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Voorgesteld raadsbesluit
Vast te stellen het gewijzigde Reglement van Orde 2012.

Samenvatting
Naar aanleiding van een evaluatie van de agendacommissie heeft deze commissie voorgesteld
om een kleine agendacommissie in te stellen die namens de raad de agenda's voor het
Raadsplein opstelt. De nieuwe, kleine agendacommissie moet net als de voorheen bestaande,
uit alle sessievoorzitters samengestelde commissie zorgen voor een goede voorbereiding van
de vergaderingen. Zij moet een breed gedragen agenda opstellen waarmee voorzitters en
deelnemers aan de vergaderingen tot tevredenheid kunnen werken. Deze wijziging noodzaakt
tot een aanpassing van het Reglement van Orde.
Eerder was al geconstateerd dat op een aantal punten het bestaande reglement gewijzigd,
aangevuld en geactualiseerd diende te worden. Daarom wordt nu voorgesteld om het
reglement als geheel te actualiseren en opnieuw vast te stellen.
Aanleiding
Nadat de raad heeft besloten de samenstelling van de agendacommissie te wijzigen moet deze
wijziging vastgelegd worden in het Reglement van Orde. Daarbij worden meteen de overige
noodzakelijke cq gewenste aanpassingen voorgesteld.
Programma
n.v.t.
Kader
Gemeentewet – artikel 16
Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad
Beoogd doel en effect van het besluit
Een geactualiseerd reglement van orde om de werkwijze van de raad optimaal te
ondersteunen.
Directe maatschappelijke consequenties
n.v.t.
Argumenten
Het voorgestelde besluit ten aanzien van de wijziging van het Reglement van Orde is ter
uitvoering van eerder genomen besluiten en gemaakte afspraken over de werkwijze van de
raad.
Inspraak, participatie etc.
Het gaat om een voornamelijk interne regeling van de werkwijze van de raad. De direct
betrokkenen hebben maximaal invloed op de inhoud van dit reglement.
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Alternatieven
Op grond van de Gemeentewet (art. 16) moet de raad een Reglement van Orde
vaststellen voor zijn vergaderingen. De inhoud moet uiteraard afgestemd zijn op de
gekozen vergaderwijze, maar binnen dat kader zijn vele alternatieven mogelijk, waarbij de
uitgangspunten kunnen variëren van maximale flexibiliteit tot zoveel mogelijk zekerheid
vooraf. De raad kan bijvoorbeeld ervoor kiezen heel weinig procedures vast te leggen en
maatwerk te leveren of anders gezegd te improviseren. Tijdens een vergadering kan als
dat nodig is, de (meerderheid van de) raad procedures wijzigen of toevoegen.
Met het oog op kenbaarheid en zekerheid vooraf is in het huidige voorstel gekozen voor
het zoveel mogelijk vooraf vastleggen van procedures en regels zodat alle raadsleden en
overige betrokkenen daarmee rekening kunnen houden.
Risico’s
In het algemeen is het risico bij strakke regelgeving dat er weinig ruimte is voor maatwerk.
Omdat de (meerderheid van de) raad waar nodig kan afwijken van zijn reglement kan hieraan
tegemoet gekomen worden. Dat moet dan wel beperkt blijven tot incidentele gevallen. Indien
blijkt dat een in het Reglement van Orde opgenomen bepaling ongewenste effecten heeft, kan
zo’n bepaling niet zonder meer buiten werking gelaten worden, dan moet het Reglement
aangepast worden, hetgeen ook weer met een raadsbesluit moeten worden beklonken.
Financiële consequenties
Aan de wijziging van het reglement zijn geen financiële consequenties verbonden.
Uitvoering van besluit
De wijzigingen in het Reglement van Orde kunnen in werking treden op de dag na vaststelling
van dit besluit. Dan zullen digitale en papieren exemplaren van het nieuwe reglement verspreid
worden.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
Het huidige Reglement van Orde, vastgesteld 8 juli 2010.
Het presidium van de gemeente Velsen,

De raadsgriffier
J.P.E.M. Huijs

De Voorzitter
F.M. Weerwind
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