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:

Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en 
Instellingsverordening raadscommissie

Geachte raad,

Vrijwel gelijktijdig met het verzendklaar maken van de vergaderstukken voor de  
commissievergaderingen op 26, 27 en 28 januari 2010 kreeg de gemeente nieuwe 
modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemaild.
In het weekoverzicht van de VNG, dat op 18 januari 2010 naar u doorgemaild is, vindt u onder 
andere de nieuwe modellen van bovengenoemde genoemde regelingen.
In de begeleidende brief schrijft de VNG, dat de verordeningen niet ingrijpend zijn gewijzigd.
Er zijn geen wetten gewijzigd die dit nodig maken.
Wel zijn de vorige modellen zijn kritisch doorgenomen, waar nodig verduidelijkt  en is de 
toelichting geactualiseerd.
Wij vinden het gewenst om bij de vaststelling van de verordeningen rekening te houden met 
de meest actuele modellen van de VNG.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de in uw bezit zijnde ontwerpverordeningen zijn:

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
2010 

- Toevoeging 6e lid aan artikel 7: Bij de benoeming van een wethouder wordt een 
commissie ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de 
Gemeentewet.

- Toevoeging aan het 4e lid van artikel 8: Voor het splitsen dan wel vormen van nieuwe 
fracties is geen toestemming vereist van de raad.

- De artikelen over spreekregels en volgorde sprekers zijn uit 
dereguleringsoverwegingen komen te vervallen.

- Opnemen in 5e lid van artikel 36 van de mogelijkheid tot Intrekking, door de 
indiener(s), van de motie totdat de besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden.

- Indiening schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester bij de griffier i.p.v. bij 
de burgemeester (artikel 41).



Instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010
- Het artikel over volgorde sprekers is uit dereguleringsoverwegingen komen te 

vervallen.
- Opneming van een artikel over de presentielijst (artikel 15).

Wij stellen u voor om de verordeningen met inachtneming van deze wijzigingen vast te stellen, 
waartoe wij u bijgaande ontwerpen aanbieden.
Het ondertekende voorstel, dat op 27 januari 2010 in de commissie algemene en financiële 
zaken aan de orde is geweest, gaat eveneens hierbij.

Hoogachtend,
Het raadspresidium van Beemster

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


