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Geadviseerd besluit
Vaststellen het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

2016.

Toelichting op het beslispunt
De gemeenteraad heeft op 29 september 2010 het huidige Reglement van Orde (RvO) vastgesteld. 
Dit RvO dient op een aantal punten geactualiseerd te worden. De redenen voor de aanpassingen 
variëren. Sommige aanpassingen zijn naar aanleiding van concrete wensen van de raad, er zijn 
wijzigingen noodzakelijk vanwege jurisprudentie of wetswijzigingen en er zijn wijzigingen als gevolg 
van ‘andere tijden’. 
Bijgevoegd treft u in bijlage 1 het aangepaste RvO aan. In bijlage 2 vindt u de tabel met wijzigingen, 
waarin per artikel staat uitgewerkt wat er is aangepast en waarom. In bijlage 3 vindt u de tabel met 
wijzigingen per artikel voor de toelichting. 

Beoogd effect
Met het doorvoeren van de technische wijzigingen is het reglement geactualiseerd en in lijn gebracht 
met het model-RvO van de VNG, vigerende jurisprudentie en onze werkwijzen. Het is niet de 
bedoeling de huidige vergadermethodiek of werkwijze van de raad met dit voorstel aan te passen. 

Kader
Op grond van artikel 16 Gemeentewet is de raad verplicht een reglement van orde voor zijn 

vergaderingen en andere werkzaamheden vast te stellen. Het betreft i.c. dus een exclusieve 

raadsbevoegdheid. 

Argumenten
Er is een aantal redenen dat aanleiding heeft gegeven voor het aanpassen van het RvO. Het 
precieze overzicht vindt u in de tabel van bijlage 2. De belangrijkste staan hieronder toegelicht: 

- De raad heeft de aanvang van de vergadertijd gewijzigd van 19.30 uur naar 20.00 uur 
(art. 8).

- Er is jurisprudentie die een aanpassing vraagt ten aanzien van het inspreekrecht van burgers. 
De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan dat de regel ‘dat burgers niet mogen inspreken 
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over besluiten waarin bezwaar en beroep open staat’ niet kan worden toegepast op besluiten 
die nog genomen moeten worden. Dit betekent in feite dat in de raad over elk geagendeerd 
onderwerp ingesproken kan worden aangezien het burgerspreekrecht altijd aan het begin van 
de vergadering staat geagendeerd. 
In de gemeente Renkum hebben burgers de keuze of ze willen inspreken bij de commissie- of 
bij de raadsvergadering. 
Voor burgers is de reden dat ze willen inspreken over het algemeen dat ze de raad willen 
vragen hun bijdrage bij de besluitvorming mee te laten wegen. Het innemen van standpunten 
doen de raadsfracties over het algemeen in de periode tussen de commissievergadering en 
de raadsvergadering. Het ligt dan ook meer voor de hand dat burgers in de commissie 
inspreken. In de raadsvergadering wordt deze mogelijkheid dan ook geschrapt. Dit is conform 
het advies van de VNG hierover (art. 18 oud). Met deze wijziging wordt voldaan aan de 
geldende regelgeving. Mocht de RTA-vergaderstelsel met een ander advies komen over de 
wijze waarop met het burgerspreekrecht omgegaan moet worden, dan zal dat tot een nieuwe 
wijziging kunnen leiden.

- Mobiele apparatuur is niet toegestaan in de raadszaal volgens ons huidige RvO. Deze 
bepaling is achterhaald. Daarnaast is op een aantal punten aangevuld dat de verzending van 
stukken digitaal gebeurt (artt. 9, 10, 12, 49).

- Een aantal zaken is geschrapt omdat ze nooit worden gebruikt, zoals het burgerinitiatief 
(artikel 1) en de aanwezigheid van de secretaris (art. 4 oud).

- De aanwezigheid van ‘anderen is veralgemeniseerd. Op grond van de gemeentewet kunnen 
de wethouders al in de vergadering worden uitgenodigd. Door dit artikel toe te voegen kan ook 
bijvoorbeeld een beleidsambtenaar worden uitgenodigd.

- De procedure voor het benoemen van wethouders is verduidelijkt (art. 7 nieuw).

Kanttekeningen
In de tabel van bijlage 2 staan op een aantal plaatsen mogelijke aanpassingen ter overweging 
opgenomen. Er is nu slechts aangepast wat echt noodzakelijk is om aan de juridische eisen en 
huidige werkwijze te voldoen. 

Draagvlak
Het Reglement van Orde is voorgelegd aan het Fractievoorzittersoverleg met het verzoek dit te 

bespreken in de fracties. Opmerkingen naar aanleiding van deze raadpleging zijn verwerkt in het 

reglement.

Aanpak/Uitvoering
Met het vaststellen van dit Reglement van Orde verandert er niets aan de huidige werkwijze van de 

raad, afgezien van het vervallen van het burgerspreekrecht in de raadsvergadering. Het nu geldende 

reglement uit 2010 komt te vervallen.

Communicatie
Het vastgestelde Reglement van Orde 2016 wordt bekend gemaakt op gelijke wijze als voor 

verordeningen geldt. Dat wil zeggen met een mededeling in de Hoog en Laag en het plaatsen op de 

site van de overheid.

Financiële consequenties
N.v.t.
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Juridische consequenties
Met de voorgestelde aanpassingen wordt aangesloten bij de geldende wet- en regelgeving alsmede 

bij de laatste jurisprudentie.

Er staat geen mogelijkheid open voor bezwaar en beroep tegen uw besluit.

WMO-aspecten
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
Met dit voorstel worden slechts technische wijzigingen beoogd. Eventuele wijzigingen in de werkwijze 

van de raad of wijzigingen van de vergadermethodiek worden door de RTA-werkgroep Vergaderstelsel 

uitgezocht en voorbereid.
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