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De raad van de gemeente Waterland,
gelezen het voorstel van de griffier d.d. 12 november 2018;
overwegende dat het wenselijk is de werkwijze van de raad aan te passen en hiertoe het Reglement van de
orde gemeenteraad Waterland te wijzigen;
gelet op artikel 16 van de Gemeentewet,
B E S L U I T:
vast te stellen het navolgende besluit tot wijziging van het Reglement van orde gemeenteraad Waterland.
Artikel I
Het Reglement van orde gemeenteraad Waterland wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 11, eerste lid, wordt ‘13 dagen’ vervangen door: ‘6 dagen’.
B. Artikel 24 komt te vervallen.
C. Aan artikel 25 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
2. De voorbereidende vergadering kent een informatief gedeelte, dat gericht is op het
door de (duo)raadsleden verzamelen van informatie, en een debatgedeelte, dat gericht is op het uitwisselen van standpunten.
D. Artikel 29, vijfde lid, komt te luiden:
5. In afwijking van het derde lid en artikel 21, eerste en tweede lid, kunnen aanwezige
burgers en op voordracht van een fractie uitgenodigde deskundigen, in het informatieve gedeelte van de voorbereidende vergadering direct voorafgaande aan de behandeling van het desbetreffende agendapunt, het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De vergadering bepaalt of zij ook na deze inspraak ter tafel aanwezig
blijven om deel te nemen aan de discussie.
Artikel II
In het besluit van 18 mei 2018 tot wijziging van het Reglement van orde gemeenteraad vervallen artikel II
en III.

Artikel III
Het Reglement van orde gemeenteraad Waterland wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1 komen, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel l in een
punt, de onderdelen m, n en o te vervallen.
B. Artikel 46a vervalt.
Artikel IV
Het Reglement van orde gemeenteraad Waterland wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1 komen, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel j door
een punt, de onderdelen k en l te vervallen.
B. Het opschrift van hoofdstuk 3 komt te luiden: ‘Voorzitter, griffier, fracties en fractievoorzittersoverleg’
C. Artikel 5 komt te vervallen.
D. Artikel 8 komt te luiden:
1. De fractievoorzitters vormen samen het fractievoorzittersoverleg.
2. De leden van het fractievoorzittersoverleg kunnen zich laten vervangen door een
plaatsvervanger.
3. Vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg worden voorgezeten door de voorzitter en voorts bijgewoond door de griffier.
4. Het fractievoorzittersoverleg heeft als taak:
a. het doen van aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie van de werkzaamheden van de raad;
b. het vaststellen van het vergaderschema en de periode van het reces.
5. Vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg vinden plaats indien dat door een
der leden, de voorzitter dan wel de griffier nodig wordt geoordeeld.
6. Van vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg wordt door de griffier een verslag opgesteld, dat aan de leden van het overleg wordt verstrekt.
7. Beslissingen worden door het fractievoorzittersoverleg genomen met inachtneming
van de getalsverhoudingen tussen de fracties in de raad.
E. Artikel 9 komt te vervallen.
F. In artikel 12, eerste lid, artikel 20, tweede, derde en vierde lid, artikel 29, zesde en achtste lid,
artikel 35, derde lid, artikel 38, tweede lid, artikel 56, eerste lid, artikel 60, eerste en derde lid,
wordt telkens ‘agendacommissie’ vervangen door: ‘griffier’.
G. Onder vernummering van het eerste tot en met vierde lid tot tweede tot en met vijfde lid
wordt aan artikel 12 het volgende lid toegevoegd:
1. De griffier doet een voorstel voor de agenda van de raadsvergadering en plaats daarbij een onderwerp, al dan niet voortvloeiende uit een stuk van de lijst van ingekomen
stukken bedoeld in artikel 20, op de agenda van de volgende voorbereidende vergadering indien een fractie daarom verzoekt.
H. In artikel 15, eerste lid, wordt ‘binnekomst’ vervangen door: ‘binnenkomst’.
I.

In artikel 17, eerste lid, wordt ‘en geldend voor een periode van twee jaar aangewezen, waarna
vervolgens voor twee jaar een nieuwe tafelzetting wordt afgesproken’ vervangen door: ‘aangewezen’.

J.

Onder vernummering van het zevende lid tot zesde lid, komt artikel 19, zesde lid, te vervallen

K. In artikel 29, negende lid, wordt ‘fractie’ vervangen door: ‘fracties’.
L. In artikel 55 komt ‘, alsmede het stand-by houden’ te vervallen.
M. Artikel 61 komt te vervallen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op
De raad voornoemd,

drs. E.G.H. Dijk MPM
griffier

mw. L.M.B.C. Kroon
voorzitter

