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jaap baars
De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te
agenderen.

Beslispunten voor de raad

1.
1.1: Artikel 10, lid 4
“Het presidium kan voorstellen of onderwerpen die nog niet op de voorlopige agenda
van raadsvergadering of raadssessies geplaatst zijn, op de Strategische RaadsAgenda
(SAR) opnemen. Deze Strategische RaadsAgenda wordt eens per kwartaal aan de
raad verzonden”
te wijzigen in:
“Het presidium kan voorstellen of onderwerpen die nog niet op de voorlopige agenda
van raadsvergadering of raadssessies geplaatst zijn, op de Strategische RaadsAgenda
(SAR) laten op nemen. Over deze voorgestelde Strategische RaadsAgenda besluit de
Raad bij, en in samenhang met, de Voorjaarsrapportage en bij de
Begrotingsbehandeling”.
1.2:Artikel 10, lid 5 te wijzigen:
“Wijzigingsvoorstellen op de voorlopige agenda en de lange termijn agenda dienen
schriftelijk ingediend te worden bij het presidium, via de griffie, uiterlijk
woensdagmiddag 18.00u, voorafgaand aan de eerstvolgende raadsvergadering na
verzending ervan”.
1.3: Artikel 11, lid 1 te wijzigen:
“De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in
de locale en regionale pers, het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het
Raadhuis, de hulpsecretarieën en gemeentewinkel en door plaatsing op de internetsite
van de gemeente ter openbare kennis gebracht”
1.4:Artikel 13, toe te voegen lid 3:
“Stukken die onder geheimhouding bij de griffie ter inzage worden gelegd, zijn alleen in
te zien voor raadsleden en raadscommissieleden. Eventuele kopieën van deze
stukken worden persoonlijk gewaarmerkt”.
1.5:Artikel 15, te wijzigen:
Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van de raad onmiddellijk de
presentielijst. Bij binnenkomst na aanvang van de vergadering wordt de aanwezigheid
van het raadslid tevens formeel kenbaar gemaakt aan de voorzitter (ingevoegd). Aan
het einde van elke vergadering wordt de presentielijst door de voorzitter en de griffier
door ondertekening vastgesteld.
1.6:Artikel 18, toe te voegen aan lid 1:
In een raadsdebat wordt in de eerste termijn vanaf het spreekgestoelte gesproken.
Voor interrupties in het debat wordt van de interruptiemicrofoons gebruik gemaakt. In

de tweede termijn wordt het debat via de interruptiemicrofoons gevoerd.
1.7:Artikel 19, lid 2 te laten vervallen:
De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer een lid van de raad het
woord vraagt over de orde van de vergadering.
1.8:Artikel 20, toe te voegen aan lid 1:
De eerste termijn heeft tot doel het politieke standpunt van de fractie uit te spreken.
De tweede termijn heeft tot doel op elkaars standpunten te reageren en hierover met
elkaar in debat te gaan.
1.9:Artikel 21, toe te voegen:
2b. Spreektijden zijn niet overdraagbaar tussen de fracties onderling.
2c. Spreektijden worden als ordeningsprincipe per zaal en per fractie verdeeld over de
gehele avond. Indien een fractie de eigen spreektijden wil wijzigen binnen deze
ordening, wordt hier de woensdag voor de desbetreffende raads- of
sessievergadering,voor 12.00u, melding van gedaan.
5. Indien na behandeling van een onderwerp in de tweede termijn nog tijd resteert is
de behandeling beëindigd tenzij op grond van een ordevoorstel anders wordt
besloten.
6. Op grond van het aantal aangemelde insprekers wordt de tijd voor inspreken
opgeteld bij de duur van het debat of de sessie.

1.10: Artikel 22, toe te voegen:
In geval van ordeverstoring waarbij bezoekers weigeren zich aan de orde van de
voorzitter te houden schorst de voorzitter de bijeenkomst en vordert tenminste
tweemaal de ordeverstoorders de zaal c.q. het raadhuis te verlaten alvorens nadere
maatregelen te nemen.

1.11:Artikel 23, te wijzigen:
4. Als de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel
voldoende is behandeld of geen der spreekgerechtigde leden het
woord vraagt, stelt hij de raad of de sessie voor de
beraadslagingen te sluiten. Zolang de vastgestelde eindtijd niet
bereikt is en fracties nog beschikken over spreektijd, kan de
raad op grond van een ordevoorstel besluiten de beraadslagingen
voort te zetten.
1.12: Artikel 30 te wijzigen:
1. Een voorstel voor een verordening of een ander voorstel van het college aan de
raad, dat vermeld staat op de agenda van de raadsvergadering, kan niet , gehoord de
raad of anderszins alleen met instemming van de raad worden ingetrokken. zonder
toestemming van de raad.
1.13:Artikel 35a te verplaatsen en in aanvulling op 30a (Rekenkamercommissie
voorstel) als artikel 30b op te nemen.
Raadsverzoek RekenKamerCommissie
De gemeenteraad kan, bij reguliere meerderheid, de RekenKamerCommissie een
formeel onderzoeksverzoek doen. De RekenKamerCommissie, die binnen haar eigen,
wettelijke onafhankelijkheid tot besluitvorming komt, neemt na het besluit in de
gemeenteraad een beargumenteerd standpunt in omtrent het verzoek. Dit besluit wordt
binnen een termijn van 6 weken na het raadsverzoek met de gemeenteraad
gecommuniceerd.

1.14:Artikel 33, toe te voegen:
g. mededelingen van vertegenwoordigers van de raad in verbonden partijen,
gemeenschappelijke regelingen of andere gremia, conform artikel 38.

2.
2.1

Artikel 1,lid l, toe te voegen:

Sessie in debatvorm: een raadsessie waarin de werkwijze overeenkomstig de
werkwijze van een raadsdebat ,volgens het Reglement van Orde van de
gemeenteraad verloopt.
2.2: Artikel 12, lid 1 te wijzigen:
“Een raadssessie wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in
de Gemeentekrant, het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het Raadhuis,
de hulpsecretarieën en gemeentewinkel en door plaatsing op de internetsite van de
gemeente ter openbare kennis gebracht”
2.3: Artikel 13, toe te voegen lid 3:
“Stukken die onder geheimhouding ter inzage worden gelegd, zijn alleen in te zien voor
raadsleden en commissieleden. Eventuele kopieën van deze stukken worden
persoonlijk gewaarmerkt”.
2.4: Artikel 17, te wijzigen:
2. De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer een lid het woord vraagt
over de orde van de raadssessie. (en toe te voegen het navolgende) Indien sprake is
van een sessie in debatvorm, zijn de algemene spreekregels, maar in het bijzonder de
spreektijdenregeling conform de betreffende artikelen in het Reglement van Orde van
de raad van toepassing, ongeacht het hieromtrent bepaalde in deze Verordening.
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