Raadsvergadering d.d. 8 januari 2008 agendapunt 8
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 27 november 2007
Onderwerp:

Vaststellen Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2008

Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

Presidium
J.L. de Jong
0592 - 266 606
j.l.de.jong@tynaarlo.nl
a. Het Reglement van Orde voor de vergadering en andere
werkzaamheden van de raad der gemeente Tynaarlo, vastgesteld
bij besluit van 14-3-2002, nr 8 en nadien gewijzigd, in te trekken.
b. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad 2008
vast te stellen.

Bijlagen:
Raadsbesluit (bijgevoegd)
Toelichting (bijgevoegd)

Inleiding
De gemeenteraad vergadert volgens door hem vast te stellen spelregels. Deze spelregels, of te wel
vergaderregels, zijn vastgelegd in een reglement van orde. Bij het invoeren van het dualisme in 2002 is
op 14 maart 2002 door de gemeenteraad een “Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad der gemeente Tynaarlo” vastgesteld. In december van datzelfde jaar heeft
er een wijziging op het reglement plaatsgevonden.
Begin dit jaar is door middel van een amendement ingediend door de fractie van Gemeentebelangen al
het onderdeel “interpellatie” aangepast en is daarnaast met het Presidium en de gemeenteraad
afgesproken om het reglement ook te “updaten” om daarmee de mogelijkheden te openen van het
invoeren van andere vergadervormen en vergadertechnieken. Dit alles resulteert in een concept
reglement zoals dat nu voorligt.
Belangrijkste aanpassingen
Ten opzichte van het bestaande reglement van orde bestaan de belangrijkste wijzigingen in
•
Meer ruimte voor invoering van ander vergadermodel (informerende- opiniërende en
besluitvormende vergaderingen) alsmede digitale verzending van raadstukken en verslaglegging
van vergaderingen (artikelen 1 en 14)
•
Samenstelling Presidium is “breed” gebleven; alle fracties kunnen inbreng hebben (artikel 5).
•
Bij opstellen agenda raad meer inbreng van de zijde van presidium (artikel 5, 20, 44 en 45)
•
Presidium is er ook voor bespreken individuele belangen/brieven van burgers gericht tot de raad.
(artikelen 17 en 20)
•
Een wat meer zwaardere rol voor de voorzitter bij het leiden van de vergaderingen (artikelen 23,
24, en 27)
•
Op onderdelen inzet van de griffier versterken in het proces naar en van de raad (artikelen 19, 20,
30, 38, 40 en 50)
•
Aansturing griffie via presidium (artikel 5)
•
Onderzoek geloofsbrieven bij benoeming wethouders door een commissie uit de raad. (artikel 6)

•
•

Invoering artikel behandelen collegevoorstellen (artikel 39)
Interpellatie aangepast aan initiatiefvoorstel GB zoals besloten in de raadsvergadering van 20
maart 200 (artikel 40).
•
Mondelinge vragen vooraf via intekenlijst aan te melden 24 uur voor aanvang vergadering bij
griffier (artikel 41)
•
Procedure begroting en jaarrekening via Presidium (artikel 44 en 45)
•
Besloten vergaderingen: beslotenheid verval automatisch tenzij raad dit duidelijk vermeld;
verslagen ter inzage bij griffier (artikel 48, 49 en 50)
•
Een maximale spreektijd koppelen aan raadsvoorstellen. (artikel 23)
•
Een maximale spreektijd koppelen aan raadsvoorstellen. (artikel 23)
In de uitwerking van het vergadermodel zijn nog een tweetal punten van belang die voor een efficiënte
vergaderwijze van de gemeenteraad van belang zijn.
•
Meer modellering op raadsvoorstellen (4 – w vragen introduceren). “Wat willen we bereiken, wat
gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten en wanneer doen we het”
•
Akkoordstukken digitaal 8 uur voor het begin van de vergadering aan de griffier aangeven,
waarmee meer efficiënte vergadertijd kan worden bereikt.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorliggende concept van een reglement.
Ten opzichte van het exemplaar dat voor uw raad van 11 december jl. ter inzage heeft gelegen en is
toegestuurd, zijn door een aantal fracties kleine (taalkundige) aanpassingen aan de griffier doorgegeven.
Het voorliggend ontwerp is daarop aangepast.
Vervolgprocedure
In het Presidium van 30 oktober jl. is het reglement van orde in concept doorgesproken en zijn de
opmerkingen en suggesties van het Presidium verwerkt in het nu voorliggend concept.
Voor wat betreft de vervolgprocedure is het volgende afgesproken:
1.
Voorstel voorleggen aan gemeenteraad in zijn januarivergadering;
2.
Als invoeringsdatum januari 2008 hanteren;
3.
technische bijeenkomst raad beleggen om het reglement van orde 2008 door te nemen met daarbij
een handwijzer voor toepassing van het reglement (begin 2008);
4.
training verzorgen voor raad (begin 2008);
Financiële consequenties
Geen
Adviezen
Het Presidium heeft in zijn vergadering van 30 oktober jl. het concept besproken en een aantal
opmerkingen/suggesties meegegeven die in het voorliggend concept zijn verwerkt.
Gevraagd besluit
a.
b.

Het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad der
gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij besluit van 14-3-2002, nr 8 en nadien gewijzigd, in te trekken.
Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad 2008 vast te stellen.

Het Presidium,
J. Rijpstra,

burgemeester.

J.L. de Jong

griffier.

