Aanvulling op raadsvoorstel van 3 fractievoorzitters, zijnde initiatiefnemers van het voorstel
tot wijziging van het Reglement van orde (kenmerk 20rv000050).
In het aan uw raad ter besluitvorming voorgelegde voorstel staat onder de punten 2 en 4:
2. Benoemen van vaste voorzitters van de drie clusters en het benoemen van plaatsvervangende voorzitters in elke cluster, met de mogelijkheid van roulatie tijdens een
raadsperiode;
4. Het presidium laten bestaan uit de waarnemend raadsvoorzitter en de drie vaste
(voorronde)voorzitters met een mogelijkheid van vervanging;
In de voorbereidende vergadering van 24 juni 2020 is gebleken, dat een aantal leden met
deze twee genoemde onderdelen van het voorstel grote moeite hebben, omdat:
1. de huidige systematiek van 6 voorronde voorzitters die roulerend in te zetten zijn,
goed werkt.Het geeft flexibiliteit in agenda’s en biedt voorzitters de kans om, op voor
hen belangrijke onderwerpen, ook zelf aan tafel te zitten. Bovendien borgt het een
zekere afstand tot de vergadering, waardoor de kans groter is dat er objectief op het
proces gestuurd wordt en de voorzitter geen onderdeel van de vergadering wordt. De
6 voorzitters zijn benoemd voor deze Raadsperiode waardoor zij ‘ontslagen’ zouden
moeten worden als deze opzet nu wijzigt.
2. het Presidium een agendacommissie is en de praktijk laat zien dat, wanneer de
voorzitters bij een vergadering van het presidium aanwezig zijn, direct de gewenste
voorzitter, die ook op de vergaderdatum beschikbaar is, aangewezen kan worden en
de agenda de volgende dag bij de raadsleden kan liggen, inclusief naam van de
voorronde voorzitter.
Om te bereiken, dat uw raad met de overige onderdelen van voorliggend voorstel kan
instemmen, zijn de drie initiatiefnemers bereid om deze twee onderdelen van het voorstel
terug te nemen, onder de toezegging dat een commissie/werkgroep wordt gevormd, die de
raad adviseert over verschillende opties van samenstelling en werkwijze van een presidium
resp. agendacommissie en het seniorenconvent.
De commissie/werkgroep moet een daartoe strekkend advies uiterlijk in januari 2022 aan de
raad voorleggen in een voorronde, zodat de raad in nieuwe samenstelling in een van zijn
eerste vergaderingen in 2022 tot vaststelling van een nieuw Reglement van Orde kan
overgaan.
Het is aan de griffie om een planning te maken en de commissie te ondersteunen.

