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Onderwerp
Reglement van orde raad 2021

Advies fractievoorzittersoverleg
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
Het reglement van orde van de raad van de gemeente Noordoostpolder houdende bepalingen over de 
vergaderingen en werkzaamheden van de gemeenteraad 2021 vast te stellen.

Doelstelling
Het reglement van orde is weer actueel.

Inleiding
Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is het gebruikelijk om alle verordeningen (opnieuw) 
onder de loep te nemen en deze aan te passen aan de actuele situatie na de verkiezingen. Onder 
meer in verband met personele wijzigingen is dat proces deze keer wat later op gang gekomen. De 
huidige verordening dateert van 2016.

Argumenten
De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

1.1 Presidium wordt gesplitst in fractievoorzittersoverleg en agendacommissie
Sinds de dualisering kent de raad een gestructureerd maandelijks overleg van fractievoorzitters, 
seniorenconvent (2002-2006) of presidium (2006-heden) genaamd. Eind 2020 is dit overleg onderdeel 
geworden van een aantal (experimentele) aanpassingen van de werkwijze van de raad. Oogmerk is 
het aantal overleggen terug te brengen/in te korten en de taken te verhelderen.

2.1 Vaste commissie onderzoek geloofsbrieven
De commissie onderzoek geloofsbrieven wisselt bij elke benoeming. De aanpassing is dat vanaf nu 
steeds dezelfde commissieleden dit onderzoek doen, zodat er een vaste werkwijze ontstaat, evenals 
het ontwikkelen van collectief geheugen.

2.2. Integriteitsonderzoek van kandidaat-wethouders formaliseren
Sinds 2018 worden kandidaat-wethouders onderworpen aan een uitgebreidere integriteitstoets 
voorafgaand aan de benoeming en worden de geloofsbrieven onderzocht door de commissie 
onderzoek geloofsbrieven. Dit wordt nu opgenomen in het Reglement.

1.3 Het aantal bepalingen wordt verminderd of vereenvoudigd beschreven
Verschillende bepalingen uit het vorige reglement van orde wordt verminderd of vereenvoudigd 
weergegeven, met name waar het gaat om bepalingen die zaken betreffen die al middels wetgeving of 
verordeningen is vastgelegd, zoals de bepalingen bij stemmingen en bij geheimhouding. Daarnaast is 
de mate van detaillering teruggebracht tot het noodzakelijke. Dit zorg voor beter overzicht.

1.4 Interrupties
Een extra artikel over interrupties is toegevoegd, zodat duidelijk is wat daarvoor de bepalingen zijn.

Kanttekeningen



Geen

Planning/uitvoering
Het reglement gaat in per 01-05-2021.

Bijlagen
Reglement van orde van de raad van de gemeente Noordoostpolder houdende bepalingen over de 
vergaderingen en werkzaamheden van de gemeenteraad 2021
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en griffier van 9 april 2021, no. 21.0001744; 

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet

BESLUIT:

Het reglement van orde van de raad van de gemeente Noordoostpolder houdende bepalingen over de 
vergaderingen en werkzaamheden van de gemeenteraad 2021 vast te stellen.


