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Pre-adviesnr. 6
Agendapunt
Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de 

raadsvergaderingen en de 
Instellingsverordening raadscommissie

Middenbeemster, 9 februari 2011

Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor om:
- Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
van Beemster 2010 en de Instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010 te wijzigen door 
o.a. de dinsdag als vaste vergaderdag vast te stellen.
- Artikel 5 van de Instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010 te wijzigen en uit elke 
raadsfractie een voorzitter te benoemen.
- De nieuwe werkwijze in mei 2012 te evalueren

> toelichting

Op 11 januari 2010 heeft de raadscommissie het Reglement van orde voor de raadsvergaderingen 
en de Instellingsverordening raadscommissie geëvalueerd aan de hand van onze evaluatienotitie van 
23 november 2010. 
In de ontwerpbesluitenlijst van deze vergadering is een samenvatting opgenomen van de 
fractiestandpunten over de evaluatiepunten.
De commissie is van mening, dat er goede argumenten zijn om over te gaan op een 
vergadersystematiek, waarbij tweewekelijks op één avond een commissie- en een raadsvergadering 
wordt gehouden.
Enkele voordelen: 
- duidelijkheid over vergaderavond voor raadsleden, commissieleden, collegeleden, organisatie en 
publiek;
- snellere besluitvorming mogelijk door maandelijks twee vergadersessies van raadscommissie en 
raad;
- er valt wellicht tijdwinst en verlaging van de vergaderdruk te behalen.

Er is geen unaniem standpunt uitgebracht over de dag van de week, dat deze vergaderingen zullen 
plaatsvinden. Op basis van de ingebrachte fractiestandpunten tekent zich een meerderheid voor de 
dinsdag af.
Als de raadsvergaderingen van de donderdag naar de dinsdag naar verhuizen dan moet het 1e lid 
van artikel 9 van het reglement van orde worden gewijzigd, omdat daarin de donderdag met als 
aanvangstijdstip 19.30 uur vermeld staat.
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De commissie vindt het gewenst dat de stukken tenminste 10 dagen vóór de vergadering 
beschikbaar zijn. Dit betekent, dat het 1e lid van artikel 10 moet worden aangepast, omdat daarin 
een termijn van tenminste 7 dagen is bepaald.

Om dezelfde redenen als bij het Reglement van orde het geval is behoeft de Instellingsverordening 
raadscommissie enkele aanpassingen als het gaat om de vergaderdag en de beschikbaarstelling 
van de vergaderstukken.

De overige aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie zijn feitelijk nieuwe werkafspraken.
Voor zover deze afwijken van de eerder gemaakte afspraken gaat het om de volgende 
werkafspraken:

1. Het stellen van technische en politieke vragen
De fracties dienen vooraf zowel technische als politieke vragen in bij het college of het 
raadspresidium. Het stellen van technische en politieke vragen tijdens de vergadering 
blijft mogelijk.

2. Indeling agenda
De onderwerpen ‘vaststellen besluitenlijst’, ‘ingekomen stukken’ en ’ mededelingen’ 
komen voortaan achteraan op de agenda.

3. Behandelwijze ingekomen stukken
Ingekomen stukken worden als volgt afgedaan:
voor kennisgeving aannemen of om nader advies voorleggen aan het college of 
agenderen voor een volgende commissievergadering of afdoen volgens bijgevoegd 
afdoeningvoorstel.
Over een ingekomen stuk vindt geen inhoudelijke discussie plaats. Het stellen van een 
toelichtende vraag is toegestaan.

4. Presentaties
Een presentatie tijdens een raadscommissievergadering duurt maximaal 20 minuten 
(incl. beantwoording vragen en discussie).

5. Maximum duur vergaderingen
Een vergaderavond duurt in principe maximaal 3 uur.

Invulling voorzitterschap raadscommissie
Tijdens de evaluatiediscussie is tevens afgesproken om het voorzitterschap bij 
raadscommissievergaderingen terug te koppelen naar het raadspresidium.
De gedane suggesties zijn: alle fractievoorzitters tot voorzitter benoemen en de mogelijkheid van 
benoemen externe voorzitter onderzoeken.
Wat dit laatste betreft is de Gemeentewet voor slechts één uitleg vatbaar. In artikel 82, lid 4 is 
bepaald, dat een lid van de raad voorzitter van een raadscommissie is.
Wij hebben ons beraden over de vervulling van het voorzitterschap van de raadscommissie en stellen 
u voor om uit alle raadsfracties een voorzitter te benoemen en artikel 5 van de 
Instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.
Wij vinden dat het mogelijk moet zijn, dat de burgemeester bij hoge uitzondering en op unaniem 
verzoek van de leden van het raadspresidium een commissievergadering geheel of gedeeltelijk 
voorzit.
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Ingangsdatum en evaluatie
Wij stellen u voor om op dinsdag 26 april 2011 van start te gaan met een raadscommissie- en 
raadsvergadering op één avond en de nieuwe werkwijze in mei 2012 te evalueren.

> juridische consequenties

De voorgestelde wijzigingen zijn in overeenstemming met de bepalingen in de Gemeentewet.

> financiële consequenties

De nieuwe vergadersystematiek leidt vermoedelijk tot minder vergaderingen en dat levert
kostenbesparing op.

Het raadspresidium van Beemster,            

H.N.G. 
Brinkman,
Voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


