Bijlage 1

Wijziging in Reglement van Orde voor de raad
Bestaande tekst
Artikel 5 : Het raadspresidium

Nieuwe tekst
Artikel 5 Het raadspresidium

1.
2.

Tekst lid 1 t/m 7 blijft ongewijzigd

3.

4.

5.

6.

7.

De raad heeft een raadspresidium
Het raadspresidium bestaat uit
fractievoorzitters. Elke
fractievoorzitter wijst een lid van zijn
fractie aan, dat hem bij zijn
afwezigheid in het raadspresidium
vervangt.
De raadsvoorzitter is technisch
voorzitter en adviseur van het
raadspresidium; de griffier is zijn
secretaris. Anderen kunnen voor de
vergadering van het raadspresidium
worden uitgenodigd.
Naast de geplande vergaderingen
kan de voorzitter het raadspresidium
bijeenroepen als dit hem wenselijk
voorkomt of als een fractievoorzitter
of de griffier daarom verzoekt.
Het raadspresidium kan besluiten
om (een deel van) een vergadering
niet openbaar te houden.
Het raadspresidium heeft als taak:
a. Het voorbereiden van
raadsvoorstellen betreffende
de organisatie van de raad,
fora, griffie, etc.;
b. Voorstellen te doen met
betrekking tot de werkwijze
van de raad;
Het raadspresidium fungeert als
overlegplatform namens de raad
voor spoedeisende kwesties.

Toevoeging lid 8:
De griffie stelt de concept forum agenda op
aan de hand van de besluitvorming in het
college. De griffie stelt de concept
raadsagenda op aan de hand van de
besprekingen in het forum. Het presidium
stelt de conceptagenda voor forum en de
raadsvergadering vast.
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Artikel 6 Agendacommissie komt te vervallen
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 6 : de Agendacommissie

Geen:

1. Er is een Agendacommissie
2. De Agendacommissie bestaat uit de
voorzitters en plaatsvervangend
voorzitters van de fora. De voorzitter
van de raad en de raadsadviseurs
zijn lid van de Agendacommissie.
3. De agendacommissie heeft tot taak
het voorbereiden en vaststellen van
de voorlopige agenda’s voor de fora
vergaderingen en de
raadsvergaderingen.

Artikel 6 komt te vervallen

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 26 Spreektijd

Artikel 26 Spreektijd
Dit wordt:
1. Bij het vaststellen van de
conceptagenda in het Presidium stelt
de griffier per agendapunt een
spreektijd voor.

1. Bij het vaststellen van de
conceptagenda in de
Agendacommissie stelt de griffier per
agendapunt een spreektijd voor.

Wijzigingen in Regeling Forum gemeente Rijswijk
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Onder j. is opgenomen het begrip
Agendacommissie
.

Als gevolg van de afschaffing van de
agendacommissie komt de toelichting op dit
begrip onder j. te vervallen.
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Artikel 4 Nadere regels voor
beeldvormende Forumvergaderingen
Lid 1 De Agendacommissie kan besluiten
om op bepaalde tijden en locaties een
beeldvormende sessie te houden over een
specifiek onderwerp.

Artikel 4 Nadere regels voor
beeldvormende Forumvergaderingen:
Dit wordt:
Lid 1 het Presidium kan besluiten om op
bepaalde tijden en locaties een
beeldvormende sessie te houden over een
specifiek onderwerp.

Artikel 11 Aanwezigheid van college,
burgemeester en gemeentesecretaris

Artikel 11 Aanwezigheid van college,
burgemeester en gemeentesecretaris

In het tweede lid van dit artikel wordt gesteld
dat de agendacommissie of de voorzitter van
het Forum de burgemeester of één of meer
wethouders uitdrukkelijk kunnen uitnodigen
om in de vergadering aanwezig te zijn om
informatie te verstrekken en aan de
beraadslagingen deel te nemen.

Deze bevoegdheid komt i.p.v. bij de
Agendacommissie te liggen bij het Presidium
en wordt nu in het tweede lid:
Het Presidium of de voorzitter van een
Forum kan de burgemeester of één of meer
wethouders uitdrukkelijk uitnodigen in de
vergadering aanwezig te zijn om informatie
te verstrekken en aan de beraadslagingen
deel te nemen.

In het derde lid is bepaald dat de
Agendacommissie of de voorzitter van een
Forum kan het college verzoeken de
gemeentesecretaris aanwezig te laten zijn in
de vergadering en deel te laten nemen aan
de beraadslagingen als bedoeld in deze
verordening.

En het derde lid wordt dan:
Het Presidium of de voorzitter van een
Forum kan het college verzoeken de
gemeentesecretaris aanwezig te laten zijn in
de vergadering en deel te laten nemen aan
de beraadslagingen als bedoeld in deze
verordening.

Artikel 12 Vergaderfrequentie, - tijden en
locaties

Artikel 12 Vergaderfrequentie, - tijden en
locaties

4.De Agendacommissie kan in bijzondere
gevallen een andere dag of aanvangsuur
bepalen of een andere vergaderplaats
aanwijzen. Het voert hierover overleg met de
griffier.
5.De Agendacommissie kan besluiten om op
andere tijdstippen en locaties dan in de
vorige leden bepaald een Forum te houden
over een specifiek onderwerp.
6.Onverminderd hetgeen in deze regeling is
vermeld, bepaalt de Agendacommissie het

Als gevolg van het afschaffen van de
agendacommissie wordt het begrip
Agendacommissie in de huidige leden 4, 5
en 6 vervangen door Presidium
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vergaderschema, de vergadertijden en –
zalen van de fora.

Artikel 13 De planning en agendering van
Forumvergaderingen

Artikel 13 De planning en agendering van
Forumvergaderingen

In het huidige artikel 13 is bepaald dat het
opstellen en voorbereiden van de
conceptagenda voor de vergaderingen van
de Fora geschiedt door de
Agendacommissie. Deze rol en taak wordt
overgenomen door het Presidium en leidt tot
het aanpassen van lid 1 en 2.

Dit artikel 13 wordt nu:
1.Het opstellen en voorbereiden van de
conceptagenda voor de vergaderingen van
de Fora geschiedt door het Presidium als
bedoeld in artikel 5 van het (nieuwe)
Reglement van Orde voor de raad van de
gemeente Rijswijk (hierna te noemen:
Reglement van Orde).

De Agendacommissie bepaalt voor elke
Forumavond:
a) het aantal Fora op die avond, de
verdeling daarvan over de vergaderzalen,
alsmede de tijdsduur en de agenda van
ieder van de vergaderingen;
b) de aanwijzing van de personen die
tijdens deze Fora zullen optreden als
Forumvoorzitter.

2. Het Presidium bepaalt voor elke
Forumavond:
a) het aantal Fora op die avond, de
verdeling daarvan over de vergaderzalen,
alsmede de tijdsduur en de agenda van
ieder van de vergaderingen;
b) de aanwijzing van de personen die
tijdens deze Fora zullen optreden als
Forumvoorzitter.

Lid 3 van dit artikel wordt gewijzigd, omdat
het Presidium besloten heeft een aantal
nadere regels (vetgedrukt) te stellen inzake
sub b van het Vragenuur, zijnde de
mondelinge vragen en vragen over de
ingekomen stukken.

3. Tijdens een Forum Stad of Samenleving
kunnen in ieder geval de volgende zaken
aan de orde komen:
a) Algemeen spreekrecht burgers
over onderwerpen die wel en niet op
de agenda staan.
b) Vragenuur met daarin:
 algemene mondelinge vragen
over politieke en
bestuurlijke actualiteit.


vragen over ingekomen
stukken (zijnde
informatiebrieven en
raadsadressen) dienen voor
12.00 uur op de dag van de
desbetreffende vergadering
schriftelijk met onderwerp
en vraag bij de griffie te
worden ingediend);
 wijze van procedure
afhandeling ingekomen
stukken en raadadressen
c) Mededelingen van het college en
zijn leden in het kader van de
actieve informatieplicht als
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bedoeld in artikel 169 van de
Gemeentewet;
e) Terugkoppeling inzake
gemeenschappelijke regelingen;
f) Actualiseren van lijst van
toezeggingen en moties
f) Vaststellen van Forumverslagen.

Artikel 14 Oproep en agenda

Artikel 14 Oproep en agenda

Lid 1 van dit artikel wordt gewijzigd: het
begrip agendacommissie wordt gewijzigd in
Presidium.

Lid 1 wordt nu:
De griffie publiceert op last van het
Presidium ten minste 10 dagen vóór de
eerste Forumbijeenkomst een oproep aan
alle raadsleden en fractieassistenten, onder
vermelding van de dag, de tijdstippen en de
locaties van de fora.
Toevoeging op verzoek van Presidium van
een derde lid aangaande agendering van
informatiebrieven (IB’s) op de avond van het
Forum
Lid 3 wordt dan:
Een verzoek tot agendering van een
ingekomen stuk, zijnde een informatiebrief
op de lijst van ingekomen stukken van de
desbetreffende vergadering, dient uiterlijk
12.00 uur op de maandag voorafgaand aan
de dag van de desbetreffende vergadering
bij de griffie te worden ingediend. Aan het
begin van de vergadering bij de vaststelling
van de agenda legt de voorzitter van het
Forum dit verzoek voor aan de aanwezige
Forumleden en wordt ter vergadering
besloten of de informatiebrief besproken
wordt.
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