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Vaststelling reglement van orde en afsprakenlijst

Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Het Reglement van Orde 2009, versie 25 januari 2011, vast te stellen;
2. Het reglement op 4 maart 2011 in werking te laten treden;
3. De “afsprakenlijst” met gedrags-, procesafspraken en tips, versie 25 januari 2011,
vast te stellen.
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Griffier
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Toelichting
Probleemstelling
De meerderheid van raadsleden en fractieassistenten vindt dat:
- toehoorders de vergadering moeilijk of niet kunnen volgen;
- nog te vaak tijdens de vergadering een discussie is over de procedure;
- de besluitvormende raadsvergadering nog te veel een herhaling is van de
meningsvormende raad;
- discussies langdradig zijn en veel herhalingen bevatten;
- debatteren meer is dan alleen maar standpunten uitdragen;
- de vergaderingen te lang duren;
en wil dat verbeteren.
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Inleiding
Op 12 november 2009 is het nu geldende reglement van orde, versie 2 september 2009,
vastgesteld. Sinds die tijd zijn er enkele andere afspraken gemaakt of gaan dingen in de
praktijk anders dan omschreven in het reglement. Uit de oriënterende bijeenkomst van
25 november 2010 over de vergaderwijze van de raad en de daaraan voorafgaande
vragenlijst zijn ideeën naar voren gekomen om vergaderingen te verbeteren.
Deels om bestaande werkwijze te bevestigen en deels om nieuwe ideeën te gaan
toepassen. Deze ideeën zijn verwerkt in een afsprakenlijst omdat deze niet in het formele
reglement thuishoren.
Kader / Eerdere besluiten
Sinds januari 2007 heeft de raad voor de volgende vergaderstructuur gekozen.
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Figuur 1: Uitgangspunten vergaderwijze

Op basis van een evaluatie eind 2007 is er een nieuw reglement van orde vanaf 1 januari
2008. Overwegingen daarbij waren: meer debat in de meningsvormende raad, logische
verdeling van onderwerpen over de meningsvormende raad, behoefte aan meer
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informatie van het college, portefeuillehouder komt aan tafel, inspreker meer betrekken
en een 6 weken cyclus verlaagt de vergaderdruk.
In 2009 heeft er ook een evaluatie plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in een nieuw
reglement van orde per 13 november 2009. Waarin o.a. het parallel vergaderen, stellen
van technische vragen en de geheimhouding van stukken is geregeld.
Beoogde effecten
1. Reglement van orde: een actueel reglement van orde dat aansluit op de praktijk
2. Afsprakenlijst: efficiënt en effectief vergaderen.
Voorgestelde besluiten / Argumenten
Afspraken nakomen
Als iedereen zich aan de afspraken houdt is de voorspelbaarheid van het proces van de
raadsvergaderingen voor alle deelnemers en toehoorders groter en daarmee worden de
vergaderingen duidelijker en korter.
Kanttekeningen
Afspraken niet nakomen
Een raadslid kan zich beroepen op zijn rechten (vastgelegd in de Gemeentewet). Maar
dit belemmert vaak een vlotte voortgang van de vergadering. Als niet iedereen zich aan
de afsprakenlijst houdt door bijvoorbeeld een slechte voorbereidingen en bespreking
binnen de fractie of technische vragen tijdens de vergadering te stellen, of geen
onderscheid te maken tussen de meningsvormende en besluitvormende vergaderingen
dan zal de huidige situatie blijven bestaan. Deze situatie wordt door de meerderheid van
de raadsleden en fractieassistenten als onwenselijk geacht omdat het niet bijdraagt aan
efficiënt en effectief vergaderen.
Risico’s / Beheersmaatregelen
n.v.t.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
n.v.t.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
• Verslag oriënterende bijeenkomst 25 november 2010;
• Samenvoeging van de ingevulde vragenlijsten ter voorbereiding van 25
november 2010;
• Raadsvoorstel Reglement van Orde 2009 en vergaderschema 2010 (12
november 2009);
• Raadsvoorstel Reglement van Orde en vergaderschema (20 december 2007);
• Samen aan de slag in Nieuwkoop (2 januari 2007).
Advies meningsvormende raad
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