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Geachte heer Van Holthe,

U heeft de VNG het volgende gevraagd:
de Gemeente Nieuwkoop kennen we een vergaderstructuur met `oriënterende bijeenkomsten¿,
`meningsvormende raden¿ en `besluitvormende raadsvergaderingen¿. De werkwijze van de
gemeenteraad is in het reglement van orde vastgesteld. Daarnaast is in het verleden geprobeerd om
in het presidium aanvullende afspraken te maken, maar in de praktijk kwam dit vaak niet goed van de
grond.
Nu hebben wij een raadsvoorstel voorbereid om een geactualiseerd `reglement van orde¿ vast te
stellen en om daarnaast een lijst met `gedragsafspraken, procesafspraken en tips¿ vast te stellen. De
idee hiervan is om voor voorzitter, deelnemer en toehoorder duidelijkheid te verschaffen over het
verloop van de vergaderingen. Op 10 februari wordt dit raadvoorstel besproken in een
meningsvormende raad en het is de bedoeling om het op 3 maart ter besluitvorming te agenderen.
Een raadslid heeft mij gevraagd om voorafgaand aan de meningsvormende raad de onderstaande
twee vragen juridisch te toetsen. Het raadslid stemde ermee in, dat ik deze vragen aan de VNG zou
voorleggen.
1.
In artikel 63 van het nieuwe reglement van orde is een beperking van het aantal leden per
fractie per onderwerp opgenomen voor de meningsvormende raad (dit kunnen raadsleden of
fractieassistenten zijn). Is dit niet in strijd met de Gemeentewet (omdat het gaat om een
meningsvormende raad)?
2.
In `procesafspraak¿ nummer 21 wordt het woordvoerderschap beperkt tot één persoon per
fractie (per onderwerp). Is dit niet in strijd met de Gemeentewet (omdat het gaat om een
meningsvormende raad)?
In `procesafspraak¿ nummer 14 staat iets vergelijkbaars, maar omdat het daar om een afspraak voor
een besluitvormende raadsvergadering gaat, is gesteld dat er `in principe¿ één woordvoerder per
fractie is.
Ik heb het geactualiseerde reglement van orde en de afsprakenlijst bij deze mail gevoegd. Op de
website van Nieuwkoop zijn bij agendapunt 8 van de meningsvormende raad II van 10 februari de
overige stukken (raadsvoorstel, raadsbesluit) te vinden.
Graag ontvang ik van u voor 10 februari een reactie op de hierboven vermelde twee vragen. Bij
voorbaad dank daarvoor.

Antwoord:
Conform uw verzoek zend ik u hierbij mijn antwoord, dat ik u al op 8 febr. jl. telefonisch heb gegeven,
tevens via deze mail.

Vraag 1.
Omdat aan de meningsvormende raad ook fractieassistenten kunnen deelnemen, kan hier geen
sprake zijn van een raadvergadering als bedoeld in de Gemeentewet. Hierin kunnen immers enkel
raadsleden zitting hebben. Hoewel de naam anders zal kunnen suggereren is hier eigenlijk sprake
van een raadscommissie ex artikel 82 Gemeentewet, mede gelet op de taken en bevoegdheden van
de meningsvormende raad. In genoemd artikel wordt onder meer bepaald dat de raad de werkwijze
en samenstelling regelt. De bepaling dat per agendapunt nooit meer dan twee personen per fractie
aan de vergadertafel mogen zitten is hiermee niet in strijd.
Vraag 2. Het woordvoerderschap per fractie beperken kan voor problemen zorgen indien een
raadslid, dat geen woordvoeder is, zelf (ook) het woord wil voeren (denk aan een
minderheidsstandpunt). Uitgangspunt is immers dat raadsleden stemmen zonder last en ruggespraak.
Daarom is het niet wenselijk om hem ongewenst niet de mogelijkheid te geven het woord te voeren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
mr. C.C. Blokhuis

Indien u een nieuwe vraag per e-mail wilt stellen verzoeken wij u ons mailadres
informatiecentrum@vng.nl te gebruiken. U kunt ook veel informatie en praktijkvoorbeelden vinden
op www.vng.nl
Deze e-mail is informatief van aard. Een officiële stellingname van de VNG wordt alleen schriftelijk,
i.e. op papier, verstrekt.

