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BESLUIT:






het huidige Reglement van Orde voor de raad 2018 in te trekken;
Het nieuwe Reglement van Orde voor de raad 2019 vast te stellen;
De huidige Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018 in te trekken;
De nieuwe Regeling Forum gemeente Rijswijk 2019 aan te passen en vast te stellen;
De Verordening op de Agendacommissie 2018 in te trekken.

Op basis van hetgeen besproken en besloten is in het afgelopen presidium van 20 mei 2019 is er
aanleiding het huidige Reglement van Orde van de gemeenteraad (verder: Reglement) en de huidige
Regeling Forum (of Forumregeling) gemeente Rijswijk op onderdelen aan te passen. De
aanpassingen zullen leiden tot een nieuw Reglement van Orde alsmede een nieuwe Forumregeling
gemeente Rijswijk 2019. De aanpassingen zijn o.a. nodig als gevolg van de opheffing van de
Agendacommissie en een aantal voorgestelde wijzigingen inzake het Vragenuur van het Forum. De
opheffing van de Agendacommissie leidt er tevens toe dat de Verordening op de Agendacommissie
2018 ingetrokken kan worden.
1. De Agendacommissie komt te vervallen.
De Agendacommissie is na de verkiezingen in 2018 ingevoerd en formeel in het huidige Reglement
van Orde in artikel 6 vastgelegd. Doelstelling destijds van het instellen van de Agendacommissie was
dat de raad meer inbreng en grip zou krijgen op de agenda’s van de fora en raad en de aanlevering
van stukken. De Agendacommissie bestond uit de voorzitter van de raad, de voorzitters en plv.
voorzitters van de fora en de beide raadsadviseurs van de griffie.
Het takenpakket, vorm en samenstelling van de Agendacommissie is destijds formeel vastgelegd in
een Verordening op de Agendacommissie 2018.
Aan de hand van o.a. een enquête onder raadsleden is het functioneren van de Agendacommissie in
december van het vorig jaar tegen het licht gehouden en geëvalueerd. De uitkomst van deze enquête
is besproken in het Presidium en met name op het terrein van de inrichting van de agenda’s
ontstonden regelmatig vervolg-discussies in het Presidium. Reden voor het Presidium om in eerste
instantie bij wijze van proef anders te werk te gaan. Voortaan zouden voorafgaand aan het Presidium
de agenda’s van raad en fora en eventueel beeldvormende sessies voor besproken worden in een
‘’kleine club’’ met de huidige fora voorzitters en aanvullend fractievoorzitters. Vervolgens werd
afgesproken dat aansluitend in het Presidium de agenda’s van raad /fora en de opzet van de
beeldvormende sessies definitief zouden worden vastgesteld.
Gebleken is dat deze proef en werkwijze met een ‘’tweetrapsraket bij het vaststellen van de agenda’s
niet ideaal of wenselijk is gebleken en het Presidium in haar vergadering van 20 mei besloten heeft
de Agendacommissie op te heffen. In het vervolg zal de voorbereiding en vaststelling van de agenda’s
van raad en fora alsmede de opzet van eventueel beeldvormende sessies definitief in het Presidium
plaatsvinden. Als werkwijzevoorstel hierbij adviseren wij wel om regelmatig een overleg te organiseren
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met de forum griffiers en de voorzitters van de fora inzake de operationele inrichting van de
vergaderingen.
Het opheffen van de Agendacommissie heeft formele gevolgen in die zin dat een aantal bepalingen
moeten worden aangepast. Zo komt artikel 6 (De Agendacommissie) binnen het huidige Reglement
van Orde te vervallen. Tevens heeft het vervallen van de Agendacommissie gevolgen op een aantal
onderdelen in de huidige Forumregeling en kan de Verordening op de Agendacommissie 2018
worden ingetrokken.
2. Aanpassingen in het Vragenuur van het Forum
In het Presidium van 20 mei is tevens het functioneren van het Vragenuur in het Forum besproken en
zijn hierover een aantal nieuwe afspraken gemaakt. Deze wijzigingen zullen verwerkt worden in de
nieuwe Forumregeling.
De wijzigingen inzake het Vragenuur betreffen:
1.Een raadslid of fractie assistent meldt vooraf (uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering)
schriftelijk het onderwerp en de vraag aan bij de griffie. Het betreft hier dan vragen over
informatiebrieven en raadsadressen waarbij het moet gaan om technisch en/of inhoudelijke vragen en
niet om politieke discussies of statements. Dit onderdeel wordt opgenomen in de nieuwe
Forumregeling onder artikel 13.
Verder geldt hiervoor zoals afgesproken:
2. De wethouders beantwoorden de vragen. Indien de antwoorden niet direct gegeven kunnen worden
volgt de beantwoording schriftelijk.
3. Korte vragen over de politieke en bestuurlijke actualiteiten worden vooraf gemeld maar hoeven niet
schriftelijk ingediend te worden.
4. Het Presidium kiest ervoor om het behandelen van de vragen over IB’s en RA’s aan het begin van
de vergadering te laten plaatsvinden in het Vragenuur en niet aan het eind van de vergadering
Het streven moet wel zijn om het Vragenuur te laten zijn in tijd gezien. Niet iedereen hoeft een vraag
te stellen. Zaak is dat men kort en zakelijk een vraag stelt waarop een kort en zakelijk antwoord volgt.
Indien dat niet mogelijk is dient een andere weg bewandeld te worden: namelijk de weg van artikel 44
vragen (schriftelijke vragen dus) of een verzoek om ambtelijke bijstand. Door deze werkwijze zou er
voor alle fracties binnen het blok van het vragenuur de tijd moeten zijn om “aan de beurt te komen”.
Punt van aandacht is ook het op dezelfde Forum avond agenderen van een IB.
In het Presidium van 20 mei 2019 is tevens afgesproken dat als een fractie om agendering van een
informatiebrief (IB) verzoekt dit verzoek uiterlijk maandagochtend bij de griffie wordt aangemeld. Bij
de vaststelling van de agenda van het Forum aan het begin van de vergadering wordt het verzoek om
agendering van een IB door de voorzitter van het Forum voorgelegd aan de aanwezige Forumleden.
Dit om te bekijken of er voldoende steun is voor agendering die avond. Mocht dit niet aan de orde zijn
dan wordt de IB eventueel in het volgend forum geagendeerd. De voorzitter moet echter wel de ruimte
krijgen om daar een goede afweging in te kunnen maken. Dit onderdeel wordt toegevoegd als derde
lid bij artikel 14 van de nieuwe Forumregeling over o.a. de agenda van het Forum.

19.063871

29-8-2019 13:26

pagina 2 van 3

Notitie (vervolg)

3. Interrupties
Tot slot is in het afgelopen Presidium gesproken over een mogelijke aanpassing van het
interrumperen in de eerste termijn van een raadslid. Het Presidium heeft na enige discussie besloten
niet in te stemmen met het interrumperen in de eerste termijn van raadsleden tijdens een begroting of
kaderdebat. Wel is de wens uitgesproken dat met het interrumperen in een eerste termijn van een
raadslid bij wijze van proef geëxperimenteerd gaat worden in een reguliere raad met een afgesproken
onderwerp. Het voorgaande leidt ertoe dat deze proef wordt afgewacht en nog niet leidt tot
aanpassingen in het Reglement van het huidige artikel 23 over de ‘’Spreekregels binnen de raad’’.
Bovenstaande aanpassingen in het Reglement van orde en Regeling Forum gemeente Rijswijk zullen
na besluitvorming in het Presidium via een raadsvoorstel aan de raad van september a.s. worden
voorgelegd.
4.

Informele spreekregels omtrent interrumperen

Sinds lange tijd hanteren we bij het kader- en begrotingsdebat de volgende spreekregels:
1. Maximaal twee woordvoerders per fractie per termijn, een financiële en een algemene;
2. Ieder raadslid mag maximaal drie keer per termijn interrumperen.
Tijdens het laatste kaderdebat was er onduidelijkheid over de uitleg van de 2e informele spreekregel.
De opzet dient in navolging van de informele spreekregel 1 gelezen te worden dat het hier gaat om
woordvoerders in plaats van ieder raadslid.
Dit laatste zal niet leiden tot een formele aanpassing van artikel 23 van het Reglement van Orde
In bijlage 1 zal technisch worden ingegaan op de wijzigingen in zowel het reglement van orde als de
regeling Forum gemeente Rijswijk.

Met vriendelijke groet,
J.C. Hoefnagel
raadsadviseur griffie gemeente Rijswijk

19.063871

29-8-2019 13:26

pagina 3 van 3

