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Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:
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Onderwerp:
Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2018

Samenvatting

Vaststellen van het nieuwe reglement van orde ( Rv0) voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Brielle. Het RvO is aangepast is aan de laatste
modelverordening van de VNG. Tevens is een artikel opgenomen over een risicoanalyse
integriteit ten behoeve van kandidaat-wethouders. Tot slot wordt voorgesteld om het vigerende
RvO van 2014 in te trekken.

Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad te adviseren om het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad 2018 vast te stellen
2. De raad te adviseren het Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen, in werking
getreden op 13 mei 2014 in te trekken.

Gevraagde beslissing Raad:
1. Vaststellen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad 2018
2. Intrekken van het Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen, in werking getreden
op 13 mei 2014.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)

pag. 1 van 3

Onderwerp:
Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2018

1.

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 13 mei 2014 een reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden vastgesteld. Dat reglement was
gebaseerd op de toenmalige modelverordening van de VNG uit 2014. Op 1 februari
2016 is de gewijzigde gemeentewet in werking getreden en dat heeft geleid tot
enkele wijzigingen van de modelverordening van de VNG.
Daarnaast is ‘Bestuurlijke Integriteit’ actueler dan ooit. Met de wijziging van artikel
170 van de Gemeentewet is hiervoor nadrukkelijk een rol weggelegd bij de
burgemeester.

2.

Beoogd effect
Een actualisering van het huidige reglement van orde aan de modelverordening
van de VNG en de praktijk van Brielle. Dit reglement geeft duidelijkheid over
procedures, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

3.

Argumenten
Met het vaststellen van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad is het reglement geactualiseerd en sluit weer aan bij
de praktijk van Brielle. Eveneens is aan het begin van een nieuwe raadsperiode
ieder weer op de hoogte van dit reglement.
De modelverordening van de VNG kent kleine aanpassingen, die zijn ingegeven
door de wijziging van de gemeentewet. Voorgesteld wordt deze aanpassingen over
te nemen en dit moment ook te gebruiken om enkele andere wijzigingen en
verbeteringen door te voeren. De wijzigingen zijn in het concept voorstel in rood
aangegeven. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht.
Artikel 5a
Het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur staat of valt met de
integriteit van de politieke ambtsdragers. Bestuurlijke integriteit staat volop in de
belangstelling en vanuit verschillende hoeken worden gemeenten aangespoord om
bij de vorming van de nieuwe colleges aandacht aan het integriteitsaspect te
besteden. Zo heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties al in 2014 specifiek aandacht gevraagd voor het
integriteitsaspect bij de benoeming van wethouders. Hij acht daarbij een
belangrijke rol weggelegd voor de burgemeester. De minister anticipeerde daarbij
op een wijziging van de Gemeentewet waarbij de burgemeester nadrukkelijk een
rol krijgt bij de collegeonderhandelingen. De burgemeester wordt gezien als de
hoeder van de integriteit binnen een gemeente. Hij zal - als voorzitter van het
college - in ieder geval met de gekozen wethouders moeten samenwerken.
De risicoanalyse integriteit is een instrument dat ontwikkeld is ter bevordering van
de integriteitsbewustwording van kandidaat-wethouders. Het biedt alle
betrokkenen de gelegenheid om in een vroeg stadium integriteitsrisico’s zichtbaar
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te maken en maatregelen te nemen ter bevordering van een integer openbaar
bestuur. Voor de uitvoering van de risicoanalyse is een aanpassing van artikel 5 en
aanvulling met artikel 5a van het reglement van orde noodzakelijk. De
gemeenteraad moet de burgemeester immers mandateren tot uitvoering van zijn
integriteitsrol in dezen. Dit heeft geleid tot een toevoeging van artikel 5a.
Stemvolgorde amendement en moties (artikel 18 lid 4)
Soms kan een motie dermate zwaar voor een fractie wegen dat de steun voor het
voorstel hiervan afhangt. Dan is het nuttig als de raad – in de praktijk op voorstel
van de betreffende fractie – kan besluiten om van de voorgeschreven
stemvolgorde af te wijken. Die mogelijkheid is gecreëerd.
Verslag en besluitenlijst (artikel 20)
In 2015 heeft de gemeente Brielle gekozen voor het integraal opnemen van de
raads- en commissievergaderingen middels een webcast. In artikel 20 lid 2 wordt
dit expliciet gemeld. De toelichting behoeft geen wijziging omdat deze mogelijkheid
al in het vorige reglement mogelijk was.
Rol college bij initiatiefvoorstellen ( artikel 29)
Uit het nieuw aan de Gemeentewet toegevoegde vierde lid van artikel 147a volgt
dat de gemeenteraad geen besluit mag nemen over een initiatiefvoorstel dan
nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter
kennis van de raad te brengen. Uiteraard met het college daarvoor een redelijke
termijn krijgen. Dertig dagen wordt gezien als een redelijke termijn
Draagvlak en risico’s

4.

Dit voorstel is gebaseerd op de modelverordening van de VNG, dat in het kader
van het Project Kwaliteit Modelverordeningen doorgelicht en aangepast is. Het
reglement is besproken in de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen ( BZM)
van 15 april 2014.
5.

Aanpak / uitvoering
Na vaststelling van het reglement van orden en bekendmaking op de gebruikelijke
wijze treedt het reglement in werking. Tegen dit reglement kan geen bezwaar of
beroep worden ingesteld.

6.

Communicatie
Dit reglement zal op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd

7.

Kosten, baten en dekking
De kosten voor een risicoanalyses zijn afhankelijk van het aantal kandidaatwethouders. Gerekend moet worden op drie risicoanalyses, met een gezamenlijk
bedrag van ongeveer €5000,-

Bijlage(n):




Reglement van Orde met artikelsgewijze toelichting.

bijlagen meezenden

pag. 3 van 3

