5o2
dot
Onderwerp: Reglement van orde politieke avond
gemeente Overbetuwe 2014, eerste wijziging

YYf

gemeente

Overbet uwe

Ons kenmerk: 14RV000084
Programma(speerpunt):

o

Nummer:
Eist, 17 september 2014

A A N DE R A A D

1.

Samenvatting
Het huidige Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2014,
vastgesteld op 27 maart 2014, is weer aan actualisatie toe. Dit naar aanleiding van de
gemaakte opmerkingen door de werkgroep Reglement van Orde. Daarnaast bleek bij
toetsing aan de praktijk er een aantal onduidelijkheden c.q. onjuistheden in te zitten. De
raad wordt daarom voorgesteld een nieuw reglement vast te stellen. De belangrijkste
wijzigingen worden in dit raadsvoorstel toegelicht.

2. Waarom naar de raad
Op grond van artikel 16 Gemeentewet is de raad bevoegd een reglement van orde vast
te stellen.
3.

Doelstelling en beoogd meetbaar effect
Het doel is een reglement dat overeenkomst met de werkwijze in de praktijk zodat
afspraken, procedures en regels voor iedereen helder vastliggen.

4. Argumenten en alternatieven
De belangrijkste werkwijzigingen worden hieronder kort toegelicht.
Artikel 8a Instelling
auditcommissie
Aan lid 2 is toegevoegd dat ook burgerleden lid van de auditcommissie kunnen zijn.
Aan lid 4 zijn eveneens de burgerleden toegevoegd.
Artikel 16 Politieke Avond
In lid 4 is de volgende zin geschrapt: 'Om 22.20 uur overlegt de raadsvoorzitter of
afronding binnen een redelijke tijd kan plaatsvinden of dat een schorsing plaatsvindt tot
een door de raadsvoorzitter in overleg met het raadspresidium nader te bepalen dag en
tijdstip'.
Dit bleek een overbodige toevoeging te zijn, omdat in de praktijk nooit overleg plaatsvond
bij een eventuele uitloop van de raadsvergadering.
Lid 5 is als volgt gewijzigd: 'Er kunnen op een politieke avond maximaal drie voorronden
tegelijkertijd plaatsvinden waarbij in ronde 2 de voorronden worden geclusterd in de
thema's: a. ruimtelijke domein, b. sociaal domein en c. financieel domein en
gemeentebrede zaken'. Deze thematische indeling is overeenkomstig de uitgangspunten
zoals genoemd in het coalitieakkoord 2014 - 2018 'Overbetuwse Lente', van C D A en
D66. *
Artikel 18 Raadspreekuur
Lid 7 is als volgt gewijzigd: 'Bij 4 of meer aanmeldingen voor het raadspreekuur vervallen
de aanmeldingen van raads- en burgerleden'. Aanvankelijk verviel het raadspreekuur
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voor raads- en burgerleden bij 6 of meer aanmeldingen. Dit aantal blijkt in de praktijk niet
realistisch te zijn mede gelet op de beperkte duur van het raadspreekuur van 20 minuten.
Toelichting op Reglement van Orde
Om te voorkomen dat in een voorronde een disbalans optreedt ten opzichte van de te
verwachte stemverhoudingen in de raad heeft het seniorenconvent besloten een politieke
afspraak (gentlemen's agreement) van toepassing te verklaren. Deze politieke afspraak
is niet opgenomen in de tekst van het reglement maar wel als bijlage. Daarnaast staat in
de toelichting van het reglement uitgeschreven wat de politieke afspraak precies inhoudt.
5.

Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Evaluatie van dit reglement vindt voortdurend plaats. Zodra er voldoende aanleiding is
om het reglement te wijzigen, zal op initiatief van het raadspresidium / de griffier een
nieuw voorstel worden voorgelegd. Het reglement zal minimaal één keer per twee jaar
worden geëvalueerd.

6.

Communicatie
Het reglement wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en treedt in
werking op de dag na de datum van bekendmaking. Het reglement werkt terug tot het
moment waarop het raadsbesluit is genomen. Voor de raads- en burgerleden zal het
reglement in intranet onder werkwijzer worden geplaatst.

7.

Kosten, baten en dekking
Aan het nieuwe reglement zijn geen kosten verbonden.

8.

Relevante stukken
- Besluitenlijst werkgroep RvO van 5 juni 2014
- Concept-Besluitenlijst werkgroep RvO van 16 september 2014
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Hanny van Brakel (CU)
Ard op de Weegh (BBO)

Portefeuillehouder: voorzitter werkgroep Reglement van Orde
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: A. Claessen, tel.: (0481) 362 300,
email: info@overbetuwe.nl

II! M i l ! III! IIII III I III!

