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A A N DE R A A D

1. Advies
a. Vast te stellen het Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2018
b. Vast te stellen de Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2018
c. Vast te stellen de Verordening voorzieningen raads- en burgerleden gemeente
Overbetuwe 2018
d. Vast te stellen de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Overbetuwe 2018
2. Inleiding
Het huidige Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2014 en de
genoemde verordeningen zijn aan actualisatie toe. Bij toetsing aan de Gemeentewet en aan
de huidige praktijk bleken er een aantal onduidelijkheden c.q. onjuistheden in te zitten. Het
gaat grotendeels om wetstechnische, taalkundige of redactionele verbeteringen die er vooral
toe strekken de bepalingen duidelijker en waar mogelijk korter en beter leesbaar te maken.
Daarnaast worden er enkele inhoudelijke aanpassingen voorgesteld die ertoe strekken de
regelingen verder aan te laten sluiten op behoeften in de praktijk. De raad wordt daarom
voorgesteld de geactualiseerde regelingen vast te stellen.
3. Doel en beoogd effect
Het doel is regelingen die overeenkomen met de Gemeentewet en aansluit bij de werkwijze
in de praktijk zodat afspraken, procedures en regels voor iedereen helder vastliggen.
Daarnaast wordt invulling geven aan artikel 16 Gemeentewet waarin staat dat de raad een
reglement van orde voor zijn vergaderingen en overige werkzaamheden vaststelt.
4. Argumenten
De belangrijkste wijzigingen worden hieronder voor zover noodzakelijk artikelsgewijs nader
toegelicht.
a. Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2018
Artikel 3 Burgerleden
Toegevoegd in het tweede lid dat burgerleden op voordracht van hun fractie kunnen worden
ontslagen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een fractie het burgerlid niet langer
geschikt acht deze functie te vervullen en om te voorkomen dat hij blijft zitten terwijl dit door
de fractie niet langer gewenst is.
Artikel 9b Risicoanalyse integriteit
Deze bepaling is nieuw toegevoegd, omdat integriteit van het openbaar bestuur van
wezenlijk belang is voor het functioneren van onze democratie. In opdracht van de
burgemeester wordt daarom voor aanvang van ieder ambtstermijn de kandidaat-wethouder
onderworpen aan een risicoanalyse integriteit.
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Artikel 11 Oproep
In het verleden werden de agenda's voor een politieke avond schriftelijk aan de leden
toegestuurd. Met de ingebruikname van iBabs en sociale media is besloten om de oproepen
niet meer schriftelijk maar digitaal bekend te maken.
Artikel 16 Politieke avond
Bij de laatste wijziging van het reglement is een amendement aangenomen luidende dat de
vaste pauzetijd bij ronde 2 in het reglement zou worden opgenomen. Deze pauzetijd is
daarom toegevoegd aan het tweede lid van genoemd artikel.
Artikel 39 Stemverklaring raad (toelichting)
Toegevoegd dat een stemverklaring niet mag uitlokken tot discussie. Een stemverklaring
mag dus geen (nieuwe) tegenspraak uitlokken en er mag alleen kort, zakelijk worden
aangegeven waarom een lid of fractie voor of tegenstemt.
Artikel 47 Initiatiefvoorstel
De raad mag op grond van het gewijzigde artikel in de Gemeentewet geen besluit nemen
over een initiatiefvoorstel dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van de raad te brengen. Het is verder aan de raad te regelen op
welke wijze en onder welke voorwaarden een initiatiefvoorstel wordt ingediend.
b. Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2018
Bijlage 1
Toegevoegd dat burgerleden ook kunnen kiezen voor een laptop. Nieuw is ook het
maximumbedrag van C 750 per aanschaf.
c. Verordening voorzieningen raads- en burgerleden gemeente Overbetuwe 2018
Inhoudelijk geen wijzigingen alleen tekstueel hier en daar wat aanpassingen gedaan.
d. Verordening op de rekenkamercommissie 2018
Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de
rekenkamercommissie
De onderzoeksvergoeding is verhoogd van C 50 naar 6 70 per uur. Dit tarief is vergelijkbaar
met de tarieven van omliggende gemeenten. Nieuw is ook de jaarlijkse indexering van dit
tarief en dat de leden hun reiskosten kunnen declareren.
In de toelichting bij artikel 6 is uitgeschreven wat onder een vergadervergoeding valt en
waarvoor een uurvergoeding (in casu onderzoeksvergoeding) kan worden gedeclareerd.
Artikel 10 Werkwijze bij de uitvoering van een onderzoek
In het eerste lid is toegevoegd dat bij de onderzoeksopzet expliciet wordt bepaald of de
uitvoering van het onderzoek aan een externe partij wordt uitbesteed of dat de uitvoering van
het onderzoek in eigen hand wordt genomen.
5. Kanttekeningen en risico's
N.v.t.
6. Financiën
Aan het nieuwe reglement en de verordeningen zijn geen extra kosten verbonden. De
verwachting is dat de voorgestelde verhoging van onderzoeksvergoeding voor de externe
leden van de rekenkamercommissie niet zal leiden tot overschrijding van het jaarlijkse
rekenkamerbudget van C 45.000. Mocht dit laatste wel het geval zijn dan wordt u hierover zo
spoedig mogelijk geïnformeerd.
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7. Vervolg
Planning
Het Reglement van orde en de verordeningen treden in werking de dag na datum van
bekendmaking en werken terug tot het moment waarop het raadsbesluit is genomen.
Communicatie
Het reglement van orde en de verordeningen worden bekendgemaakt op
www.officielebekendmakinqen.nl. en zullen ter beschikking komen te staan op
Overheid.nl.
Evaluatie
Evaluatie van het Reglement van orde vindt continu plaats. Hetzelf de geldt voor de
verordeningen. Zodra er aanleiding is om het reglement c.q. verordening te wijzigen, zal
op initiatief van het raadspresidium I de grif f ier een nieuw voorstel worden voorgelegd.
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8. Relevante stukken
1. Raadsbesluit Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2018
(18rb000019)
2. Raadsbesluit Verordening f ractievergoeding gemeente Overbetuwe 2018
(18rb000017)
3. Raadsbesluit Verordening voorzieningen raads- en burgerleden gemeente
Overbetuwe 2018 (18rb000018)
4. Raadsbesluit Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Overbetuwe 2018
(18rb000016)
Portefeuillehouder: Burgemeester
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: A. Raijmakers, tel.: 14 0481, email:
info@overbetuwe.nl.
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