Amendement1
Registratienummer: CONCEPT
Agendapunt
Datum

: 12
: 7 juli 2020

De fractie van: VVD
overwegende / gelezen hebbende / constaterende dat:






Er wijzigingen zijn voorgesteld in het Regelement van Orde Politieke Avond
Gemeente Overbetuwe 2018 op voordracht van 3 fractievoorzitters.
Er aan het begin van deze Raadsperiode 6 voorrondevoorzitters zijn benoemd die
roulerend voorrondes voorzitten en elkaar ook kunnen vervangen waardoor
flexibiliteit en consistentie ontstaat.
Het voorstel om terug te gaan naar 3 vaste voorrondevoorzitters beperkt het breed
kunnen functioneren van een raadslid. Een vaste voorzitter kan namelijk nooit, omdat
de andere clusters gelijktijdig vergaderen, zelf deelnemen aan een voorronde.
Een voorzitter vooral op het proces moet sturen en weg moet blijven van de inhoud
om te voorkomen dat een voorzitter gaat sturen. Door steeds met voorzitters te
wisselen, wordt deze afhankelijkheid beter geborgd.
De beoogde effecten die men wil bereiken, niet beïnvloed worden door met 3 of 6
voorronde voorzitters te werken.

stelt voor om in het raadsvoorstel / het raadsbesluit / de nota / het amendement
te schrappen:
- Punt 2 het benoemen van vast voorzitters van 3 clusters en het benoemen van
plaatsvervangende voorzitters in elke cluster met de mogelijkheid van roulatie
- Punt 4 het Presidium laten bestaan uit de waarnemend raadsvoorzitter en de 3 vaste
voorrondevoorzitters met een mogelijkheid van vervanging.
Toelichting:
De huidige systematiek van 6 voorronde voorzitters die roulerend in te zetten zijn, werkt
goed. 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’ moeten worden als deze opzet nu wijzigt.
Tot slot is het Presidium zeker een agendacommissie maar is het praktisch dat de (meeste)
voorzitters aanwezig zijn zodat ook gelijk de juiste voorzitter die ook kan, geselecteerd kan
worden en de agenda de volgende dag bij de raadsleden ligt incl. voorrondevoorzitter.

Met een amendement wordt een voorliggend voorstel gewijzigd. Ook moties kunnen worden
geamendeerd. Op een amendement is ook een subamendement mogelijk, dan wordt de tekst van het
amendement aangepast. Een aangenomen amendement kan niet door het college worden
genegeerd. Als het betreffende amendement en besluit zijn aangenomen is het college ook gehouden
het besluit in geamendeerde vorm uit te voeren. Amendementen worden schriftelijk ingediend, bij
voorkeur voor de vergadering, maar het mag ook tijdens de vergadering. Bij de stemming wordt eerst
over het amendement gestemd en daarna over het (geamendeerde) voorstel.
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Ondertekening en naam:
José Rouwenhorst (VVD)
Hanny van Brakel (Christenunie)
Janita Hanekamp-Janssen (D66)

