het presidium d.d. 4 juni 2019;
gelet op gelet op artikel 16 en 82, eerste lid van de Gemeentewet;
overwegende dat een aanpassing van het vergadermodel ook enige aanpassingen van het reglement
van orde en de commissieverordening behoeft;

besluit
vast te stellen:
1. het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2019;
2. de Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 11 juli 2019.

De griffier,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Aanpassen reglement van orde en commissieverordening aan vergadermodel

Aanleiding
Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad overeenkomstig het initiatiefvoorstel van de raadsleden E.
Meester (CDA), S. Zeilemaker (PWF), B. de Jong (PvdA), R. Paarlberg (GB), S. Visser (CU) besloten
tot aanpassing van het vergadermodel. Deze aanpassing heeft gevolgen voor het Reglement van
orde voor de raad en de Verordening op de raadscommissies. Met dit voorstel worden de
aanpassingen van het vergadermodel in het Reglement van orde en de commissieverordening
verwerkt. Behalve de aanpassing van het Reglement van orde en de commissieverordening dient ook
het vergaderschema te worden aangepast.

Voorstel
Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
2019 en de Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019 aan te passen aan het
vergadermodel, zoals dit in de raadvergadering op 25 april 2019 is vastgesteld.
In de twee ‘was-wordtlijsten’ zijn de wijzigingen in het reglement en de verordening inzichtelijk
gemaakt.

Beoogd resultaat
Met de aanpassing van het vergadermodel wordt gestreefd naar een evenwichtige agendering van
raadsvoorstellen op basis van de langetermijnagenda; een kortere doorlooptijd van de
besluitvorming; Vermindering van het (totaal) aantal raads- en commissievergaderingen, meer
interactie met bewoners bij maatschappelijk belangrijke onderwerpen; een (ook voor de inwoners)
transparante behandeling van raadsvoorstellen; versterking van de argumentatie door debat in de
raadsvergadering; een voor het publiek aantrekkelijke raadsvergadering.

Argumenten
Het reglement van orde en de commissieverordening dienen te worden aangepast, omdat deze zich
richten op het huidige vergadermodel. De aanpassingen maken het mogelijk te vergaderingen te
laten verlopen op de wijze zoals in het aangenomen initiatiefvoorstel is beschreven. De verwachting
is dat met deze regels minder vergadertijd gemoeid is. Wellicht is ook een evenwichtiger
behandeling van raadsvoorstellen mogelijk en kan met meer cycli de besluitvormingstermijn worden
bekort. De aantrekkelijkheid van de vergaderingen kan worden verbeterd omdat meer ruimte voor
het betrekken van de inwoners ontstaat en meer debat mogelijk maakt.

Kanttekeningen
Een belangrijke voorwaarde voor een efficiënte raadsbrede vergadering is de schriftelijke
oriënterende voorbereiding. De fracties worden geacht alle technische vragen tevoren schriftelijk te
hebben gesteld. Het presidium kan bepalen dat bij ingewikkelde raadsvoorstellen een vrageninloop
bij vakambtenaren wordt georganiseerd (vanaf 19.00 uur voorafgaand aan de beeldvormende
commissie). Om een debat in de raadsvergadering mogelijk te maken, dient het presidium een
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debatregeling vast te stellen. Ook dient het vergaderschema door het presidium te worden
aangepast.

Financiën
De aanpassing kan binnen de betrokken budgetten opgevangen worden.

Uitvoering/evaluatie
Het vergadermodel wordt na een jaar in het presidium geëvalueerd.

Communicatie
Op de gebruikelijke wijze via de gemeentepagina en de website.

Bijlagen
01. Nieuw Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de gemeenteraad Medemblik 2019
02. Was/wordt-lijst nieuw RvO
03. OUD Reglement van Orde gemeenteraad 2018 - 2022
04. NIEUW Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
05. Was/wordtlijst nieuwe verordening op de raadscommissies
06. OUD Verordening raadscommissies gemeente Medemblik 2018-2022

Commissie
Behandeld in de commissie Bestuur en Middelen d.d. 20 juni 2019
Behandeld in raadsbrede commissie d.d. 27 juni 2019
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