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Onderwerp
Verordening op de raadscommissies 2021

Advies Fractievoorzittersoverleg
Hamerstuk
Aan de raad.

Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De Verordening op de raadscommissies 2021 vast te stellen onder intrekking van de bestaande
verordening.

Doelstelling
De verordening 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 2014.

Argumenten
1.1

Het is nu niet mogelijk om de aankondiging van een raadsvergadering
digitaal te doen.

In beginsel is het mogelijk om de aankondiging van een raadsvergadering digitaal te doen, als dit in de
verordening is vastgelegd. De VNG stelt in de nieuwe modelverordening voor om in spoedeisende
gevallen de aankondiging alleen digitaal te doen. In de nieuwe verordening wordt deze mogelijkheid in
artikel 14, tweede lid, als “kan” bepaling vastgelegd.

1.2

In spoedeisende gevallen kan de aankondiging enkel digitaal gedaan worden.

Slechts wanneer er sprake is van spoedeisendheid kan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt
worden.

1.3

Anticiperen op experimenteerruimte voor aanpassing vergaderwijze

In de verordening wordt geanticipeerd op de invoering van een vorm van het BOB-model en wordt
ruimte gecreëerd om hiermee te experimenteren.

1.4

Aanpassing term burgerraadsleden

De term ‘burgerraadsleden’ levert soms verwarring op bij het publiek. De landelijk veelgebruikte term
commissieleden kan dit verhelderen en maakt duidelijker dat het alleen om deelname aan
commissievergaderingen gaat en niet aan raadsvergaderingen.

Kanttekeningen
Geen

Planning/uitvoering
Na de vaststelling van de verordening zal deze bekend gemaakt worden en in werking treden.
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BESLUIT:

De Verordening op de raadscommissies 2021 vast te stellen onder intrekking van de bestaande
verordening.

