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ONDERWERP 

Actualisering Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, 
Organisatieregeling en Onderzoeksverordening van Albrandswaard 2016 

GEADVISEERDE BESLISSING 

1. Vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de raad van Albrandswaard 2016, met als uitgangspunten: 
a. een duidelijker uitleg van de bedoeling van de verschillende vergaderingen van de raad; 
b. een herziening van termijnen bij instrumenten van de raad; 
c. een actualisatie van werkafspraken naar de praktijk van deze tijd en van deze raad; 
d. een verduidelijking van werkwijzen die verwarring opleverden door de manier van 

opschrijven in het Reglement van orde. 

2. Vast te stellen de Regeling organisatie gemeenteraad Albrandswaard 2016 
3. Vast te stellen de Verordening recht van onderzoek gemeenteraad Albrandswaard 2016 

INLEIDING 

De nieuwe raad is in maart 2014 aangetreden. Het is nu tijd om het Reglement van orde, daar waar 
het niet strookt met de werkwijze van deze raad of verwarring oplevert, te actualiseren en aan te 
passen aan deze raad. De Regeling organisatie en de Verordening recht van onderzoek zijn in deze 
actualisatie ook meegenomen. 

Er is een werkgroep een aantai malen bijeen geweest om te bezien welke wijzigingen relevant zijn en 
hoe men dit wil invullen. Daarna zijn de stukken voor advies voorgelegd aan een extern jurist. Tot slot 
heeft het presidium de wijzigingen besproken en hij legt deze regelingen nu ter besluitvorming aan u 
voor. 

BEOOGD EFFECT 

Regelingen voor de raad die aansluiten bij de werkwijze en behoefte van de raad ter ondersteuning en 
voorbereiding van de vergaderingen. 

ARGUMENTEN 

1.1 a. De bedoeling van de raadsvergadering, Beraad & Advies en Ontmoeting & Dialoog kwam 
onvoldoende uit de verf. 
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In artikel 9 van het Reglement is duidelijker aangegeven wat het doel is van de verschillende 
vergaderingen. 

1.2 b. Er was verwarring of onvrede over termijnen. 
Er is nu gekozen voor heldere en vrij strakke termijnen voor het indienen van mondelinge vragen (vóór 
9 uur op de dag van de raadsvergadering) en een verzoek tot interpellatie (twee werkdagen voor de 
aanvang van de raadsvergadering). Dit om verwarring te voorkomen, gelet op onze vergaderdag die 
op de eerste werkdag van de week valt, over welke dagen wel en niet binnen een termijn vallen. Maar 
ook om het karakter van het instrument te onderstrepen: mondelinge vragen moeten actueel en 
belangrijk zijn en moeten dus vlak voor een raadsvergadering ingediend kunnen worden. Het verzoek 
tot interpellatie heeft een vrij zwaar karakter en heeft de nodige voorbereidingstijd nodig voor een 
college. Vandaar twee werkdagen en niet 48 uur voor de vergadering, dat in onze gemeente dan in 
het weekend vallen. 

Het inspreken door inwoners zou ook tot het laatste moment voor aanvang van de (raads)vergadering 
moeten kunnen, zo vinden de werkgroep en het presidium, om zo de drempel zoveel laag mogelijk te 
houden. 

1.2 c. Elke raad bepaalt zijn eigen orde en werkwijze. 
Artikel 16 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad een reglement van orde moet vaststellen. 
Belangrijk is dat alle raadsleden zich bewust zijn van hoe zij hebben afgesproken te vergaderen en 
zich dan ook kunnen vinden in hun eigen reglement van orde. 

1.4 d. De formulering in het Reglement van orde zorgde voor verwarring. 
De formulering rond burgerleden zorgde bijvoorbeeld voor meerdere interpretaties en een discussie 
over de geest van het artikel. Fracties mogen in onze gemeente twee burgerleden laten benoemen 
door de raad, als ondersteuning van de fractie en als commissielid voor de Beraad- & 
Adviesvergaderingen. Het volgde niet eenduidig uit de formulering hoe dit zat bij bijvoorbeeld 
afgesplitste groepen of bij eenmansfracties die zich afsplitsen, waardoor een oorspronkelijke fractie 
zonder raadslid achterblijft (maar wel met twee burgerleden). Dit is nu in artikel 7 helder geformuleerd. 

2.1 De uitwerking van de taken, bevoegdheden, openbaarheid van de vaste commissies was niet 
eenduidig. 
De Regeling organisatie regelt op eenduidige wijze de samenstelling, taken en bevoegdheden van alle 
vaste raadscommissies, die niet door het Reglement van Orde worden geregeld. Bij deze 
raadscommissies, gebaseerd op artikel 84 van de Gemeentewet, bepaalt de raad zelf de 
openbaarheid van de vergaderingen. Nieuw is dat ook de Auditcommissie in deze regeling is 
opgenomen. 

3.1 De bestaande verordening uit 2003 was achterhaald. 
De Gemeentewet regelt het onderzoeksrecht uitvoerig en hoeft niet te worden herhaald in een 
verordening. De VNG heeft in 2012 een nieuw model opgesteld, waarin de taken en bevoegdheden 
veel duidelijker zijn opgenomen. Dit model is als basis van deze verordening genomen. 
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3.2 De wettelijke grondslag voor deze verordening moest gecorrigeerd worden. 
Artikel 155a lid 8 van de Gemeentewet stelt dat de raad bij verordening nadere regels moet 
vaststellen, waarin elk geval regels worden opgenomen over de wijze waarop ambtelijke bijstand 
wordt verleend aan de commissie. Dit is nu duidelijk opgenomen in artikel 6 van de verordening. 

KANTTEKENINGEN 

NVT, dit voorstel is geheel in lijn met de uitkomsten van de gesprekken in de werkgroep en het 
presidium. 

OVERLEG GEVOERD MET 

Werkgroep actualisatie Reglement van orde, Regeling organisatie gemeenteraad en de 
Onderzoeksverordening, bestaande uit Han van Toornburg, Suzanne Remijn, Richard Steger en 
Mario Bianchi, onder voorzitterschap van Jan Gardeitchik en met ondersteuning van de griffier. 
Daarnaast is advies ingewonnen van een extern jurist, gespecialiseerd in de juridisch uitwerking op de 
gemeentepraktijk, Olaf Schuwer. 

FINANCIËN 

N.v.t. 

COMMUNICATIE 

Het nieuwe Reglement van Orde, Regeling Organisatie en Verordening op het recht van onderzoek 
worden op het raadsinformatiesysteem geplaatst. Het Reglement van orde komt prominent op de 
homepage. 

UITVOERING 

BIJLAGEN 

1. Reglement van Orde (1100153) 
2. Regeling Organisatie (1100159) 
3. Verordening op het recht van onderzoek (1100161) 

Albrandswaard, 9 juni 2016 
Namens het presidium, 

Renske van der Tempel 
de griffier 
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