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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 3 oktober 2016 

Onderwerp 
Aanpassing reglement van Orde gemeenteraad 

Advies presidium 
Unaniem akkoord. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 

Het Reglement van Orde 2016 van de gemeenteraad Noordoostpolder vaststellen. 

Doelstelling 

Een duidelijk en correct Reglement van Orde. 

Inleiding 
Het reglement is aangepast conform afspraken die hierover in het presidium zijn 
gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de status en werkwijze van het presidium en de 
agendacommissie. Daarnaast is er een nieuw model-reglement van orde verschenen voor 
de gemeenteraad, reden om ons huidige reglement van orde (rvo) weer eens tegen het 
licht te houden. Hieruit vloeien vooral tekstuele wijzigingen en wijzigingen in de opbouw 
van het reglement voort. 
Argumenten 
De belangrijkste wijzigingen van reglement van orde worden hieronder kort toegelicht. 
Daarnaast wordt ter informatie een versie van de verordening als bijlage toegevoegd 
waarin de wijzigingen inzichtelijk zijn gemaakt. 

Wijzigingen in Reglement van orde gemeenteraad 
a. Artikel 4 (agendacommissie) is aangepast. De agendacommissie bestaat nu uit de 

drie vaste commissievoorzitters. 
b. Artikel 5 is aangepast conform gemaakte afspraken over het presidium. Hierbij 

wordt het presidium de status van een artikel 84 commissie in de zin van de 
gemeentewet toegekend omdat dit helderheid geeft, bijvoorbeeld in geval van het 
opleggen van geheimhouding. Daarnaast is in lid 9 'en de plaatsvervangend 
voorzitter van de raad' verwijderd om te voorkomen dat één fractie mogelijk twee 
stemmen heeft in het presidium. Omdat de burgemeester niet langer kan 
optreden als plaatsvervangend voorzitter van het presidium (vanwege de artikel 
84 status) is in lid 10 opgenomen dat het presidium uit zijn midden een 
plaatsvervangend voorzitter aanwijst. 

c. Artikel 8 'vergaderfrequentie' is verwijderd omdat in artikel 5 al is opgenomen dat 
het presidium het vergaderrooster vast stelt. 

d. Artikel 9: in lid 3 is ter verduidelijking toegevoegd dat er kort kan worden 
beraadslaagd over het toevoegen of afvoeren van onderwerpen op de agenda. 

e. Artikel 1 1 : de wijze van ter inzagelegging van geheime documenten is aangepast 
conform huidige werkwijze. 

f. Artikel 15 (oud) over zitplaatsen is verwijderd vanwege het ontbreken van 
toegevoegde waarde. 

g. Artikel 18 is zodanig aangepast dat op elk moment besloten kan worden om 
derden te laten deelnemen aan de beraadslaging. 
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h. Artikel 20 lid 2 (art. 27 oud) over het stemmen in geval van amendementen is 
verwijderd en opgenomen in artikel 22. 

i. Artikel 21 lid 2 is aangepast conform de tekst uit het model-reglement omdat 
deze duidelijker is. 

j . Artikel 22 (oud) over spreektijd is verwijderd omdat een dergelijk verzoek ook 
kan worden gedaan zonder dat het in het reglement is opgenomen. 

k. In artikel 26 lid 3 sub c is ook de term 'fracties' opgenomen omdat dit beter 
aansluit bij de praktijk. 

I. In artikel 27 is toegevoegd dat de wijze van afhandeling van ingekomen stukken 
gebeurt op voorstel van de griffier. 

m. In artikel 29 lid 3 is de term 'besloten' raadsvergadering verwijderd omdat dit 
afhangt van de omstandigheden van het moment. Bovendien ontstaat er een 
vicieuze cirkel als het 'verplicht' een besloten vergadering is omdat ook dat 
verslag dan weer in een besloten vergadering moet worden vastgesteld enz. 

n. Artikel 37 lid 1 en 2; uit het nieuw aan de Gemeentewet toegevoegde vierde lid 
van artikel 147a volgt dat de gemeenteraad geen besluit mag nemen over een 
initiatiefvoorstel dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en 
bedenkingen ter kennis van de raad te brengen. Uiteraard moet het college 
daarvoor een redelijke termijn krijgen. Dit is toegevoegd aan artikel 37. 

o. Artikel 37 lid 5 is verwijderd omdat artikel 49 gemeentewet is gewijzigd en uitgaat 
van een 'onmiddelli jk' raadsbesluit bij ontslag van een wethouder. Het volgt dan 
ook uit de wet dat een dergelijk besluit terstond aan de agenda kan worden 
toegevoegd. 

p. In artikel 42 is de praktijk tot uitdrukking gebracht dat inlichtingen worden 
verkregen bij het college of de burgemeester door tussenkomst van de griffier, 

q. Hoofdstuk 5 over de procedure van begroting en jaarrekening is uit het reglement 
verwijderd omdat het voor zich spreekt dat de raad zelf de wijze kan bepalen 
waarop de begroting en jaarrekening worden behandeld, 

r. Hoofdstuk 6 over lidmaatschap van andere organisaties is verwijderd omdat dit 
door de dualisering niet meer voorkomt. 

Naast bovenstaande specifieke wijzigingen geldt dat de volgorde van het reglement is 
aangepast om meer aan te sluiten bij de (logischere) volgorde van het 
modelreglement. Ook is er een toelichting op de verordening toegevoegd. 

Kanttekeningen 
geen 

Planning/uitvoering 

De verordening zal zo spoedig mogelijk op de juiste wijze worden bekend gemaakt. 

Bijlagen 
- Reglement van Orde 2016 van de gemeenteraad Noordoospolder (Verseon: 409886) 
- Toelichting op het Reglement van Orde (Verseon: 409888) 
- Reglement van Orde 2016 met zichtbare wijzigingen (Verseon: 409889) 
Het Presidium, 

Portefeuillehouder : dhr. A. van der Werff 
Steller : mevrouw J. Kattenberg; 35 03; 


